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Na XXVII Międzynarodowych Ulicznych Biegach Sylwestrowych w Szydłowie gościły znane osoby życia publicznego w województwie 
świętokrzyskim na czele z wojewodą świętokrzyskim Grzegorzem Banasiem (w środku w żółto-czarnej kurtce). Większość z tych osób 
wzięła udział w Biegu VIP-ów znakomicie przyczyniając się do popularyzacji zdrowego trybu życia. Więcej o imprezie na str. 20-21.

Zwycięzcy biegu na 8.060 m podczas XXVII Międzynarodowych 
Ulicznych Biegów Sylwestrowych w Szydłowie. Od lewej: Jurij Giczun 
(Ukraina), Bogdan Dziuba (Stalowa Wola), Jakub Burghardt (Mielec).
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Rada Gminy Szydłów kadencji 2006-2010 wraz z wójtem gminy. Od lewej: Janusz Juszczak (Kotuszów), Krzysztof Ćwiek (Szydłów), 
Ryszard Sadłocha (Rudki), Marian Gruca (Osówka), Tadeusz Gąsiorek (Korytnica), Krzysztof Fit (Wola Żyzna), Zbigniew 
Olszewski (Gacki), Anna Pabian (Gacki), wiceprzewodniczący Jerzy Klamczyński (Szydłów), przewodniczący Roman Baron 
(Szydłów), wójt Jan Klamczyński (Szydłów), Jerzy Szlompek (Potok), Monika Michalec (Brzeziny), Adam Zmorek (Wolica), Leszek 
Wójcik (Grabki Duże), Stanisław Fit (Solec).

NOWE WŁADZE GMINY i POWIATU

Od lewej: wicestarosta Andrzej Kruzel, starosta Romuald 
Garczewski, wiceprzew. rady powiatu Grzegorz Strzała, 
przewodniczący rady powiatu Damian Sierant.

Od lewej: Czesław Pargieła, Jerzy Chudy, Michał Skotnicki - 
jedyny radny powiatowy reprezentujący Gminę Szydłów, 
wiceprzewodnicząca  rady powiatu Lucyna Kozoduj.

Z
djęcia: Jan M

azanka

12 listopada 2006 r. wybieraliśmy swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Prezentujemy 
Radę Gminy Szydłów kadencji 2006-2010 i władze powiatu staszowskiego.
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TO i OWO 

KWESTA NA ZABYTEK 
 

   1 listopada 2006 r. w Dzień 
Wszystkich Świętych, po raz kolejny 
odbyła się kwesta przy szydłowskim 
cmentarzu. 
   Członkowie Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Szydłowskiej i Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Szydłowie kwesto-
wali z przeznaczeniem na dalsze 
zabezpieczanie przycmentarnych 
ruin kościoła i szpitala św. Ducha 
z XVI wieku. 
   Wszyscy ofiarodawcy otrzymywali 
najnowszy numer Kuriera Ziemi Szy-
dłowskiej. 
   Zebrano 2.212 zł 09 gr. 
   Wszystkim darczyńcom organizato-
rzy kwesty składają serdeczne po-
dziękowania. 
 
88 LAT NIEPODLEGŁOŚCI 
 

   11 listopada 2006 r. w Szydłowie 
odbyły się gminne obchody odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. 
Przed południem, sprzed budynku 
Bramy Zamkowej uczestnicy szy-
dłowskich obchodów wyruszyli pod 
pomnik ofiar II wojny światowej. Pod 
pomnikiem, przy biało-czerwonych 
flagach, zapalonych zniczach i hono-
rowej warcie strzelców z Szydłow-
skiego Towarzystwa Strzeleckiego, 
delegacje władz samorządowych, 
kombatantów, zakładów pracy, szkół, 
organizacji pozarządowych i partii 
politycznych złoŜyły wieńce i kwiaty 
w hołdzie poległym za Ojczyznę. 
W kościele św. Władysława odbyła 
się msza św. którą koncelebrowali 
ks. Ryszard Piwowarczyk i ks. Jacek 
Jachowicz. Dalsza część uroczysto-
ści tradycyjnie juŜ odbyła się w sali 
gimnastycznej szydłowskiego gimna-
zjum. MłodzieŜ gimnazjalna przed-
stawiła gościom widowisko patrio-
tyczne. 
 
WIECZORNICA w SYNAGODZE 
 

  19 listopada 2006 r. w szydłowskiej 
synagodze odbyła się wieczornica 
zorganizowana przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej i Szy-
dłowskie Towarzystwo Strzeleckie. 
88 lat niepodległości Państwa Pol-
skiego uczczono koncertem muzyki 
i pieśniami patriotycznymi w wykona-
niu dzieci i młodzieŜy szydłowskich 

szkół. Oprawę artystyczną przygoto-
wali Państwo Henryka i Adam Klusz-
czyńscy. 
 
NOWY POMNIK GUSTAWA ZEMŁY 
 

   25 listopada w Vevey (Szwajcaria) 
został uroczyście odsłonięty pomnik 
Henryka Sienkiewicza. Projektantem 
i wykonawcą pomnika jest Honorowy 
Obywatel Gminy Szydłów, wybitny 
polski artysta - rzeźbiarz prof. Gu-
staw Zemła. 
   Pomnik Henryka Sienkiewicza sta-
nął w ogólnie dostępnym ogrodzie 
Hotelu du Lac, leŜącym nad brze-
giem Jeziora Genewskiego przy rue 
d'Italie 1 w Vevey. W tym hotelu Hen-
ryk Sienkiewicz mieszkał i pracował 
w latach 1915-1916. Pomnik jest wy-
konany z brązu (160 cm x 105 cm x 
105 cm). 
   Jest to drugi pomnik Henryka Sien-
kiewicza autorstwa prof. Gustawa 
Zemły. Pierwszy stoi w warszawskim 
Parku Łazienkowskim. 
 
Z ROKU NA ROK CORAZ MNIEJ... 
 

   Z roku na rok ubywa mieszkańców 
Gminy Szydłów. Na koniec 2006 roku 
zanotowano spadek liczby mieszkań-
ców w stosunku do 2005 r. w 11 so-
łectwach. W trzech zanotowano 
wzrost (Brzeziny, Korytnica, Wolica), 
w dwóch liczba mieszkańców pozo-
stała niezmieniona (Potok, Wymy-
słów). Niekorzystną tendencję w skali 
całego kraju obserwujemy takŜe, nie-
stety i w naszej gminie. 
  JeŜeli obecny spadek urodzin utrzy-
ma się przez następne 40 lat to 
w 2050 r. liczba obywateli gminy 
z dzisiejszych 5.056 zmaleje do 
4.000. 
 
ZA TO PRZYBYWA TURYSTÓW... 
 

   Jak wynika z danych przedstawio-
nych przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Szydłowskiej, w poprzednim 
2006 roku, Szydłów odwiedziło wię-
cej turystów niŜ w roku 2005. 
   TPZS, które obsługiwało ruch tury-
styczny w ostatnich kilku latach, 
w 2005 r. sprzedało 10.200 biletów. 
W roku 2006 bilety uprawniające do 

wstępu na zamek i innych zabytko-
wych obiektów zakupiło juŜ 12.000 
turystów. 
   Są to dane "z kasy", ruch turystycz-
ny tak naprawdę jest zapewne trzy-
krotnie większy, bowiem nie kaŜdy 
zakupuje bilet na zamek. Samo 
"Święto Śliwki" - impreza niebiletowa-
na, ściąga do Szydłowa około 10.000 
ludzi w ciągu dwóch sierpniowych 
dni. 
   Magia miasteczka otoczonego śre-
dniowiecznymi murami przyciąga do 
Szydłowa coraz więcej turystów. Sa-
me mury nie zaspokoją jednak 
wszystkich potrzeb dla nawet mało 
wymagającego turysty. 
   Największą przeszkodą na drodze 
do rozwoju turystyki w miasteczku 
pozostaje ciągle brak bazy gastrono-
micznej z prawdziwego zdarzenia 
i niedostatek miejsc noclegowych. 
   Dla porównania Bałtowski Park 
Jurajski odwiedza 153 tys. turystów 
rocznie, Zespół Pałacowy w Kuroz-
wękach - 138.000, Sandomierz -  
70.000, zaś Kazimierz Dolny nad 
Wisłą - 1,5 mln turystów. 
 
FINAŁ ORKIESTRY 
 

   Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy której tegoroczny Wielki Finał 
odbył się 14 stycznia w niedzielę, 
zagrała takŜe w Gminie Szydłów. 
Pieniądze zbierano w kilku miejsco-
wościach gminy. 
  Wielką Orkiestrę w Szkole Podsta-
wowej w Solcu Starym zorganizowa-
ło grono pedagogiczne wraz z dzieć-
mi i rodzicami uczniów. W budynku 
szkoły odbyły się występy artystycz-
ne dzieci, aukcja około 60 prac pla-
stycznych wychowanków soleckiej 
szkoły a takŜe kiermasz ciast upie-
czonych przez ich mamy. Zbieranie 
środków zakończyło się loterią fanto-
wą. W sumie w Solcu zebrano 2.231 
zł 79 gr. 
  W Szydłowie finał WOŚP organizo-
wało Publiczne Gimnazjum im. Wł. 
St. Reymonta. Wolontariusze zbierali 
pieniądze w Solcu, Potoku, Rudkach, 
Drugni i Szydłowie. Łącznie zebrali 
oni 2.321 zł 58 gr. 

 

W SKRÓCIEW SKRÓCIE  

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie 
swój głos w wyborach samorządowych 2006 r. 

 

     Nie zawiodę Waszego zaufania 

     - Wójt Gminy Szydłów 
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WYBORY 2006 

W ybory samorządowe 2006 za nami. Wybraliśmy 
swoich przedstawicieli w radach: gminy i powiatu 

oraz w sejmiku województwa. Wybraliśmy wójta gminy. 
Jak głosowali mieszkańcy Gminy Szydłów? Prezentujemy 
powyborcze zestawienia. 
  
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA 
    
   Gmina Szydłów liczy 5.078 mieszkańców z czego do 
głosowania uprawnionych było w dniu wyborów 4.073 
mieszkańców. 
 
OBWODY i OKRĘGI WYBORCZE 
 

   Gmina podzielona była na 4 obwody wyborcze: 
1 - Korytnica, Kotuszów, Jabłonica; 
2 - Potok, Potok Rządowy, Rudki, Wymysłów; 
3 - Szydłów, Grabki DuŜe, Gacki, Mokre, Osówka, Brzeziny; 
4 - Solec, Wolica, Wola śyzna. 
   Radnych wybierano w 10 okręgach: 
1. Kotuszów (1 mandat), 
2. Korytnica, Jabłonica (1 mandat), 
3. Potok (1 mandat), 
4. Potok Rządowy, Rudki, Wymysłów (1 mandat), 
5. Szydłów (3 mandaty), 
6. Grabki DuŜe (1 mandat), 
7. Gacki, Mokre (2 mandaty), 
8. Osówka, Brzeziny (2 mandaty), 
9. Solec, Wolica (2 mandaty), 
10. Wola śyzna (1 mandat). 
 
WYBORY WÓJTA GMINY - I TURA  
(12 listopada 2006 r.) 
 

Na urząd Wójta Gminy Szydłów kandydowało 5 osób: 
Ćwiek Krzysztof Jerzy - zam. Szydłów, zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNA GMINA SZY-
DŁÓW, nie naleŜy do partii politycznej, lat 50, wykształce-
nie wyŜsze. 
Juszczak Janusz Piotr - zam. Kotuszów, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA SZY-
DŁÓW, nie naleŜy do partii politycznej, lat 38, wykształce-
nie wyŜsze. 
Klamczyński Jan Tadeusz, zam. Szydłów, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina - 
Szydłów, nie naleŜy do partii politycznej, lat 51, wykształ-
cenie średnie. 
Urbanowski Wiesław Marian, zam. Potok, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, lat 51, wy-
kształcenie wyŜsze. 
Wojterski Stanisław, zam. Szydłów, zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców "WYGRAJMY RAZEM", nie 
naleŜy do partii politycznej, lat 48, wykształcenie zawodo-
we. 
 

   W I turze głosowania na wójta gminy oddano 2507 gło-
sów (61,75% uprawnionych do głosowania) z czego 2463 
głosy waŜne. 
 

Poparcie dla poszczególnych kandydatów: 
Klamczyński Jan – 1163 głosy (47,22%), 
Juszczak Janusz – 695 głosów (28,22%), 
Ćwiek Krzysztof – 279 głosów (11,33%), 
Urbanowski Wiesław – 223 głosy (9,05%), 
Wojterski Stanisław – 103 głosy (4,18%). 
 

   Do drugiej tury wyborów przeszli Jan Klamczyński i Ja-
nusz Juszczak. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY - II TURA  
(26 listopada 2006 r.) 
 

   W głosowaniu wzięło udział 2193 osoby co stanowi  
53,82% wszystkich uprawnionych. WaŜnych głosów od-
dano 2175. Wygrał Jan Klamczyński, który otrzymał 
1411 głosów (64,87%). Na Janusza Juszczaka zagło-
sowało 764 osoby (35,13%). 

 
WYBORY DO RADY GMINY SZYDŁÓW 
 

Wytłuszczonym drukiem zaznaczono osoby, które uzy-
skały mandat radnego. 
 
Okręg I (Kotuszów) 
 

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 
1. Klamczyński Zbigniew, 43 lata, Kotuszów - 16 głosów 
KW Polskiego Stronnictwa Ludowego 
1. Kuca Andrzej, 44 lata, Kotuszów - 15 głosów 
KWW Gospodarna Gmina - Szydłów 
1. Gozdek ElŜbieta, 35 lat, Kotuszów - 18 głosów 
 

WYBORY 2006WYBORY 2006  

Wyniki I tury wyborów na wójta gminy Szydłów.  
Dane w procentach. 

Wyniki II tury wyborów na Wójta Gminy Szydłów. 
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WYBORY 2006 

KWW "Dobra Gmina - Szydłów" 
1. Niedźwiecki Zygmunt, 51 lat, Kotuszów - 10 głosów 
KWW NASZA GMINA SZYDŁÓW 
1. Juszczak Janusz Piotr, 38 lat, Kotuszów - 103 głosy 
 
Okręg II (Korytnica, Jabłonica) 
 

KWW NASZA GMINA SZYDŁÓW 
1. Gałązka Rafał, 33 lata, Jabłonica - 86 głosów 
KWW Gospodarna Gmina - Szydłów 
1. Gąsiorek Tadeusz, 51 lat, Korytnica - 108 głosów 
KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 
1. Gałązka Zdzisław, 49 lat, Korytnica - 23 głosy 
 
Okręg III (Potok) 
 

KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 
1. Wójcik Henryk Stanisław, 47 lat, Potok - 36 głosów 
KWW NASZA GMINA SZYDŁÓW 
1. Szlompek Jerzy, 40 lat, Potok - 63 głosy 
KW Polskiego Stronnictwa Ludowego 
1. Czechowski Stanisław, 50 lat, Potok - 63 głosy 
KWW Gospodarna Gmina - Szydłów 
1. Kogut Krzysztof, 40 lat, Potok - 20 głosów 
KWW "WYGRAJMY RAZEM" 
1. Korzeniak Józef, 51 lat, Potok - 24 głosy 
 

Na skutek równej ilości głosów Stanisława Czechowskie-
go i Jerzego Szlompka, Gminna Komisja Wyborcza prze-
prowadziła losowanie w wyniku którego mandat radnego 
otrzymał Jerzy Szlompek.  
 
Okręg IV (Potok Rządowy, Rudki, Wymysłów) 
 

KWW Gospodarna Gmina - Szydłów 
1. Krupecka ElŜbieta, 54 lata, Rudki - 61 głosów 
KWW "WYGRAJMY RAZEM" 
1. Cecot Bogdan, 44 lata, Potok Rządowy - 11 głosów 
KW Polskiego Stronnictwa Ludowego 
1. Kręcisz Tadeusz Józef, 44 lata, Potok - 37 głosów 
KWW NASZA GMINA SZYDŁÓW 
1. Sadłocha Ryszard, 39 lat, Rudki - 99 głosów 
 
Okręg V (Szydłów) 
 

KWW Gospodarna Gmina - Szydłów 
1. Gardyńska Jolanta, 27 lat, Szydłów - 76 głosów 
2. Pytowski Jarosław, 45 lat, Szydłów - 90 głosów 
3. Cecot Józef, 45 lat, Szydłów - 72 głosy 
KWW "Rozwój Szydłowa" 
1. Klamczyński Jerzy, 56 lat, Szydłów - 247 głosów 
KW Polskiego Stronnictwa Ludowego 
1. Boś Kazimierz Wiesław, 48 lat, Szydłów - 57 głosów 
2. Baron Roman Józef, 46 lat, Szydłów - 130 głosów 
3. Miklaś Dorota, 41 lat, Szydłów - 33 głosy 
KWW "Dobra Gmina - Szydłów" 
1. Skotnicki Wiesław Zygmunt, 56 lat, Szydłów - 34 głosy 
2. Pytowski Sławomir, 46 lat, Szydłów - 30 głosów 
KWW "WYGRAJMY RAZEM" 
1. Kobryn Irena Krystyna, 55 lat, Szydłów - 51 głosów 
2. Dulińska Maria Ewa, 45 lat, Szydłów - 20 głosów 
3. Grosicki Tomasz, 29 lat, Szydłów - 49 głosów 
KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 
1. Cecot Stanisław, 42 lata, Szydłów - 16 głosów 
 

KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 
1. Chmielewska BoŜena, 51 lat, Szydłów - 94 głosy 
2. Ćwiek Krzysztof Jerzy, 50 lat, Szydłów - 164 głosy 
3. Zarzycki Zdzisław Konrad, 63 lata, Szydłów - 34 głosy 
KWW NASZA GMINA SZYDŁÓW 
1. RoŜek Szczepan Kazimierz, 57 lat, Szydłów - 43 głosy 
2. Kluszczyński Stanisław, 58 lat, Szydłów - 40 głosów 
3. Gardyński Rafał, 34 lata, Szydłów - 47 głosów 
 
Okręg VI (Grabki DuŜe) 
 

KWW "WYGRAJMY RAZEM" 
1. Gąsior Andrzej Piotr, 37 lat, Grabki DuŜe - 11 głosów 
KWW NASZA GMINA SZYDŁÓW 
1. Wójcik Leszek, 47 lat, Grabki DuŜe - 92 głosy 
KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 
1. Jaskólski Krzysztof, 32 lata, Grabki DuŜe - 6 głosów 
KWW Gospodarna Gmina - Szydłów 
1. Batóg Waldemar, 46 lat, Grabki DuŜe - 63 głosy 
 
Okręg VII (Gacki, Mokre) 
 

KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 
1. Adamska Halina, 52 lata, Mokre - 23 głosy 
2. Olszewski Zbigniew, 47 lat, Gacki - 51 głosów 
KWW "WYGRAJMY RAZEM" 
1. Zawada Stanisław Bartłomiej, 48 lat, Gacki - 19 głosów 
2. Banasik Stanisław, 46 lat, Mokre - 26 głosów 
KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 
1. Chaczyk Zenon Adam, 46 lat, Gacki - 33 głosy 
KW Polskiego Stronnictwa Ludowego 
1. Pabian Anna Maria, 58 lat, Gacki - 56 głosów 
2. Wawrzyk Stanisław, 49 lat, Mokre - 19 głosów 
KWW "Dobra Gmina - Szydłów" 
1. JamroŜy Dariusz, 35 lat, Gacki - 44 głosy 
2. Skuza Marek, 53 lata, Mokre - 27 głosów 
KWW NASZA GMINA SZYDŁÓW 
1. Zalewska Dorota, 35 lat, Gacki - 28 głosów 
2. Pyrek Lucjan, 57 lat, Mokre - 48 głosów 
KWW Gospodarna Gmina - Szydłów 
1. Lipiec Wacław, 52 lata, Mokre - 28 głosów 
2. Molisak Stanisław Edward, 59 lat, Gacki - 39 głosów 
 
Okręg VIII (Osówka, Brzeziny) 
 

KWW "WYGRAJMY RAZEM" 
1. Zarzycki Dariusz Adam, 35 lat, Brzeziny - 7 głosów 
2. Kuliński Andrzej, 22 lata, Osówka - 8 głosów 
KW Polskiego Stronnictwa Ludowego 
1. Pasternak Andrzej Adam, 52 lata, Brzeziny - 42 głosy 
2. Ziółkowski Mirosław, 38 lat, Brzeziny - 10 głosów 
KWW NASZA GMINA SZYDŁÓW 
1. Arendarski Zdzisław, 51 lat, Brzeziny - 49 głosów 
2. Świderski Jerzy, 39 lat, Osówka - 12 głosów 
KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 
1. Misterkiewicz Ryszard, 46 lat, Osówka - 12 głosów 
2. Jurek Dobiesław, 26 lat, Brzeziny - 19 głosów 
KWW "Dobra Gmina - Szydłów" 
1. Wójcik Andrzej Paweł, 24 lata, Brzeziny - 30 głosów 
KWW Gospodarna Gmina - Szydłów 
1. Gruca Marian, 51 lat, Osówka - 75 głosów 
KWW BRZEZINY 2006 
1. Michalec Monika, 31 lat, Brzeziny - 64 głosy 
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Okręg IX (Solec, Wolica) 
 

KWW Zwolenników Ziemi Soleckiej 
1. Wójcik BoŜena, 46 lat, Solec - 40 głosów 
KWW NASZA GMINA SZYDŁÓW 
1. Lulek Halina, 45 lat, Solec - 27 głosów 
2. Zmorek Adam Stanisław, 47 lat, Wolica - 57 głosów 
KW Polskiego Stronnictwa Ludowego 
1. Fit Stanisław, 56 lat, Solec - 78 głosów 
2. Poniewierka Janusz, 39 lat, Solec - 38 głosów 
KWW "WYGRAJMY RAZEM" 
1. Wojterski Krzysztof, 21 lat, Solec - 20 głosów 
2. Paździoch Michał, 18 lat, Solec - 28 głosów 
KWW Gospodarna Gmina - Szydłów 
1. Gumułczyńska Teresa, 54 lata, Wolica - 18 głosów 
2. GwiŜdŜ Kazimierz, 56 lat, Solec - 35 głosów 
 
 

Okręg X (Wola śyzna) 
 

KWW "WYGRAJMY RAZEM" 
1. Sondór Ryszard, 46 lat, Wola śyzna - 2 głosy 
KWW Gospodarna Gmina - Szydłów 
1. Fit Krzysztof, 43 lata, Wola śyzna - 56 głosów 
KWW NASZA GMINA SZYDŁÓW 
1. Rudnik Marek, 30 lat, Wola śyzna - 47 głosów 
KW Polskiego Stronnictwa Ludowego 
1. Palmąka Zdzisław, 58 lat, Wola śyzna - 52 głosy 
 
Poszczególne komitety w skali gminy otrzymały na-
stępujące poparcie: 
Dane wg następującej kolejności: 1. Komitet; 2. Liczba 
głosów; 3. Udział procentowy; 4. Ilość mandatów w radzie 
KW Polskiego Stronnictwa Ludowego; 630; 17,70%; 3; 
KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej; 65; 1,83%; 0; 
KWW "Dobra Gmina - Szydłów"; 175; 4,92%; 0; 
KWW Gospodarna Gmina - Szydłów; 759; 21,33%; 3; 
KWW NASZA GMINA SZYDŁÓW; 841; 23,63%; 5; 
KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW; 462; 12,98%; 2; 
KWW "WYGRAJMY RAZEM"; 276; 7,75%; 0; 
KWW "Rozwój Szydłowa"; 247; 6,94%; 1; 
KWW BRZEZINY 2006; 64; 1,80%; 1; 
KWW Zwolenników Ziemi Soleckiej; 40; 1,12%; 0. 

WYBORY 2006 

Liczba radnych w poszczególnych  
sołectwach Gminy Szydłów. 
 
W nawiasach liczba mieszkańców  
miejscowości wg stanu na 31.12.2006 r. 
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WYBORY 2006 

WYBORY DO RADY POWIATU STASZOWSKIEGO 
 

   Na 11 kandydatów startujących z Gminy Szydłów do 
Rady Powiatu, mandat uzyskał tylko Michał Skotnicki 
z KW PSL. Przypomnijmy, Ŝe w ubiegłej kadencji Gminę 
Szydłów reprezentowało w powiecie dwóch radnych. Na-
sza gmina była w jednym okręgu wyborczym z gminami 
Łubnice, Oleśnica i Rytwiany. W sumie z tych czterech 
gmin startowało łącznie 42 kandydatów. Mandat radnego 
uzyskało pięciu. 
  
Wyniki kandydatów (kolejno: nazwisko i imię, wiek, miej-
sce zamieszkania, ilość głosów, wynik procentowy): 
 

Skotnicki Michał, lat 33, Szydłów, 610, 7,03% 
Zieliński Stefan, lat 59, Wola śyzna, 490, 5,65% 
Lubelski Zbigniew, lat 42, Szydłów, 224, 2,58% 
Zarzycki Antoni Andrzej, lat 46, Brzeziny, 147, 1,69% 
Lubera Adam, lat 46, Kotuszów, 146 1,68% 
śmuda Józef, lat 63, Szydłów, 139, 1,60% 
Prostak Robert, lat 45, Szydłów, 97, 1,12% 
Michalski Robert Franciszek, lat 35, Kotuszów, 77, 0,89% 
Basa Władysław Ryszard, lat 55, Wola śyzna, 54, 0,62% 
Rudnik Damian Ryszard, lat 21, Wola śyzna, 49, 0,56% 
Olczak BłaŜej Lech, lat 48, Korytnica, 27, 0,31% 
 
WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
 

   Z terenu Gminy Szydłów do sejmiku startowało 2 kan-
dydatów:  
- Jan Klamczyński, lat 51, zam. Szydłów, z listy Komitetu 
Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość; 
- Mirosław Wójcik, lat 44, zam. Potok, z listy Koalicyjnego 
Komitetu Wyborczego SLD+SDPL+PD+UP Lewica i De-
mokraci. 
Do sejmiku startował takŜe związany z ziemią szydłowską  
Adam Makowski, lat 55, zam. Kielce, z listy KW Samo-
obrona RP. 
 

Okręg wyborczy nr 3 do sejmiku obejmował powiat kielec-
ki i staszowski. 
 
Jan Klamczyński otrzymał 2165 głosów co stanowi 
2,16% w okręgu i uzyskał mandat radnego sejmiku. 
Z mandatu tego zrezygnował jednak po ponownym wybo-
rze na funkcję wójta gminy. Ordynacja wyborcza wyklu-
cza bowiem jednoczesne pełnienie tych dwóch funkcji. 
Na miejsce Jana Klamczyńskiego do sejmiku wszedł Mie-
czysław Gębski z Długojowa (gmina Zagnańsk). 
Mirosław Wójcik, który reprezentował gminę w poprzed-
niej kadencji sejmiku otrzymał 715 głosów (0,71% głosów 
w okręgu) i nie udało mu się ponownie zdobyć mandatu 
radnego. W tej kadencji samorządowej Gmina Szydłów 
pozostaje więc bez swojego reprezentanta w sejmiku wo-
jewództwa. Na Adama Makowskiego zagłosowało 416 
osób (0,41%). 
 

Opracowanie: Piotr Walczak 

J est wiele schorzeń, które wyma-
gają ciągłej rehabilitacji. Czasa-

mi jest to niemoŜliwe, gdyŜ albo stan 
pacjenta nie pozwala na opuszczenie 
domu, albo znaczna odległość od 
ośrodka rehabilitacji albo po prostu 
czasu brakuje na systematyczne ko-
rzystanie z programu rehabilitacji.  
   Wychodząc naprzeciw tym potrze-
bom w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi 
Rakowskiej powstała międzygminna 
wypoŜyczalnia sprzętu rehabilitacyj-
nego i pielęgnacyjnego. Projekt zo-
stał dofinansowany w ramach Pro-
gramu Wspierania Inicjatyw Obywa-
telskich na Rzecz Wsi i Terenów 
Wiejskich ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. 
KaŜdy kto zgłosi taką potrzebę po-
twierdzoną przez lekarza lub fizjote-
rapeutę będzie mógł wypoŜyczyć 
odpowiedni sprzęt. Warunki wypoŜy-
czenia określa regulamin wypoŜy-
czalni. Wszelkie informacje udzielane 
są pod numerami telefonów: 
 
Raków – (041) 35 35 009 wewnętrz-
ny 25; 0 600 941 606 – Marzena Ku-
czyńska,  608 784 275 – Agnieszka 
Garstka; 
Łagów – (041) 30 74 076; 0 606 718 
097 – Marlena Sitarska; 
Szydłów – 0 886 582 246 –
Agnieszka Sajkiewicz; 

Nowa Słupia – (041) 31 77 001 
wew. 211 Anna Duś 
 
Analitycy są zdania, Ŝe wkrótce bę-
dziemy krajem, w którym spoŜycie 
środków przeciwbólowych będzie 
najwyŜszy w świecie a przecieŜ SYS-
TEMATYCZNA, WCZESNA REHA-
BILITACJA mogłaby nas w tym ran-
kingu strącić niŜej. 
 

Marzena Kuczyńska 
Towarzystwo Przyjaciół  

Ziemi Rakowskiej 

WYPOśYCZALNIA SPRZĘTU WYPOśYCZALNIA SPRZĘTU   
REHABILITACYJNEGO RUSZYŁA!REHABILITACYJNEGO RUSZYŁA!  

Biuletyn Informacji Publicznej  
Urzędu Gminy Szydłów 

 

nowy adres: 
 

www.szydlow.bip.jur.pl 
 

Serwis internetowy Gminy Szydłów 
www.szydlow.pl  www.szydlow.eu 

 
Forum dyskusyjne 

www.forum.szydlow.pl 
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LIII SESJA RADY GMINY POPRZEDNIEJ KADENCJI 
 

27  października 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie odbyła się ostatnia, LIII Sesja 
Rady Gminy kadencji 2002-2006. Na samym początku, 
dyrektor SP w Szydłowie Krystyna śmuda złoŜyła na ręce 
przewodniczącego Rady Janusza Juszczaka podziękowa-
nia radnym za współpracę podczas czteroletniej kadencji. 
  Po przyjęciu porządku obrad, protokołu z poprzedniej 
sesji i interpelacjach radnych przewodniczący Rady 
przedstawił informację o zeznaniach podatkowych złoŜo-
nych przez radnych. Z kolei wójt gminy Jan Klamczyński 
przedstawił informację o zeznaniach podatkowych złoŜo-
nych przez kierownictwo urzędu gminy i kierowników jed-
nostek organizacyjnych. 
  Na sesji podjęto jedną uchwałę o rozpatrzeniu skargi 
przez jednego z mieszkańców gminy, a następnie wójt 
odpowiadał na interpelacje. 
  Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Janusz 
Juszczak podziękował za współpracę radnym, wójtowi, 
pracownikom urzędu i sołtysom wręczając okolicznościo-
we dyplomy i upominki. Wójt Gminy Jan Klamczyński 
wręczył wszystkim radnym podziękowania na piśmie za 
współpracę na rzecz Gminy Szydłów i jej Mieszkańców. 
  PoŜegnalna sesja zakończyła się symboliczną lampką 
szampana. 

Z PRAC RADY GMINY 

I INAUGURACYJNA SESJA RADY NOWEJ KADENCJI 
 

27  listopada 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się inauguracyjna sesja Rady 
Gminy Szydłów. Pierwszą część sesji poprowadziła radna 
- senior Anna Pabian, która otwierając sesję powitała no-
wo wybranych radnych, wójta, sołtysów, pracowników 
urzędu, przedstawicieli Gminnej Komisji Wyborczej i przy-
byłych na sesję mieszkańców. 
  Po stwierdzeniu quorum (14 obecnych radnych) i zmia-
nach w porządku obrad (wykreślono punkt dotyczący licz-
by i sposobu działania komisji stałych Rady Gminy), prze-
wodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Anna Sajkiewicz 
i wiceprzewodniczący Karol Kluszczyński wręczyli nowo 
wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. 
Następnie radni złoŜyli ślubowanie. 
  Pierwszą uchwałę radni podjęli w sprawie przyjęcia regula-
minu głosowania wyboru przewodniczącego i wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy Szydłów. Następnie spośród Rady 
wyłoniono Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
W jej skład weszli Monika Michalec (przewodnicząca), Ta-
deusz Gąsiorek i Zbigniew Olszewski (członkowie). 
  Radni zaproponowali na stanowisko przewodniczącego 
dwie osoby: Romana Barona i Krzysztofa Ćwieka. Prze-
prowadzono głosowanie tajne w wyniku którego przewod-
niczącym Rady Gminy został Roman Baron (9 głosów). 
Jego kontrkandydat otrzymał 5 głosów. 
  Dalszą część obrad poprowadził nowy przewodniczący 
Rady Gminy, który podziękował za zaufanie i wyraził na-
dzieję, Ŝe kadencja obecnej Rady będzie spokojna 
i owocna dla dobra mieszkańców gminy. 
  Następnie wybrano wiceprzewodniczącego Rady Gmi-
ny. Zgłoszono jedną kandydaturę - Jerzego Klamczyń-
skiego, który w głosowaniu tajnym otrzymał 11 głosów 
poparcia. Po podziękowaniach wiceprzewodniczącego za 
wybór, przewodniczący Roman Baron odczytał dwie no-
wo podjęte uchwały: o wyborze przewodniczącego Rady 
Gminy Szydłów i o wyborze wiceprzewodniczącego. 
  W kolejnym punkcie: zapytania i wolne wnioski, głos 
zabrał Stanisław Józefowski - sołtys Szydłowa a zarazem 
starosta sołtysów Gminy Szydłów, który zadeklarował 
w swoim i pozostałych sołtysów imieniu współpracę 
z całą Radą Gminy. Po części oficjalnej pierwszej sesji, 
wzniesiono toast lampką szampana za pomyślność nowo 
wybranej Rady Gminy i Mieszkańców Gminy. 
 
II SESJA RADY GMINY 
 

4  grudnia 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się II Sesja Rady Gminy Szydłów. Poprowadził  
ją przewodniczący Rady Gminy Roman Baron, który otwie-
rając sesję powitał wszystkich zebranych. Przed przyję-
ciem porządku obrad, minutą ciszy uczczono górników, 
którzy zginęli w kopalni "Halemba" w Dąbrowie Górniczej. 
  Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej 
sesji, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Anna 
Sajkiewicz i wiceprzewodniczący Karol Kluszczyński wrę-
czyli Janowi Klamczyńskiemu zaświadczenie o wyborze 
na wójta gminy. 

SESJE RADY GMINYSESJE RADY GMINY  

Na I Sesji Rady Gminy, którą otwarła radna Anna Pabian wy-
brano przewodniczącego Rady Gminy w osobie Romana Baro-
na i wiceprzewodniczącego Jerzego Klamczyńskiego. 

Radni Gminy Szydłów kadencji 2002-2006 
 

Zdzisław Arendarski (Brzeziny), Stanisław Czechowski 
(Potok), Stanisław Fit (Solec), Rafał Gałązka 
(Jabłonica), Janusz Juszczak (Kotuszów), Jerzy Klam-
czyński (Szydłów), Jan Mazanka (Szydłów), Stanisław 
Molisak (Gacki), Zdzisław Palmąka (Wola śyzna), Lu-
cjan Pyrek (Mokre), Ryszard Sadłocha (Rudki), Michał 
Skotnicki (Szydłów), Leszek Wójcik (Grabki DuŜe), An-
toni Zarzycki (Brzeziny), Adam Zmorek (Wolica). 
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Z PRAC RADY GMINY 

Po odebraniu zaświadczenia wójt złoŜył ślubowanie: 
"Obejmując urząd wójta gminy Szydłów, uroczyście ślu-
buję, Ŝe dochowam wierności prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i po-
myślności mieszkańców gminy Szydłów. Tak mi dopomóŜ 
Bóg." 
  Po ślubowaniu gratulacje i Ŝyczenia dla wójta i radnych 
gminy złoŜyli dyrektorzy szkół. Wójt podziękował i zapo-
wiedział kontynuację dotychczasowych działań na rzecz 
rozwoju gminy, głównie poprzez realizację nowych inwe-
stycji.  
  W kolejnym punkcie sesji, przewodniczący odczytał pi-
semne zawiadomienie radnego Jerzego Klamczyńskiego 
o utworzeniu z dniem 1 grudnia 2006 r. Klubu Radnych 
"Dla Dobra Gminy" w skład którego weszło 9 radnych. 
  Następnym punktem sesji było głosowanie nad uchwała-
mi. Po przegłosowaniu uchwały o zmianach w budŜecie 
gminy, radni wybrali składy osobowe komisji stałych Rady 
Gminy. 
  Na zakończenie obrad, zebrani zostali poinformowa-
ni o dyŜurach pełnionych w Urzędzie Gminy przez 
przewodniczącego Romana Barona (piątki, godz. 
1600-1800), wiceprzewodniczącego Jerzego Klamczyń-
skiego (poniedziałki, godz. 1600-1700) i radnego powia-
towego Michała Skotnickiego (piątki, godz. 1600-1700). 
 
