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zima - wiosna

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Baron

Wójt Gminy

Jan Klamczyński

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

wszystkiego najlepszego:
zdrowia, szczęścia, pomyślności

oraz smacznego Święconego
wszystkim Mieszkańcom 

Gminy Szydłów życzą

   Niepowtarzalny i wyjątkowy czas łaski Wielkopostnych Rekolekcji 
przeżyli mieszkańcy parafii pw. Św. Władysława w Szydłowie. 
Rekolekcyjne nauki prowadził ojciec Redemptorysta Paweł Mazanka  
pochodzący z parafii Szydłów, a obecnie prof. nauk  z dziedziny filozofii 
i metafizyki. Tematem rozważań rekolekcyjnych były słowa: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
   Szczególnym jednak znakiem, który swoją wymową przemawiał do 
mieszkańców parafii oraz licznie przybyłych gości była przywieziona 
przez ojca Pawła kopia „Całunu Turyńskiego”.  (czytaj str. 18) n
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Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych, które 
odbywały się w ramach “Szydłowskich ferii” zorganizowanych 
w dniach 28 stycznia - 10 lutego br. przez Gminne Centrum 
Kultury w Szydłowie. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z usług Centrum 
Kształcenia jakie powstało w styczniu br. w siedzibie Gminnego 
Centrum Kultury w Szydłowie. Korzystanie z usług CK jest 
bezpłatne. Mieszkańcy mają do dyspozycji 10 nowoczesnych 
stanowisk komputerowych, bogaty wybór komputerowych 
słowników i encyklopedii a także szereg kursów do kształcenia na 
odległość. Szczegóły na str. 9.

Otwarcie  wystawy  poplenerowej  “Szydłowskie  Lato  2007”  
w auli ASP w Warszawie. Od lewej: rektor ASP prof. Ksawery 
Piwocki, prof. Marian Czapla, wójt Jan Klamczyński, członek 
zarządu woj. świętokrzyskiego Lech Janiszewski, dyrektor 
GCK Aleksandra Stachniak, prof. Gustaw Zemła. Czytaj str. 5.

W dn. 9 II 2008 r. odbył się w synagodze artystyczny wieczorek po-
święcony Dniu Kobiet. Obecnym na sali paniom wójt Jan Klam-
czyński wręczał po tulipanie. Gospodarzowi gminy z pomocą pos-
pieszył poseł Andrzej Pałys. Wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka-Koruba kwiat otrzymała jako pierwsza. Czytaj str. 4.

Leszek Drogosz - trzykrotny mistrz Europy w boksie (1953, 
1955, 1959), brązowy medalista olimpijski z Rzymu (1962) 
prezentuje  jeden  ze  swoich  mistrzowskich  pasów.  Spotkanie  
z “czarodziejem ringu” odbyło się 22 lutego 2008 r. w sali 
gimnastycznej w Szydłowie.

Jednym z laureatów tegorocznych “Stambułek” - nagród 
Staszowskiej Izby Gospodarczej była Spółdzielnia Producentów 
Owoców “DOBRYSAD”. Nagrodę z odebrał prezes Kazimierz 
Zarzycki (pierwszy z lewej). Spółdzielnia otrzymała wyróżnienie za 
działalność menadżerską i społeczną.
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PRZYBYŁO TURYSTÓW 
 

   40.929 osób odwiedziło Szydłów 
w 2007 r. Liczba ta obejmuje ilość 
sprzedanych biletów do obiektów 
zabytkowych, uczestników imprez 
plenerowych oraz turystów, którzy 
nie zakupili biletów wstępu. Tenden-
cja wznosząca utrzymuje się od do-
brych kilku lat. Od kwietnia 2007 r. 
obsługą ruchu turystycznego w Szy-
dłowie zajmuje się Gminne Centrum 
Kultury, które stara się podnosić ja-
kość usług dla gości z zewnątrz. 
W ubiegłym roku wprowadzono jeden 
bilet uprawniający do zwiedzania 
większości obiektów zabytkowych 
łącznie z muzeum. Na rok 2008 pla-
nowane jest rozszerzenie oferty pa-
miątkarskiej związanej z Szydłowem. 
Miejmy nadzieję, Ŝe w tym roku pad-
nie kolejny rekord frekwencji. Praw-
dopodobnie w miesiącach letnich 
turyści będą mogli juŜ coś zjeść - na 
rynku powstaje restauracja. 
 
UBYŁO MIESZKAŃCÓW 
 

   O 26 osób zmniejszyła się liczba 
mieszkańców Gminy Szydłów na ko-
niec 2007 roku w stosunku do roku 
2006. Liczba obywateli gminy na 
dzień 31.12.2007 r. wyniosła 5.030 
osób. Ogólny bilans jest ujemny, 
choć w kilku miejscowościach gminy 
zanotowano wzrost liczebności: 
w Brzezinach, Osówce, Potoku i Szy-
dłowie. Liczba mieszkańców po-
szczególnych miejscowości przedsta-
wiała się na koniec 2007 r. następu-
jąco: Brzeziny (398), Gacki (473), 
Grabki DuŜe (381), Jabłonica (185), 
Korytnica (250), Kotuszów (277), Mo-
kre (157), Osówka (217), Potok 
(404), Potok Rządowy (95), Rudki 
(302), Solec (386), Szydłów (1085), 
Wola śyzna (293), Wolica (105), Wy-
mysłów (22). 
 
ORKIESTRA ZNÓW ZAGRAŁA 
 

   Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy, której tegoroczny finał odbył 
się 13 stycznia 2008 r. znów zagrała 
w Szkole Podstawowej w Solcu. Tra-
dycyjnie organizacją zajęli się na-
uczyciele, uczniowie i ich rodzice. 
Finał w szkole rozpoczął się o godz. 
15.30, wolontariusze kwestujący 
w Solcu i Szydłowie zebrali przed 

południem ponad 1.600 złotych. 
Przedmioty przyniesione na aukcję 
oraz prace plastyczne uczniów zosta-
ły zamienione na prawie 1.250 zło-
tych. Panie, które zorganizowały kier-
masz ciast zebrały ponad 300 zło-
tych. W sumie zebrano ponad 3.300 
złotych.  
 
UCHWALONO BUDśET NA 2008 R. 
 

   16 stycznia br., na XX sesji Rady 
Gminy uchwalono budŜet Gminy 
Szydłów na 2008 rok. Najbardziej 
istotne części uchwały budŜetowej 
publikujemy na str. 12-17. 
 
PIERWSZE TAKIE FERIE 
 

   W dniach 28 stycznia – 10 lutego 
2008 r. Gminne Centrum Kultury 
w Szydłowie, Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Szydłowskie Towarzystwo 
Strzeleckie zorganizowało dla dzieci 
i młodzieŜy z gminy Szydłów 
„SZYDŁOWSKIE FERIE”. W ich ra-
mach  odbywały się zajęcia: strzelec-
kie, tańca towarzyskiego, cheerle-
aders, plastyczne, tańca dawnego, 
rycerskie, komputerowe oraz świetli-
cowe, w których ogółem uczestniczy-
ło 79 osób. Największym zaintereso-
waniem cieszyły się zajęcia strzelec-
kie prowadzone przez pana Mariana 
Lesiaka oraz zajęcia tańca towarzy-
skiego prowadzone przez panią Ka-
rolinę Bilską. W środę, 30 stycznia 
została zorganizowana wycieczka do 
Kurozwęk, w której uczestniczyło 50 
osób (w tym dzieci i młodzieŜ ze 
szkół z Solca, Potoka i Szydłowa). 
Po zwiedzeniu pałacu, mini zoo oraz 
udziale w safari, uczestnicy wycieczki 
mogli zjeść kiełbaskę i rozgrzać się 
ciepłą herbatą w budynku GCK 
(Synagoga). Szydłowskie Ferie za-
kończyły się Gminnym Turniejem 
Tenisa Stołowego w dniu 9 lutego na 
sali gimnastycznej szydłowskiego 
gimnazjum. Podczas wszystkich za-
jęć dzieci i młodzieŜ otoczone były 
opieką instruktorów poszczególnych 
zajęć, nauczycieli oraz pracowników 
i staŜystów Gminnego Centrum Kul-
tury . 
 
PUCHAR POJECHAŁ DO RYTWIAN 
 

   17 lutego br. w sali gimnastycznej 
gimnazjum odbył się siatkarski Tur-
niej o Puchar Wójta Gminy Szydłów. 
W turnieju wzięło udział 6 ekip: 
Chmielnik, Oleśnica, Rytwiany, Szy-

W SKRÓCIEW SKRÓCIE  
dłów, Tuczępy i Zborów. Najlepsi 
okazali się siatkarze z Rytwian, II 
miejsce zajęła Oleśnica, III – Chmiel-
nik, IV – Zborów. Siatkarze z Szydło-
wa, osłabieni brakiem dwóch czoło-
wych zawodników uplasowali się na 
V miejscu razem z Tuczępami. 
 
SPOTKANIE z MISTRZEM 
 

   22 lutego 2008 r. w sali gimna-
stycznej szydłowskiego gimnazjum 
odbyło się spotkanie z legendą pol-
skiego boksu – Leszkiem Drogo-
szem. Trzykrotny Mistrz  Europy 
(1953, 1955, 1959), trzykrotny 
uczestnik olimpiad (brązowy medali-
sta z Rzymu w 1960 r.), ośmiokrotny 
Mistrz Polski, Sportowiec Roku 1953 
- tak w skrócie moŜna by podsumo-
wać piękną karierę sportową Leszka 
Drogosza. Mistrz w bardzo ciekawy 
sposób opowiedział młodzieŜy 
o swojej karierze i zachęcał do upra-
wiania sportu. Pokazał m.in. swój pas 
Mistrza Europy, przytoczył całe mnó-
stwo anegdot jakie przytrafiły mu się 
podczas udziału w zawodach róŜne-
go szczebla. Drogosz parał się takŜe 
aktorstwem: pierwszym jego filmem 
był „Bokser” w którym zagrał samego 
siebie. Na planie filmowym poznał się 
z Danielem Olbrychskim, z którym 
przyjaźni się do dziś. 
 
STAMBUŁKA DLA SADOWNIKÓW 
 

   2 marca 2008 r. w Staszowie po 
raz ósmy odbyła się ceremonia wrę-
czenia stambułek – nagród za zasłu-
gi dla regionu przyznawane przez 
Staszowską Izbę Gospodarczą. Za 
działalność menedŜerską i społeczną 
wyróŜniono m.in. Spółdzielnię Produ-
centów Owoców „DOBRYSAD" 
z Szydłowa. Stambułkę z rąk woje-
wody świętokrzyskiego BoŜentyny 
Pałki-Koruby odebrał prezes Spół-
dzielni Kazimierz Zarzycki. 
 
BĘDZIE DROGA 
 

   W tym półroczu zostanie dokończo-
na modernizacja odcinka drogi po-
wiatowej Kotuszów – Szydłów. Środ-
ki na realizację inwestycji będą po-
chodzić z dotacji udzielonej na skutki 
usuwania powodzi, budŜetu Staro-
stwa Powiatowego w Staszowie 
i Gminy Szydłów. 
 

Zebrał:  
Piotr Walczak 
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WWWW    
 niedzielę, 9 marca 2008 r. 
w Szydłowie odbył się arty-

styczny wieczorek poświęcony „Dniu 
Kobiet”. 
   Spotkanie odbyło się w siedzibie 
Gminnego Centrum Kultury w Szy-
dłowie, które było organizatorem 
przedsięwzięcia wraz z Wójtem Gmi-
ny Szydłów. Artystyczny wieczór 
otwarła dyrektor GCK – Aleksandra 
Stachniak, witając zaproszonych go-
ści m.in. wojewodę świętokrzyskiego 
BoŜentynę Pałkę-Korubę, posła ziemi 
świętokrzyskiej Andrzeja Pałysa, 
Wójta Gminy Szydłów Jana Klam-
czyńskiego, Przewodniczącego Rady 
Gminy Romana Barona, Dyrektora 
Staszowskiego Ośrodka Kultury An-
toniego Drozda. 
 
   Wojewoda BoŜentyna Pałka-
Koruba swoje wystąpienie poświęciła 
przede wszystkim informacjom o ak-
cji „Kochaj Ŝycie” – gorąco namawia-
ła kobiety do przeprowadzania profi-
laktycznych badań cytologicznych 
i mammograficznych. Wójt Jan Klam-
czyński wręczył kilku paniom dyplo-
my z podziękowaniami za zaangaŜo-
wanie w wykonywaną pracę zawodo-
wą, później zaś, wszystkie obecne na 
sali przedstawicielki płci pięknej 
otrzymały od gospodarza gminy tuli-
pana. śyczenia dla kobiet złoŜyli tak-
Ŝe poseł Andrzej Pałys i dyrektor 
SOK Antoni Drozd. 
 
   Dwa wydarzenia artystyczne zdo-
minowały wieczór. Pierwszym była 
wystawa zdjęć „Z Szydłowca do Szy-
dłowa" połączona z projekcją filmu, 
którą zrealizowała grupa fotograficz-
na z Szydłowca "Młodzi, piękni i bez 
przyszłości?". O szydłowieckim pro-
jekcie opowiedziała w kilku słowach 
Inga Pytka-Sobutka. Szydłowska pu-
bliczność bardzo ciepło przyjęła tak-
Ŝe kameralny koncert kwintetu 
„Karawana", działającego przy Sta-
szowskim Ośrodku Kultury. Po kon-
cercie publiczność z zainteresowa-
niem oglądała wystawę fotograficzną. 
Wszystkich, którzy nie widzieli jesz-
cze wystawy, GCK zaprasza do od-
wiedzenia synagogi. 
 

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak 

DZIEŃ KOBIET w GCKDZIEŃ KOBIET w GCK  

Pod względem artystycznym wieczór zdominowała  
grupa „Karawana” ze Staszowskiego Ośrodka Kultury.  

Wojewoda Świętokrzyski BoŜentyna Pałka-Koruba poinformowała 
obecnych o swojej akcji "Kochaj Ŝycie". 

Po koncercie oglądano wystawę fotograficzną „Z Szydłowca do Szydłowa”. 
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21212121    
 stycznia 2008 r. w auli Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie otwarto wystawę obrazów będących 

pokłosiem XVIII Pleneru Malarskiego „Szydłowskie Lato 
2007”.  
 
  Plener malarski odbył się w Szydłowie w sierpniu ubie-
głego roku. Uczestniczyli w nim studenci Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie. W ciągu 
trzech tygodni powstało około 150 obrazów, które przez 
kilka miesięcy prezentowane były na wystawie w Gmin-
nym Centrum Kultury w Szydłowie. 
 
