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Ciep³ych, pe³nych radosnej nadziei
œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego,

a tak¿e s³onecznych spotkañ
z budz¹c¹ siê do ¿ycia przyrod¹

¿ycz¹

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Janusz Juszczak

Wójt Gminy Szyd³ów
Jan Klamczyñski

Nak³ad: 1000 egz.

Z
djêcia: P
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17 kwietnia 2011 r. w Szyd³owie odby³a siê niezwyk³a Droga
Krzy¿owa. Zorganizowa³o j¹ Bractwo Rycerskie i Zespó³ Tanca
Dawnego Zamku Szyd³ów we wspó³pracy z Parafi¹ Rzymsko-
katolick¹ i Gminnym Centrum Kultury w Szyd³owie.
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Pami¹tkowe zdjêcie Rady Gminy Szyd³ów wraz z Wójtem na zakoñczenie kadencji 2006-2010. Od lewej: Tadeusz G¹siorek, Jerzy 
Klamczyñski (wiceprzewodnicz¹cy poprzedniej i bie¿¹cej kadencji), Ryszard Sad³ocha, Roman Baron (przewodnicz¹cy), Adam 

Zmorek, Monika Michalec, Zbigniew Olszewski, Jan Klamczyñski (wójt), Anna Pabian, Krzysztof Fit, Stanis³aw Fit, Leszek Wójcik, 
Krzysztof Æwiek, Janusz Juszczak (przewodnicz¹cy obecnej kadencji), Stanis³aw Czechowski. 

W trakcie kadencji zmar³ radny Marian Gruca.

Marsza³kiem Województwa Œwiêtokrzyskiego ponownie zosta³ Adam Jarubas.

Starost¹ powiatu 
staszowskiego 

kadencji 2010 - 
2014 zosta³ 

Andrzej Kruzel 
(z prawej), 

wicestarost¹ - 
Micha³ Skotnicki 

z Szyd³owa.

W£ADZE WOJEWÓDZTWA, POWIATU, GMINY

Jan Klamczyñski zosta³ wybrany 
Wójtem Gminy Szyd³ów po raz trzeci 

z rzêdu.

Wyniki wyborów samorz¹dowych 
publikujemy na stronach 4 i 5.

Czytelnicy znajd¹ tam tak¿e 
wyniki wyborów so³tysów i do 
Rady Powiatowej Œwiêtokrzyskiej 
Izby Rolniczej.
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WALNE TPZS

  W dniu 10 kwietnia 2011 r. odby³o siê 
w œwietlicy Urzêdu Gminy w Szyd³owie 
walne zebranie cz³onków Towarzystwa 
Przyjació³  Ziemi Szyd³owskiej .  
Spotkanie prowadzi³ prezes Zbigniew 
Lubelski. Zarz¹d przedstawi³ sprawo-
zdanie z dzia³alnoœci za rok 2010, 
przedstawiono sprawozdanie finan-
sowe i sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej. Podjêto stosowne uchwa³y 
zatwierdzaj¹ce sprawozdania i udzielo-
no absolutorium Zarz¹dowi. Cz³onko-
wie dyskutowali nad planem dzia³ania 
na rok 2011. Na wniosek Jana Klam-
czyñskiego podjêto uchwa³ê o przy-
st¹pieniu TPZS do Lokalnej Grupy 
Dzia³ania “Bia³e £ugi”. Stowarzyszenie 
reprezentowane tam bêdzie przez 
Halinê Szwarc. Przeprowadzono tak¿e 
szersz¹ dyskusjê na temat planowane-
go w tym roku odrestaurowania p³yty 
nagrobnej ostatniego burmistrza Szy-
d³owa Romualda W³oszczewskiego. 
Pieni¹dze na ten cel zebrano podczas 
ostatnich kwest na szyd³owskim cmen-
tarzu.

PW

WYGRA£A OLIMPIADÊ

 ¯aneta Klamczyñska z Szyd³owa 
wygra³a wojewódzkie eliminacje XIX 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 
¯ycia w kategorii szkó³ œrednich. 
¯aneta jest uczennic¹ LO im. kard. 
Stefana Wyszyñskiego w Staszowie. 
Na olimpiadê przygotowa³a prelekcje 
dla swoich kolegów z liceum na temat 

zdrowego od¿ywiania, u¿ywek i wp³y-
wu œrodków odurzaj¹cych na orga-
nizm, oraz o tym, jak dbaæ o zdrowie 
psychiczne. Organizatorem olimpiady 
by³ Polski Czerwony Krzy¿ – zarz¹d 
okrêgowy w Kielcach we wspó³pracy 
z kuratorium oœwiaty.

TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ

  Podobnie jak w latach poprzednich, 22 
marca 2011 r. w Szkole Podstawowej w 

W SKRÓCIE Szyd³owie odby³y siê eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Po¿arniczej (OTWP).
W eliminacjach tych uczestniczyli 
przedstawiciele wszystkich szkó³ z 
terenu naszej gminy w dwóch 
kategoriach wiekowych, a mianowicie:
* szko³y podstawowe,
* gimnazjum.
Z grupy gimnazjalistów, test sk³adaj¹cy 
siê z 35 pytañ, najlepiej napisa³ Daniel 
Sobieraj zdobywaj¹c 31 punktów, 
drugie miejsce zajê³a Agnieszka 
Majerowicz, natomiast na najni¿szym 
stopniu podium stan¹³ Piotr Siwulski.
W kategorii szkó³ podstawowych 
zwyciê¿y³a Zuzanna Szymañska 
natomiast Arkadiusz Suchojad i 
Bartosz Cecot zajêli miejsca drugie, 
uzyskuj¹c tak¹ sama liczbê punktów.
Uczestnicy OTWP otrzymali okolicz-
noœciowe dyplomy, natomiast dla 
najlepszych Wójt Gminy Szyd³ów 
wrêczy³ nagrody ksi¹¿kowe ufundo-
wane przez Urz¹d Gminy w Szyd³owie.