III SESJA RADY GMINY 
 

T rzecia Sesja Rady Gminy odbyła się 14 grudnia 2006 
r. Na sesji podjęto następujące uchwały: 

 
- III/7/2006 w sprawie zmian w składach osobowych ko-
misji Rady Gminy Szydłów; 
- III/8/2006 w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości na 2007 rok; 
- III/9/2006 w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych na 2007 rok; 
- III/10/2006 w sprawie ustalenia wysokości podatku od 
posiadania psów na 2007 r. oraz sposobu jego poboru 
i zwolnień w tym podatku; 
- III/11/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty 
targowej oraz sposobu jej poboru; 

- III/12/2006 w sprawie górnych stawek opłat za odpady 
komunalne składowane w kontenerach typu KP-7 roz-
mieszczonych na terenie Gminy Szydłów; 
- III/13/2006 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2006 
rok; 
 
IV SESJA RADY GMINY 
 

S esja odbyła się 28 grudnia 2006 r. Radni przyjęli na-stępujące uchwały: 
- IV/14/2006 w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicz-
nej w Szydłowie w samorządową instytucję kultury o na-
zwie Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie i nadania 
jej statutu; 
- IV/15/2006 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 
LII/237/2006 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 października 
2006 r. w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędo-
wie; 
- IV/16/2006 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodze-
nia Wójtowi Gminy; 
- IV/17/2006 w sprawie wydatków budŜetu gminy na 2006 
rok, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego; 
- IV/18/2006 w sprawie zmiany preliminarza wydatków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2006 rok. 
 
V SESJA RADY GMINY 
 

S esja odbyła się 22 stycznia 2007 r. NajwaŜniejszą częścią obrad było niewątpliwie głosowanie nad bu-
dŜetem gminy na 2007 r., który radni przyjęli 9 głosami 
za, przy 6 wstrzymujących się (uchwała nr V/19/2007). 
Sporo emocji wzbudził projekt uchwały w sprawie utwo-
rzenia Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie. Osta-
tecznie, po dość długiej wymianie poglądów radnych 
i wójta na temat zasadności powołania tego rodzaju insty-
tucji, uchwała została przegłosowana (9 za, 3 przeciw, 3 
wstrzymujących się). Ponadto radni przegłosowali jesz-
cze następujące uchwały: 
- V/20/2007 w sprawie regulaminu na 2007 r. dla nauczy-
cieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Szydłów określający wysokość dodat-
ków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 
szczegółowych warunków ich przyznawania, a takŜe wy-
sokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 
- V/22/2007 w sprawie powołania komisji statutowej, 
- V/23/2007 w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu dla 
zastępcy przewodniczącego Rady Gminy, 
- V/24/2007 w sprawie ustalenia wysokości diet dla prze-
wodniczących stałych komisji Rady Gminy. 
Podczas sesji radni kilkukrotnie poruszali temat potrzeby 
aktualizacji strategii rozwoju gminy. 
 

Opracowanie: Piotr Walczak 

Wójt Jan Klamczyński odbiera gratulacje od dyrektorów placó-
wek oświatowych. 

Pani Redaktor Halina Radkiewicz zrezygnowała z prowa-
dzenia „Kuriera Ziemi Szydłowskiej” z końcem 2006 r. 

Za wykonaną społecznie pracę serdeczne podziękowania 
składa Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej 

i współpracownicy.  
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PODATKI 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
 
Uchwałą Nr III/8/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. Rada Gminy 
uchwaliła co następuje: 
 

§ 1. 
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomo-
ści: 
1) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych lub 
ich części - 0,57 zł, 
2) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków lub ich części zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 17,00 zł, 
3) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków lub ich części zaję-
tych na  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,66 zł, 
4) od 1m2 powierzchni uŜytkowej budynków lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75 zł, 
5) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków lub ich 
części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 6,23 zł, 
6) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych – jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844, 
7) od gruntów: 
a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni - 3,65 zł, 
c) pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organiza-
cje poŜytku publicznego - 0,34 zł, w tym sklasyfikowanych w 
ewidencji gruntów i budynków jako „B” których powierzchnia nie 
przekracza 1 ha - 0,10 zł 
 

§ 2. 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) budynki i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we 
władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organi-
zacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
2) budynki mieszkalne naleŜące do osób fizycznych, 
3) pozostałe budynki naleŜące do osób fizycznych, 
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
 
Uchwałą Nr III/9/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. Rada Gminy 
uchwaliła co następuje: 
 

§1. 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transporto-
wych. Podatek od jednego środka transportowego wynosi rocz-
nie: 
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowi-
tej: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400,00 zł, 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 420,00 zł, 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton - 570,00 zł, 
2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowi-
tej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, 

pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik 
Nr 1 do chwały. 
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do 
uŜywania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton 
stawka podatku wynosi -1.200,00 zł, 
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do 
uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą w zaleŜności od licz-
by osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik 
Nr 1 do uchwały, 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 550,00 zł, 
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą 
niŜ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zaleŜ-
ności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre-
śla załącznik Nr 2 do uchwały, 
7) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc - 720,00 zł, 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.550,00 zł, 
 

§ 2. 
Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki trans-
portowe wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Urzędu Gminy 
oraz jednostek organizacyjnych gminy i stanowiące ich wła-
sność, z wyjątkiem środków transportowych wymienionych w 
art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

PODATKI 2007PODATKI 2007  

Dopuszczalna masa 
całkowita 
(w tonach) 

Minimalna stawka podatku (w złotych) 

nie mniej 
niŜ 

mniej niŜ 

Oś jezdna 
(osie jezdne) 

z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uzna-
nym za równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1.200,00 1.400,00 
18   1.200,00 1.400,00 

Trzy osie 
12 18 1.150,00 1.300,00 
18 26 1.800,00 2.000,00 
26   2.280,00 2.290,00 

Cztery osie i więcej 
12 26 1.700,00 1.900,00 
26 29 2.280,00 2.290,00 
29   2.280,00 2.453,00 

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW 
 
Uchwałą Nr III/10/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. Rada Gminy 
uchwaliła co następuje: 
 

§ 1. 
Ustala się wysokość podatku od jednego psa w kwocie 53,69 zł 
rocznie. 
 

 § 2. 
1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 

Tab.1. Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 2 
uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 9/ 2006 z dnia 14 grud-
nia 2006 r. 
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Liczba osi i dopuszczal-
na masa całkowita ze-
społu pojazdów: ciągnik 
siodło-wy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przy-
czepa (w tonach) 

 Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej 
niŜ 

mniej niŜ 

Oś jezdna (osie je-
zdne) z zawiesze-
niem pneumaty-
cznym lub zawie-
szeniem uznanym 
za równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1.200,00 1.300,00 
18 31 1.700,00 1.800,00 
31   1.889,00 1.936,00 

Trzy osie 
12 18 

1.800,00 1.889,00 18 36 
36 40 
40   1.800,00 2.505,00 

Cztery osie i więcej 
12 40 1.250,00 1.800,00 
40   1.750,00 2.400,00 

Liczba osi i dopusz-
czalna masa całko-
wita zespołu pojaz-
dów: naczepa / przy-
czepa + pojazd silni-
kowy  (w tonach) 

 Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej 
niŜ 

mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawie-
szeniem uznanym za 

równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia 

osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18   600,00   700,00 
18   1.100,00 1.200,00 

Dwie osie 
12 18   900,00 1.000,00 
18 36 1.000,00 1.292,00 
36 38 1.300,00 1.472,00 
38   1.300,00 1.700,00 

Trzy osie i więcej 
12   1.200,00 1.300,00 

dnia 31 marca roku podatkowego na rachunek budŜetu gminy, a 
w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku 
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowe-
go w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonal-
nie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności 
uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem 
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obo-
wiązek. 

Tab.2. Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 4 
uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/9/2006 z dnia 14 grud-
nia 2006 r. 

Tab.3. Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych 
w § 1 pkt. 6 uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 9/ 2006 
z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 § 3. 
Zwalnia się z podatku od posiadania psów: 
1) z tytułu posiadania do trzech psów, nie zwolnionych ustawo-
wo, 
2) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania 
stad na pastwiskach – bez względu na liczbę. 
 
OPŁATA TARGOWA 
 
Uchwałą Nr III/11/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. Rada Gminy 
uchwaliła co następuje: 
 

§ 1. 
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej dokonujących sprzedaŜy na targowiskach. 
 

 § 2. 
Opłatę targową pobiera się za kaŜdy dzień sprzedaŜy w nastę-
pującej wysokości: 
1) sprzedaŜ detaliczna warzyw i owoców z samochodu - 3,00 zł. 
2) sprzedaŜ detaliczna warzyw i owoców z furmanki - 3,00 zł. 
3) sprzedaŜ detaliczna warzyw i owoców z wózka ręcznego - 
3,00 zł. 
4) sprzedaŜ detaliczna warzyw i owoców ze skrzynki - 3,00 zł. 
5) sprzedaŜ kwiatów z samochodu - 3,00 zł. 
6) sprzedaŜ kwiatów z furmanki - 3,00 zł. 
7) sprzedaŜ detaliczna artykułów przemysłowych (odzieŜ, obu-
wie, sprzęt gospodarstwa domowego i inne) - 8,00 zł. 
8) sprzedaŜ detaliczna mięsa i jego przetworów oraz art. spo-
Ŝywczych - 9,00 zł. 
 

 § 3. 
Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w § 
1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z 
przedmiotami opodatkowania połoŜonymi na targowiskach.  
 

 § 4. 
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i ustala 
się, Ŝe funkcję inkasenta wykonywał będzie kasjer Urzędu Gmi-
ny w ramach obowiązków słuŜbowych bez dodatkowego wyna-
grodzenia za inkaso. 
2. Opłata podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem 
dowodu wpłaty. 
 
OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE 
 
Uchwałą Nr III/12/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. Rada Gminy 
uchwaliła co następuje: 
 

§ 1. 
Ustala się górne stawki opłat za odpady komunalne składowane 
w kontenerach typu KP-7 usytuowanych w poszczególnych so-
łectwach Gminy Szydłów:  
- od osób fizycznych za miesiąc: 
- od jednej osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym: 
1,00 zł + naleŜny podatek VAT, 
- od osób prawnych i podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą za miesiąc: 
- 20,00 zł + naleŜny podatek VAT przy powierzchni zajętej na 
działalność gospodarczą do 50 m2, 
- 50,00 zł + naleŜny podatek VAT przy powierzchni zajętej na 
działalność gospodarczą powyŜej 50 m2 do 100 m2, 
- 100,00 zł + naleŜny podatek VAT przy powierzchni zajętej na 
działalność gospodarczą powyŜej 100 m2. 
 
Z pełnymi tekstami uchwał moŜna zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Gminy bądź w Biuletynie Informacji Publicznej pod adre-
sem http://www.szydlow.bip.jur.pl 
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Uchwała Nr IX/42/2003 Rady Gmi-
ny Szydłów z dnia 30 maja 2003 
roku w sprawie szczegółowych 
zasad utrzymania czystości i po-
rządku w gminie.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, 
art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806) oraz art. 3 ust. 2, pkt. 6, 
art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz. U. 
Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 60, 
poz. 369 i Nr 121, poz. 770 z 2000 r., 
Nr 22, poz. 272 i z 2001 r. Nr 100, 
poz. 1085) Rada Gminy Szydłów 
uchwala co następuje:  
 
 § 1. Ilekroć w dalszej części uchwały 
jest mowa o:  
1. ustawie - naleŜy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach / Dz. U. Nr 132, poz. 622 
z późniejszymi zmianami, 
2. właścicielach nieruchomości - na-
leŜy przez to rozumieć takŜe współ-
właścicieli, uŜytkowników wieczys-
tych oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe 

inne podmioty władające nierucho-
mościami,  
3. odpadach komunalnych - naleŜy 
przez to rozumieć stałe i ciekłe odpa-
dy powstające w gospodarstwach 
domowych, w obiektach uŜyteczności 
publicznej i obsługi ludności, a takŜe 
w pomieszczeniach uŜytkowanych na 
cele biurowe lub socjalne przez wy-
twarzającego odpady, w tym nieczy-
stości gromadzone w zbiornikach 
bezodpływowych oraz odpady ulicz-
ne, z wyjątkiem odpadów niebez-
piecznych z zakładów opieki zdro-
wotnej i zakładów weterynaryjnych, 
4. podmiotach uprawnionych - naleŜy 
przez to rozumieć gminne jednostki 
organizacyjne oraz inne jednostki 
organizacyjne i osoby fizyczne, które 
uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności na podstawie art. 7 usta-
wy. 
 
 § 2. Właściciele nieruchomości za-
pewniają utrzymanie czystości i po-
rządku w nieruchomościach oraz sta-
rają się o estetyczny wygląd budyn-
ków i ich otoczenia. 
 
 § 3. Wójt Gminy będzie dokonywał 
przeglądu stanu czystości i porządku 
w nieruchomościach i wzywał właści-
cieli nieruchomości uchybiających 
wymaganiom utrzymania ich w czy-
stości i porządku do usuwania zanie-
dbań i uchybień. Wyniki przeglądu 

przedkładane będą co roku w termi-
nie do 30 czerwca Radzie Gminy. 
 
 § 4. Teren nieruchomości powinien 
być w miarę potrzeby sprzątany, 
utwardzone części terenu oraz chod-
niki połoŜone wzdłuŜ nieruchomości 
powinny być zamiatane, aby nie do-
puścić do zalegania na nim zanie-
czyszczeń i opadu liści przez czas 
dłuŜszy niŜ 24 godziny. Ponadto w 
myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy właści-
ciele nieruchomości zobowiązani są 
do oczyszczania chodników połoŜo-
nych wzdłuŜ nieruchomości ze śnie-
gu i lodu. 
 
 § 5. Gromadzenie odpadów komu-
nalnych na terenie nieruchomości 
moŜe być dokonywane wyłącznie w 
miejscach na ten cel wyznaczonych 
zgodnie z ustaleniami decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu i pozwolenia na budowę 
lub w zbiorczych kontenerach prze-
znaczonych do gromadzenia odpa-
dów z zespołu nieruchomości.  
 
 § 6. Komunalne odpady stałe naleŜy 
gromadzić w nieruchomości w 
szczelnych i zam- kniętych zbiorni-
kach przenośnych. Odpady wielkoga-
barytowe (meble, sprzęt gospodar-
stwa domowego, opony, itp.) naleŜy 
gromadzić w kontenerach ustawio-
nych w wyznaczonych miejscach. 
Dopuszcza się gromadzenie odpa-
dów w nieruchomościach poza zbior-
nikami w szczelnych i zawiązanych 
workach. 
 
 § 7. Do gromadzenia odpadów w 
workach mogą być stosowane jedy-
nie worki zakupione od uprawnione-
go podmiotu, któremu został zlecony 
wywóz odpadów.  
Cena worka obejmuje takŜe opłatę 
za wywóz. 
 
 § 8. W nieruchomościach nie przyłą-
czonych do kanalizacji komunalne 
odpady ciekłe powinny być groma-
dzone w zbiornikach (szambach) wy-
konanych i uŜytkowanych w sposób 
uniemoŜliwiający przenikanie ich za-
wartości do ziemi.  
 
 § 9. Komunalne odpady ciekłe są 
usuwane przez uprawnione podmioty 
na zlecenie właściciela nieruchomo-
ści zgłaszane z wyprzedzeniem wy-
kluczającym przepełnienie zbiornika 

ZADBAJMY o CZYSTOŚĆZADBAJMY o CZYSTOŚĆ  
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Szydłów 
    

   Od początku lutego 2007 r. pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej przed-

kładają mieszkańcom gminy aneksy do umów na odbiór śmieci, bądź umowy tym z 

Państwa, którzy nie zawarli jeszcze takowych. Apeluję o podpisywanie tych doku-

mentów, bowiem na kaŜdym mieszkańcu spoczywa obowiązek opłat za wywóz 

śmieci. Wójt jest zobligowany przez Radę Gminy do podjęcia działań kontrolnych 

zawieranych umów w marcu b.r. i egzekwowania prawa wobec tych osób, które nie 

zawarły umów bądź nie podpisały aneksów. Wobec osób, które nie wykaŜą się aktu-

alną umową, będą kierowane wnioski do sądu grodzkiego, który moŜe nałoŜyć karę 

pienięŜną w wysokości do 500 zł.  

   Tytułem przypomnienia publikujemy uchwałę Rady Gminy Szydłów  Nr IX-

/42/2003 z dn. 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad czystości i porządku 

w gminie. Sprawy wywozu śmieci reguluje takŜe „Regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Szydłów” uchwalony przez Radę Gminy 28 lutego 

2006 r. z którym moŜna zapoznać się w Urzędzie Gminy bądź w Biuletynie Infor-

macji Publicznej www.szydlow.bip.jur.pl  
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(szamba). 
 
 § 10. Wywóz odpadów i unieszkodli-
wianie odpadów komunalnych moŜe 
być dokonywane tylko przez podmio-
ty uprawnione.  
 
 § 11. Właściciele nieruchomości 
przy zlecaniu wywozu i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych zobo-
wiązani są do korzystania wyłącznie 
z usług podmiotu uprawnionego. Do-
puszcza się wywóz odpadów komu-
nalnych z nieruchomości przez wła-
ściciela nieruchomości własnymi 
środkami po uprzednim zgłoszeniu 
w Urzędzie Gminy oraz określeniu 
uŜywanych do tego celu środków 
transportu i terminu wywozu.  
 
 § 12. Właściciele nieruchomości na 
Ŝądanie Wójta zobowiązani są do 
okazania dowodów dokonywania 
wywozu odpadów komunalnych 
z nieruchomości przez uprawniony 
podmiot, a właściciele nieruchomości 
dokonujący wywozu odpadów komu-
nalnych własnymi środkami - dowodu 
uiszczenia opłaty za przyjęcie odpa-
dów na składowisko odpadów komu-
nalnych. 
 
 § 13. W przypadku gdy właściciel 
nieruchomości nie udokumentuje 
obowiązkowego korzystania z usług 
podmiotu uprawnionego lub uiszcze-
nia opłaty za przyjęcie odpadów na 
składowisko, Wójt wymierzy mu opła-
tę w wysokości 20,00 zł miesięcznie 
od kaŜdej zamieszkałej w nierucho-
mości osoby.  
 
 § 14. i § 15. dot. opłat z tytułu dowo-
Ŝenia stałych odpadów komunalnych 
do kontenerów typu KP-7 oraz opróŜ-
niania i transportu ścieków (obecnie 
regulowane odrębnymi uchwałami). 
 
 § 16. OpróŜnianie kontenerów KP-7 
odbywać się będzie w zaleŜności od 
czasu jego napełnienia. 
 
 § 17. Wysokość naleŜności pienięŜ-
nych, o których mowa w § 14 i 15 
ustalona będzie w oparciu o zawarte 
umowy między Zakładem Gospodar-
ki Komunalnej w Szydłowie, a uŜyt-
kownikiem nieruchomości. 
 