  Wystawę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
otworzył warszawski kurator pleneru i Szydłowianin za-
razem - prof. Marian Czapla, wspólnie z rektorem ASP 
prof. Ksawerym Piwockim. W wernisaŜu uczestniczył 
m.in. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Lech Janiszewski, Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyń-
ski, Honorowy Obywatel Gminy Szydłów prof. Gustaw 
Zemła, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Szydło-
wie Aleksandra Stachniak. W otwarciu wystawy wzięli 
udział równieŜ studenci – plenerowicze z Warszawy 
i Krakowa. 
 
  Podczas wernisaŜu Lech Janiszewski powiedział, Ŝe 
władze regionu chcą, aby świętokrzyskie było postrze-
gane jako miejsce przyjazne dla tego rodzaju artystycz-
nych przedsięwzięć, jako miejsce które ma wiele walo-
rów przyrodniczych i historycznych a przez to, atrakcyj-
ne dla realizacji pasji artystycznych. Wyraził takŜe po-
parcie władz wojewódzkich dla tego rodzaju inicjatyw, 
bo, jak uzasadnił, walory regionu naleŜy promować 
i prezentować z korzyścią dla wszystkich. 
 
  Jan Klamczyński stwierdził, Ŝe podczas konfrontacji 
dwóch uczelni: warszawskiej i krakowskiej powstało 
bardzo duŜo wartościowych prac. Nadmienił takŜe, iŜ 
władze Gminy Szydłów są bardzo otwarte na sprawy 
kultury, bo wiedzą, Ŝe poprzez malarstwo czy rzeźbę, 
moŜna doskonale promować walory Gminy Szydłów 
i województwa świętokrzyskiego. 
 
  Z kolei dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Szydło-
wie Aleksandra Stachniak wyraziła nadzieję, Ŝe w kolej-
nych latach w Szydłowie będą powstawały równie pięk-
ne dzieła, spod pędzla studentów szkół w Warszawie 
i Krakowie. 
   
   Wystawę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  
moŜna było oglądać do 6 lutego 2008 r. 
 
   W tym roku plener malarski planowany jest na prze-
łom czerwca i lipca. Organizatorzy zamierzają umiędzy-
narodowienie pleneru poprzez zaproszenie artystów 
z Ukrainy. 
 

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak 

SZYDŁOWSKIE OBRAZY w STOLICYSZYDŁOWSKIE OBRAZY w STOLICY  

Warszawską ekspozycję otwarli prof. Marian Czapla  
i rektor ASP w Warszawie prof. Ksawery Piwocki. 

Od lewej: członek zarządu województwa świętokrzyskiego  
Lech Janiszewski, dyrektor GCK Aleksandra Stachniak, 

prof. Gustaw Zemła, wójt Jan Klamczyński. 

W wernisaŜu uczestniczyli autorzy obrazów - studenci  
z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie. 
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OŚWIATA 

SSSS    zkoła w Potoku będzie nadal prowadzona przez samorząd - 
tak zdecydowali radni na XXII sesji 
Rady Gminy Szydłów, która odbyła 
się 26 lutego br. 
 

   Ze względu na stale zmniejszającą 
się liczbę uczniów, juŜ na przełomie 
2006 i 2007 roku samorząd zastana-
wiał się nad likwidacją szkoły ale wła-
dze doszły do porozumienia z na-
uczycielami i rodzicami. Podpisano 
dokument, w którym rodzice uczniów 
i nauczyciele zobowiązali się do po-
wołania stowarzyszenia, które miało 
prowadzić szkołę od 1 września 2008 
r. Wójt zobowiązał się m.in. Ŝe 
w przypadku powołania stowarzysze-
nia zapewni jego obsługę księgową 
i dowóz dzieci do szkoły. Ponadto 
gmina miała wykonać gruntowną na-
prawę pokrycia dachowego i wymia-
nę okien na I piętrze budynku szkoły. 
Jak do tej pory stowarzyszenie jed-
nak nie powstało. 
 

   Rozpatrzenie projektu oraz głoso-
wanie nad uchwałą w sprawie zamia-
ru likwidacji Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Potoku 
było najwaŜniejszym punktem sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy Roman 
Baron poinformował zebranych, iŜ 
przed sesją otrzymał petycję od 
mieszkańców północnej części gmi-
ny, aby nie likwidować szkoły w Poto-
ku. Pod pismem widniały 383 podpi-
sy. Po odczytaniu petycji rozpoczęła 
się dyskusja w tej sprawie. 
 

   Zainteresowani mieszkańcy i na-
uczyciele przybyli na obrady i zabie-
rali głos w niemal dwugodzinnej wy-
mianie argumentów „za” i „przeciw” 
likwidacji szkoły w Potoku. 
 

   Wójt Jan Klamczyński argumento-
wał przede wszystkim, Ŝe szkoła jest 
bardzo duŜym obciąŜeniem dla gmin-
nego budŜetu w którym trzeba zna-
leźć pieniądze aby zaabsorbować 
środki unijne na szereg czekających 
gminę inwestycji. Przekonywał, Ŝe 
naleŜy załoŜyć stowarzyszenie, które 
zajmie się prowadzeniem szkoły, 
a jeŜeli ten wariant nie doszedłby do 
skutku, dzieci byłyby dowoŜone do 
Szkoły Podstawowej w Szydłowie. 
Wójt przytoczył liczby: w 2002 r. było 
612 dzieci w szkołach, w roku obec-
nym jest ich 453, w 2009 będzie 414 

SZKOŁA w POTOKU ZOSTAJESZKOŁA w POTOKU ZOSTAJE  
uczniów w podstawówkach i gimna-
zjum. Dodał, Ŝe kolejne trzy lata funk-
cjonowania potockiej szkoły pod 
opieką samorządu – to wydatek 
1 mln zł. Milion zł w budŜecie to 
szansa na pozyskanie 2 mln zł z fun-
duszy unijnych.  
 

   Rodzice uczniów, nauczyciele 
a takŜe część radnych przeciwnych 
uchwale intencyjnej na pierwszy plan 
wysuwali dobro dzieci. Argumentowali, 
Ŝe kilkunastokilometrowy dojazd do 
szkoły byłby duŜym obciąŜeniem dla 
małych dzieci. Pojawiły się takŜe gło-
sy, Ŝe po likwidacji szkoły, rodzice za-
pisali by dzieci do szkół spoza Gminy 
Szydłów – do Rakowa i Drugni, gdzie 
są bardzo dobre warunki do nauczania 
i jest nieco bliŜej niŜ do Szydłowa. Po-
nadto rodzice obawiają się, Ŝe musieli 
by dokładać do szkoły. Kolejny argu-
ment jaki podnoszono to fakt, iŜ szkoła 
jest jedynym ośrodkiem kultury w Po-
toku. Przewinął się takŜe wątek przed-
szkola w Szydłowie. Skoro samorząd 
dokłada do niego 200 tys. zł rocznie, 
to moŜe naleŜałoby zwiększyć za nie 
odpłatność? – pytano.  
 

   Radny Stanisław Fit wspomniał 
o wizytach w szkołach w Marzyszu 
(47 uczniów) i Szczecnie (37 
uczniów) w gminie Daleszyce, które 
z powodzeniem prowadzone są 
przez stowarzyszenia. Dodał, Ŝe 
szkoły są odnowione. 
 

   Nauczyciele i rodzice odpowiedzieli 
na to, iŜ budynki szkół w tych miej-
scowościach są duŜo mniejsze 
a więc tańsze w utrzymaniu, 
w Szczecnie brakuje pieniędzy z sub-
wencji, a rodzice przeprowadzają 
remonty własnymi rękoma. Padło 
pytanie, dlaczego nie przywołuje się 
przykładu gminy Gnojno, która pro-
wadzi małe szkoły na swoim terenie. 
 

   Wójt, odnosząc się do przykładu 
Gminy Gnojno stwierdził, iŜ jest tam 
110 uczniów więcej i nie ma przed-
szkola. Gmina ta w ogóle nie dokłada 
pieniędzy do dróg powiatowych 
w przeciwieństwie do Szydłowa, 
gdzie dofinansowania do tego rodza-
ju dróg są bardzo duŜe. Wójt stwier-
dził, Ŝe jeŜeli szkołę w Potoku nadal 
będzie utrzymywał samorząd to za-
braknie w budŜecie gminy pieniędzy 
na wodociąg w Potoku. 
 

   Radny Krzysztof Ćwiek oznajmił, iŜ 
był na spotkaniu w Potoku i siedział 
wśród mieszkańców. Z rozmów które 
zasłyszał wynikało, iŜ rodzice skłonni 
są oddać dzieci do Drugni i Rakowa. 
Wg radnego, jeŜeli gmina zlikwiduje 
szkołę, to dzieci z północy gminy nie 
przyjdą do gimnazjum w Szydłowie. 
Wyliczył, Ŝe gmina straci przez to 
około 400 tys. zł subwencji. Nadmie-
nił, iŜ niedawno powstała instytucja 
kultury w Szydłowie, a teraz likwiduje 
się instytucję w Potoku. Radny 
stwierdził, Ŝe jeŜeli powstanie stowa-
rzyszenie utrzymujące szkołę w któ-
rej będzie kilkanaście lub dwadzie-
ścia parę uczniów, to klasy trzeba 
będzie łączyć. Wszyscy wiedzą, jak 
wygląda nauka w klasach łączonych. 
Dodał, Ŝe nie brakuje subwencji na 
płace dla nauczycieli ale na ocieple-
nie, sprzątanie itp. które jest zada-
niem własnym gminy. Zadanie dodat-
kowe jakim jest Centrum Kultury – 
gmina utrzymuje. Na koniec stwier-
dził, Ŝe radni są radnymi gminy a nie 
radnymi okręgu wyborczego i zaape-
lował do klubu PSL aby zagłosowali 
za odrzuceniem uchwały. 
 

   Wiceprzewodniczący Rady Jerzy 
Klamczyński domagał się dokładnych 
wyliczeń co do kosztów utrzymania 
szkoły, zaś przewodniczący Roman 
Baron martwił się o los nauczycieli 
z Potoka. Przewodniczący spytał 
obecną na sali dyrektor SP Szydłów 
Krystynę śmudę ile nowych etatów 
mogłaby stworzyć w swojej szkole. 
Dyrektor śmuda stwierdziła, Ŝe gdy-
by wszystkie dzieci z SP Potok prze-
szły do Szydłowa i powstałyby nowe 
klasy, to trzeba by utworzyć 2 lub 2,5 
etatu.  
 

   Po wymianie zdań, które odbywały 
się, co trzeba podkreślić, w kultural-
nej choć emocjonującej atmosferze, 
przewodniczący odczytał tekst 
uchwały i zarządził głosowanie. Za 
likwidacją głosowało 5 radnych, prze-
ciw było 7, zaś 3 wstrzymało się od 
głosu. Decyzję Rady rodzice i na-
uczyciele przyjęli oklaskami. 
 
   Od września 2008 r. w 6 klasach 
SP w Potoku będzie się uczyć 39 
uczniów. 
 

Piotr Walczak 
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PERTURBACJE z RATUSZEM 

23232323     stycznia 2008 r. odbyło się spotkanie Rady Gminy Szy-
dłów, Wójta Gminy i Zarządu 
Gminnej Spółdzielni „SCh” w Szy-
dłowie. Podczas spotkania dysku-
towano nad przyszłością rynku 
i budynku tzw. „ratusza” w per-
spektywie planów pozyskania 
przez Gminę Szydłów środków 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na rewitalizację rynku.  
 
   Spotkanie w Urzędzie Gminy było 
kolejnym, mającym na celu posunię-
cie sprawy do przodu. Wcześniej 
liczne spotkania odbyły się z udzia-
łem wójta, przewodniczącego i wice-
przewodniczącego Rady Gminy. 
 
   Wójt Jan Klamczyński przywitał 
zebranych i w krótkim wstępie opisał 
dotychczasowe działania samorządu 
w kierunku zmiany wizerunku rynku. 
Wspomniał o wynikach naboru fiszek 
do Regionalnego Programu Opera-
cyjnego, z którego na kanalizację 
Szydłowa gmina ma bardzo duŜą 
szansę otrzymać 6 mln zł. Nadmienił, 
Ŝe fiszka, którą złoŜono do działania 
5 .3  świę tok rzysk iego  RPO, 
a dotycząca rewitalizacji rynku nie 
uzyskała akceptacji. 
 
   Włodarz gminy opisał spotkanie na 
komisjach Rady Gminy, podczas któ-
rej radni zastanawiali się jak problem 
„ratusza” rozwiązać. Wójt stwierdził, 
Ŝe w ostateczności gmina moŜe ku-
pić budynek ale nie jest to najlepsze 
rozwiązanie, bo na terenie gminy jest 
o wiele więcej pilniejszych potrzeb. 
Na koniec powiedział, Ŝe obecne 
spotkanie ma charakter wymiany 
poglądów i wspólnego zastanowienia 
się, co zrobić, Ŝeby wykonać „krok do 
przodu”.  
 
   Przewodniczący Rady Gminy Ro-
man Baron dodał, Ŝe spotkanie ma 
charakter roboczy i ma posłuŜyć 
określeniu stanowiska władz samo-
rządowych i Gminnej Spółdzielni 
względem omawianej kwestii. 
 
   Prezes GS Ewa Arendarska stwier-
dziła, Ŝe Zarząd nie podejmie decyzji 
w sprawie sprzedaŜy ratusza, bo or-
ganem decyzyjnym jest Rada Gmin-

nej Spółdzielni. Na ostatnim posie-
dzeniu Rady GS, które odbyło się 
w grudniu, wypracowano stanowisko, 
aby na dzień dzisiejszy szukać dzier-
Ŝawcy. Nie sztuką jest bowiem po-
zbycie się majątku; argumentowała, 
Ŝe wiele spółdzielni, które posprzeda-
wały majątek upadły. Obecnie spół-
dzielnia poszukuje dzierŜawcy, gdy 
zaś taki się nie znajdzie, w ostatecz-
ności moŜna by budynek własnym 
kosztem otynkować lub sprzedać „za 
dobre pieniądze”. Nadmieniła, Ŝe 
obecna sytuacja w kraju jest niepew-
na, wyraŜała obawy, Ŝe po sprzedaŜy 
budynku moŜe nastąpić utrata warto-
ści pieniądza i GS straci na tym po-
sunięciu. 
 
   Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Klamczyński powiedział, Ŝe 
w lutym br. gmina musi ogłosić prze-
targ na projekt zagospodarowania 
rynku. Projekt jest konsultowany 
z konserwatorem zabytków, a pierw-
szy wymóg konserwatorski jest taki, 
Ŝe schody dookoła budynku muszą 
być zlikwidowane. Odniósł się teŜ do 
obaw GS w kwestii utraty wartości 
pieniądza po sprzedaŜy ratusza. 
Stwierdził, Ŝe pieniądze od razu trze-
ba wydać na modernizację innych 
budynków naleŜących do GS. 
 
   Pan Marian Karasiński przypomniał 
historię budowy „ratusza” i zaapelo-
wał o zgodę do wszystkich stron, bo, 
jak się wyraził: „Zgoda buduje, nie-
zgoda rujnuje”. 
 
   Wójt Klamczyński odniósł się do 
kwestii dzierŜawy. Stwierdził, Ŝe mo-
Ŝe być tak, Ŝe dzierŜawca nie znaj-
dzie się i przez 20 lat. Dodał, Ŝe Szy-
dłów ma praktycznie ostatnią szansę 
na pozyskanie pieniędzy na rynek 
w tym roku z RPO – nabór wniosków 
zostanie ogłoszony w III kwartale 
2008 r. JeŜeli gmina nie dostanie 
dofinansowania w tym roku, to juŜ 
Ŝadnych pieniędzy do 2014 roku 
z UE nie otrzyma. Obecny stan ratu-
sza i brak perspektyw na jego popra-
wę, moŜe powaŜnie zaszkodzić sta-
raniom gminy w pozyskaniu pienię-
dzy na rewitalizację szydłowskiego 
rynku. Wspomniał, Ŝe w poprzedniej 
kadencji, ówczesny przewodniczący 

RATUSZ MOśE ZABLOKOWAĆ KASĘ z UERATUSZ MOśE ZABLOKOWAĆ KASĘ z UE  
Rady Gminy Jan Mazanka był zwo-
lennikiem zakupienia ratusza przez 
gminę. Wtedy wójt był pierwszym 
przeciwnikiem takiego rozwiązania. 
Jednak teraz, po kilku latach, widząc, 
Ŝe sytuacja jest patowa, naleŜałoby 
się jednak zastanowić nad kupnem 
ratusza przez gminę. Zaznaczył jed-
nak po raz kolejny, Ŝe jest to scena-
riusz najgorszy z moŜliwych, no 
i oczywiście musiałaby być teŜ dobra 
wola GS, aby gminie ratusz sprze-
dać. Wójt zaznaczył, Ŝe po ewentual-
nym kupnie ratusza, budynek taki 
musiałby być zaadoptowany przez 
gminę na cele kulturalne, Ŝeby starać 
się o pieniądze z zewnątrz na jego 
odnowę. Unia nie dofinansowuje bo-
wiem budynków – siedzib samorzą-
dowych. Jako przykład podał Gminę 
Stopnica, która prawdopodobnie 
otrzyma 5 mln zł na odbudowę zam-
ku w Stopnicy, po którym zostały tyl-
ko... piwnice. Zamek ten będzie pełnił 
funkcję domu kultury. 
 
   Wójt nakreślił taki oto scenariusz, 
Ŝe ratusz zostaje przekazany na sie-
dzibę Gminnego Centrum Kultury 
i Gminnej Biblioteki Publicznej, na-
stępnie zostają pozyskane pieniądze 
na jego rewitalizację. Dodał, Ŝe 
w budynku odrestaurowanym za pie-
niądze unijne nie moŜna prowadzić 
działalności gospodarczej przez 
okres pięciu lat. Po tym okresie par-
ter i sutereny mogłyby być wynajmo-
wane na przykład na cele gastrono-
miczne. 
 
   Trwająca 1,5 godz. dyskusja za-
kończyła się podobnie jak poprzednie 
spotkania w tej sprawie – niczym. 
Zarząd GS oświadczył, Ŝe kolejne 
stanowisko na temat przyszłości ratu-
sza podejmie Rada GS, która zbierze 
się w marcu. Tak teŜ się stało – Rada 
obradowała 14 marca, jednak stano-
wiska z grudnia 2007 r. nie zmieniła: 
nadal czekamy na „dobrego dzier-
Ŝawcę”.  
 
   Kolejna Rada GS odbędzie się 
w maju, tymczasem pieniądze na 
rewitalizację szydłowskiego rynku 
mogą przejść koło nosa... 
 

Piotr Walczak 
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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 
 
Lokalna Grupa Działania Białe Ługi to dobrowolne, samorządne, 
trwałe zrzeszenie stowarzyszeń, samorządów i innych osób praw-
nych oraz osób fizycznych, o celach niezarobkowych, działających 
jako Lokalna Grupa Działania – LGD. Głównym celem LGD jest 
DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU SWOJEGO OBSZARU. 
 
 Obszar działania LGD Białe Ługi to Miasto i Gmina Chmielnik, 

Miasto i Gmina Daleszyce, Gmina Gnojno, 

Gmina Pierzchnica, Gmina Raków, Miasto i Gmina Staszów  

oraz Gmina Szydłów. 

   
 

 
LGD Białe Ługi rozpoczął swoją działalność  z początkiem roku 2006. Obecnie kończymy realizację projektu „Turystyka moto-
rem rozwoju Ziemi Daleszycko-Rakowskiej” z PilotaŜowego Programu Leader+ Schemat II Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2004-2006. Na jego realizację otrzymaliśmy prawie 750 000 zł bezzwrotnej dotacji. 
 
Obecnie Członkiem LGD jest Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne, Gmina Gnojno, Gmina Pierzchnica, Gmina Raków, 
Gmina Szydłów, Klub Piłkarski Spartakus Razem Daleszyce, Miasto i Gmina Chmielnik, Miasto i Gmina Daleszyce, Miasto 
i Gmina Staszów, Stowarzyszenie Agroturystyczne Dolina Czarnej, Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy Daleszyce śeremie, 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Daleszyce, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Rakowskiej.  
 

Zapraszamy do przystąpienia: 
• ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: stowarzyszenia, fundacje, 
• INNE OSOBY PRAWNE – przedsiębiorstwa, organizacje kościelne itp.  
• ORGANIZACJE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – Koła Gospodyń 
Wiejskich, Uczniowskie Kluby Sportowe, itp.  
posiadające swoją siedzibę na terenie Miasta i Gminy Chmielnik, Daleszyce, Staszów  

lub Gminy Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów. 
 
Zapraszamy do przystąpienia, razem moŜemy osiągnąć więcej.  

 

Chcemy przede wszystkim: 

• Tworzyć trwałe partnerstwo trójsektorowe: organizacje społeczne, przedsiębiorcy i samorząd.  

• Przygotować LGD do wdraŜania Osi IV PROW 2007-2013 – Leader; opracować Lokalną Strategię Rozwoju – mamy szansę 
otrzymać ponad 11 mln zł, które przekaŜemy w formie dotacji dla innych podmiotów z naszego regionu (obszaru dziania). 

• Pozyskiwać dotacje zewnętrzne na aktywności w regionie oraz wspierać w podobnych działaniach organizacje z regionu.  

• Koordynować, wspierać i kreować działania kulturalne, turystyczne, promocyjne i pobudzające przedsiębiorczość w regionie. 

• Mobilizować mieszkańców do aktywności. 

• Wspierać działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i historycznego. 

• Poprawiać jakość i poziom Ŝycia naszych mieszkańców. 
 

W okresie kwiecień – maj 2008 planujemy zorganizowanie Walnego Zebrania Członków  
na którym zostaną wybrane nowe władze LGD. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt:  
Paweł Walczyszyn – Dyrektor Biura Zarządu, tel. 507 048 678 lub e-mail: biuro@bialelugi.pl 

 

 www.bialelugi.pl 

ZAPRASZAMY DO LGD BIAŁE ŁUGIZAPRASZAMY DO LGD BIAŁE ŁUGI  
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CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

N 
a początku stycznia bieŜącego roku w budynku 
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie rozpoczęło 

działalność Centrum Kształcenia powstałe w ramach pro-
jektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na 
terenach wiejskich”. Projekt ten został współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz ze środków budŜetu Pań-
stwa. Centrum Kształcenia powstało dzięki współpracy 
Urzędu Gminy Szydłów, Gminnego Centrum Kultury 
z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia 
oraz Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym OPTO-
LAND S.A. 
 
   Centrum Kształcenia to placówka o charakterze oświa-
towym, która wyposaŜona jest w nowoczesny sprzęt 
komputerowy z oprogramowaniem - 10 stanowisk robo-
czych plus 1 stanowisko serwerowe dla pracownika ob-
sługi, urządzenie wielofunkcyjne, telefon VoIP do kontak-
tu z kadrą zarządzającą i HelpDeskiem, oraz szerokopa-
smowy dostęp do Internetu. Na wszystkich komputerach 
dodatkowo zostało zainstalowane najnowsze oprogramo-
wanie edukacyjne tj. Atlas Historyczny PWN, Atlas Świa-
ta PWN, Multimedialne słowniki obcojęzyczne, Multime-
dialny słownik szkolny PWN, Powszechna encyklopedia 
PWN. Antywirusowe tj. NOD32 oraz program do filtracji 
zasobów Internetu – CENZOR. 
 
Zadaniem Centrum Kształcenia jest poszerzanie wiedzy 
i kwalifikacji osób korzystających z jego zasobów, które 
moŜe następować poprzez: 
 

• korzystanie z oprogramowania wspomagającego 
kształcenie,  

• korzystanie ze stworzonej na potrzeby projektu platfor-
my e-learning, 

• wyszukiwanie w Internecie interesujących danych, 
informacji, publikacji. 

 
W naszej gminie Centrum Kształcenia jest czynne sie-
dem dni w tygodniu w godzinach: 
 

Poniedziałek 1000-1800 
Wtorek  1000-1800 
Środa  1000-1800 
Czwartek  1000-1800 
Piątek  1000-1800 
Sobota  1400-1700 
Niedziela  1400-1700 

 

Osoby zatrudnione przez Fundację Regionalnej Agencji 
Promocji Zatrudnienia odpowiedzialne za obsługę Cen-
trum Kształcenia to: Marcin Baron i Kamil Mazur.  

ZAPRASZAMY!ZAPRASZAMY!  
Pracownicy zatrudnieni w CK są odpowiedzialni za udzie-
lanie kompleksowej pomocy przy korzystaniu z zasobów 
oraz prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera. 
 
Korzystającym z zasobów Centrum Kształcenia moŜe 
być kaŜdy mieszkaniec gminy Szydłów, niezaleŜnie od 
wieku, płci, poziomu wykształcenia i sytuacji zawodowej, 
zainteresowany zdobywaniem i uzupełnianiem swojej 
wiedzy. 
 
Tematyka szkoleń dostępnych w ramach platformy edu-
kacyjne (e-learning): 
 
♦ ABC Przedsiębiorczości, 
♦ Biznes plan, 
♦ Sposoby efektywnego poszukiwania pracy, 
♦ Obsługa programu MS Word, 
♦ Obsługa programu MS Excel, 
♦ Obsługa Internetu i poczty elektronicznej, 
♦ Język angielski dla początkujących, 
♦ Język angielski dla średniozaawansowanych, 
♦ Język niemiecki dla początkujących, 
♦ Język niemiecki dla średniozaawansowanych. 
  
Projekt zapewnia teŜ nieograniczony dostęp do list dys-
kusyjnych i forum (wymiana doświadczeń, rozwiązywanie 
problemów). 
 
Zapewnienie zadowalającej frekwencji zaleŜy w duŜym 
stopniu od intensywnej promocji projektu. Dlatego teŜ 
w zakresie działań promocyjnych zostaną przeprowadzo-
ne: 
 

• kampania reklam telewizyjnych w TV regionalnej, 
• ogłoszenia w regionalnej prasie, 
• konferencje promocyjne, 
• profesjonalna strona internetowa, 
• dystrybucja licznych materiałów promocyjnych. 
 
  
   Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 
mieszkańców Gminy Szydłów do wzięcia udziału 
w naszych szkoleniach. 
 
Więcej o projekcie: www.wioskainternetowa.pl  
 
 

  Opracował:  
Marcin Baron 
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PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

PPWOW RUSZYŁ w NASZEJ GMINIEPPWOW RUSZYŁ w NASZEJ GMINIE  

WWWW    
 Gminie Szydłów rozpoczęła się realizacja Poakce-
syjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. 

Na Gminę Szydłów przypada 66.100 €. 
   PPWOW realizowany jest na podstawie umowy poŜycz-
ki z Bankiem Światowym. W części B Programu – w ra-
mach Programu Integracji Społecznej (PIS) ok. 40 mln € 
trafi do 500 gmin w całej Polsce, które zostały wybrane 
na podstawie wskaźników uwzględniających ich połoŜe-
nie geograficzne, sytuację demograficzną oraz społecz-
no-gospodarczą. W województwie świętokrzyskim do 
Programu zakwalifikowano 42 gminy; z powiatu staszow-
skiego są to gminy Bogoria, Osiek i Szydłów. 
   W ramach alokacji środków Gminie Szydłów przypada 
66.100 € na lata 2008-2009. 
   Program ma stanowić istotne wsparcie dla gmin we 
wdraŜaniu strategii rozwiązywania problemów społecz-
nych poprzez finansowanie projektów z nich wynikają-
cych. KaŜda gmina przygotuje własny plan usług 
uwzględniający jej specyficzną sytuację. Finansowaniu 
z Programu Integracji Społecznej podlegają następujące 
usługi: 
 
- dla osób starszych, 
- dla dzieci i młodzieŜy, 
- dla rodzin. 
 
   Program Integracji Społecznej skupia się na przeciw-
działaniu wykluczeniu społecznemu oraz mobilizacji kapi-
tału społecznego. Główne cele działań podjętych w ra-
mach PIS, to: 
 - Budowa potencjału gmin wiejskich w zakresie strate-
gicznego planowania i realizowania polityki społecznej na 
poziomie lokalnym. 
- Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez 
budowanie sieci usługodawców.  
- Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego 
gmin pozwalającego na jak najlepsze wykorzystanie in-
nych programów w obszarze integracji społecznej. 
   26 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawi-
cieli Gminy Szydłów z Konsultantem Regionalnym Pro-
gramu Integracji Społecznej Małgorzatą Rudnicką, która 
zaprezentowała załoŜenia programu. Dwa tygodnie póź-
niej – 13 marca odbyło się szkolenie warsztatowe, pod-
czas którego przedstawiciele szkół, gminnych instytucji 
i sołtysi przedstawiali własne pomysły do realizacji. 

   Aby wykorzystać wszystkie dostępne z programu 
środki naleŜy zaktualizować Gminną Strategię Rozwią-
zywania Problemów Społecznych. Zanim to nastąpi, 
moŜe zostać uruchomiona 1/3 przyznanych środków na 
realizację pomysłów. Podczas warsztatów w Szydłowie 
padały pomysły dotyczące przede wszystkim dzieci 
i młodzieŜy. Nic w tym dziwnego, bowiem większość 
osób uczestniczących w warsztatach stanowili nauczy-
ciele. 
 
   Pomysły te, to m.in.: stworzenie kół zainteresowań, 
krzewienie patriotyzmu, akcja „lato w gminie”, łączenie 
pokoleń, festyn rodzinny, seria spotkań kulinarnych, 
pomoc ludziom starszym. 
 
   JuŜ teraz WSZYSTKICH zainteresowanych mieszkań-
ców gminy zapraszamy na kolejne spotkania warsztato-
we. Ogłoszenia o terminie warsztatów pojawią się 
w miejscach publicznych i na gminnej stronie interneto-
wej. 
 

 Krzysztof Niedbała 

W trakcie warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na dwie 
grupy: pracujący nad pomysłami dla osób starszych... 

... oraz dla dzieci i rodzin. 

Z
djęcia: P

iotr W
alczak 
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OCHRONA ŚRODOWISKA / HISTORIA 

Jedwabne, 18.02.2008 r. 
 
                                                                                                                        Towarzystwo Przyjaciół 
                                                                                                                         Ziemi Szydłowskiej 
      Szanowni Państwo, 
 
   Od pewnego czasu zajmuję się przeszłością miasta i gminy Jedwabne (pow. ŁomŜa, woj. Podlaskie). Jedną z postaci wywodzą-
cych się z terenu gminy jest pułkownik lisowczyków Mikołaj Mocarski (1590-1638), w którego Ŝyciu znalazł się wątek Szydłowa. 
On to na czele swoich chorągwi, dokonał 4 kwietnia 1630 roku napadu na Szydłów. Gdy starosta Stanisławski stawił opór i odmó-
wił zapłaty okupu, wojsko podpaliło przedmieścia, które spłonęły całkowicie. Spalił sie teŜ zamek i kościół. Po tym „wyczynie” 
udał się w kierunku Rakowa, który zapłacił Ŝądany okup i nie uległ zniszczeniu. Będę szczerze wdzięczny za kaŜdą informację 
związaną z tym wydarzeniem. A tak na marginesie. Pomimo czynów, które nie przyniosły  płk Mocarskiemu chwały (łupiestwa le-
Ŝały w naturze lisowczyków), uwaŜany on był za mistrza rzemiosła wojennego polskiego i zachodnioeuropejskiego I połowy XVII 
wieku. Potrafił dobrze dowodzić jazdą cięŜką i lekką, był mistrzem w prowadzeniu zagonów i podjazdów, w rozpoznaniu i ubezpie-
czaniu, organizowaniu zasadzek, wymyślaniu podstępów wojennych. Docenił to król Władysław IV, który „za dobre zasługi” pole-
cił po jego śmierci umorzyć długi zaciągnięte w skarbcu królewskim, zaś sejm polecił wypłacić odpowiednie zasługi  jego sukceso-
rom. 
                                                                                                                              Z powaŜaniem 
           Jerzy Ramotowski  

GOSPODARKA KOMUNALNA GOSPODARKA KOMUNALNA -- ZMIANY ZMIANY  
   Od 1 kwietnia 2008 r. znikną 
z krajobrazu gminy kontenery na 
śmieci KP-7. Zmienia się sposób 
odbierania odpadów komunalnych. 
 

UUUU    
stawa z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach mówi, Ŝe właściciele muszą 
dbać o czystość i porządek nie tylko na 
chodnikach. Powinni przede wszystkim 
wyposaŜyć nieruchomości w urządze-
nia słuŜące gromadzeniu odpadów 
komunalnych (śmietniki, szamba) oraz 
utrzymywać je w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym. Oni teŜ 
mają obowiązek zadbać o przyłączenie 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a jeśli 
jej nie ma - wyposaŜyć posesję w bez-
odpływowy zbiornik nieczystości płyn-
nych lub przydomową oczyszczalnię. 
Muszą równieŜ zapewnić, Ŝe w tych 
urządzeniach będą gromadzone odpa-
dy powstałe na terenie nieruchomości. 
Są więc odpowiedzialni m.in. za to, by 
lokatorzy nie wyrzucali śmieci na ulicę, 
lecz do śmietnika na posesji. Są teŜ 
zobowiązani pozbywać się odpadów 
komunalnych i nieczystości (wywóz 
śmieci, szamba) w sposób zgodny 
z przepisami. 
   Na terenie Gminy Szydłów obowiązu-
je Regulamin utrzymania czystości 
i porządku uchwalony przez Radę Gmi-

ny Szydłów dnia 28 lutego 2006 r., któ-
ry ustala szczegółowe zasady utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie nie-
ruchomości znajdującej się w gminie. 
   Kolejną regulacją w zakresie gospo-
darowania odpadami na terenie gminy 
będzie Uchwała Nr XIX/96/2007 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2007 
roku w sprawie ustalenia górnych sta-
wek opłat ponoszonych przez właści-
cieli nieruchomości za usługi w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych. 
Wchodzi ona w Ŝycie z dniem 1 kwiet-
nia 2008 r. W uchwale tej Rada Gminy 
ustaliła górną stawkę opłat od właści-
cieli nieruchomości na terenie Gminy 
Szydłów za usługi w zakresie usuwania 
i unieszkodliwiania stałych odpadów 
komunalnych, wykonywane przez pod-
miot posiadający zezwolenie na prowa-
dzenie tej działalności w wysokości 
11,00 zł brutto za jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów. Uchwała znosi 
tym samym kontenery KP-7.  
   Na dzień dzisiejszy na terenie Gminy 
Szydłów do odbioru śmieci uprawnione 
są dwie firmy: REMONDIS Sp. z o.o. 
O/Ostrowiec Św. i P.H-U „ZIELIŃSKI” 
z Rakowa. Firmy te otrzymały zezwole-
nie na prowadzenie tego typu działal-
ności na podstawie wspomnianej na 
początku Ustawy z dn. 13 września 
1996 r. Obydwa podmioty spełniły wy-

magania określone w Zarządzeniu Nr 
1/2008 Wójta Gminy Szydłów z dnia 15 
stycznia 2008 r. w sprawie wymagań 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, 
opróŜniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych. 
   KaŜdy właściciel posesji powinien 
posiadać urządzenie na odpady i za-
wartą umowę na ich odbiór. Wobec 
właścicieli którzy nie spełnią tych wy-
mogów będą wyciągane konsekwencje 
prawne. 
   Teraz kilka słów o tym dlaczego 
wprowadzono zmiany. OtóŜ wedle 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
15 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za 
korzystanie ze środowiska, za składo-
wanie niesegregowanych, zmiesza-
nych odpadów komunalnych od 2008 r. 
opłaty wzrosły o 500%. Nie dotyczy to 
odpadów, które będą w ramach zakła-
dów zajmujących się recyklingiem od-
bierane i ponownie przetwarzane. Fir-
mom zajmującym się odbiorem odpa-
dów nie będzie się juŜ opłaciło składo-
wać śmieci na wysypiskach. Bardziej 
opłacalne będzie ponowne odzyskiwa-
nie odpadów. 
 

Janusz Kwiatek 

PUŁKOWNIK MOCARSKIPUŁKOWNIK MOCARSKI  
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BUDśET GMINY 2008 

Uchwała Nr XX/103/2008 
Rady Gminy w Szydłowie 
z dnia 16 stycznia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Szydłów na 2008 rok 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust.1, pkt 1, ust. 2, art. 165, 
art.165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 
1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 
1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Dochody budŜetu gminy w wysokości 9.151.036 zł,  
z tego: 
dochody bieŜące   8.997.036 zł 
dochody majątkowe      154.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2 
1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości 9.246.243 zł,  
z tego: 
a) wydatki bieŜące   8.412.036 zł 
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.874.675 zł 
- dotacje         269.750 zł 
- wydatki na obsługę długu           5.000 zł 
b) wydatki majątkowe       834.207 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2. 
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 
w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki 
inwestycyjne jednoroczne. 

 

§ 3 
1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości 95.207 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z: 
- nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych w kwocie   25.892 zł 
- wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na ra-
chunku bieŜącym budŜetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów 
i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie   69.315 zł. 
2. Przychody budŜetu w wysokości 95.207 zł, rozchody w wyso-
kości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 4 
W budŜecie tworzy się rezerwy: 
1. ogólną w wysokości      83.959 zł, 
2. celową w wysokości    122.519 zł, 
z przeznaczeniem na  
a) dział 754 rozdz. 75421      35.019 zł, 
dział 801 rozdz. 80101      87.500 zł, 

 

§ 5 
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 
zgodnie z załącznikiem nr 5. 
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych 
wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na pod-
stawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryto-
rialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

§ 6 
Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwo-
leń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 

70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gmin-
nym programie przeciwdziałania narkomanii.  

 

§ 7 
Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:  
zakładów budŜetowych: przychody – 1.140.781 zł, wydatki – 
1.140.781 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

§ 8 
1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budŜetowego – Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Szydłowie  
z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości   22.500 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 8. 
2. Dotacje podmiotowe dla:  
gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 199.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9. 
3. Dotacje celowe na łączną kwotę   188.250 zł,  
zgodnie załącznikiem nr10. 
 

§ 9 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 
1. przychody  11.000 zł, 
2. wydatki  48.292 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11. 
 

§ 10 
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek  zaciąganych na: 
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 90.000 
zł; 

§ 11 
UpowaŜnia się Wójta do: 
1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 90.000 zł, 
2. zaciągania zobowiązań: 
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyj-
ne, do wysokości określonej w załączniku nr 3. 
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin 
zapłaty upływa w 2009 roku 
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów kla-
syfikacji budŜetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych 
wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz 
zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych, 
4. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne rocz-
ne w ramach paragrafu, 
5. przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do 
dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach do-
chodów własnych tych jednostek,  
6. przekazania kierownikom jednostek budŜetowych, zakładów 
budŜetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa 
w roku następnym (2009) 
7. lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach ban-
kowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu 
gminy. 

§ 12 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 
 

§ 13 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.  

BUDśET GMINY 2008BUDśET GMINY 2008  
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Dział 
Roz-
dział 

§ Treść 
Dochody 
bieŜące 

Dochody 
majątkowe 

1 2 3 4 5 6 
010     Rolnictwo i łowiectwo   10.000 
  01095   Pozostała działalność   10.000 

  
  0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści 

  10.000 

020     Leśnictwo 1.500   
  02001   Gospodarka leśna 1.500   

  
  0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial-
nego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

1.500   

700     Gospodarka mieszkaniowa 15.621 81.000 
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.621 81.000 
    0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości  129   

  
  0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial-
nego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

15.492   

  
  6260 

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku-
pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

  81.000 

750     Administracja publiczna 44.660   
  75011   Urzędy wojewódzkie 40.660   

  
  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

40.360   

  
  2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych ustawami 

300   

  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.000   
    0830 Wpływy z usług 4.000   

751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 843   

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 843   

  
  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

843   

756 
    

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo-
wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

2.180.151   

  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 900   
    0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 900   

  
75615   

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

794.650   

    0310 Podatek od nieruchomości 750.000   
    0320 Podatek rolny 20.800   
    0330 Podatek leśny 14.800   
    0340 Podatek od środków transportowych 8.250   
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 800   

  
75616   

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

480.600   

    0310 Podatek od nieruchomości 23.500   

    0320 Podatek rolny 382.000   

    0330 Podatek leśny 10.300   
    0340 Podatek od środków transportowych 40.400   
    0360 Podatek od spadków i darowizn 1.500   
    0370 Opłata od posiadania psów 300   
    0430 Wpływy z opłaty targowej 2.600   
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000   

  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 82.300   

    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11.500   
    0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu 70.000   

  
  0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

800   

  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochod budŜetu państwa 821.701   

    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 740.701   

    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 81.000   

DOCHODY 
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758     RóŜne rozliczenia 4.965.396   
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.677.195   
    2920 Subwencie ogólne z budŜetu państwa 2.677.195   
  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.162.802   
    2920 Subwencie ogólne z budŜetu państwa 2.162.802   
  75814   RóŜne rozliczenia finansowe 25.000   
    0920 Pozostałe odsetki 25.000   
  75831   Część równowaŜąca subwencji ogółnej dla gmin 100.399   
    2920 Subwencie ogólne z budŜetu państwa 100.399   
801     Oświata i wychowanie 65.601 63.000 
  80101   Szkoły podstawowe 6.320   
    0830 Wpływy z usług 6.320   
  80104   Przedszkola 45.000 63.000 

  
  6260 

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku-
pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

  63.000 

    0830 Wpływy z usług 45.000   
  80110   Gimnazja 1.200   
    0830 Wpływy z usług 1.200   
  80113   DowoŜenie uczniów do szkół 5.000   
    0830 Wpływy z usług 5.000   
  80195   Pozostała działalność 8.081   

  
  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków 
gmin) 

8.081   

852     Pomoc społeczna 1.723.264   

  
85212   

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

1.580.821   

  
  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

1.580.821   

  
85213   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

6.250   

  
  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

6.250   

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 57.652   

  
  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

38.996   

  
  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków 
gmin) 

18.656   

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 63.334   

  
  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków 
gmin) 

63.334   

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.296   
    0970 Wpływy z róŜnych dochodów 1.296   
  85295   Pozostała działalność 13.911   

  
  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków 
gmin) 

13.911   

Dochody ogółem 8.997.036 154.000 

Dział 
Roz-
dział 

Nazwa 
Plan 

na 2008 r. 

w tym: 

Wydatki 
bieŜące 

Wydatki 
majątkowe 

1 2 3 4 5 6 
010   Rolnictwo i łowiectwo 90.916 10.056 80.860 

  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80.860   80.860 
  01030 Izby rolnicze 8.056 8.056   

  01095 Pozostała działalność 2.000 2.000   

600   Transport i łączność 584.740 115.500 469.240 

  60014 Dogi publiczne powiatowe 140.000   140.000 

  60016 Drogi publiczne gminne 414.240 100.000 314.240 

  60095 Pozostała działalność 30.500 15.500 15.000 

630   Turystyka 10.000 10.000   

  63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10.000 10.000   
700   Gospodarka mieszkaniowa 202.000 112.000 90.000 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 202.000 112.000 90.000 