 § 18. Opłaty, o których mowa w § 14 
i 15 naleŜy uiszczać w Zakładzie Go-
spodarki Komunalnej w Szydłowie po 

C zy wiesz, ze ładowarka znajdująca się w gniazdku elektrycznym nadal 
pobiera energię, nawet jeśli nie jest do niej podłączony telefon? Telewi-

zora nie odłączysz od sieci elektrycznej tylko za pomocą pilota. Czerwona 
dioda przycisku stand-by, sygnalizująca stan czuwania urządzenia, świadczy 
o tym, Ŝe cały czas z sieci pobierany jest prąd, a tym samym któraś z elek-
trowni emituje dwutlenek węgla. To właśnie przycisk stand-by jest najbardziej 
podstępnym poŜeraczem prądu, którego wpływ na klimat moŜemy łatwo zre-
dukować. Ponadto, wyłączając stand-by zapłacimy znacznie niŜsze rachunki 
za energię! 
 
   Okazuje się, Ŝe w przypadku wielu urządzeń ponad połowa rocznego zuŜy-
cia energii jest marnotrawiona właśnie w efekcie pozostawienia ich w stanie 
czuwania. Absolutnymi rekordzistami są drukarki komputerowe - w ciągu ro-
ku aŜ 93% energii zuŜywana jest przez nie w trybie stand-by, tylko 7% energii 
wykorzystana zostaje na drukowanie! Więcej energii w stanie czuwania poŜe-
rają w ciągu roku tylko kamery video - 98% rocznego zuŜycia. 
 
   Zazwyczaj w naszych mieszkaniach występuje po kilka urządzeń, które 
posiadają funkcję stand-by. Moc urządzeń w czasie czuwania waha się w 
granicach od 0,5 W do 35W(!!!). Średnio w Polsce w gospodarstwie domo-
wym są 4 urządzenia o łącznej mocy ok. 20W. Prowadzi to do zuŜycia łącz-
nie 2 mln 300 tys. MWh energii (czyli tyle, ile wytwarza średniej wielkości 
elektrownia, jak np. Elektrownia Ostrołęka B), wartej 831 mln zł. Gdyby tylko 
połowa urządzeń w naszym domu była wyłączana z sieci, a nie pozostawiana 
w stanie uśpienia, w skali kraju moŜna byłoby zaoszczędzić 293,2 mln zło-
tych i wyemitować 1 mln ton CO2 mniej. 
 
   W 1999 roku Komisja Europejska oszacowała, Ŝe roczna konsumpcja ener-
gii w Europie przez urządzenia w stanie czuwania wynosi około 36 miliardów 
KWh, co odpowiada rocznej produkcji 12 elektrowni napędzanych węglem. 
Natomiast ocenia się, Ŝe do 2010 roku to zuŜycie moŜe wzrosnąć nawet do 
62 miliardów KWh, czyli rocznej produkcji 20 elektrowni. 
 
Chcesz chronić klimat?  
Po prostu wyłącz stand-by! 
 
 

Tekst pochodzi z polskiej wersji strony  

World Wildlife Fund: www.wwf.pl 

Redakcja Kuriera serdecznie poleca jej lek-

turę. MoŜna dowiedzieć się wielu interesują-

cych rzeczy na temat ochrony klimatu i... 

własnych kieszeni. Szczególnie polecamy 

„PORADNIK  

Jak oszczędzać energię w domu.” 
 

ZRÓBMY DOBRY KLIMAZRÓBMY DOBRY KLIMATT  

otrzymaniu faktury, nie później niŜ 
w ciągu 14 dni od daty jej otrzyma-
nia. 
 
 § 19. Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 
 
 § 20. Traci moc uchwała nr 
XI/131/97 Rady Gminy Szydłów 
z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie 

szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku w gminie. 
 
 § 21. Uchwała podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. 
 
 § 22. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dni do jej opublikowania.  
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Z śYCIA SP w SZYDŁOWIE 

J uŜ drugi rok trwa współpraca Szkoły Podstawowej im. Jana 
Kaczorowskiego w Szydłowie z Fun-
dacją Rozwoju Edukacji oraz ze 
szkołami z czterech państw Unii Eu-
ropejskiej (Włochy, Finlandia, Wielka 
Brytania, Hiszpania) w ramach pro-
jektu Socrates Comenius. 
   W bieŜącym roku realizowany 
przez nas projekt „Razem Ŝyjemy 
w zdrowym środowisku” będzie się 
skupiał na kwestiach dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego za-
równo w Polsce jak i w Europie.  
   Chcemy uświadomić dzieciom, jak 
w racjonalny sposób gospodarować 
zasobami naturalnymi, wodą i ener-
gią oraz jakie są moŜliwości ich 
oszczędzania, a takŜe ostrzec przed 
zagroŜeniami, które są efektem po-
stępu cywilizacyjnego. 
   Wiedza uczniów na temat tych za-
gadnień jest diagnozowana w szko-
łach biorących udział w przedsię-
wzięciu, a następnie poszczególne 
placówki, w miarę swoich potrzeb 
i moŜliwości oraz uwarunkowań śro-

dowiskowych, przystępują do działań 
uzupełniających świadomość ekolo-
giczną dzieci. 
   Efekty pracy partnerów zostaną 
wymienione między szkołami part-
nerskimi oraz opublikowane na spe-
cjalnej stronie internetowej. 

   Aby praca nad pro-
jektem przebiegała 
w sposób planowy 
i usystematyzowany, 
w dniach od 4 do 10 
listopada 2006r. zor-
ganizowano wizytę 
roboczą w hiszpań-
skiej szkole z siedzibą 
w Saint-Boi. Dyrekto-
rzy i nauczyciele 
z zaprzyjaźnionych 
szkół (Szkołę Podsta-
wową w Szydłowie 
reprezentowały Dorota 
Banaś i Justyna Gie-
rada) wzięli udział w 
spotkaniu z władzami 
lokalnymi oraz przed-
s tawic ie lami  de-
partamentu edukacji. 
W jego trakcie zostali 
zapoznani z kataloń-
skim systemem kształ-
cenia, załoŜeniami 
hiszpańskiej reformy 
edukacji oraz zakre-
sem działań Agendy 
21 (zajmuje się ona 
polityką społeczną, 
e k o n o m i c z n ą 

i ekologiczną oraz ich wzajemnymi 
powiązaniami). 
   Zasadnicza część pracy nad plano-
waniem działań projektowych miała 
jednak miejsce w partnerskiej szkole, 
w której bardzo ciepło przyjmowano 
gości. Otwarte na kontakty z innymi 
dzieci przygotowały na tę okoliczność 
specjalny wystrój (powitania w języ-
kach ojczystych partnerów, gazetki 
tematyczne, flagi narodowe) oraz 
urozmaicony program artystyczny, 
prezentując umiejętności wokalne, 
taneczne i aktorskie. 
   Pobyt w Hiszpanii obfitował rów-
nieŜ w atrakcje turystyczne, a sama 
Barcelona, w regionie której mieści 
się zaprzyjaźniona szkoła, zachwyca-
ła urozmaiconym krajobrazem, boga-
tą szatą roślinną (w okresie pełnej 
wegetacji), zderzeniem tradycji 
i współczesności, oryginalnymi bu-
dowlami zaprojektowanymi przez 
wybitnego architekta Antonio Gaudie-
go (np. La Sagrada Familia, Casa 
Batllo), rozległymi parkami, pięknymi 
nadmorskimi promenadami oraz oka-
załymi obiektami sportowymi, które 
przypominają o organizowanych tam 
w 1992 r. igrzyskach olimpijskich. 
   Mamy nadzieję, Ŝe kolejne spotka-
nie – tym razem w Finlandii - równieŜ 
dostarczy wielu pomysłów i wraŜeń. 
  

Dorota Banaś 

WĘDRÓWKI z SOCRATESEMWĘDRÓWKI z SOCRATESEM  

Pamiątkowe zdjęcie uczestników programu Socrates. 

La Sagrada Família - Świątynia Świętej Rodziny budowana 
jest nieprzerwanie od 1882 roku. 
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SZYDŁOWSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE 

Październik 2006 - W ramach Szy-
dłowskiego Towarzystwa Strzeleckie-
go został utworzony II Wydzielony 
Oddział Związku Strzeleckiego 
w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. Kazimierza 
Wielkiego w Busku-Zdroju. Łączna 
liczba strzelców w tym oddziale wy-
nosi 18 osób. 
 
11.11.2006 - Udział szydłowskich 
strzelców w obchodach 88 rocznicy 
odzyskania niepodległości w Szydło-
wie i Staszowie. 
 
29.11.2006 - W Kielcach odbyła się 
uroczystość odznaczenia medalami 
„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodo-
wej” przyznanych przez Radę Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Warszawie. Wicewojewoda Świę-
tokrzyski Lech Janiszewski srebrnym 
medalem odznaczył m.in. komendan-
ta szydłowskich strzelców st. insp. 
ZS Mariana Lesiaka (fot. na str. 27).  
 
26.01.2007 - Wójt Gminy Szydłów 
Jan Klamczyński wraz z pocztem 
sztandarowym Związku Strzeleckie-
go wziął udział w rozpoczęciu Cen-
tralnych Obchodów 144 Rocznicy 
Wybuchu Powstania Styczniowego 
jakie odbyły się w Szydłowcu. Uro-
czystości rozpoczęły się przed ratu-
szem na Rynku. Po okolicznościo-
wych przemówieniach uczestnicy 
przeszli z orkiestrą do kościoła św. 
Zygmunta, gdzie ksiądz dziekan 
Adam Radzimirski odprawił uroczystą 

mszę świętą za bohaterskich po-
wstańców. Po złoŜeniu kwiatów na 
grobach powstańców, uroczystości 
patriotyczne kontynuowano na szy-
dłowieckim Zamku. 
 

27.01.2007 - 21 strzelców i strzel-
czyń STS wzięło udział w marszu 
szlakiem Powstania Styczniowego 
Suchedniów - Michniów - Wzdół Rzą-
dowy - Bodzentyn.  
   Za pięciokrotny udział w Marszu, 
Złotym Kotylionem Powstania Stycz-
niowego odznaczony został sekc. ZS 
Tomasz  Banas ik 
z Mokrego. Srebrne 
Kotyliony (za trzykrot-
ne uczestnictwo) otrzy-
mali: strz. ZS Iwona 
Banasik z Mokrego, st. 
strz. ZS Paweł Bana-
sik z Mokrego, sekc. 
ZS Zbigniew Wójcik 
z Osówki, st. strz. ZS 
Mateusz Palmąka 
z Gacek i strz. ZS Jo-
anna Dziedzic z Mo-
krego. NaleŜy w tym 
miejscu zaznaczyć, Ŝe 
młodzieŜ zrzeszona 
w STS uczestniczy 
w marszu od 1998 r.  

   W okresie 1998-2007 szydłowscy 
strzelcy zdobyli 3 złote odznaki i 14 
srebrnych. Pierwsze srebrne odznaki 
zdobyli Łukasz Chmielewski, Paweł 
Palmąka, Wojciech Wójtowicz, Ceza-
ry Zajdel - wszyscy z Szydłowa. 
   Z uwagi na zakwaterowanie w in-
ternacie (okres ferii) w marszu 
uczestniczyło 2 członków II Wydzie-
lonego ZS w Busku-Zdroju: Maciej 

Faryś i Hubert Dufaj. Z rozeznania 
przypuszczać naleŜy, Ŝe w 2008 r. II 
Oddział weźmie udział w marszu 
w pełnym składzie. 
 

Piotr Walczak 

Z śYCIA STRZELCÓWZ śYCIA STRZELCÓW  

Kotylion Powstania Styczniowego jakim 
odznaczono wielokrotnych uczestników 

marszu szlakiem powstania. 

Szydłowscy strzelcy przed wyruszeniem na trasę marszu. 

Warta przed grobem pomordowanych w Michniowie. 
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SĄ w SZYDŁOWIE TAKIE MIEJSCA... 

N ajstarszy, istniejący dom za-
mieszkiwany niegdyś przez ro-

dzinę Kluszczyńskich w Szydłowie 
znajduje się przy ul. Krakowskiej. 
Zamieszkiwali go Kluszczyńska Regi-
na (†) z domu Kluszczyńskich z mę-
Ŝem Władysławem Kluszczyńskim 
(†) rodem z Górek (Przedmieście 
Opatowskie). Ród Kluszczyńskich po 
linii męskiej juŜ się tutaj zakończył, 
bo małŜeństwo to miało dwie córki – 
GraŜynę i Halinę, które obecnie 
mieszkają na Śląsku. 
   Budynek został wybudowany 
z drewna w 1815 r. Informuje o tym 
łaciński napis wewnątrz domu wy-
rzeźbiony na belce sufitowej: et ver-
bum Carofuctum et est habitavit An-
no D. 1815 Jezus Marya Jozef. 
   Pomimo tego, Ŝe podmurówka 
wykonana jest z kamienia płaskie-
go, domostwo w znacznej mierze 
jest juŜ zapadnięte. Gdy się spojrzy 
na sufit w głównej izbie, widać bar-
dzo grube i cięŜkie belki stropowe 
wygięte juŜ pod swoim cięŜarem 
i działaniem czasu. Belki są ciosa-
ne z drzewa liściastego, a przycieś 
budynku jest dębowa. Rozkład po-
mieszczeń w chałupie jest następu-
jący: przy wejściu do domu znajdu-
je się sień z kuchenką letnią, a da-
lej dwie niskie izby z małymi okien-
kami. W większej izbie znajduje się 
piec chlebowy. 

   W pierwotnym okresie dom był kry-
ty słomą Ŝytnią (tzw. strzecha). W ten 
sposób kryto większość dachów, któ-
re w zimie dobrze trzymały ciepło a w 
lecie dawały ochłodę. Drzwi wejścio-
we zewnętrzne jak i wewnętrzne były 
jednokwaterowe i otwierały się do 
środka. Dom na zewnątrz jak i we-
wnątrz był obielony wapnem. Co cie-
kawe, budynek ten zbudowano bez 
gwoździ – połączenia wykonano przy 
pomocy kołków drewnianych. 
   Przed domem ułoŜony był chodnik 
z płaskich kamieni i mały ogródek ogro-
dzony sztachetami. W 90% przypad-
ków domy stawiano oknami do połu-

dnia, bo okna były tylko na jednej ścia-
nie. 
   Proszę spojrzeć na plan rozmiesz-
czenia tego gospodarstwa wg opo-
wiadań. 
   W tym domu Ŝyły cztery wielodziet-
ne pokolenia. Jak na tamte czasy byli 
zamoŜni bo posiadali duŜo pola. Go-
spodarstwo rolne stanowiło wtedy 
jedyne źródło utrzymania dla tej ro-
dziny. 
 

Tekst i rysunki: 
Janusz Kluszczyński 

NAJSTARSZY DOM KLUSZCZYŃSKICHNAJSTARSZY DOM KLUSZCZYŃSKICH  

Widok domu od strony południowej. 

Plan gospodarstwa. 
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ŚREDNIOWIECZNE MIASTECZKA 

   W naszym cyklu o średniowiecz-
nych miasteczkach „zwiedziliśmy” 
juŜ francuskie Carcassonne, sło-
wacką Lewoczę i śląski Paczków. 
W tym numerze przeniesiemy się 
na drugi koniec Europy - do portu-
galskiego miasteczka Óbidos 
(czyt. Obidosz). Poczujemy tutaj 
klimat minionych wieków a w listo-
padzie zapach... czekolady. 
 

Ó 
bidos leŜy w zachodniej części 
regionu Centrum - nad Oceanem 

Atlantyckim. Jest siedzibą gminy o tej 
samej nazwie w skład której wchodzi 
9 sołectw. Gmina liczy 11.200 miesz-
kańców zaś samo miasteczko około 
5.000.  
   Óbidos zwane jest "miastem ślu-
bów", poniewaŜ zgodnie z wielowie-
kową tradycją, zapoczątkowaną 
przez króla Dinisa w XIII w., królowie 
portugalscy ofiarowali swym wybran-
kom to miasto w dniu ślubu. Jeszcze 
w XIV w. leŜało ono nad brzegiem 
oceanu - dziś świadczą o tym meta-
lowe elementy na murach obronnych, 
które niegdyś słuŜyły do cumowania 
statków. Obecnie, w miejscu gdzie 
szumiało morze rozciągają się winni-
ce i gaje oliwne. 
   DojeŜdŜając do Óbidos, juŜ z dale-
ka widać górujący nad miasteczkiem 
zamek króla Dinisa (obecnie mieści 
się w nim hotel typu pousada - ok. 
700 zł / dobę). Obręb starego miasta, 
otoczony murami obronnymi został w 
całości wpisany na listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 
   W trosce o zachowanie swego kul-
turowego dziedzictwa zabroniono 
wszelkich dobudówek i uŜywania 
asfaltu. Brak neonów, anten satelitar-
nych i wielkich reklam. Elewacje za-
zwyczaj są białe a elementy dekora-
cyjne, gzymsy, portale, ościeŜnice 
czy podpory maluje się na Ŝółto lub 
niebiesko. Wszelkie prace związane 
ze zmianą wyglądu budynku są kon-
sultowane i nadzorowane przez spe-
cjalnie do tego powołaną instytucję 
miejską - rodzaj miejskiego konser-
watora zabytków. „Gabinete de Ge-
stão do Património Histórico” - Biuro 
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
dba o wygląd kaŜdego detalu w obrę-
bie starego miasta wedle załoŜenia, 
Ŝe kaŜde tamtejsze domostwo jest 