WYDATKI 
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710   Działalność usługowa 14.000 14.000   
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 13.000 13.000   
  71035 Cmentarze 1.000 1.000   

750   Administracja publiczna 1.537.720 1.517.720 20.000 

  75011 Urzędy wojewódzkie 85.300 85.300   

  75022 Rady gmin 98.400 98.400   

  75023 Urzędy gmin 1.290.300 1.270.300 20.000 

  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 62.220 62.220   

  75095 Pozostała działalność 1.500 1.500   

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa 

843 843   

  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. 843 843   

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 172.784 172.784   

  75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 136.515 136.515   
  75421 Zarządzanie kryzysowe 35.019 35.019   

  75495 Pozostała działalność 1.250 1.250   

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiada-
jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

54.320 54.320   

  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 54.320 54.320   

757   Obsługa długu publicznego 5.000 5.000   

  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego 5.000 5.000   

758   RóŜne rozliczenia 83.959 83.959   

  75818 Rezerwy ogólne i celowe 83.959 83.959   

801   Oświata i wychowanie 3.719.081 3.618.081 101.000 

  80101 Szkoły podstawowe 1.839.000 1.838.000 1.000 

  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  110.100 110.100   
  80104 Przedszkola 322.500 252.500 70.000 

  80110 Gimnazja 973.600 943.600 30.000 

  80113 DowoŜenie uczniów do szkół 272.800 272.800   

  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 130.000 130.000   
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.500 15.500   

  80195 Pozostała działalność 55.581 55.581   

851   Ochrona zdrowia 70.000 70.000   

  85153 Zwalczanie narkomanii 1.500 1.500   

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68.500 68.500   
852   Pomoc społeczna 1.903.368 1.903.368   

  85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 200 200   

  85202 Domy pomocy społecznej 78.000 78.000   

  85203 Ośrodki wsparcia 200 200   

  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1.580.821 1.580.821   

  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

6.250 6.250   

  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 98.652 98.652   

  85215 Dodatki mieszkaniowe 6.000 6.000   
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 88.334 88.334   
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.000 12.000   

  85295 Pozostała działalność 32.911 32.911   

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 515.405 495.405 20.000 
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 53.000 53.000   

  90002 Gospodarka odpadami 22.500 22.500   
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 19.805 19.805   

  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.500 3.500   
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 275.800 255.800 20.000 

  90095 Pozostała działalność 140.800 140.800   

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 255.107 202.000 53.107 
  92113 Centra kultury i sztuki 132.000 132.000   

  92116 Biblioteki 67.000 67.000   

  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 56.107 3.000 53.107 
926   Kultura fizyczna i sport 27.000 27.000   

  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 27.000 27.000   
Ogółem wydatki 9.246.243 8.412.036 834.207 
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BUDśET GMINY 2008 / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ / POLICJA 

Nazwa zadania inwestycyjnego 

Planowane wydatki 

rok budŜe-
towy 2008 

w tym źródła finansowania 

dochody 
własne 
jst 

kredyty 
i poŜycz-

ki 

dotacje i środ-
ki pochodzące 
z innych źr. 

Termomodernizacja budynku Komunalnego przy ul. Kieleckiej 
w Szydłowie 

90.000 9.000   81.000 

Zakup komputerów 20.000 20.000     
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Szydłowie 70.000 7.000   63.000 
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 20.000 20.000     

Razem 200.000 56.000   144.000 

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE 2008 

OOOO    d 1 października 2008 r. wchodzi w Ŝycie ustawa o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów. 
Obecna ustawa o postępowaniu wobec 
dłuŜników alimentacyjnych oraz zalicz-
ce alimentacyjnej traci moc. Rodzic 
będzie mógł ubiegać się o świadczenie 
z Funduszu Alimentacyjnego w wyso-
kości zasądzonych alimentów, nie wię-
cej jednak niŜ o 500 zł. Prawo do 
świadczenia będą miały dzieci wycho-
wywane zarówno przez samotnych 
rodziców, jak i w pełnych rodzinach (a 
nie jak do tej pory tylko samotni rodzi-
ce).  
   Warunki skorzystania z funduszu 
będą następujące: 
- dochód na członka rodziny nie moŜe 
przekraczać 725 zł,  
- alimenty zostały zasądzone przez sąd 
albo zatwierdził on ugodę alimentacyjną, 
- egzekucja komornicza alimentów oka-
zała się bezskuteczna. 

GOPS INFORMUJEGOPS INFORMUJE  
   Ustaleniem prawa i wypłatą świad-
czenia alimentacyjnego będą zajmo-
wać się gminy. Rodziny będą składać 
specjalny wniosek wraz z zaświadcze-
niem z urzędu skarbowego o uzyska-
nych dochodach oraz zaświadczenie 
komornika, Ŝe egzekucja alimentów 
jest bezskuteczna. 
   Regulacja ta powstała w efekcie po-
łączenia w trakcie prac w komisjach 
dwóch propozycji w sprawie przywró-
cenia Funduszu Alimentacyjnego: ini-
cjatywy obywatelskiej z 2004 r. i pro-
jektu poselskiego. Fundusz Alimenta-
cyjny, z którego korzystało ok. 530 tys. 
osób, został zlikwidowany 1 maja 200-
4 roku, wraz z wejściem w Ŝycie usta-
wy o świadczeniach rodzinnych. Wy-
wołało to wiele protestów kobiet i do-
prowadziło do skierowania jeszcze 
w 2004 roku do Sejmu obywatelskiego 
projektu ustawy przywracającej fun-
dusz. Ustawa o świadczeniach rodzin-

 

nych wprowadziła dodatek dla osób 
samotnie wychowujących dzieci, niŜ-
szy niŜ świadczenia z funduszu. Nato-
miast w 2005 r. Sejm uchwalił ustawę 
o dłuŜnikach alimentacyjnych; wpro-
wadzając dla osób, które mają zasą-
dzone alimenty - zamiast dodatku, 
zaliczkę alimentacyjną.  
   Obecnie zaliczka alimentacyjna wy-
płacana jest w przypadku bezskutecz-
nej egzekucji zasądzonych alimentów, 
gdy dochód na osobę nie przekracza 
583 zł na osobę i wynosi 170 zł na 
dziecko (w rodzinie z dwojgiem dzieci). 
W rodzinach z trojgiem i więcej dzieci 
nie moŜe przekroczyć 120 zł na dziec-
ko. W przypadku gdy dochód rodziny 
nie przekracza 50% kwoty 583 zł na 
osobę, kwota wynosi 300 zł na dziec-
ko (w rodzinie z dwojgiem dzieci), zaś 
w rodzinach z trojgiem i więcej dzieci 
nie moŜe przekroczyć 250 zł na dziec-
ko. 
    

Krzysztof Niedbała 

   W związku z nadejściem wiosny za-
uwaŜono przypadki wypalania suchych 
traw na polach, łąkach a takŜe w okoli-
cach zabudowań. Posterunek Policji 
w Szydłowie zwraca uwagę, iŜ jest to 
proceder stwarzający zagroŜenie poŜa-
rowe a ponadto niszczy Ŝycie organicz-
ne w glebie. Osoby wypalające trawę 
i inne pozostałości roślinne naraŜają się 
na odpowiedzialność z art. 82 Kodeksu 
Wykroczeń za co grozi kara grzywny. 
   W ostatnim okresie obserwuje się 
wzmoŜony ruch rowerzystów. Policja 
ujawnia przypadki prowadzenia jedno-
śladów pod wpływem alkoholu. W Po-

KRONIKA POLICYJNA 
toku funkcjonariusze PP Szydłów zatrzy-
mali rowerzystę, który w wydychanym 
powietrzu miał 3,42 promila alkoholu. 
Policja apeluje o rozwagę wszystkich 
kierowców pojazdów, szczególnie 
w zbliŜającym się okresie świątecznym. 
   Wraz z nadejściem wiosny policja od-
notowuje coraz więcej przypadków spo-
Ŝywania alkoholu w miejscach publicz-
nych. Przypomina się, Ŝe jest to łamanie 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi. KaŜ-
dy przypadek naruszenia tej ustawy bę-
dzie surowo karany.  
   Ustawę o wychowaniu w trzeźwości 
naruszył sprzedawca w jednej z placó-
wek handlowych na terenie Gminy Szy-
dłów. Sprzedał on alkohol osobie nielet-
niej. Ekspedient dobrowolnie poddał się 
karze, sprawa została skierowana do są-
du. 

mł. asp. Tomasz Bilski 



KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ 

Strona 18                                                                                                        Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2008 (XXXVI) 

Z śYCIA PARAFII ŚW. WŁADYSŁAWA / LUDZIE LISTY PISZĄ 

NNNN    
iepowtarzalny i wyjątkowy czas 
łaski Wielkopostnych Rekolekcji 

przeŜyli mieszkańcy parafii pw. Św. 
Władysława w Szydłowie. Rekolek-
cyjne nauki prowadził ojciec Re-
demptorysta Paweł Mazanka – po-
chodzący z par. Szydłów, a obecnie 
prof. nauk z dziedziny filozofii i meta-
fizyki. Tematem rozwaŜań rekolekcyj-
nych były słowa: „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię”. 
   Szczególnym jednak znakiem, któ-
ry swoją wymową przemawiał do 
mieszkańców parafii oraz licznie 
przybyłych gości była przywieziona 
przez ojca Pawła kopia „Całunu Tu-
ryńskiego”. Uczyniona została techni-
ką laserową i odpowiada wiernej ko-
pii wizerunku Chrystusa, jaki został 
pozostawiony w cudowny sposób na 
płótnie, w którym złoŜono Chrystusa 
do grobu. Całun Turyński to jedna 
z najcenniejszych relikwii. Płótno 
„Całunu Turyńskiego” posiada dłu-
gość 4,20 cm i szerokość 1,10 cm. 
Widnieje na nim zachowany po dziś 
dzień wizerunek Chrystusa po Jego 
męczeńskiej śmierci.  
   „Całun Turyński” – szczególnie dziś 
w dobie obrazu stanowi niezwykle 
cenny dar, jaki Bóg pozostawił świa-
tu. Czas kontemplacji oblicza nasze-
go Zbawiciela, jaki przeŜyła parafia 

CAŁUN TURYŃSKICAŁUN TURYŃSKI  

Rekolekcyjne nauki prowadził ojciec Redemptorysta Paweł Mazanka. 

Szydłów był z pewnością czasem „Uczty duchowej” – dając nową siłę i moc 
kroczenia drogą codziennych wyborów by nieustannie pierwsze miejsce nale-
Ŝało do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On – Chrystus poniósł za nas 
męczeńską śmierć na krzyŜu i dla nas zmartwychwstał byśmy i my ostatecz-
nie Ŝyli razem z Nim w Królestwie szczęścia wiecznego. 

 
Ks. Ryszard Piwowarczyk 

Proboszcz Parafii św. Władysława w Szydłowie 

F
ot. Jan M

azanka 

Urząd Gminy Szydłów         DOM POLSKI - POLONICUM 

Gminny Ośrodek Kultury w Szydłowie       Polnisches HAUS / Kulturzentrum 

Pan Wójt Jan Klamczyński         Deutsch-Polnischer Kulturverein - Polonica 

 
Szanowny Panie Wójcie 

 

JuŜ na miejscu, w Berlinie w pamięci odtwarzam obrazy surowych murów, rozprute wnętrza kościołów, Gminny Ośrodek Kultury 
w Szydłowie i serdeczność, zaangaŜowanie wyjątkowych osób, w osobie Pana Wójta i Dyrektora Ośrodka. 
 

Był to niezapomniany rekonesans – zwiedzanie mroźną nocą zabytkowych kościołów, ich ruin, szkoły, muzeum i okazywana deter-
minacja, przy czym powroty do historii jej źródeł tworzyły wyjątkowy klimat. Faktycznie Gmina moŜe skorzystać i stać się terenem 
atrakcyjnym – turystycznie, jednak naleŜy starać się o pozyskanie środków wspierających z UE, przeznaczonych na tego typu reno-
wacje i uatrakcyjnienie Gminy. 
 

Dziękuję za niepowtarzalne chwile. Ja wrócę w te strony i zapewniam, Ŝe nie sama. śyczę pomyślności i realizacji ambitnych 
przedsięwzięć. Osobiście liczę na moŜliwość przygotowania projektu, w którym moŜna by było przybliŜyć mieszkańcom Berlina 
historię Szydłowa i okalających terenów, pokazać ciekawe obiekty i twórczość poplenerową artystów. 
 
            Z powaŜaniem 
            Aleksandra Proscewicz  

LIST z BERLINALIST z BERLINA  
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Z śYCIA STRZELCÓWZ śYCIA STRZELCÓW  
   26 stycznia 2008 r. szydłowscy 
strzelcy uczestniczyli w XV Marszu 
Szlakiem Powstańców 1863 r. na 
trasie Suchedniów – Bodzentyn. 
W tym roku przypadła 145 rocznica 
powstania. W marszu wzięło udział 
24 strzelców i strzelczyń z I Wydzie-
lonego Oddziału ZS przy STS w Szy-
dłowie i II Wydzielonego Oddziału 
w Busku-Zdroju. Jak co roku, STS 
wystawił warty przed krzyŜem przed-
powstańczym w Suchedniowie, przy 
zbiorowych mogiłach w Michniowie 
i przy płycie poświęconej Marszałko-
wi Piłsudskiemu na organistówce 
w Bodzentynie. We Wzdole Rządo-
wym odbyło się posiedzenie Kapituły 
Marszu, jasełka i strzelecki opłatek 
z udziałem duchowieństwa i zapro-
szonych gości. W uroczystościach 
brały udział poczty sztandarowe 
z Szydłowa i Buska. Miłym akcentem 
dla Moniki Banasik z STS było od-
znaczenie Złotym Kotylionem Po-
wstania Styczniowego za pięciokrot-
ny udział w marszu. Komendat szy-
dłowskich strzelców st. insp. ZS Ma-
rian Lesiak został wyróŜniony oko-
licznościowym Kotylionem Powstania 
Styczniowego z okazji XV-lecia Mar-
szu. WyróŜnienia te Kapituła przy-
znała współorganizatorom marszu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Na początku lutego br. w ramach  
ferii, STS zorganizował strzelanie dla 
uczniów podstawówek i gimnazjum. 
Zajęcia na strzelnicy odbywały się 
przez trzy dni. 

Strzelcy przed Katedrą Wojska Polskiego w Warszawie. 

Organizatorzy i uczestnicy XV Marszu Szlakiem Powstania Styczniowego przed po-
mnikiem w Michniowie. W tym roku maszerowało ponad 700 uczestników! 

F
ot. L

eszek N
ow

ak 
F
ot. Jarosław
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   21 lutego 2008 r. - poczty sztanda-
rowe wydzielonych oddziałów z Szy-
dłowa i Buska uczestniczyły w uro-
czystościach pogrzebowych gen. 
Antoniego Hedy „Szarego”. Strzelcy 
wzięli udział we mszy św. w Katedrze 

Wojska Polskiego w Warszawie, 
a następnie w pochówku na cmenta-
rzu w Podkowie Leśnej. 
 

Piotr Walczak 

Kotylion Powstania Styczniowego, któ-
rym uhonorowano współorganizatorów 
marszu z okazji jego XV-lecia. 
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To co przeŜyło jedno pokolenie, 
Drugie przerabia w sercu i pamięci. 
 

Artur Oppman 

 
Zamiast wstępu 
 

   Przebieg i skutki II wojny światowej 
są powszechnie znane przez społe-
czeństwo polskie. Opracowania na-
ukowe, pamiętniki, wspomnienia 
uczestników wydarzeń z tamtych lat, 
ciągle są Ŝywe, zwłaszcza wśród 
starszego pokolenia. Gorzej jest ze 
znajomością tych faktów przez ludzi 
młodych urodzonych po 1945 roku 
i później. Niniejsze wspomnienia, 
choć fragmentaryczne i dotyczące 
„małej ojczyzny” autora – Szydłowa, 
ukazują Ŝycie mieszkańców w czasie 
okupacji, losy Ŝołnierza polskiego, 
jego tragizm. Pan Marian Sapała, 
mieszkaniec Szydłowa, kombatant, 
mający dziś 93 lata odtwarza losy 
swoje i swojej rodziny w latach 1939 
– 1945. Pomimo, Ŝe pamięć ludzka 
jest zawodna, szczególnie gdy od-
twarza się zdarzenia sprzed kilku-
dziesięciu lat, autor „Wspomnień” – 
jako bezpośredni uczestnik wyda-

rzeń, niemal z kalendarzową dokład-
nością opisuje Ŝycie prostego Ŝołnie-
rza, jego zmagania z przewaŜającymi 
siłami wroga, tragizm przegranej, 
losy mieszkańców gminy i Szydłowa 
w czasie okupacji, niepokój o Ŝycie 
najbliŜszych. Lata wojny i okupacji 
coraz bardziej zacierają się w pamię-
ci ludzi, zamazują się szczegóły 
i fakty dotyczące tamtych lat. Wielu 
ludzi bezpowrotnie odchodzi na 
„wieczną wartę”. Dlatego takie prze-
kazy jak „Wspomnienia” pana Maria-
na Sapały są niezmiernie cenne, 
godne uwagi, gdyŜ pamięć o tamtych 
tragicznych wydarzeniach musi Ŝyć 
wiecznie. 
   Danina Ŝycia i krwi – to cena bar-
dzo wysoka, jaką społeczeństwo pol-
skie, w tym równieŜ mieszkańcy Szy-
dłowa zapłacili, aby następne pokole-
nia mogły Ŝyć w wolnej, demokra-
tycznej Polsce. 
  
Dzieciństwo i młodość 
 

   Urodziłem się 18 czerwca 1914 
roku w Szydłowie. Rodzice moi byli 
rolnikami. Ojciec zajmował się rów-
nieŜ kowalstwem, wykonywał wszel-

kie usługi rolnikom oraz innym miesz-
kańcom gminy, w tym takŜe społecz-
ności Ŝydowskiej, która w duŜej licz-
bie mieszkała w Szydłowie.  
   W 1931 roku ukończyłem siedmio-
klasową Powszechną Szkołę w Szy-
dłowie. Moimi nauczycielami byli mię-
dzy innymi: Jan Kowalik – historyk, 
Jan Stawecki – nauczyciel fizyki 
i chemii, Józef Arendarski – język 
polski, Bolesław Moryto – rachunki, 
Bolesław Nosal – przyroda. Religii 
nauczał nas ksiądz Wincenty Kacz-
marski. Dyrektorem szkoły był Jan 
Kaczorowski.  
   W latach 1931 – 1935 pomagałem 
rodzicom w gospodarstwie oraz ojcu 
w kuźni. Aby pogłębić swoje wiado-
mości i umiejętności w 1931 roku 
pracowałem w Opatowie w zakładzie 
kowalsko-ślusarskim mojego stryja.  
   25 lutego 1936 roku zostałem we-
zwany do odbycia słuŜby wojskowej. 
Do 1937 roku odbywałem zasadniczą 

WOJENNE WSPOMNIENIA cz. 1WOJENNE WSPOMNIENIA cz. 1  
Od redakcji: W 2002 r. pani Barbara – córka mieszkańca Szydłowa Mariana Sapały, spisała wojenne wspomnienia ojca. 
W 2007 r. Marian Lesiak – prezes Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego przeprowadził kilka rozmów z p. Sapałą 
i zaproponował opracowanie wspomnień w formie broszury wzbogaconej zdjęciami i dokumentami zachowanymi w ro-
dzinnym archiwum. Stroną techniczną i merytoryczną zajął się Marian Lesiak, skład komputerowy wykonał Piotr Wal-
czak. Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie „wydało” kilka egzemplarzy „Wspomnień”. Warto udostępnić je szerszemu 
gronu Czytelników, w tym numerze rozpoczynamy więc kilkuodcinkowy cykl  zatytułowany „Wojenne wspomnienia”. 

Marian Sapała,  fot. 2007 
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Autor wspomnień – kapral Marian Sapa-
ła – uczestnik Wojny Obronnej 1939 r. II 
rzut 2 PAL Leg. z Kielc. 

Marian Sapała pierwszy z prawej. 
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słuŜbę wojskową w 2 pułku artylerii 
lekkiej Legionów (PAL) w Kielcach, 
jako kanonier, potem bombardier, 
a następnie awansowałem na ka-
prala.  
    Po zakończeniu słuŜby wróciłem 
do domu i wspólnie z ojcem praco-
wałem w kuźni. Od marca 1938 
roku do kwietnia 1939 pracowałem 
w SkarŜysku-Kamiennej w warszta-
cie ślusarsko-kowalskim u pana 
Romana Hermana. W kwietniu 
1939 roku zatrudniłem się w fabry-
ce amunicji „GRANAT” w SkarŜy-
sku.  
   27 sierpnia 1939 roku, po ogło-
szeniu powszechnej mobilizacji, 
powołany zostałem do jednostki 
wojskowej w Kielcach. Jednostka 
nasza, z chwilą wybuchu wojny sta-
nowiła część składową Armii 
„Łódź”, którą dowodził generał 
Rómmel, a od 8 września generał 
Wiktor Thommée. 
   17 września 1939 roku, w toku 
walk koło wioski Kazuń Polski, zo-
stałem ranny w nogę. Przewieziono 
mnie do szpitala wojskowego 
w Modlinie. Po podpisaniu kapitula-
cji twierdzy „Modlin”, zostałem 
zwolniony do domu. Tu leczyłem 
ranę. W styczniu 1941 roku wstąpi-
łem do działającej w podziemiu or-
ganizacji Związek Walki Zbrojnej.  
   Do stycznia 1945 roku naleŜałem 
do Armii Krajowej (AK). Po wyzwo-
leniu, wspólnie z ojcem, a po jego 
śmierci – sam, prowadziłem warsz-
tat kowalski. W latach sześćdziesią-
tych byłem radnym Powiatowej Ra-
dy Narodowej w Chmielniku i Sta-
szowie.  
 

Dzisiaj 
 

   Obecnie jestem emerytem, człon-
kiem Związku Inwalidów Wojennych 
– kombatantem. Posiadam liczne 
odznaczenia, między innymi: Medal  
za  udział  w  wojnie  obronnej 
1939, Medal Zwycięstwa i Wolności 
1945, Odznakę Weterana Walk 
o Niepodległość. 8 marca 1981 roku 
otrzymałem KrzyŜ Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski. 2 lipca 2001 
roku decyzją Ministra Obrony Naro-
dowej awansowany zostałem do 
stopnia podporucznika Wojska Pol-
skiego. 
  
 
 

Marian Sapała 
czwarty  
z prawej. 

� 

Świadectwo 
ukończenia 

Szkoły Podofi-
cerskiej  

2 Pułku Arty-
lerii Lekkiej 

Legionów.  
� 

ciąg dalszy na str. 22  � 
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Wybuch II wojny światowej 
Walki dywizjonu 2 PAL z Niemcami 
 

   27 sierpnia 1939 roku zostałem 
zmobilizowany do 2 PAL Legionów 
w Kielcach. Z Kielc przez SkarŜysko, 
Łódź, Łask, Pabianice wyruszyliśmy 
na front. W Pabianicach wyładowali-
śmy się z pociągu, w pobliŜu nastąpi-
ło zakwaterowanie i odbyło się for-
mowanie pułku. Oficerowie mieli 
przydzielone swoje baterie, podofice-
rowie swoje działony. Ja, poniewaŜ 
w czynnej słuŜbie wojskowej ukoń-
czyłem szkołę podoficerską i kurs 
podkuwacza koni, miałem przydzielo-
nego konia, wóz parokonny, woźnicę, 
trzech podkuwaczy i narzędzia ko-
walskie. Dostałem funkcję majstra 
dywizjonu. Moim obowiązkiem było 
dbać o stan narzędzi i jakość podku-
wania koni na wojnie. 
   Wieczorem 30 sierpnia dowódca 
dywizjonu major Syski zarządził 
zbiórkę na polanie i powiedział: 
„Kochani Ŝołnierze, nasz odwieczny 
wróg – Niemcy – koncentruje wojska 
nad naszą granicą. Naszym obowiąz-
kiem jest bronić jej do ostatniej kropli 
krwi.” 
   Wtedy zrozumieliśmy, Ŝe czeka nas 
powaŜne zadanie, przyjdzie nam zmie-
rzyć się z naszym największym wro-
giem. W ten właśnie wieczór wyruszyli-
śmy na front, w kierunku Wielunia. Za-
trzymaliśmy się w lesie na krótki odpo-
czynek. śołnierze dostali posiłek, konie 

zostały nakarmione i ruszyliśmy w kie-
runku granicy. Wieluń był miastem 
przygranicznym. Wieczorem 31 sierp-
nia zajęliśmy stanowiska ogniowe 
(byliśmy pułkiem artylerii lekkiej). 

   1 września nad ranem o godzinie 
4.45 Niemcy uderzyli na Polskę. 
RównieŜ na nasze pozycje uderzyły 
wojska niemieckie, mające ogromną 
przewagę w lotnictwie i broni pancer-
nej. Pomimo bohaterskiej obrony pol-
skich Ŝołnierzy piechota wytrzymała 
napór wroga tylko do 2 w nocy. śoł-
nierze piechoty zaczęli się wycofy-
wać. Ponieśliśmy duŜe straty w lu-
dziach i sprzęcie. Wielu Ŝołnierzy 
zostało rannych. Niemcy rzucili broń 
zmotoryzowaną. Po pewnym czasie 
padł rozkaz od dowódcy dywizjonu 
majora Syskiego: „Przodki na stano-
wiska ogniowe”. śołnierze artylerii 
zabrali ze sobą rannych na przodki, 
gdzie siada obsługa dział. Ja na swo-
jego konia zabrałem Ŝołnierza. Trzy-
mając konia za wodze odwiozłem go 
do punktu Czerwonego KrzyŜa, któ-
rego znak zauwaŜyłem na bramie 
rolnika, kiedy jechaliśmy na zajęcie 
stanowisk ogniowych. Odebrał go 
sierŜant Czerwonego KrzyŜa. 
   Musiałem odnaleźć swój dywizjon, 
bo Ŝołnierz, który zgubiłby swoją jed-
nostkę to tak, jakby zgubił swoją naj-
bliŜszą rodzinę. Przez cały dzień zaj-
mowane były stanowiska ogniowe, 

Szkic obrony Zakroczymia i Modlina wg projektu Henryka Białoskórskiego. 

Zaświadczenie o zdanym egzaminie z kucia koni  
- podpisane przez Dowódcę Pułku płk. dypl. Jana Bigo. 
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ale gdy Niemcy je zauwaŜyli wysłali 
samoloty, które bombardowały na-
sze stanowiska. Na tyłach grasowa-
li dywersanci niemieccy, robili po-
płoch, ludność cywilna wołała 
o broń.  
   Pamiętam w okolicach Łasku, 
maszerowaliśmy szosą, kiedy nad-
leciały trzy niemieckie samoloty 
i zaczęły strzelać do naszej kolum-
ny. Kolumna przeskoczyła przez 
rów i rozproszyła się na polach. Ja 
padłem do rowu. Jeden z Ŝołnierzy 
piechoty rzucił się niedaleko mnie w 
grąbkę ziemniaków. Po przelocie 
samolotów podniósł się i spytał: 
„Kolego Ŝyjesz jeszcze?”. Padło 
wtedy dwa konie, strat w ludziach 
nie było. Oddziały nasze między 
1 a 8 września 1939 roku toczyły 
mordercze boje z przewaŜającymi 
siłami wroga. Udane ataki Niemców 
zmuszały nas do ciągłego przegru-
powywania sił. Cofaliśmy się przy 
nękającym ogniu nieprzyjaciela. 
Przez Łask, Pabianice i Skierniewi-
ce mocno juŜ nadwyręŜone siły kie-
rowano na Warszawę i Modlin. No-
wym dowódcą armii został generał 
Wiktor Thommee. Generał Rómmel 
został mianowany na dowódcę ar-
mii "Warszawa", która miała bronić 
stolicy. I tak dostaliśmy się w rejon 
Modlina. 13 września pierwsze od-
działy wkroczyły do Twierdzy Mo-
dlin, pozostałe toczyły walki wokół. 
   Pamiętam, przed miastem Bło-
niem nocą jechaliśmy w kierunku 
Modlina. Droga prowadziła lekko 
pod górę. Byliśmy ubezpieczeni 
piechotą. Nagle usłyszeliśmy trzy 
gniazda karabinów maszynowych. 