pomnikiem narodowym. Dba-
łość o dziedzictwo kulturowe 
jest podtrzymywana wedle 
ścisłych rygorów i odpo-
wiednio zdefiniowanych 
kryteriów. Pracownicy biura 
identyfikują sytuacje będące 
zagroŜeniem dla wizerunku miasta 
np. anteny, sklepowe ekspozycje, 
kosze na śmieci, wentylatory, zanie-
dbane przydomowe ogródki itd. 
   Nie wygląda to jednak tak, Ŝe mia-
sto zrobiło sobie swego rodzaju poli-
cję konserwatorską Ŝeby ścigała kaŜ-
dego, kto nie przestrzega pewnych 
załoŜeń. Mieszkańcy doskonale zda-
ją sobie sprawę z potrzeby tego ro-
dzaju działań. Ponad 600 stałych 
obywateli grodu otrzymuje dotacje na 
konserwację swych domostw, z któ-
rych wiele dziedziczonych jest po 
przodkach od kilkuset lat. Zameldo-
wanie kogokolwiek nowego jest prawie 
niemoŜliwe a przypadki łączenia rodzin 
teŜ sprawdzane są skrupulatnie. 
   Powiedzmy coś jednak o samym 
miejscu. Tak opisuje je Wilhelm Ka-
rud goszczący w Óbidos w zeszłym 
roku: „Miasteczko jest piękne o kaŜ-
dej porze roku bo w klimacie Zachod-
niej Iberii brak brzydkich pogodowych 
okresów. I w końcu listopada bugen-
wille pełne są Ŝywych kwiatów, 
w maleńkich sadach widać jeszcze 
ogniki pomarańczy, iglaste drzewa 
i krzewy towarzyszą większości bu-
dynków a dbałość gospodarzy do-
mostw o obejścia godna jest królew-
skiego grodu. Kręte, wąskie, opada-
jące na dół i pnące się w górę uliczki 
wabią urokiem pnączy, ornamentyką 
ram okiennych, odrzwi i zapachami 
domowej kuchni. Wieczorami 
z otwartych okien miniaturowych 
domków słychać nostalgiczne, stono-
wane brzmienie fado - ukochanej 
muzyki Portugalczyków.” 
   Miasteczko moŜna zwiedzać indywi-
dualnie lub grupowo. 1,5-godzinne 
zwiedzanie z przewodnikiem (jęz. por-
tugalski, angielski bądź francuski) kosz-
tuje 2,5€ w dni powszednie, 3€ w sobo-
ty lub 4€ jeŜeli na zwiedzanie przypadła 
akurat niedziela. Z przewodnikiem zo-
baczymy najwaŜniejsze zabytki Óbidos 
m.in. Miejską Bramę, Plac św. Marii, 
kilka kościołów, zamek króla Dinisa 
i wiele innych. Warto jednak zapuścić 
się w mniej uczęszczane uliczki Óbidos 
aby poczuć klimat miejsca. 
   Z miasteczkiem, poza portugalski-
mi królami związana jest inna cieka-

wa postać historyczna - Josefa 
de Ayala zwana takŜe Josefą 
de Óbidos, poboŜna mniszka 
ale zarazem poetka, myśli-
cielka i malarka. Przybyła 

w XVII w. z Sewilli do tutejsze-
go klasztoru poświęcając się 

modlitwie i malarstwu. Jej prace 
o naturze religijnej, martwe natury 
i pejzaŜe oglądać moŜna obecnie 
w renesansowym kościółku św. Marii 
i w sali miejskiego ratusza.  
   W Óbidos odbywa się wiele poka-
zów kulturalnych o charakterze śre-
dniowiecznym. W lipcu 2006 r. odbył 
się „Óbidos Mercado Medieval” - Śre-
dniowieczne Miasto Óbidos. Przez 
10 dni miasteczko przeŜywało oblę-
Ŝenie setek muzyków, tancerzy, akto-
rów poprzebieranych za postaci 
z epoki a więc wszelkiego rodzaju 
Ŝebraków, trędowatych, błaznów, 
wieśniaków,  kupców, moŜnowład-
ców czy zakonników. Nie brakowało 
stoisk ze średniowiecznymi pamiąt-
kami, odbywały się pokazy rękodziel-
nictwa i degustacja, jakby to powie-
dzieć, staroportugalskich potraw. 
   Ostatnio, doskonałą promocją Óbi-
dos jest odbywający się tam od 5 lat 
Międzynarodowy Festiwal Czekola-
dy. Jak to się stało, Ŝe w miejscu zu-
pełnie pozbawionym cukierniczych 
tradycji powstała tak znacząca dla 
branŜy czekoladowej impreza? Po-
dobno jakiś były mieszkaniec miasta 
na słodkim biznesie dorobił się mająt-
ku w USA i część pieniędzy przezna-
czył na realizację niebywałego przed-
sięwzięcia. Zapragnął przedłuŜyć 
sezon turystyczny w swoim ukocha-
nym miejscu urodzenia i wymyślił 
organizację jednej z najsłodszych 
imprez na świecie. Zmobilizował 
miejscowe władze, zainteresował 
potentatów czekoladowej branŜy, 
koneserów kulinarnych i biura podró-
Ŝy. Podczas festiwalu, który odbywa 
się w listopadzie, przez Óbidos prze-
wija się wielotysięczna i wielojęzycz-
na rzesza smakoszy czekolady, 
uczestników kilku cukierniczych kon-
kursów, jurorów i rodzin z dziećmi. 
Przybywają do Óbidos z całego glo-
bu, takŜe z Polski. 
 

Opracowanie: Piotr Walczak 
na podstawie materiałów z Sieci 

http://www.cm-obidos.pt 

http://www.geozeta.pl 

http://www.portugalia-online.net 
Zdjęcia na str. 28 
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KARTKA z KALENDARZA 

Z akupiłem w kiosku kalendarz za 
4,25zł. Nigdy bym go nie kupił 

gdyby nie zamieszczona tam repro-
dukcja mojego ulubionego obrazu 
van Dicka. W domu stwierdziłem, Ŝe 
autor inne reprodukcje umieścił 
w nim, według specjalnego schema-
tu. Prowokująco, jakby przypadkiem 
dołączając Michała Anioła oraz Ber-
niniego W moim artykule podąŜę śla-
dem myślowym autora opracowania. 
Oceniłem, Ŝe jest to wyjątkowo inte-
resujący przewodnik po bezdroŜach 
światowego malarstwa barokowego, 
przemawiającego do nas obrazami. 
Postaram się opowiedzieć czytelni-
kom o artystach reprodukowanych 
obrazów i wzajemnych między nimi 
związkach. Nie wszyscy się znali ale 
mieli z sobą wiele wspólnego ci oby-
watele świata. Sztuka ich jest ponad 
państwowa i stanowi o światowym 
dziedzictwie kultury. Myślę, Ŝe nie 
jeden taki, godny uwagi kalendarz 
ozdabia ściany mieszkań naszych 
czytelników. Nie mogę powiedzieć 
niczego więcej ze względu na to, Ŝe-
bym przypadkowo nie został posą-
dzony o reklamowanie kalendarzy.  
   UwaŜa się, Ŝe prekursorem baroku 
w architekturze był Michał Anioł ze 
swym wspaniałym dziełem – kopuły 
watykańskiej bazyliki św. Piotra. 
Pędzlem posługiwał się takŜe biegle, 
o czym świadczyć moŜe kaŜdy, kto 
zabłądził do kaplicy „Sykstyńskiej”. 

Lorenzo Bernini twórca kolumnady 
otaczającej plac przed bazyliką św. 
Piotra w Rzymie był niesłychanie 
płodnym rzeźbiarzem, prekursorem 
barokowej rzeźby. Obydwaj byli pre-
kursorami barokowej sztuki i dlatego 
dostąpili godności wymienienia przez 
autora. 
   Tym razem rzeźba i architektura 
potraktowana została symbolicznie, 
a to dlatego, Ŝe mówiąc o baroku 
myśli się przede wszystkim o malar-
stwie. Barok to epoka przede wszyst-
kim malarstwa. Pierwszym zalicza-
nym do najwybitniejszych był przed-
stawiciel baroku włoskiego. Pocho-
dził z gminu, włóczykij, łazik, swawol-
niś, trochę złodziej, trochę zbój. To ci 
dopiero ciekawa historia. Nazywano 
go malarzem brudnych nóg. Wycho-
wał się i obcował z biedotą, nic teŜ 
dziwnego, ze jego święci wyglądali 
raczej na karczemnych bywalców. 
Madonny w jego malarstwie przypo-
minały przekupki. W związku z tym 
powszechnie nazywano go takŜe 
antychrystem malarstwa. On nic so-
bie z tego nie robił tylko tworzył we-
dług własnego uznania. Równolegle 
do krytyki, dały się słyszeć wyrazy 
zachwytu jego dziełami. Sztukę swo-
ją opierał często na silnie przeryso-
wanych kontrastach, tak jak on sam. 
Był dnem społecznym wynoszonym 
na piedestały wyŜyny i chwały, Ŝe-
brakiem śpiącym pod ulicznym mu-
rem, to znów opływający w przepy-
chu i dostatku. Zdumiewające, jakie 
pokłady energii tkwiły w tym człowie-
ku. Dokonał przełomu w malarstwie, 
malował genialnie ale zasłynął takŜe 
jako awanturnik, stały bywalec wię-
zień i aresztów z których uciekał, 
ukrywał się, aŜ do następnej awantu-
ry. Zacni protektorzy w tym papieŜ, 
których kusił swoją sztuką raz to od-
wracali się od niego, raz to otaczali 
go rozpieszczającą opieką. Takim to 
nieokiełzanym człowiekiem kontrastu 
był Caravaggio W jego sztuce od-
zwierciedleniem Ŝyciowych kontra-
stów są kontrasty cienia i światła, 
mroku i jasności, głębokich czerni 
i olśniewającej bieli. Nie zaznał spo-
koju w 37 letnim Ŝyciu, nie ma spoko-
ju takŜe w jego sztuce. Malarstwo 
Caravaggiego zyskało uznanie i na-
śladowców nie tylko we Włoszech.  

   Na szczególnie podatny grunt trafi-
ło w Hiszpanii. Na suchej i gorącej 
ziemi, wśród przyrody dalekiej od 
wszelkiej łagodności, Ŝyli ludzie rów-
nie od łagodności dalecy. Skrajni we 
wszystkim tak jak skrajna była sztuka 
Caravaggiego, Ŝarliwie religijni i zde-
terminowani walką z Maurami aŜ do 
końca XV wieku. Nigdzie indziej 
święta inkwizycja nie spaliła Ŝywcem 
tylu niewinnych ludzi co w Hiszpanii. 
Nic więc dziwnego, Ŝe nowy trend 
barokowy w malarstwie którego no-
śnikiem był Grek z pochodzenia ale 
Hiszpan z wyboru El Greco (Domini-
kos Theotokopulos) trafia na dobry 
grunt. Tematyka sakralna zdomino-
wała jego twórczość. Diego Velásqu-
ez – inny hiszpański malarz baroku 
był nadwornym malarzem królewskim 
i przede wszystkim sztuką swoja sła-
wił imię królewskiej rodziny Habsbur-
gów, miłościwie panujących wtedy 
w Hiszpanii. Namalował niestety nie-
wiele (160 obrazów), ale wszystko 
czego jego pędzel dotknął zamieniało 
się w arcydzieło. Dziś madryckie mu-
zeum „Prado” chlubi się jego sztuką. 
Wplątany w codzienność etykiety 
hiszpańskiego dworu, zagubiony 
w pełnieniu powierzanych mu wielu 
funkcjach dworskich, łowczego, pod-
czaszego i diabli wiedzą jeszcze cze-
go, w ostatnim etapie Ŝycia praktycz-
nie nie malował w ogóle. Na malowa-
nie czasu juŜ brakowało. Podniesio-
na do absurdalnego poziomu etykieta 
hiszpańskiego dworu stała się prze-
kleństwem dworzan. Przykładowo 
zapanował obyczaj, Ŝe w czasie po-
lowań dworzanie nie mają prawa 
zejść z konia wcześniej jak miłości-
wie panujący Filip IV. Nie było z tym 
problemu do chwili kiedy król nie po-
ślubił drugiej Ŝony, Marianny Au-
striackiej. Króla polowania przestały 
bawić w przeciwieństwie do Marian-
ny. Powstał wtedy wielki problem, 
dlatego Ŝe Marianna bardzo rzadko 
schodziła z konia. Okazało się bo-
wiem, Ŝe panie bez sikania wytrzy-
mują o wiele dłuŜej niŜ panowie. Po-
czątkowo bywało tylko śmiesznie 
jeŜeli któryś z marszałków zlał się 
w portki na koński grzbiet. Śmiesznie 
być przestało jak wszyscy panowie 
w spodnie lać musieli wobec chicho-
czących dworek. Wysokie temperatu-
ry oraz przeciętnie 10-cio godzinny 
czas polowań zamieniały królewski 
orszak w cuchnący wychodek. KaŜde 
polowanie z Marianną dla panów sta-

CZARODZIEJ VAN DICKCZARODZIEJ VAN DICK  

Antoni van Dick: „Karol I” 
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ZAPROSZENIE 

S erdecznie zapraszam do oglądnięcia wystawy około 120 zdjęć, zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Szydłowskiej w Synagodze pod tytułem „ŚWIĘTO 
ŚLIWKI w UJĘCIU SATYRYCZNYM”. 
   Wspomnienie doŜynkowego „Święta Śliwki” 2006 r. – bar-
dzo sympatycznego wydarzenia w Szydłowie, jest o tyle nie-
typowe, Ŝe przedstawiłem je w formie satyrycznego studium. 
Oglądając zdjęcia, czytając komentarze, nie naleŜy doszuki-
wać się daleko idących, logicznych związków, poniewaŜ mo-
gą rozmijać się z prawdą. 
   Robiąc zdjęcia w czasie uroczystości doŜynkowych w Szy-
dłowie, z zachowaniem zasady nie obraŜania nikogo, stara-
łem się utrwalać te sytuacje, które kojarzyły mi się Ŝartobli-
wie. 
   Prezentuję humor oparty na absurdzie, często wieloznacz-
ności, domyśle i pobudzaniu wyobraźni. Bywa wyszukany, 
nie zawsze jaskrawo klarowny, co w zamierzeniu powinno 
zaowocować koncentracją i skupieniem uwagi oglądających 
na temacie. Sprzyja to wyławianiu z informacyjnego szumu 
tych wartości, których nośnikiem jest tekst i kojarzenia ich 
z lawiną kolorowych wizji utrwalonych fotografiami scen. 
W efekcie u obserwatora wywoływany zostaje obraz pozor-
nej prawdy, powodujący przyjemne doznania, często rado-
sne uniesienia, czego wyrazem moŜe być uśmiech. 
   Prezentowanie humoru jest najtrudniejszą z form edytor-
skich ale naleŜy sięgać do jego pokładów jako waŜnego 
składnika bieŜącej codzienności bytowej, obok powagi, mą-
drości, smutku, zarozumiałości a nawet narcyzmu. 
   Osoby pełniące funkcje publiczne, biorące udział w maso-
wych imprezach, występujący oficjalnie, muszą mieć świado-
mość, Ŝe mogą, są  lub będą  naraŜane na przedstawianie 
ich w krzywym zwierciadle satyrycznego spojrzenia. Winny 
uznać to za normę uspołecznionych postaw, mieć odwagę, 
nie obawiać się i nie przeciwstawiać. Uczestniczenie w tej 

formie promocji jest dla nich pozytywnym świadectwem 
i wyróŜnikiem z pośród wielu którzy nie zostali zaproszeni do 
zabawy w doskonałym towarzystwie władz powiatowych, 
wojewódzkich, posłów, senatorów i premiera. 
   Nie zachęcam do oglądania wystawy osób o ograniczonym 
poczuciu humoru, ogarniętych amokiem bufonady oraz mało 
inteligentnych. Będzie to najzwyklejsze nieporozumienie. 
   Zapewne czas spędzicie mile zwłaszcza, Ŝe równocześnie 
będziecie mogli oglądnąć drugą wystawę 50 nigdy nie publi-
kowanych, pięknych i ciekawych ujęć fotograficznych pod 
tytułem „SZYDŁÓW Z LOTU PTAKA” autorstwa Karoliny 
Kuc i Michała Piaskowskiego. 
   Nie ulega wątpliwości,  Ŝe  wystawa ta będzie miała pozy-
tywny wpływ na utrzymywanie porządku w obejściach go-
spodarczych. Właściciele posesji miejcie na uwadze, Ŝe au-
torzy w kaŜdej chwili latać mogą po waszym niebie i widzieć 
to, czego nie powinni. 
 

Ryszard Kuc 

ło się katorgą ze znanym juŜ finałem. 
Ile razy siknął w spodnie wielki łow-
czy koronny tego nigdzie nie doczy-
tałem ale na pewno Velásqueza to 
dotyczyło, skoro powiedziane było, 
Ŝe wszyscy panowie ociekające 
spodnie w okolicy krocza mieli. 
W takiej to atmosferze tworzył Diego 
Velásquez de Silva. Obydwaj wywarli 
jednak przemoŜnie duŜy wpływ na 
sztukę malarską Flandrii, południowej 
części Niderlandów (Holandia), pod-
bitej przez Hiszpanię. „Hiszpańska” 
Flandria tak naprawdę była zawsze 
holenderską i nigdy na hiszpańską 
przerobić się jej nikomu nie udało, 
ale El Greco i Velásquez zawładnęli 
duszami i umysłami malarzy flandryj-
skich w tym Pawła Rubensa. 
   Wszystkie dzieła Rubensa za jego 
Ŝycia miały zasłuŜone uznanie. Za-
mówienia napływały z całej Europy. 

śeby im podołać Rubens otworzył 
szkołę. Teraz jego uczniowie w więk-
szym lub mniejszym stopniu malowali 
obrazy sygnowane przez Rubensa. 
   Jednym z jego uczniów był Antoni 
van Dick. Malował przede wszystkim 
portrety. Namalowany przez niego por-
tret króla angielskiego Karola I zrobił na 
mnie wyjątkowe wraŜenie. Jest to por-
tret ale w tle widzimy inne postacie czy-
niące powinności wobec króla. Nie jest 
to jednak portret zbiorowy (rodzaj zdję-
cia rodzinnego). Postacie te nie są por-
tretowane ale koncepcyjnie stanowią 
zagadkowe tło portretu, prowokujące 
do myślenia – co oni tam robią? Bez 
tych postaci kompozycja obrazu straci-
łaby na wartości. Wystarczy zamknąć 
oczy i wymazać ich, aby się o tym prze-
konać. Dynamiczna sylwetka konia jak 
gdyby rozsadza od wewnątrz za ciasne 
ramy. Światło wlewa się na płaszczy-

znę obrazu po przez czerń, nagle prze-
cina zacienione miejsca, ściera się 
z nimi i jakby w walce światła i mroku 
wydobywa kształty królewskiej postaci, 
rysując ją plastycznie w całej objętości 
a perspektywiczna głębia sprawia wra-
Ŝenie holograficznej trójwymiarowości 
obrazu. Dlatego obraz ten uwaŜam za 
wyjątkowy.  
   Tak oto zatoczyliśmy krąg z fragmen-
tem historii sztuki, znaczony wielkimi 
dziełami wielkich mistrzów, by uklęknąć 
na chwile przed Antonim van Dickiem. 
Zachęcam czytelników do konfrontacji 
moich spostrzeŜeń z arcydziełem. 
Niech nie będzie jeszcze jedną, jakąś 
tam, bezimienną kartką z kalendarza.  
   Niekoniecznie naleŜy się ze mną zga-
dzać. Oczarowani będziecie na pewno.  

 
Ryszard Kuc 

ZAPRASZAMZAPRASZAM  

Zabrania się na wynos!  
-Będziemy sprawdzać zawartość biustonoszy! 

F
o
t. R
yszard K

uc 
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XXVII MIĘDZYNARODOWE ULICZNE BIEGI SYLWESTROWE 

   „Sukces w Szydłowie” - tak zaty-
tułował red. Mirosław Rolak jedną 
z relacji w „Echu Dnia” o ostatnich 
biegach sylwestrowych. I sukces 
rzeczywiście był. 
 

G łówny cięŜar przygotowań im-
prezy wziął na siebie Urząd 

Gminy w Szydłowie. Przewodniczą-
cym komitetu organizacyjnego został 
wójt Jan Klamczyński, który koordy-
nował pracami przygotowawczymi.  
   Patronat honorowy nad Biegami 
objął  wojewoda świętokrzyski Grze-
gorz Banaś, marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, sta-
rosta staszowski Romuald Garczew-
ski i świętokrzyski kurator oświaty 
Janusz Skibiński. 
   Od strony medialnej imprezę 
wsparła Telewizja Polska O/ Kielce, 
Polskie Radio Kielce, Echo Dnia 
i Gazeta Wyborcza w Kielcach. 
   Imprezę współorganizowało Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłow-
skiej, Świętokrzyskie Zrzeszenie Lu-
dowe Zespoły Sportowe w Kielcach 

oraz Gminny Klub Sportowy w Szy-
dłowie. 
   Otwarcie imprezy zaplanowano na 
godzinę 1230, jednak ze względu na 
duŜą ilość zgłoszeń w dniu imprezy 
organizatorzy zmuszeni byli przesu-
nąć program minutowy o ponad pół 
godziny.  
   Przybyłych gości oficjalnie powitał 
przewodniczący Rady Gminy Roman 
Baron, następnie głos zabrali woje-
woda świętokrzyski Grzegorz Banaś, 
a po nim dyr. Jacek Kowalczyk - 
przedstawiciel marszałka wojewódz-
twa. Oficjalnego otwarcia XXVII Bie-
gów dokonał mocno przeziębiony 
wójt Jan Klamczyński. Natychmiast 
po otwarciu, na trasę liczącą 8.060 m 
wystartował niezawodny zawodnik 
jak moŜnaby powiedzieć o wielokrot-
nym uczestniku szydłowskiej imprezy 
Zbigniewie Stefaniaku - niepełno-
sprawnym sportowcu z Rudzkiego 
Klubu Sportowego. 
   Podczas imprezy odbyły się biegi w 
kategorii szkół podstawowych kl. I-III 
oraz IV-VI (dziewczęta, chłopcy), 
gimnazjum (dziewczęta, chłopcy), 
szkół średnich (juniorki, juniorzy), 
bieg główny oraz bieg VIP-ów.  
   W sumie w biegach wzięło udział 
317 zawodników i zawodniczek.  
   Głównym wydarzeniem sportowym 
był, rzecz jasna, bieg główny na 
8.060 m. Po raz trzeci z rzędu wygrał 
Jurij Giczun z Ukrainy, który prowa-
dził od startu do mety. Drugie i trze-
cie miejsce zajęli Polacy - Bogdan 
Dziuba ze Stalowej Woli i Jakub Bur-
ghardt z Mielca. Wśród pań zwycię-
Ŝyła Karolina Jarzyńska z KS Piętka 
Katowice przed Dorotą Ustianowską 
z Częstochowy i Tatianą Białowoł 
z Ukrainy. 
   Nie mniej emocji przyniósł rozegra-
ny po raz drugi w historii imprezy 
Bieg VIP-ów w którym wzięły udział  
4 panie i 20 panów, znakomicie przy-
czyniając się do promocji szydłow-
skiej imprezy. Dystans 360 m (spod 
Bramy Krakowskiej, wokół rynku 
i metą przed budynkiem poczty) po-
konali: Grzegorz Banaś – Wojewoda 
Świętokrzyski, Jacek Kowalczyk – 
Dyrektor Departamentu Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie 
Marszałkowskim, Andrzej Kruzel – 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Staszowskiego, Jacek Tarnowski – 
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, 
Ernest Gałek – Wiceburmistrz Miasta 
i Gminy Połaniec, Grzegorz Forkasie-
wicz – Wójt Gminy Rytwiany, Roman 
Baron – Przewodniczący Rady Gmi-
ny Szydłów, ks. Ryszard Piwowar-
czyk – proboszcz parafii św. Włady-
sława w Szydłowie, Krystyna Kubac-
ka – Prezes Stowarzyszenia Gospo-
darstw Gościnnych w Korytnicy, Mie-
czysław Gębski – Radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, Jo-
lanta Nalepa – Radna Miasta i Gminy 
Połaniec, Lucyna Kozoduj – Wice-
przewodnicząca Rady Powiatu Sta-
szowskiego, Monika Michalec – Rad-
na Gminy Szydłów, st. sierŜ. szt. 
Zdzisław Perepiczko – WKU Busko-
Zdrój, Grzegorz Rózga – Szydłów 
(brał udział w pierwszym biegu syl-
westrowym) oraz Zbigniew Piątek – 
jeden z najbardziej utytułowanych 
polskich kolarzy szosowych (m.in. 
zwycięzca Tour de Pologne w 1987 
r., wielokrotny mistrz Polski, olimpij-
czyk – Barcelona, Sydney; obecnie 
trener kolarskiej kadry młodzieŜowej 
i dyrektor sportowy grupy Intel-
Action). 
   Podczas trwania imprezy na rynku 
panowała znakomita atmosfera. Bie-
gaczy wbiegających na metę, dopin-
gowały cheerleaderki z szydłowskie-
go gimnazjum. DuŜą popularnością 
cieszyła się grochówka i herbata 
z kuchni polowej przygotowana przez 
sołtysa Stanisława Józefowskiego. 
Nad bezpieczeństwem uczestników 

ZNÓW BIEGALIZNÓW BIEGALI  

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania następującym  

sponsorom i darczyńcom,  
którzy wsparli finansowo  

XXVII Uliczne Biegi Sylwestrowe: 
 

* EKOPLON S.A., Grabki DuŜe 

* Z.R.B. Stanisław Walczyk, Rudniki k. 

Połańca 

* EMIZET Sp. z o.o., Szydłów 

* REM-WOD Sp. z o.o., Kielce 

* Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz 

Wrześniak, Grzybów 

* Buster Sp. z o.o. - Grupa Polskie 

Składy Budowlane, Gliwice 

* Elpoeko Sp. z o.o., Połaniec 

* Nadleśnictwo Staszów 

* Top-Serwis Technika Biurowa, Kielce 

* Elektrogaz, Staszów 

* Intelster Sp. z o.o., Dobrów  

* Elpologistyka Sp. z o.o., Połaniec 

* Polprzem Sp. z o.o., Połaniec 

* Rak-Pol Sp. z o.o. Kielce 

* PHU Progres Helena Suska, Staszów 

* P.B.H. "ADMA-bis" sp.j., Staszów 

* P.P.H.U. Subor, Staszów 

* P.H.U. Eugeniusz Fit, Potok 

* Zbigniew Drzymalski, Staszów 

* Domino Sp. z o.o., Staszów 

* Krzysztof Skwark, Grabki DuŜe 

W tym roku startowano spod Bramy Kra-
kowskiej.  
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XXVII MIĘDZYNARODOWE ULICZNE BIEGI SYLWESTROWE 

  Szkoły podstawowe kl. I-III [360 m] 
  dziewczęta chłopcy 

1 Joanna Nowak (ULKS Czajków) Mateusz Borkowski (LKB Rudnik) 

2 Eliza Tutak (ULKS Czajków) Robert Tokarski (SP Wiśniowa) 

3 Aleksandra Sambur (Czarnocin) Damian Batóg (ULKS Czajków) 

  Szkoły podstawowe kl. IV-VI [725 m] 

  dziewczęta chłopcy 

1 Justyna Sztuk (BKB Busko-Zdrój) Sebastian Kowalski (KKL Kielce) 

2 Patrycja Saja (SP Rytwiany) Tomasz Kaczor (LKB Rudnik) 

3 Justyna Kozak (Łopuszno) Hubert Bąk (ULKS Czajków) 

  Gimnazjum 

  dziewczęta [1390 m] chłopcy [2055 m] 

1 Martyna Adamczyk (STS SkarŜysko) Mariusz Konrad (Wisła Sandomierz) 

2 Milena Kaluga (STS SkarŜysko) 
Paweł Stachurski  

(Gimnazjum Jarosławice) 

3 
Karolina Walerowicz 

(STS SkarŜysko) 

Piotr Stachurski  

(Gimnazjum Starachowice) 

  Szkoły średnie 

  dziewczęta [2055 m] chłopcy [2720 m] 

1 
Liliana Wódkowska  

(UKS "WiR" Łopuszno) 

Łukasz Bednarski  

(UMKS Ostrovia Ostrowiec) 

2 
Magdalena Godzwon  

("Delfin" Połaniec) 
Damian Noga (STS SkarŜysko) 

3 
Anita Jedlińska  

(UKS "WiR" Łopuszno) 

Mariusz Woźniak  

(UKS "WiR" Łopuszno) 

  Bieg główny [8060 m] 

  Seniorki Seniorzy 

1 
Karolina Jarzyńska  

(KS Piętka Katowice) 
Jurij Giczun (Ukraina) 

2 Dorota Ustianowska (Częstochowa) Bogdan Dziuba (Stalowa Wola) 

3 Tatiana Białowoł (Ukraina) Jakub Burghardt (LKS Mielec) 

  Bieg VIP-ów [360 m] 

  Panie Panowie 

1 
Joanna Nalepa  

(Radna Rady Miasta Połańca) 

Zdzisław Perepiczko  

(WKU Busko-Zdrój) 

2 
Lucyna Kozoduj (Wiceprz. Rady 

Powiatu Staszowskiego) 
Grzegorz Rózga (Szydłów) 

3 
Monika Michalec  

(Radna Gminy Szydłów) 
ks. Ryszard Piwowarczyk (Szydłów) 

  Klasyfikacja druŜynowa 

1 UKS "WiR" Łopuszno 78 pkt. 

2 STS SkarŜysko 74 pkt. 

3 ULKS Czajków 74 pkt. 

4 SP Szydłów 63 pkt. 

5 LKB Rudnik 62 pkt. 

6 BKB Busko-Zdrój 38 pkt. 

Pełny komunikat z wynikami znajduje się na stronie http://www.szydlow.pl 

imprezy czuwała policja, straŜacy 
z OSP oraz lekarz.  
   Ceremonia zakończenia imprezy 
odbyła się na gimnazjalnej sali gim-
nastycznej. Wręczono nagrody indy-
widualne i druŜynowe. Nowością 
w tym roku były nagrody za bieg 
główny w kategoriach wiekowych: 
kobiety >35 lat, męŜczyźni: 30-39, 
40-49, 50-59, 60-69. Starosta Romu-
ald Garczewski wręczył puchar i na-
grody dla najlepszej szkoły średniej 
z terenu powiatu staszowskiego, zaś 
burmistrz Miasta i Gminy Staszów 
Andrzej Iskra przekazał puchary naj-
lepszym dzieciom z terenu własnej 
gminy. Były podziękowania dla Jana 
Klamczyńskiego - twórcy imprezy 
i Ŝyczenia kolejnych, udanych biegów 
w przyszłym roku. 
    
   Podkreślić naleŜy dobrą postawę 
szkół z terenu naszej gminy, którzy 
stanowili 45% zawodników w katego-
rii szkół podstawowych i gimnazjów. 
Ponadto Szkoła Podstawowa w Szy-
dłowie zajęła wysokie, czwarte miej-
sce w ogólnej klasyfikacji druŜyno-
wej. Nigdy nie jest jednak tak, Ŝe nie 
mogłoby być lepiej. Z Gminy Szydłów 
w biegach udział wzięło 109 uczniów 
(22% ogólnej liczby uczniów szkół 
z terenu gminy). Najlepszą frekwen-
cją wykazali się uczniowie SP Potok 
i SP Szydłów. Tym szkołom wójt 
przeznaczył z budŜetu gminy nagro-
dy pienięŜne na zakup sprzętu spor-
towego. Zostały takŜe wręczone na-
grody rzeczowe dla najlepszych za-
wodników ze szkół z terenu gminy. 
 

Tekst i zdjęcia: 
Piotr Walczak 

Biegi Sylwestrowe, jak kaŜda impreza 
czy to kulturalna czy promocyjna, nie 
odbyłyby się bez wsparcia sponsorów. 
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KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ 

LUDZIE NIEZWYCZAJNI 

Z ADAMEM MAŚLANKĄ  
ROZMAWIA RYSZARD KUC 
  
RK- Nie mamy powodu ukrywania na-
szej znajomości. 
AM- Znamy się od wielu, wielu lat. Spor-
towe środowisko Tarnobrzega nie jest 
małe, do dobrego tonu naleŜy wykazać 
się znajomością z wybitnym trenerem 
jakim niewątpliwie jest Ryszard Kuc. 
Wychowawca wielu reprezentantek Pol-
ski, mający w dorobku medale mi-
strzostw Polski i pierwszoligowe do-
świadczenia trenerskie. 
 
RK- Dziękuję za słowa uznania. Wazeli-
na została rozsmarowana, moŜemy za-
cząć normalną rozmowę. Ustalmy jed-
nak, Ŝe będzie to rozmowa wyłącznie o 
Tobie. Uznałem, Ŝe zasługujesz na to 
Ŝeby przedstawić Cię czytelnikom jako 
niezwyczajnego. 
AM- Czy musiałeś mnie speszyć na sa-
mym wstępie? O ile ktoś z nas dwóch 
jest niezwyczajny to właśnie ty Ryszar-
dzie a nie ja, najzwyczajniejszy Adam. 
 
RK- Jesteś Adamie niezwyczajny 
z wielu względów. W Tarnobrzegu nie 
musiałbym o tym mówić, wie o tym wiele 
osób. Chciałbym Ŝeby i moi czytelnicy 
poznali osobę wyjątkową, która sercem 
przylgnęła do murów obronnych Szydło-
wa, czego wyrazem niech będzie fakt, 
Ŝe uczestniczyłeś we wszystkich bie-
gach sylwestrowych zorganizowanych 
w Szydłowie. 
AM- Potwierdzam. Uczestniczyłem we 
wszystkich ulicznych biegach sylwestro-
wych w Szydłowie. Jednego roku choro-
ba i zimowe warunki wykluczyły mnie 
z biegania. Przyjechałem z moimi kole-
gami by uczestniczyć w imprezie bier-
nie, wspomagając organizatorów, sę-
dziując. Pierwszy raz wystartowałem 
w tym biegu dwadzieścia dziewięć lat 
temu. Dodać muszę, Ŝe na ten fakt, mia-
łeś niewątpliwy wpływ. Twoje fascynują-
ce opowieści o Szydłowie, przytaczane 
na poziomie naukowym dowody doku-
mentowane przykładami, powalają na 
kolana i zachęcają do uczestnictwa 
w czymś zupełnie wyjątkowym.  
  Deptając biegowym truchtem szydłow-
skie średniowiecze, czuje się powiew 
bogatej przeszłości tego miejsca. Brama 
Krakowska, plac zamkowy, to nie jest 
zwykła układanka okruchów skalnych. 
Jest to materialne świadectwo wysokiej 
kultury ludu, który poza potrzebami byto-
wymi, miał teŜ potrzebę wznoszenia 
takich pięknych obiektów, obok których 
ja mogę biegać a Ty pięknie o nich opo-
wiadać. Nie da się przechodzić obojęt-
nie obok najstarszego w Polsce cmenta-

rza co ponad wszelką wątpliwość udo-
wodniłeś. Nie umiałem dotychczas od-
szukać słynnego juŜ cmentarza 
„wisielowskiego” ale przecieŜ gdzieś on 
w Szydłowie jest. Bieganie w takiej sce-
nerii, wobec takiego majestatu, jest dla 
mnie niepowtarzalne i jedyne w swoim 
rodzaju. 
  Chciałbym wziąć udział w 30-tym jubi-
leuszowym ulicznym biegu sylwestro-
wym w Szydłowie. Nabyłbym wtedy mo-
ralnego prawa do ubiegania się o człon-
kostwo w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi 
Szydłowskiej. 

 
RK- Jakie wraŜenie zrobił na Tobie Szy-
dłów w pierwszym kontakcie? 
AM- W Europie widziałem wiele. We 
Francji specjalizowałem się w konserwa-
cji zabytkowych budowli. Wracałem 
przez Szydłów, nagle z za wzniesień 
wyłonił się cud. Niewiele brakowało a na 
krzyŜówce pojechałbym prosto w obmu-
rowaną przepaść, tak się zapatrzyłem. 
Zatrzymałem się, stałem zafascynowany 
i podziwiałem Nigdzie nie widziałem tak 
pięknego zespołu obronnego. Odnio-
słem wraŜenie, Ŝe został wybudowany 
tylko po to Ŝeby stać, patrzeć 
i podziwiać. 
  Nie ma juŜ tego widoku, jakieś budy 
niebieskie dostawiono. Nie będę tego 
komentował, pewnie masz podobne 
odczucia. Deklaruję się w czynie spo-
łecznym usunąć to dziadostwo wraz 
z nieporozumieniem jakim jest budynek 
szkolny na zabytkowym placu zamko-
wym. Z piekła nie wyjdzie kto to wszyst-
ko wymyślił! 
 
RK- Czy przypominasz sobie kokoś 
z pierwszych biegów który kontynuował-
by uczestnictwo do dnia dzisiejszego? 
AM- Z biegających uczestników niestety 

nikogo. Organizatorzy takŜe się zmienia-
li, jedynie Jan Klamczyński, chyba 
z wyjątkiem jednego roku, zawsze 
uczestniczył w organizacji tych biegów. 
 
RK- Z takiej perspektywy czasu łatwo Ci 
będzie scharakteryzować szydłowskie 
biegi. 
AM- Trasa biegu głównego zasadniczo 
nie zmienia się. Zmiany wymuszane były 
jedynie warunkami atmosferycznymi. 
Początkowo Jan Klamczyński najwyraź-
niej uczył się trudnej sztuki organizacji 
zawodów. Wykazywał jednak duŜo chęci 
i dobrej woli, pomagaliśmy mu z całego 
serca, nie zgłaszając zastrzeŜeń ani 
pretensji. Pod tym względem to biegi 
wyjątkowe. Uczestnicy współorganizo-
wali biegi ale i wyjątkowym człowiekiem 
był Jan Klamczyński. Zdarzyło się nawet 
i tak, Ŝe nie poradził sobie z lokalnymi 
wysokimi progami i przeciwnościami. 
Impreza była bardzo słabo przygotowa-
na. Nie powinna się odbyć. Przyjezdni 
uczestnicy czuli się mocno zawiedzeni. 
W tej sytuacji ja i moi koledzy z Tarno-
brzegu pomogliśmy panu J. Klamczyń-
skiemu na tyle, Ŝe ostatecznie tradycja 
została uratowana, biegi odbyły się 
i fajnie było. Takie to były początki. Or-
ganizatorzy uczyli się jednak szybko. Po 
kilku próbach coraz mniej było prowizo-
rium i przypadkowości. Zachowany zo-
stał radosny i swojski klimat szydłow-
skiej imprezy wsparty przyzwoitym po-
ziomem organizacyjnym. Jan Klamczyń-
ski, teraz wójt, szukał i znalazł godnych 
super zastępców w osobach Piotra Wal-
czaka i Grzegorza Kluszczyńskiego. 
 