PoniewaŜ staliśmy niŜej, pociski prze-
latywały nad wojskiem. Dowódca dywi-
zjonu dał rozkaz: „Działa odprzodko-
wać.” Zorientował się jakie jest połoŜe-
nie celu i dał kilka salw z szrapneli, 
które rozrywają się pod wpływem lek-
kiego uderzenia. KaŜdy pocisk ma we-
wnątrz od 265 do 267 gałeczek ołowia-
nych. Tymi pociskami zniszczyliśmy 
karabiny maszynowe wroga. Dowódca 
znowu dał rozkaz strzelać. Usłyszeli-
śmy krzyk niemieckich Ŝołnierzy. Po 
chwili polska piechota opanowała miej-
sce.  
   Okazało się, Ŝe kompania Niemców 
boczną drogą wyprzedziła kolumnę 
polską. Na szczycie wzgórza była za-
groda chłopska, 50 metrów od szosy 
za stodołą była sterta słomy i tam 
Niemcy zrobili sobie nocleg. Na po-
dwórku tej zagrody Niemcy zostawili 
samochody i motocykl z przyczepą, 
a karabiny maszynowe ubezpieczały 
szosę. Gospodarzy w domu nie było. 
W ogrodzie ustawiliśmy jedną baterię, 
za szosą drugą i trzecią. Niemcy wy-
słali samolot, który zlokalizował nasze 
działa i puszczając racę poinformował 
Niemców o ich połoŜeniu. Rozpoczęli 
ostrzał zza lasu. Walka trwała całą 
noc. Samochody oblaliśmy benzyną 
i podpaliliśmy. Wzięliśmy tylko moto-
cykl z przyczepą. Na motocykl wsiadł 
dowódca dywizjonu. Kierowcą był Stoj-
czyk z Kielc. Miasto Błonie było juŜ 
spalone. Wycofywaliśmy się. 
   W takich okolicznościach dotarliśmy 
do wioski Kazuń Polski. Tam utworzył 
się front i zaczęły walki. Ranny został 
między innymi ładowniczy. Dostałem 
rozkaz od dowódcy baterii porucznika 
Sieronia, Ŝebym zajął jego miejsce 

(miałem ładować pociski w działo 
podczas strzelania). 17 września 
w czasie nalotu i ja zostałem ranny 
w nogę. Byli przy tym obecni: kapral 
Magdziarz z Parszowa, kpr. Stojczyk 
z Kielc, kpr. Stankiewicz z Bodzenty-
na, kpr. Tarłowski z Sukowa, kano-
nier Sidło z Kielc, podporucznik 
Wierzbicki z Kielc, podporucznik 
Strójwąs z Kielc, podchorąŜy Kowal-
czyk z Kielc, kanonier Sykulski z Za-
gnańska, Józef Dziedzic ze Staszo-
wa, legionista Snoch z Kielc (róg 
Okrzei i Piotrkowskiej). Ranny zosta-
łem podczas strzelania z działa. Po-
cisk uderzył w tarczę przy dziale pod 
takim kątem, Ŝe stracił na niej swoją 
siłę i dlatego nie przestrzelił nogi na 
wylot. Przestrzelił przednią cholewę 
buta, kość, ścięgno i zatrzymał się 
pod skórą. Po nalocie zaniesiono 
mnie do chaty rolnika. Przyszedł pod-
porucznik lekarz, scyzorykiem prze-
kroił skórę, nacisnął i wyjął kulkę.  

   W kolejnym numerze Kuriera Ziemi 
Szydłowskiej opublikujemy kolejną część 
wspomnień Mariana Sapały w której 
opisuje m.in. powrót do rodzinnego do-
mu w Szydłowie i czasy okupacji. 

Gen. Wiktor Thommée  
– dowódca obrony Modlina 

Płk. dypl. Jan Bigo Mjr Jan Cudek Kpt. Leon Syski 
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SZYDŁO SZYDŁO -- FAKTY, MITY i LEGENDA FAKTY, MITY i LEGENDA  
OOOO    d X w. aŜ do dnia 4 grudnia 195-55 r. ukrywał się w grotach szy-
dłowskich potomek z rodu Szydło. 
Ostatnio zamieszkiwał jaskinię nad 
którą w XIV w. wybudowano kościółek 
Wszystkich Świętych. PoniewaŜ wej-
ście do groty znajduje się od zachod-
niej strony skały, młody wtedy Szydło 
uzgodnił z budowniczym aby pobudo-
wali tak, by wejście do kościoła znaj-
dowało się nad wejściem do groty. 
Miało to Szydle ułatwić przedostawa-
nie się nocami po drabinie na modli-
twę do kościółka. Tak teŜ zrobiono – 
wejście do kościółka wykonano od 
zachodu, natomiast prezbiterium z 
ołtarzem od strony gdzie wschodzi 
słońce. Od tego czasu aŜ do XX w. 
budowano w Polsce wszystkie świąty-
nie ołtarzami od wschodu słońca min. 
w Staszowie: kościoły św. Bartłomieja, 
stary kościół św. Ducha, cerkiew pra-
wosławną przy ul. Krakowskiej a takŜe 
szydłowską synagogę z XVI w. z 
Aaron ha-Kodesz do wschodu.  
   Z dniem kiedy Zbój Szydło ujawnił 
się w miasteczku, powiało grozą. 
W grodzie miały nastąpić wielkie zmia-
ny. Gdy miał cztery lata tragicznie stra-
cił ojca. Od tego momentu mały Szy-
dło musi sobie radzić sam. Gdy dora-
sta idzie do woja. Po odbyciu słuŜby 
wojskowej wraca do Szydłowa, zakła-
da „Mały biznes” i myśli jak rozruszać 
śpiące miasteczko. W wojsku za za-
prawę była poranna przebieŜka, co 
zostało mu jako nawyk. Postanawia 
urządzić biegi, nazywa je „Sylwestro-
wymi”. Posyła zaproszenia na imprezę 
– obiecują przybyć Ŝona Henryka VIII, 
Katarzyna Aragońska, Maria Stewart 
(tej ścięto głowę toporem przed przy-
byciem do grodu), Król Macedonii Filip 
II, brytyjski fizyk James Clerk Maxwell 
oraz Marcin Kromer i Gall Anonim ce-
lem spisania kronik. Dalej obiecują 
przybyć I-szy sekretarz Komunistycz-
nej Partii Związku Radzieckiego tow. 
Leonid BreŜniew z głównodowodzą-
cym Armią Radziecką Chruszczowem 
Nikitą, następnie tow. Edward Gierek 
– I-szy Sekretarz Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej.  
   W dniu biegu na kilka godzin przed 
startem przybywają BreŜniew i Gierek. 
Wpisują się na listę startową. Cieszy 
się z tego aktyw grodu ale nie Szydło, 
który nie lubi komunistów. Nie ma jed-
nak wyjścia, jako organizator imprezy 

musi poddać się presji aktywu partii. 
Pod groźbą zesłania na Syberię – ule-
ga.  
   Największa wiedeńska firma teleko-
munikacyjna w Europie – Global Star 
w międzyczasie zabezpiecza trasę 
wyścigu pod względem medialnym. 
Ustawia światła stroboskopowe, pla-
zmowe telepromptery, stanowiska 
i monitory dla korespondentów. Inter-
pol, firmy ochroniarskie i tajni agenci 
ochraniają imprezę.  
   Młody Szydło nie chce, ale musi – 
zaprasza zawodników Gierka i BreŜ-
niewa na obiad do „Baru Ratuszowe-
go”. Na wstępie podano bagietki 
z szynką i serem oraz kaczkę 
w mleczku kokosowym z pomarańcza-
mi, później czerwony lucian z ryŜem 
i kokosami polany pikantnym sosem 
z czerwonego curry. Do tego białe 
wino. Kelnerki w regionalnych strojach 
podają na deser karmelowy pudding 
ze świeŜym mango z porzeczkami 
oraz egzotyczne drinki. Obsługujących 
imprezę zaproszono na zewnątrz 
„Ratuszowego” do ogrodu ciemnozie-
lonych magnolii pod parasole, gdzie 
przygrywa muzyka. Walce i Polki słyn-
nej rodziny Straussów wykonuje Pol-
ska Filharmonia Bałtycka pod dyrekcją 
Zygmunta Rycherta. Na stolikach po-
jawiły się grillowane kalmary po sycylij-
sku oraz eskalopki z grzybami, do te-
go po butelce Rowello Berrolo. Dla 
kibiców serwowano gryczaną kaszę 
w sosie z suszonych śliwek, po łyku 
absoluta i wodę  źródlaną ze studni 
z rynku.  
   Po obiedzie goście udali się na za-
kupy do sklepików w rynku – wszyst-
kie stylowe z miłą obsługą. W sklepi-
kach wiele gatunków śliwowicy szy-
dłowskiej, suszonych śliwek, pamią-
tek, staroci, wyrobów regionalnych. 
Płyta rynku to aŜurowa mozaika 
z kostki róŜnych kolorów stanowiąca 
główny deptak. W gazonach duŜo 
kwiatów. Stoją teŜ barokowe doroŜki. 
Po zakupach, Szydło zaprasza obu 
zawodników do zwiedzania grodu 
i jego zabytków. Zaczyna od niedawno 
odnowionej wikarówki, gdzie znajduje 
się galeria malarstwa regionalnego, 
rękodzieła, kowalstwa i tkactwa arty-
stycznego. W kościele św. Władysła-
wa oglądają przepiękny tryptyk. Na-
stępnie przechodzą do Bramy Opa-
towskiej, wchodzą na taras widokowy. 

Rozpościera się z niej widok na szy-
dłowskie sady śliwkowe i okolice. Kilka 
kroków dalej goście zwiedzają kościół 
św. Ducha z zabytkowym wnętrzem 
oraz przykościelny szpitalik, gdzie 
przebywają w luksusowych warunkach 
ubodzy starcy. Następnie „Mała Wa-
rownia”, Świątynia Narodu Wybranego 
– Synagoga. W Bóźnicy oglądają czte-
rometrowy posąg MojŜesza z Dekalo-
giem, jest czytanie Tory. Z synagogi 
maszerują na plac zamkowy, jest tu 
skarbczyk – muzeum, dalej Sala Ry-
cerska zwieńczona krenelaŜem ze 
zbiorami oręŜa rycerskiego. Nieopodal 
trwa odbudowa domu zamkowego 
oraz pałacu królewskiego wzniesione-
go ongiś dla Kazimierza III Wielkiego. 
W pałacu tym król Kazimierz zdradzał 
swą Ŝonę Adelajdę z kochankami. 
Uwiódł Ŝonę jednego z moŜnowład-
ców węgierskich Klarę Zach, Czeszkę 
Krystynę Rokiczankę, śydówkę Esterę 
z którą miał trzy córki, a i wiele innych 
kochanek. Za ową rozpustę jako po-
pieską pokutę wystawił kościoły: 
w Kargowie, Sandomierzu, Stopnicy, 
Szydłowie, Wiślicy i Zagości pod we-
zwaniem św. Jana Chrzciciela. Ukoń-
czono parter pałacyku i kaplicę. Do-
pracowuje się relikty detalu architekto-
nicznego, obramowań okiennych oraz 
portale. Jak przed wiekami będzie 
ogrzewanie hypokaustyczne. Następ-
ny obiekt, to kościółek Wszystkich 
Świętych, a w nim polichromia figural-
na z XIV w.  
   Ze wzniesienia gdzie kościółek, roz-
pościera się wspaniały widok na mury 
obronne okalające miasteczko. Na-
stępnie Szydło udaje się z gośćmi do 
swojej groty, pokazuje gdzie mieszkał 
przed wiekami. Nieopodal monumen-
talna Brama Krakowska, taka sama 
jak z 1037 r. Złota Brama w Kijowie. 
Tu znajduje się linia startowa biegu 
„Sylwestrowego”. Obaj zawodnicy Gie-
rek i BreŜniew stają na starcie, Szydło 
daje znak do biegu... i ruszyli. Na całej 
trasie biegu tysiące kibiców i miesz-
kańcy grodu. Trwa wielki doping roda-
ka, Gierek zbiera siły i na mecie zjawia 
się pierwszy, następnie dociera z led-
wością BreŜniew jako drugi, całuje 
mocno Gierka, lubi to robić. Wobec 
aktywistów partyjnych wyczyn Gierka 
jest nieetyczny i niemoralny. Tego sta-
tut partii nie przewidywał ani teŜ tezy 
na X zjazd PZPR. Towarzysze zwołują 
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egzekutywę, ta powołuje komitet ce-
lem opracowania wspólnej publikacji – 
dokumentu z imprezy dla prasy, radia 
i telewizji. Bojąc się represji ze strony 
Kraju Rad w specjalnym dokumencie 
historycznym napisano faktyczną 
prawdę, o którą zabiegali kibice, 
a mianowicie: „W pierwszym biegu 
Sylwestrowym w Szydłowie tow. BreŜ-
niew zajął zaszczytne drugie miejsce, 
natomiast tow. Gierek był przedostat-
ni”. Komunikat poszedł bez cenzury. 
Tak napisały miesięczniki „Odra” 
z Opola i Wrocławia, „Nurt” z Pozna-
nia, Katowickie „Poglądy”, „Kamena” 
z Lublina oraz dzienniki: „Trybuna Lu-
du” i „Chłopska Droga” – organy 
PZPR. Sytuacja została opanowana. 
Dla działaczy i aktywu partii wiele me-
dali, wręczają jedni drugim i drudzy 
jednym. Następne „Biegi Sylwestrowe” 
Szydło organizuje w szerszej obsadzie 
międzynarodowej, zacieśniając relacje 
z partnerskimi grupami Czech, Słowa-
cji, Litwy, Białorusi, Ukrainy. KaŜdego 
roku pod koniec sierpnia organizuje 
Szydło dla szydłowskich sadowników 
„Święto Śliwki” – jedyny taki festyn 
w UE. Na imprezę przybywają tysiące 
gości z kraju i zagranicy. Są teŜ orga-
nizowane Turnieje Rycerskie o Miecz 
Króla Kazimierza Wielkiego, plenery 
malarskie, rzeźbiarskie, Spotkania 
z Kulturą śydowską, Międzynarodowe 
Przeglądy Folkloru – wszystko to dzie-
je się za sprawą Szydły.  
   Dzięki zachowanemu średniowiecz-
nemu układowi miasta Szydłów zyskał 
miano polskiego Carcassonne. Dumni 
są z tego faktu mieszkańcy grodu 
i sam Szydło. Za przyzwoleniem Naro-
du Szydło od 2002 roku jak przed wie-
kami dowodzi Szydłowem i okolicą. 
Podlega mu 16-tu sołtysów, ponad 10 
tys. ha ziemi i około 5 tys. ludności. Do 
jubileuszowych XXX „Biegów Sylwe-
strowych” w 2009 r. Szydle winny się 
spełnić wszystkie Jego marzenia. Oby 
Szydłów rozsławił Ziemię Szydłowską 
i Polskę na cały świat, tak jak Carcas-
sonne Francję. Oby w grodzie Szydły 
nigdy nie zabrakło takich ludzi jak prof. 
Gustaw Zemła, prof. dr hab. Adam 
Massalski, artysta malarz prof. Marian 
Czapla. Szydło!!! – szczęście sprzyja 
odwaŜnym.... 
 