RK- Sylwestrowy termin nie jest sprzyja-
jącym do organizacji imprez sportowych. 
W jakim towarzystwie przybywałeś do 
Szydłowa? 
AM- Trudności sylwestrowe to tylko po-
zory. Przybywaliśmy zwykle w towarzy-
stwie kolegów z „Witaru”, najczęściej 
w składzie około 20 osób w wieku senio-
ra oraz zawsze kilku juniorów. Ryszar-
dzie, znasz moją grupę poniewaŜ jako 
dyrektor szkoły umoŜliwiałeś nam odby-
wanie treningów w swojej szkole w okre-
sie zimowym. U Ciebie mieliśmy idealne 
warunki treningowe. Pięć szkolnych sal 
gimnastycznych, korytarz długości 140 
metrów, plus mały dodatek 2500 
uczniów. Obecnie skupiam się na pracy 
trenerskiej i do Szydłowa przywoŜę swo-
ich wychowanków. Sam takŜe biegam 
ale wyłącznie dla przyjemności. 20-30 
kilometrów umiarkowanego tempa, to 
niewątpliwa frajda. Zachęcam do spraw-
dzenia moich spostrzeŜeń. 
 
RK- Rzeczywiście, kiedyś po występach 

ROZMOWA z ADAMEM MAŚLANKĄROZMOWA z ADAMEM MAŚLANKĄ  

Adam Maślanka 

F
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yszard K

uc 



zima 2007 

Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2007 (XXXIV)  Strona 23  

LUDZIE NIEZWYCZAJNI 

w Szydłowie spędziliśmy przy jednym 
stoliku sylwestrową noc z przełomu wie-
ków i nic nie wskazywało na to, Ŝe masz 
za sobą długodystansową rywalizacja 
sportową. 
AM- Trening przygotowuje takŜe do 
szybkiej regeneracji. 
 
RK- Czy szydłowski bieg jest jedynym 
długodystansowym ulicznym biegiem 
sylwestrowym w Polsce? 
AM- Szydłowski bieg jest najstarszym 
biegiem sylwestrowym w Polsce. W Eu-
ropie takŜe. Nie mam rozeznania za 
Pirenejami ale tam w okresie noworocz-
nym biega się wyłącznie współzawodni-
cząc z bykami. Ty Ryszardzie znasz 
lepiej ten zakątek Europy i zaprzecz 
jeŜeli się mylę. W Polsce organizowane 
są trzy  biegi sylwestrowe z ponad 20-to 
letnimi tradycjami. Mam dokładne na ten 
temat informacje: 
 - Długodystansowy Uliczny Bieg Sylwe-
strowy w Szydłowie - tradycja 27 lat 
(pierwszy bieg odbył się jednak 29 lat 
temu - w 1980 i 81 r. biegi nie odbyły 
się); 
 - Długodystansowy Uliczny Bieg Sylwe-
strowy w Poznaniu - tradycja 23 lata; 
 - Długodystansowy Uliczny Bieg Sylwe-
strowy w Trzebnicy - tradycja 22 lata. 
Dziesięcioletnią tradycję mają biegi 
w Nałęczowie i Jaśle. Organizatorzy 
wszystkich tych biegów wzorowali się na 
biegu szydłowskim. 
Nadmienić naleŜy Ŝe szydłowski bieg 
jest tylko o rok młodszy od najstarszego 
w Polsce „Tarnobrzeskiego Biegu Nad-
wiślańskiego” rozgrywanego w warun-
kach letnich. 
 
RK- Jakimi drogami przekazywana jest 
informacja o biegach w środowisku bie-
gaczy długodystansowych? 
AM- Obecnie codzienna prasa i kielec-
kie radio jest dość skutecznym przekaź-
nikiem informacji. Istotną rolę pełni prze-
kaz ustny polecający udaną imprezę 
kolega – koledze, na licznych przecieŜ 
spotkaniach maratończyków. W przy-
padku Szydłowa niemałą rolę populary-
zatorską odegrała miła atmosfera, cieka-
wa, urozmaicona trasa nieopodal zabyt-
kowych budowli ale takŜe oryginalna 
i dość kłopotliwa nagroda dla zwycięzcy 
w postaci świniaka, czy królików. Tylko 
w Humennym (Słowacja) zwycięzcy 
otrzymywali podobne nagrody. Poza tym 
nigdzie na świecie nie spotkałem się 
z kwiczącymi nagrodami. Szkoda, Ŝe 
odchodzi się od tej tradycji. 
 
RK- Grupę młodzieŜy prowadzisz spo-
łecznie? 
AM- Nigdy nie pobierałem i nie pobie-
ram wynagrodzenia za pracę trenerską 
a zajmuję się tym juŜ piętnaście lat. Nie-
zaleŜność finansową zapewnia mi ma-
leńka firma remontowo-budowlana. 

W tajemnicy przed Ŝoną dodam, Ŝe oko-
licznościowo dofinansowuję trenujących 
u mnie chłopców. 
 
RK- Mógłbyś wymienić jednego ze swo-
ich wychowanków? 
AM- Skoro pytasz o jednego wymienię 
Adama Przybysza. Jest zwycięzcą 
„Maratonu Solidarności”, międzynarodo-
wym mistrzem Słowacji i Austrii. Zwy-
cięzcą tak wielu maratonów i biegów 
długodystansowych we Francji, Ŝe nie 
da się ich wymienić. Na sześć duŜych 
biegów Bretanii, Adam wygrywa pięć. 
Ale to tylko fragment opowieści o Przy-
byszu. 
 
RK- Jaki jest mechanizm finansowania 
działalności Twojego klubu? 
AM- Mechanizm jest prosty i na tyle 
skuteczny, Ŝe pozwala klubowi na funk-
cjonowanie przez dziesięciolecia. Bu-
dŜet klubu wynosi zero. Niektóre zobo-
wiązania płatnicze staramy się odpraco-
wać, inne wydatki pokrywamy z dobro-
wolnych składek własnych. Członkowie 
klubu zapewniają sobie sami sprzęt 
sportowy, pokrywają takŜe koszty 
uczestnictwa w zawodach. Klub zapew-
nia organizację treningów, trenerów spo-
łeczników, w okresie zimowym bazę 
i planowanie startowe. 
   Jesteśmy współorganizatorami dwóch 
duŜych biegów długodystansowych wraz 
z towarzyszącymi im imprezami gier 
i zabaw dla dzieci w wieku przedszkol-
nym i szkolnym. Są to znane i uznane 
zawody biegowe na stale wpisane 
w polski kalendarz biegów długodystan-
sowych z obsadą międzynarodową. 
Mam tu na myśli bieg „Siarkowca” i naj-
starszy w Polsce „Nadwiślański Bieg im. 
Alfreda Frejera”. Ze strony naszego klu-
bu jest to spłacanie miastu więcej niŜ 
symbolicznego dofinansowania działal-
ności, z czym się okazjonalnie spotyka-
my. Wielkim naszym sojusznikiem jest 
ksiądz proboszcz Michał Józewczyk. Jak 
tylko moŜe tak wspiera naszą działal-
ność. Dzięki księdzu proboszczowi ma-
my na plebanii bazę, adres. Ma to dla 
„Witaru” wielkie znaczenie. W zamian 
uczestniczymy w organizacji dorocznego 
święta parafialnego tak zwanej „Parafia-
dy”. Nie stronimy takŜe w udzielaniu 
pomocy organizacyjnej w przypadku 
większych imprez szkolnych, w zamian 
udostępniania nam szkolnej bazy trenin-
gowej. Ma to jeszcze inny wymiar. Nasi 
młodzi koledzy mają się gdzie uczyć 
bardzo trudnej sztuki organizacji imprez. 
   Z tego widać, Ŝe przyjaciół i sympaty-
ków mamy wielu. W tej sytuacji brzęczą-
ca moneta nie jest aŜ tak bardzo po-
trzebna. Oczywiście „WITAR” to nie tyl-
ko ja. Nawet w Szydłowie znane są takie 
nazwiska jak Zenon Dziadura, Henryk 
Bury czy Andrzej Majkut. 
 

RK- W Szydłowie mógłby funkcjonować 
klub na podobnych zasadach? 
AM- Oczywiście, Ŝe tak. Powiem więcej. 
Początki powinny być nawet takie. Pie-
niądze we wczesnym etapie szkolenia 
mogą okazać się nawet szkodliwe. Pie-
niądze pojawiają się znikąd same jak 
poczują wielkość zawodnika. Niestety 
coraz częściej młodzi adepci sportu, 
próbują odwracać sytuację. Pod tym 
względem najbardziej zdegenerowane 
wydają się być środowiska piłkarskie. 
 
RK- Czy spotkałeś się kiedykolwiek 
z największym polskim mistrzem sportu 
Robertem Korzeniowskim? 
AM- Był taki okres, Ŝe spotykaliśmy się 
z Robertem codziennie na obiektach 
sportowych i leśnych duktach. Pokony-
waliśmy zbliŜone dystanse. RóŜnica 
polegała na tym, Ŝe on chodził a ja bie-
gałem. Poza tym jest to nie tylko mój 
kolega. Robert Korzeniowski jest moim 
przyjacielem. 
 
RK- Nie wypada przedstawiać pierwsze-
go z największych polskich sportowców 
Roberta Korzeniowskiego. MoŜesz wyja-
śnić jakie to ma dla ciebie znaczenie? 
AM- Dla mnie przyjaciel to coś więcej 
jak kolega. WyraŜa się to tym, Ŝe kiedy 
początkujący Robert nie miał w czym 
jechać na mistrzostwa Polski w Zabrzu, 
bez wahania poŜyczyłem mu swój strój 
sportowy i zdobył w moich butach i mo-
jej koszulce mistrzostwo Polski. Później 
kupiłem Robertowi w Czechosłowacji 
ciut lepsze buty jak polskie trampki. Tak 
rodzą się wielcy mistrzowie. 
 
RK- Mam przed sobą Gazetę Wyborczą 
z dnia 20 X 2003 r. w której czytam ob-
szerny wywiad z mistrzem olimpijskim 
i mistrzem świata w chodzie sportowym 
Robertem Korzeniowskim. Redaktor 
Leniarski pyta: „Czy pamięta pan swoje 
pierwsze wyczynowe buty? Odpowiedź: 
- „Czechosłowackie, maraton pantery. 
Przywiózł mi je mój przyjaciel Adam 
Maślanka wiosną w 1986 r.” R. Korze-
niowski zrewanŜował się Tobie później? 
AM- Tak, wielokrotnie. Wspomnę dwa 
przypadki: 
– Kiedy udawałem się do Nowego Jorku 
w celu udziału w największym maratonie 
świata, chciałem godnie się zaprezento-
wać. Robert dysponował reprezentacyj-
nym dresem, koszulką z orzełkiem na 
piersi, wystroił mnie więc w swój repre-
zentacyjny strój, miałem się w czym 
pokazać w środowiskach polonijnych. 
 – Po powrocie z olimpiady w Barcelo-
nie, (słynna dyskwalifikacja R. Korze-
niowskiego 200 metrów przed metą) 
podarował mi swój reprezentacyjny dres 
z piękną dedykacją nawiązującą do potu 
wylanego przez długodystansowca. 
 
RK- Który z biegów uznaje się za maratoński? 
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AM- Trasa musi mieć określony profil 
bez nadmiernych wzniesień oraz dokład-
ny wymiar 42 kilometrów 192 metrów. 
Organizatorzy stosują daleko idące 
uproszczenia ze względów komercyj-
nych i wtedy nazywa się takie biegi ma-
łymi maratonami. 
 
RK- Przykładowo bieg szydłowski bar-
dzo łatwo moŜna by przekształcić 
w „mały maraton ariański” gdyby wystar-
tował z rakowskiego rynku. 
AM- Problemem zasadniczym byłoby 
czy włodarze Rakowa zechcieliby 
uczestniczyć w pokrywaniu kosztów 
organizacyjnych. Bez udziału Szydłowa 
Rakowianie nie są w stanie nic sami 
zrobić, nie maja tradycji. Kto by przyje-
chał do Rakowa biegać, w jakiej gazecie 
o tym napiszą. W Rakowie musiałby się 
urodzić Jan Klamczyński, który 29 lat 
temu pomyślał o tym, Ŝe za lat 30 taka 
impreza biegowa, juŜ międzynarodowa, 
moŜe okazać się dla miasteczka super 
promocyjną której pozazdrościć mogą 
ośrodki wielkomiejskie a nawet i aglo-
meracje. 
 
 RK- Był to pionierski, doskonały pomysł 
Jana Klamczyńskiego jak obudzić z zi-
mowego snu miasteczko, jak najtaniej je 
promować. W tedy w głębokim socjali-
zmie nikomu promocja nie była potrzeb-
na. Dzisiaj kto się nie promuje ten decy-
duje się na powolne, stopniowe unice-
stwianie. Wszystko się odwróciło. Pro-
mocja bardzo się opłaca, wszyscy usil-
nie o to zabiegają i gotowi są za promo-
cję płacić duŜe pieniądze. 
AM- Trzeba to było tylko przewidzieć 29 
lat temu, jakie to proste. Genialnie pro-
ste. 
 
RK- Kiedy maratończyk odnosi sukces? 
AM- We wszystkich biegach maratoń-
skich zasady są podobne. Odnosisz 
sukces kończąc bieg. ZauwaŜalnym 
będzie, Ŝe w moich wypowiedziach uni-
kam podawania klasyfikacji. W marato-
nach biega się inaczej. Jest to walka 
przede wszystkim z samym sobą, ukoń-
czysz bieg czy teŜ nie. Miejsce na mecie 
waŜne jest ale jak gdyby drugorzędnie. 
W duŜych biegach czołówka to zwykle 
pierwsza pięćdziesiątka. Wtedy liczyć 
moŜesz na zaproszenie w następnych 
biegach. 
 
RK- Poza startami w biegach szydłow-
skich gdzie startowałeś jeszcze? 
AM- Tym pytaniem stawiasz mnie 
w bardzo kłopotliwej sytuacji. 
 
RK- A to czemu? 
AM- Bo nie wiem o czym mówić w tak 
wielu biegach startowałem. Odpowiem 
tak: startowałem zawsze tam gdzie lu-
białem i chciałem, tak jak w Szydłowie, 
Tarnobrzegu oraz tam gdzie mnie zapra-

szano bo wtedy wszelkie koszty mojego 
udziału pokrywali organizatorzy, a mnie 
pozostawała przyjemność biegania. Na-
prawdę było tych biegów setki. Dorobek 
to kilka worków z pucharami których nie 
mam gdzie trzymać. Setki dyplomów, 
informacji prasowych, zdjęć. 
 
RK- Ale niektóre biegi pamiętasz wyjąt-
kowo... 
AM- Doskonale pamiętam rok 1985. 
Startuję w maratonie Puck – Hel. Przy-
gotowany byłem doskonale i chciałem 
wygrać. Niepokoił mnie silnie wiejący 
wiatr sztormowy. Co zjeść Ŝeby mieć 
siłę pokonać ten wiatr? Nie wiedziałem 
co, ale wiedziałem Ŝe coś muszę. Pod-
glądałem innych jak wcinają kury z roŜ-
na. Zjadłem połowę kury i ja. Potem 
zobaczyłem jak zajadają lekko strawne 
śledzie. Zjadłem dwa. Słonawe były. Jak 
popiłem oranŜadą to myślałem ze mnie 
rozsadzi. Był to bardzo cięŜki maraton. 
Trasę znaczyłem śladami. Mety nie bar-
dzo pamiętam. Zdziwiłem się kiedy przy-
szło mi stanąć na podium. Niewielu za-
wodników ukończyło ten bieg. Tak uczy-
łem się zasad dietetyki maratończyków. 
Stałem zmięty na pudle a dekorujący 
współczuł mi mówiąc: „To była droga 
przez mękę”. Za zajęcie trzeciego miej-
sca wręczono mi pamiątkowy medal, 
dyplom i ksiąŜkę. W domu dopiero prze-
czytałem tytuł tej ksiąŜki. „Droga przez 
mękę”. Mam ją do dziś. 
   Tarnobrzeski bieg nadwiślański jest 
najstarszy w Polsce. Pamiętam jak orga-
nizatorzy 28 lat temu na linii startu da-
wali uczestnikom na drogę bułkę z kotle-
tem i oranŜadę kapslowaną, Ŝeby się jej 
„nie napić” bo gazowana. Taka wtedy 
była świadomość dietetyczna. 
 
RK- W Polsce są rozgrywane 4 wielkie 
maratony: warszawski, krakowski, po-
znański i wrocławski. Wszystkie z listami 
uczestników powyŜej 1000. 
AM- Uczestniczyłem we wszystkich. 
 
RK- Czy jesteś rekordzistą Polski? 
AM- W 1988 r. 10-cio osobowa sztafeta 
biegowa „WITARU” ustanowiła w biegu 
24-ro godzinnym aktualny do dziś rekord 
Polski – 372,850 km. Niestety osobiście 
nie uczestniczyłem w tym biegu a trene-
rzy tym razem medali nie otrzymywali. 
W tym terminie miałem terminowe zobo-
wiązania we Francji i musiałem się im 
podporządkować. 
 
RK- O którym biegu chciałbyś zapo-
mnieć? 
AM- Zapomnieć bym chciał o biegu w 
Będzinie Starym. Pojechaliśmy na Śląsk 
znacznymi siłami „Witaru” solidnie przy-
gotowani. Po porządnej rozgrzewce sta-
wiliśmy się na start w wyznaczonym 
czasie. Nikogo jednak nie było. Na linii 
startu byliśmy sami. Zapytany przecho-

dzień wyjaśnił nam, Ŝe maraton wystar-
tował godzinę temu a meta jest w innym 
miejscu, dlatego nie ma tu nikogo. Oka-
zało się, Ŝe tej nocy zmieniono czas. 
Wróciliśmy do Tarnobrzega, solidnie 
przygotowani po porządnej rozgrzewce, 
zaśmiewając się z siebie. 
 
RK- Osobliwym biegiem w którym 
uczestniczyłeś był...? 
AM- Nowojorski uliczny bieg tyłem 
w 1990 r. Nic dodać nic ująć. Tam nale-
Ŝało biegać tyłem. Nowojorski bieg „Sten 
Pair Building” jest takŜe osobliwością. 
Trzeba wybiec na 106 piętro wieŜowca. 
Zakwalifikowałem się, niestety w przed-
dzień biegu zachorowałem temperaturo-
wo. Niecodzienne współzawodnictwo 
oglądałem jako widz. Pozostały mi tylko 
wspomnienia treningowe. W Polsce 10-
te piętro osiągałem poniŜej jednej minu-
ty. 
 
RK- O kim wyraŜasz się z podziwem? 
AM- O moich kolegach klubowych Zdzi-
sławie Karpińskim, Tomku Barczuku. 
Biegają wyłącznie boso bez względu na 
pogodę. Topiący się z gorąca asfalt, 
mały mrozik, śnieŜek nie stanowi prze-
szkody. W zimę srogą ubierają buty ale 
dla ochłody Zdzisław zaŜywa kąpieli 
w przeręblach. Pełnych maratonów nie 
powinno się biegać więcej niŜ dwa w 
roku. Zdzisław biega jak nikt, 5 a nawet 
6 w dobrym samopoczuciu. W Szydło-
wie po śniegu po grudzie, boso biegał 
takŜe Stanisław Marzec z Nałęczowa. 
 
RK- W niedalekich Kurozwękach 
w latach 50 mieszkała pewna pani która 
całą zimę chodziła boso. -O kim chętnie 
opowiadasz anegdoty? 
AM- Stanisław Kołodziej mieszka 
w okolicy lub w Brzozowie. śeby wziąć 
udział w biegu szydłowskim dojeŜdŜał 
rowerem do Tarnobrzega około 100 km, 
następnie dowoziliśmy go do Szydłowa 
samochodem. Po biegu wracał z nami 
do Tarnobrzega samochodem a później 
do domku zostawało mu tylko 100 km 
rowerkiem w warunkach zimowych. Tak 
było przez około 20 lat. Obecnie bliŜej 
ma do Jasła gdzie od 10 juŜ lat 1 stycz-
nia moŜna pobiegać. 
 
RK- Gdybyś miał powiedzieć dziękuję 
ale tylko jednej osobie, byłby to... ? 
AM- Czy moŜesz anulować to pytanie. 
Muszę jednym tchem wymienić przy-
najmniej 30 osób. 
 
RK- Pomyślałem, Ŝe maratończycy nie 
poszukają uproszczeń.   
AM- Skoro mogę wymienić tylko jedną 
osobę, to podziękuję moje Ŝonie. Inna 
nie wytrzymywałaby ze mną nawet jed-
nego sezonu startowego. Pomimo, Ŝe 
nie pasjonuje się bieganiem, nie lubiła 
mojego biegania, moich wyjazdów, nigdy 
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nie zdarzyło się, Ŝebym nie miał przygo-
towanego stroju sportowego. Dzielnie 
znosiła rozłąki. Wracam zawsze zmę-
czony, często obolały i mam do kogo. 
Dom zastaję w największym porządku 
z oczekującą mnie rodziną. Dziękuję Ci 
Eluniu. Tak dobrych Ŝon mógłbym mieć 
nawet dwie. 
 
RK- Jakimi językami potrafisz się poro-
zumiewać? 
AM- Rosyjskim, francuskim, niemieckim, 
angielskim, jak większość słowackim, 
czeskim. 
 
RK- Długodystansowe biegi za granicą 
rozpocząłeś od...? 
AM- Biegów lwowskich, czechosłowac-
kich. 
 
RK- Sukcesy odniosłeś jednak we Fran-
cji. 
AM- Konkretnie w Burgundii. Mogę po-
wiedzieć, Ŝe jestem tam znanym. Po-
dobnie jak w Alzacji. Mam tutaj całą do-
kumentację. Francuzi robili to bardzo 
dokładnie. Biegów które ukończyłem 
w pierwszej 10 jest kilkadziesiąt. Mara-
ton paryski wyróŜnia się jednak ze 
wszystkich. Nie moŜna porównywać go 
z berlińskim wiedeńskim, bodeńskim, to 
coś zupełnie osobliwego. 
 
RK- Ty jednak marzyłeś o starcie 
w największym maratonie na świecie 
w Nowym Jorku? 
AM- W końcu zaproszono mnie w 90 
roku. Wystartowałem i zginałem w tłumie 
40 tysięcy zawodników z całego świata. 
O sukcesach nie było mowy. 
 
RK- Załamałeś się? 
AM- Nie! Poznałem specyfikę biegania 
wielkich maratonów. Przeniosłem się do 
Los Angeles i wystartowałem w śród 20 
tys. uczestników biegu maratońskiego. 
22 miejsce w mojej kategorii było dla 
mnie sukcesem. Start w maratonie bo-
stońskim był naturalną konsekwencja 
startów poprzednich. 30 tysięcy startują-
cych i myśl - jak się nie dać zadeptać? 
Był to juŜ trzeci maraton w sezonie. Kry-
zys dopadł mnie w samej końcówce 
biegu. Na 40 kilometrze zacząłem tracić 
siły i dystans. Ostatecznie uplasowałem 
się na 30 miejscu w swojej kategorii. 
Uznaję to za wielki sukces. 
 
RK- Jak więc było w czwartym z wielkich 
maratonów USA w Chicago? 
AM- Było to ponad moje siły, nie wystar-
towałem. Amerykanie ufundowali spe-
cjalny medal dla tych co zaliczą trzy 
z wymienionych czterech wielkich mara-
tonów USA uznając to za wielki wyczyn. 
Niestety do dnia dzisiejszego nie wrę-
czono mi tego medalu ani nagrody. 
 
RK- Do USA wracasz w 2001 roku... 

AM- Startuję w Los Angeles z wynikiem 
- 24 w kategorii wiekowej. Wygrywam 
bieg w Santa Monica i kilka lokalnych 
małych maratonów. Jestem w formie. 
Marzy mi się start w maratonie w Las 
Vegas. Bieg układał się po mojej myśli. 
Na 35 kilometrze uformowała się sied-
mioosobowa czołówka w której się zna-
lazłem. Nagle potykam się na nierówno-
ści, upadam i nabawiam się przykrej 
kontuzji. Biegu nie ukończyłem. Na do-
datek nie powiodło mi się w kasynie. 
Mówiąc oględnie nic nie wygrałem ani 
w maratonie ani w kasynie. 
 
RK- Gdyby nie bieganie: 
AM- Grałbym w piłkę noŜną. Do Tarno-
brzega sprowadzono mnie jako piłkarza. 
 
RK- Twój ulubiony sport uzupełniający 
to: 
AM- Narciarstwo zjazdowe. Śmigamy 
z synem po stokach, kurząc śniegowym 
pyłem! Mam okazję, więc podziękuję Ci 
Ryszardzie za skuteczną naukę. Jesteś 
doskonałym instruktorem narciarstwa. 
 
RK- Czego Ŝałujesz? 
AM- Maratony skandynawskie mają wy-
soką renomę. Wielokrotnie zapraszano 
mnie ale nigdy nie miałem na tyle czasu 
Ŝeby tam wystartować. Teraz Ŝałuję 

tego. śałuję takŜe, Ŝe nie umiałem skło-
nić mojej córki i Ŝony do przebiegnięcia 
choćby jednego dystansu maratońskie-
go. Nigdy nie doznały pięknych wraŜeń 
towarzyszących świadomości pokony-
wania biegiem 42 kilometra. 
 
RK- Chciałbyś uzupełnić uzasadnienie 
27- le tn ie j  obecnośc i  s tar towej 
w Szydłowie wobec setek innych moŜli-
wości jakie posiadasz? 
AM- Według mnie wyjaśniłem to wystar-
czająco. Skoro mnie prowokujesz, odpo-
wiem inaczej. Z tych samych powodów 
dla których Ty uparłeś się publikować 
w lokalnej gazecie w Szydłowie pomimo, 
Ŝe wiele redakcji chętnie sięgnęłoby do 
skarbnicy wiedzy jaką posiadasz, do 
niepowtarzalnego humoru jaki prezentu-
jesz. Odnoszę wraŜenie, Ŝe dobrowolnie 
skazaliśmy się na Szydłów i to wcale nie 
dla pieniędzy. Coś w tym Szydłowie jest, 
tak nam dobrze, tak ma być i nie będzie-
my tego zmieniać. 
 
RK- Rozmowa nasza dobiegła końca. 
Czytelnicy na pewno są przekonani 
o tym, Ŝe nie jesteś zwyczajnym depta-
czem tarnobrzeskich i szydłowskich 
chodników. Wobec Twojej skromności 
trudno jest ustalić na ile jesteś niezwy-
czajny. Na pewno maratońskie biegi 
w ParyŜu, Wiedniu, Berlinie, Nowym 
Yorku, odbyłyby się bez Adama.  Tarno-
brzeskie i szydłowskie długodystansowe 
biegi uliczne odbyłyby się zapewne tak-
Ŝe - tylko nie tak. Dlatego jesteś niezwy-
czajny. 
   Porządkując notatki piszę, a w tle słu-
cham  piątej symfonii Ludwika Van Beet-
hovena, bez której dałoby się Ŝyć - tylko 
teŜ nie tak. MoŜe dlatego nasuwa mi się 
porównanie. Jest taka jak Ty. Niezwy-
czajna, kompletna, wyjątkowa. PotęŜne 
fortissimo brzmienia symfonicznych 
blach w temacie preludium, dopasowuje 
się do wielkości Twojego ducha, a sub-
telnie, uszczypliwie delikatne brzmienie 
odmienionego tegoŜ tematu, w smycz-
kowych pizzikato części trzeciej, przyle-
ga do Twojej skromności  fizycznej. Sły-
szę właśnie marszowe tempo alla milita-
re, ale nie tak jak w wyklaskiwanym ryt-
mie „Radeckiego” Johanna Straussa 
syna, tylko gubiące się w arytmii tupotu 
tysięcy nóg maratońskich biegaczy. De-
dykuję Ci ten utwór Adamie bo jest on 
o Tobie i dla Ciebie napisany. 
   Pragnieniem moim byłoby, Ŝebyś zna-
lazł w Szydłowie naśladowców wśród 
działaczy a takŜe i sportowców. Sam 
osiągnąłeś tyle, Ŝe masz się czym dzie-
lić z innymi i robisz to bezinteresownie. 
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Adamie 
jesteś wybitnym sportowcem i niezwy-
czajnym człowiekiem! 
 

□ 

W tegorocznych Biegach Sylwestrowych 
Adam Maślanka (z nr 217) zajął II miej-
sce w swojej kategorii wiekowej. 

Fot. Jan Mazanka 
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P osterunek Policji w Szydłowie w dalszym ciągu ape-
luje do mieszkańców aby dbali naleŜycie o własne 

mienie oraz zwracali uwagę na mienie sąsiadów. Prosimy 
zwracać uwagę na obce osoby „kręcące się” przy pose-
sjach zarówno w ciągu dnia jak i nocy.  
   Przypominamy mieszkańcom o obowiązku umieszcze-
nia numerów porządkowych posesji w miejscu widocz-
nym co znacznie ułatwi dojazd wszystkim słuŜbom ratun-
kowym. Obowiązek ten wynika z art. 64 §1 KW.  
   Zwracamy się z prośbą o naleŜyte wywiązywanie się 
z obowiązku utrzymywania porządku i czystości wokół 
posesji, oczyszczanie ze śniegu i lodu terenu wokół nich.  
   W dalszym ciągu mieszkańcy naszej gminy padają 
ofiarami nieuczciwych przedstawicieli róŜnych firm 
oferujących towary do sprzedaŜy w miejscach 
zamieszkania. Wizyta takiej osoby w naszym domu 
często skutkuje podpisaniem niekorzystnej umowy 
kredytowej.  
   Funkcjonariusze policji w Szydłowie proszą wszystkich 
rodziców nieletnich dzieci aby zwiększyli nadzór nad 
swoimi pociechami, szczególnie w porze wieczorowo-
nocnej, kiedy to często dochodzi do popełniania przez 
nich wykroczeń. Informacje o nieodpowiednim 
zachowaniu dzieci i młodzieŜy będą przekazywane 
rodzico i szkołom.  
   W okresie jesienno-zimowym miało miejsce kilka 
zdarzeń: 
- W październiku 2006 r. do jednego z mieszkańców 
Solca przyszedł brat z kolegą. Goście ci, ze względu na 

swój stan nie zostali mile przyjęci przez gospodarza. 
W odwecie „nieuprzejmy” gospodarz został przez gości 
pobity w wyniku czego zabrano go do szpitala 
w Staszowie. 
- W listopadzie 2006 r. patrol sekcji Ruchu Drogowego 
KPP Staszów zatrzymał do kontroli drogowej w miejsco-
wości Grabki DuŜe i Potok rowerzystów. Po zbadaniu na 
stan trzeźwości okazało się, Ŝe mają odpowiednio 2,05 
i 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 
- W grudniu 2006 r. do PP Szydłów wpłynęło zawiadomie-
nie o słownych groźbach wobec mieszkańca Osówki. 
Sprawę skierowano do sądu rejonowego. 
- 23 grudnia 2006 r. mieszkaniec naszej gminy rozpoczął 
karnawał kilka dni wcześniej. Jadąc samochodem został 
zatrzymany do kontroli w Rynku w Szydłowie. Wynik - 1,5 
promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 
- W styczniu 2007 r. miało miejsce kilka kradzieŜy:  
skradziono drzwi od samochodu Renault Clio w m. Rudki; 
skradziono telefon komórkowy w Szydłowie; 
kradzieŜ z włamaniem do budynku PKP w Solcu skąd 
sprawcy zabrali kanister z benzyną na szkodę PKP. 
    
   Przypominamy o zakazie spoŜywania alkoholu w miej-
scach publicznych co wynika z art. 43 Ustawy o Wycho-
waniu w Trzeźwości. 
 

Dzielnicowy 
mł. asp. Tomasz Bilski 

POLICJA / TURYSTYKA 

CZYM CHATA BOGATA...CZYM CHATA BOGATA...  

5  stycznia 2007 r. w Urzędzie Mia-sta i Gminy Staszów odbyło się 
spotkanie załoŜycielskie grupy Kawer-
na z udziałem kilkunastu przedstawi-
cieli gmin, gospodarstw agroturystycz-
nych, organizacji i przedsiębiorstw 
turystycznych. Grupa Kawerna po-
wstała w celu opracowania wspólnej 
oferty turystycznej ziemi staszowskiej 
poprzez opracowanie sieciowego pro-
duktu turystycznego pod nazwą 
„Czym chata bogata...”.  
   W przeciwieństwie do poprzednich 
inicjatyw tego typu, które kończyły się 
niepowodzeniem, tutaj obserwowali-
śmy szybki postęp prac nad opraco-
wywaniem produktu. W głównej mie-
rze dzięki zasłudze pomysłodawcy 
i liderowi grupy - Witoldowi Kowalowi 
ze Staszowa. Równo z powstaniem 
grupy zaistniała w internecie strona  
projektu www.czymchatabogata.eu, 
pojawiły się pierwsze jaskółki w pra-

sie lokalnej, ogłoszono konkurs na 
logo produktu. 
   Spotkanie w Staszowie i kolejne: 
w Hotelu „Cztery Wiatry” i Zespole 
Pałacowym w Kurozwękach utwier-
dziły grupę w przekonaniu o potrze-
bie kontynuacji wspólnych działań. 
W trakcie prac członkowie grupy 
uznali, Ŝe do odpowiedniej promocji 
walorów ziemi staszowskiej i koordy-
nacji ruchu turystycznego niezbędne 
staje się powołanie Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej. 
   Na terenie województwa święto-
krzyskiego działa juŜ kilka tego typu 
organizacji: LOT Ziemi Pińczowskiej, 
LOT Ziemi Sandomierskiej, LOT na 
rzecz Gminy Nowa Słupia, LOT - 
Kraina Legend Świętokrzyskich. Or-
ganizacje te zrzeszają samorządy, 
podmioty gospodarcze branŜy tury-
stycznej, stowarzyszenia, osoby fi-
zyczne. 

   Wydaje się, Ŝe jest potrzeba powo-
łania LOT-u Ziemi Staszowskiej. Ma-
my wspaniałe walory zabytkowe 
i krajobrazowe, które ciągle pozosta-
ją niewykorzystane w dostatecznym 
stopniu. Dzięki zrzeszeniu się pod-
miotów zainteresowanych rozwojem 
turystyki na naszym terenie byłaby 
moŜliwość prowadzenia wspólnej 
kampanii promocyjnej np. poprzez 
uczestnictwo w targach turystycz-
nych, wydawnictwa, stronę interneto-
wą itp. Byłaby takŜe moŜliwość pozy-
skania dotacji na rozwój turystyki 
w naszym regionie, bowiem LOT-y 
mają prawo składać wnioski o dofi-
nansowanie ze środków unijnych. 
   W budowanie projektu „Czym chata 
bogata...” zaangaŜowały się do tej 
pory gminy Staszów, Szydłów, Ry-
twiany i Bogoria oraz podmioty bran-
Ŝy turystycznej z terenów tych gmin 
(łącznie ponad 20 podmiotów). 
 

Piotr Walczak 
 

więcej: www.czymchatabogata.eu 
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29.11.2006 r. wicewojewoda świętokrzyski odznaczył srebrnymi 
medalami "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" osoby z naszego 
województwa. Od lewej: por. OAK Dariusz Kundera "Orlik", st. 
insp. ZS Marian Lesiak, dyr. Wydz. Polityki Społecznej ŚUW 
Joanna Janiszewska-Bujała, wicewojewoda Lech Janiszewski, 
kom.  Stow. "Orląt Armii Krajowej" Andrzej Karyś.

Minister Przemysław Gosiewski w ubiegłym roku czterokrotnie 
odwiedzał Gminę Szydłów. Tutaj podczas spotkania z mieszkańca- 
mi Korytnicy.

Słynący z umiejętności kulinarnych sołtys Szydłowa Stanisław 
Józefowski ugotował dla uczestników imprezy swoją słynną 
grochówkę, którą częstował wprost z kuchni polowej.

Szczęśliwe zwyciężczynie biegów wraz ze sportowymi sławami: 
kolarzem Zbigniewem Piątkiem (wielokrotnym mistrzem Polski, 
olimpijczykiem) i lekkoatletką Mirosławą Sarną (olimpijką, 
wielokrotną mistrzynią Polski w sprincie, skoku w dal i pięcioboju, 
mistrzynią Europy w skoku w dal).

Start najmłodszych uczestniczek biegów - kategoria dziewcząt klas 
I-III ze szkół podstawowych.

Na zawodach nie zabrakło Zbigniewa Stefaniaka - niepełno-
sprawnego biegacza z Gąsiorowa k. Łodzi.

ZNÓW BIEGALI (relacja na str. 20-21)
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Zamek króla Dinisa.

Wszystkie domki w Óbidos pokryte są czerwoną dachówką.
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Miasteczko tonie w starannie wypielęgnowanych kwiatach.

Strzeliste mury, zieleń, błękit nieba - Óbidos, Portugalia.

Żeby dostać się na mury obronne trzeba pokonać 
niezliczone ilości schodów.
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