 Z historią ojczystą  
 i utrwaloną w niej legendą  
 Wiesław Kuca 

GRABKI DUśE i ABISYNIAGRABKI DUśE i ABISYNIA  
DDDD    obrze jest czytać Kurier Ziemi Szydłowskiej. Wspomnienia Pani Ireny 

Przybyłowskiej-Hanusz w Kurierze nr 2/2007, pt. „Grabki DuŜe w latach 
wojny” uruchomiły odnowę mojej pamięci. Powodem tego „uruchomienia” jest 
ten fragment wspomnień Pani Ireny, który mówi, Ŝe w Grabkach DuŜych 
przed wojną pewien człowiek urządzał w pałacu wspaniałe przyjęcia, wszyst-
kie potrawy i kelnerów sprowadzając z najlepszej radomskiej restauracji. 
Wznosił toasty za cesarza Abisynii, o których informował go natychmiast 
w rozmowie telefonicznej. 
   Ta najlepsza przed wojną restauracja radomska, to nie-
wątpliwie restauracja Wickiego (nazwisko zniekształciłem 
z „ostroŜności procesowej”, ewentualnej). Była to restau-
racja najlepsza. Jej sława przekraczała nawet granice 
Polski. ZjeŜdŜali do niej goście ze stolicy, a takŜe 
z róŜnych pałaców, nawet odległych od Radomia. 
Do pałaców zamawiano potrawy i kelnerów Wic-
kiego. Pewnego dnia, a moŜe w nocy, wesołe 
towarzystwo pań i panów, podobno oficerów za-
Ŝyczyło sobie u Wickiego, by im podać „kalabraki” 
w sosie własnym i duŜo wódki. Kelner spokojnie przyjął Ŝy-
czenie – „tak proszę pana”, i odszedł. Po chwili zjawił się 
dystyngowany szef sali i oznajmił: „Bardzo proszę państwa 
o małą korektę zlecenia, bowiem kalabraki serwujemy w towarzystwie wy-
łącznie węgierskiego czerwonego wina, a nie wódki. Jest to nasz kanon au-
torski kalabraki i towarzyszącego bukietu”. 
   Wesołe towarzystwo było zaskoczone, ale wyraziło zgodę na czerwone 
wino zamiast wódki. Problemem nieco trudniejszym była decyzja jakie to ma-
ją być kalabraki. Szef Wickiego podobno oznajmił: „JeŜeli w gronie państwa 
nie ma kogoś z pałacu w Grabkach DuŜych, kalabraki po abisyńsku podać 
państwu nie moŜemy. Jest to nasza potrawa autorska, ale zastrzeŜona tylko 
dla pałacu w Grabkach DuŜych. Nie moŜemy naraŜać słuŜby dyplomatycznej 
na kłopotliwą wymianę not i oziębienie stosunków z zaprzyjaźnionym cesar-
stwem z powodu naruszenia konwencji o kalabraki w sosie własnym. Zatem 
gorąco polecam państwu nasze kalabraki w sosie własnym po polsku w sym-
patycznym towarzystwie dostojnego rocznika wina węgierskiego”. Propozycja  
została przyjęta. Podano coś podobnego do gulaszu z baraniny i wino. 
   A jak zmieniono Ŝyczenie, po spoŜyciu kalabraki po polsku, na baraninę 
w sosie własnym, pojawiła się z nią róŜność wódek pod dostatkiem... Być 
moŜe, Ŝe telefoniczne rozmowy człowieka z pałacu w Grabkach DuŜych 
z cesarzem Abisynii o toastach na jego cześć, były spełnieniem zastrzeŜenia 
dla Grabek DuŜych przez restaurację Wickiego w Radomiu o kalabraki w so-
sie własnym. MoŜe na przyjęciach w Grabkach DuŜych podawano kalabra-
ki?... O istnieniu kalabraki w sosie własnym usłyszałem pod koniec I połowy 
mojego wieku, w Radomiu, w restauracji. Kalabraki wtedy tam nie było. 
   Jest jeszcze inny problem z Grabkami DuŜymi związany – czy jeden z wła-
ścicieli Grabek po powrocie z niewoli tureckiej przeszedł na mahometanizm, 
czy moŜe tylko pozostały mu niektóre upodobania mahometańskie? 
   W Stopnicy istnieje fragment zniszczonego w czasie wojny kościoła ufun-
dowanego przez Ossolińskiego. Na fragmencie tym ostało się epitafium pa-
mięci Stanisława R. Nazwisko i czas pasują do kasztelana, właściciela Gra-
bek DuŜych, który był w tureckiej niewoli. MoŜe zatem niewola turecka pozo-
stawiła Stanisławowi R. tylko niektóre upodobania mahometańskie? 
   MoŜe regionaliści posiadają wiedzę w tej sprawie? MoŜe Kurier Ziemi Szy-
dłowskiej udostępni swe łamy tym, którzy wiedzą, czy Stanisław R. w Grab-
kach DuŜych przeszedł na mahometanizm po powrocie z mahometańskiej 
niewoli, czy nie przeszedł. Grabki DuŜe to przecieŜ Ziemia Szydłowska. 
 

Edward Matys 
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SPORT 

28 ULICZNE BIEGI SYLWESTROWE28 ULICZNE BIEGI SYLWESTROWE  
 Szkoły podstawowe kl.I-III [340 m] 

 dziewczęta chłopcy 

1. Karina Rózga (SP Szydłów) Michał Juszczkiewicz (SP Szydłów) 

2. Klaudia Sobiegraj (SP Szydłów) Sławomir Koniarz (LKB Rudnik) 

3. Judyta Szczypkowska (SP Mostki) Czarek Paluch (SP Szydłów) 

Szkoły podstawowe kl.IV-VI [600 m] 

 dziewczęta chłopcy 

1. Justyna Sztuk („Słoneczko” Busko Z.) Michał Bąk (PSP Rytwiany) 

2. Natalia Mączyńska (SP 3 Busko Z.) Maksymilian Wójtowicz (SP Brzeście) 

3. Daria Nurkiewicz (PSP Rytwiany) Wojciech Gulas (SP Chmielnik) 

Gimnazjum 

 dziewczęta [1700 m] chłopcy [2510 m] 

1. Martyna Adamczyk (STS SkarŜysko) Michał Stopa (STS SkarŜysko) 

2. Kamila Sodel (STS SkarŜysko) Paweł Stachurski (Gim. Jarosławice) 

3. Karolina Walerowicz (STS SkarŜysko) Piotr Stachurski (Gim. Jarosławice) 

Szkoły średnie 

 dziewczęta [2510 m] chłopcy [3320 m] 

1. Barbara Bugzel („Witar” Tarnobrzeg) Paweł Wszołek (Połaniec) 

2.  Karol Szczęk (STS SkarŜysko) 

3.  Rafał Wojciechowski (UKS Stal N. Dęba) 

 Bieg główny [8180 m] 

 Seniorki Seniorzy 

1. Renata Paradowska (Enerwit Piaseczno) Azat Rakipau (Mińsk Białoruś) 

2. Natalia Kulesh (Mińsk Białoruś) Jakub Burghardt (JM Demdex Bardejów) 

3. Wioletta Uryga (Kluczbork) Bogdan Dziuba (JM Demdex Bardejów) 

Bieg VIP-ów [890 m] 

 Panie Panowie 

1. Monika Michalec (Radna Gm. Szydłów) Jacek Łabudzki (Sandomierz) 

2. Joanna Nalepa (Radna Miasta Połańca) Zbigniew Piątek (Kielce) 

3.  Zdzisław Perepiczko (Busko-Zdrój) 

1. Szkoła Podstawowa w Szydłowie  88 pkt. 

2. STS SkarŜysko  82 pkt. 

3. „Słoneczko” Busko-Zdrój  66 pkt. 

4. LKB "Rudnik"  64 pkt. 

5. PSP Rytwiany  44 pkt. 

6. „Witar” Tarnobrzeg  31 pkt. 

Klasyfikacja druŜynowa 

WWWW    
 28 Międzynarodowych Ulicz-
nych Biegach Sylwestrowych 

wzięło udział 211 zawodników. Nie 
padł co prawda rekord frekwencji, 
a sędziowie popełnili błąd w najwaŜ-
niejszym wyścigu ale kibice jak i za-
wodnicy mogli poczuć się usatysfak-
cjonowani. 
   Imprezę po raz pierwszy organizo-
wało Gminne Centrum Kultury przy 
wsparciu Urzędu Gminy. Trasa bie-
gów tym razem prowadziła przez 
Bramę Krakowską - z trudnym pod-
biegiem na ulicy Kieleckiej. Tylko 
najmłodsi biegali dookoła rynku. 
   Najwięcej emocji dostarczył bieg 
główny. Nie tylko ze względu na mię-
dzynarodową obsadę. Sędziom przy-
trafiła się pomyłka - finiszujących za-
wodników skierowali na jeszcze jed-
no okrąŜenie. Na szczęście na mecie 
wszystko wyjaśniono i udało się usta-
lić prawidłową kolejność. Wśród męŜ-
czyzn po raz czwaty z rzędu wygrał 
zawodnik z zagranicy. Tym razem 
bezkonkurencyjny okazał się Azat 
Rakipau z Białorusi. śal, Ŝe do Szy-
dłowa nie dojechali Ukraińcy na czele 
z trzykrotnym triumfatorem szydłow-
skich biegów Jurijem Giczunem. Wy-
ścig byłby zapewne jeszcze bardziej 
emocjonujący. Zawodnicy z Ukrainy 
nie otrzymali ponoć wiz. 
   Wśród seniorek triumfowała Rena-
ta Paradowska z Piaseczna, mocno 
naciskana przez Natalię Kulesh 
z Białorusi i Wiolettę Urygę z Klucz-
borka. 
   Nie mniej emocji przyniósł rozegra-
ny po raz trzeci w historii imprezy 
Bieg VIP-ów w którym wzięły udział 
dwie panie i 12 panów. W stosunku 
do ubiegłego roku VIP-om wydłuŜono 
dystans do 890 m. Bezkonkurencyjny 
okazał się Jacek Łabudzki - dyrektor 
Centrum Medycznego „Rokitek” 
w Sandomierzu. Nic w tym dziwnego, 
bowiem dr Łabudzki to wielokrotny 
mistrz świata lekarzy w biegach na 
róŜnych dystansach. Na ubiegłorocz-
nych Mistrzostwach Świata Medy-
ków, które odbyły się w Maroku zdo-
był aŜ 7 medali. Z dwójki pań wygrała 
radna Monika Michalec przed radną 
z Połańca Joanną Nalepą. Nastąpiła 
tu klasyczna zamiana miejsc - 
w ubiegłym roku było dokładnie od-
wrotnie.  

   Na koniec naleŜy pochwalić rodzi-
mych, najmłodszych sportowców. Po 
raz pierwszy w historii zawodów, dru-
Ŝynowo zwycięŜyła Szkoła Podsta-

wowa w Szydłowie. Oby równie do-
brze poszło w kolejnych biegach! 
 

Piotr Walczak 
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Otwarcie imprezy nastąpiło przed skarbczykiem. 
Po oficjalnych wystąpieniach huknęły salwy armatnie.

W pierwszym biegu wystartowały dziewczynki z klas I-III.

Nagrody wręczali m.in. Bożentyna Pałka-Koruba 
i senator Grzegorz Banaś.

Tegoroczna trasa biegów prowadziła przez Bramę Krakowską.
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BIEGI SYLWESTROWE 2007

Jak co roku w Szydłowie biegał "sprawny inaczej" 
Zbigniew Stefaniak.

E Tegorocznym zwycięzcą biegu głównego znów okazał się 

biegacz z zagranicy. Białorusin Azat Rakipau (pierwszy z prawej) 

niemal przez całą trasę kontrolował bieg. Dalej stoją: Jakub 

Burghardt, Bogdan Dziuba, Michał Bernadelli, Artur Osman, 

Marek Jaroszewski, Stanisław Haraziński, Jan Klamczyński, 

Grzegorz Banaś.



P
IS

M
O

 S
P

O
Ł
E

C
Z

N
O

 -
 K

U
LT

U
R

A
L
N

E

Wydawca: Urząd Gminy w Szydłowie  ISSN 1508-8545  Nakład: 1000 egz. 
Redakcja i skład komputerowy: Piotr Walczak, e-mail: promocja@szydlow.pl ((041) 35 45 125 http://www.szydlow.pl
Adres Redakcji: Kurier Ziemi Szydłowskiej, ul.Rynek 2/2, 28-225 Szydłów. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i edycji tekstów nie zamówionych. Autorzy tekstów nie otrzymują honorariów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za teksty autorskie czytelników, ogłoszenia i informacje reklamowe. 

Z
djęcia: P

iotr W
alczak

Kazimierz Dolny

Druk: P.H.U. SZOSTAKDRUK, ul. Kościelna 31, 28-200 Staszów, tel. 015 864 23 83

Nie sposób w kilku zdaniach wyjaśnić fenomenu tego urokliwego  
miejsca  nad Wisłą. Miasteczko liczy zaledwie 2.300 
mieszkańców, a w ciągu roku jest odwiedzane przez 1,5 miliona 
turystów. Na sukces ten, nie składa się tylko bliskość Lublina czy

Warszawy - skąd wielkomiejski tłum ciągnie na weekendy. Składa się na to malownicze położenie w dolinie Wisły z ciekawym 
ukształtowaniem terenu - ze wzgórzami i wąwozami, liczne zabytki, mnogość kawiarenek, pubów, sklepików z pamiątkami. Nie mniej 
istotna jest ciągle żywa legenda Kazimierza - miasta artystów. To wszystko tworzy niezwykły magnetyzm tego miejsca. Nic dziwnego, że 
Szydłów pragnie korzystać z kazimierskich doświadczeń - kilka lat temu władze naszej gminy nawiązały współpracę z władzami 
Kazimierza Dolnego. Szydłów nigdy nie będzie Kazimierzem Dolnym ale może już za kilka lat stać się prawdziwą prawdziwą Perłą 
Regionu Świętokrzyskiego. O ile wykorzysta wszystkie szanse.