JJ

MUZYCZNIE Z KASZTALONEM

Prze³om 2010/11 obfitowa³ w wyda-
rzenia muzyczne, g³ównie za spraw¹ 
dzia³alnoœci zespo³u œpiewaczego 
Kasztalon, a tak¿e sekcji muzycznej 
Gminnego Centrum Kultury. 11 listo-
pada ubieg³ego roku uroczystoœci 
zwi¹zane z obchodami Œwiêta 
Niepodleg³oœci uœwietnione zosta³y 
przez wystêp artystów zespo³u 
Kasztalon. 6 stycznia 2011 zespó³ da³ 
koncert muzyczny w koœciele Œw. 
Jakuba w Kotuszowie. Trzy dni póŸniej 
artyœci zagrali na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. 16 
stycznia Kasztalon wzi¹³ udzia³ w 
koncercie kolêd w Sanktuarium na Œw. 
Krzy¿u – koncert ten uœwietnia³ 
obchody 75 rocznicy przybycia o.o 
Oblatów na Œw. Krzy¿.
Kolejne koncerty kolêd i pastora³ek z 
udzia³em naszych artystów odby³y siê 
w koœciele w Kurozwêkach oraz w 
koœciele parafialnym w Szyd³owie w 
dniu 23 stycznia.

AK

WIELKA ORKIESTRA

Jak w ca³ej Polsce, równie¿ w 
Szyd³owie zagra³a Wielka Orkiestra 
Œwi¹tecznej Pomocy. Przez ca³y dzieñ 
mieszkañcy mogli wrzucaæ datki do 
puszek, z których w sumie zebrano 
1612,33 z³. Natomiast o godzinie 15.00 
w budynku Gminnego Centrum Kultury 
wys³uchaliœmy piêknego koncertu 

kolêd i pastora³ek w wykonaniu dzieci i 
m³odzie¿y z terenu naszej gminy. Na 
wielkie oklaski zas³uguje równie¿ 
zespó³ œpiewaczy „Kasztalon”, którego 
cz³onkowie wyœpiewali pieœni bo¿o-
narodzeniowe. Podczas koncertu 
wrêczyliœmy nagrody za najlepsze 
prace w plastycznym konkursie 
œwi¹tecznym. W tym roku uczniowie od 
4 do 14 roku ¿ycia w sumie zg³osili 97 
przedmiotów, które podczas wieczoru 
mo¿na by³o zakupiæ.
Ze sprzeda¿y ma³ych arcydzie³ uda³o 
siê zabraæ 330,00 z³ . Serdecznie 
dziêkujemy wszystkim ludziom 
wielkiego serca za z³o¿one datki na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej 
Pomocy.

MS

KONCERT KOLÊD

  Uczniowie sekcji muzycznej GCK  w 
dniu 30 I 2011 r. Urozmaicili liturgiê 
niedzielnej mszy œwiêtej w parafialnym 
koœciele Œw. W³adys³awa w Szyd³owie. 
Kolêdy wykonywane przez zespo³y 
intrumentalne sprawi³y, ¿e wierni we 
mszy œw. Pog³êbili swe prze¿ycia 
religijne, a wspó³brzmienia fletów 
prostych, saksofonów i tr¹bki, wyko-
nania solistyczne kolêd i pastora³ek 
by³y przyjemnoœci¹ dla ucha. Swoje 
muzyczne umiejêtnoœci prezentowali 
Zió³kowska Sylwia, Zuzia, Piotrek, 
Wawszczyk Patrycja, Cecot Milena 
oraz Adam Kluszczyñski, który ca³oœæ 
przygotowa³.

 AK
POKAZ PRECLA

 25 XI 2010 w Klubie Muzycznym "4art" 
w Gliwicach, odby³ siê poplenerowy, 
multimedialny pokaz "Szyd³ów 2010" 
prezentuj¹cy dorobek wiosennego 
pleneru Gliwickiej Grupy Fotogra-
ficznej "Precel" w Szyd³owie. GCK 
w Szyd³owie wyda wkrótce album pre-
zentuj¹cy czaruj¹ce zdjêcia wykonane 
przez artystów z Gliwic.

Szanowni Pañstwo, pragnê 
serdecznie podziêkowaæ 

wszystkim, którzy wziêli udzia³ 
w wyborach samorz¹dowych. 

Dziêkujê po raz kolejny za 
wybór na urz¹d Wójta Gminy 

Szyd³ów. Obiecujê, ¿e nie 
zmarnujê udzielonego mi 

kredytu zaufania.

Jan Klamczyñski
Wójt Gminy Szyd³ów
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PO WYBORACH
 W dniu 22 listopada 2010 r. odby³y siê 
wybory samorz¹dowe, podczas 
których wybieraliœmy wójta, radnych 
gminnych, powiatowych i sejmiku 
województwa.
  Wybory wójta nie rozstrzygnê³y siê w 
pierwszej turze, dlatego te¿, miesz-
kañcy gminy uczestniczyli w ponow-
nym g³osowaniu w dniu 5 grudnia.  
  Wyniki wyborów w I i II turze 
przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

  W Radzie Powiatu Staszowskiego 
Gminê Szyd³ów reprezentuje radny 
Micha³ Wójtowicz (lat 30, zam. w 
Szyd³owie), który startowa³ z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwoœæ i otrzyma³ 289 
g³osów.
  ¯adnemu z kandydatów zamieszka-
³ych na terenie gminy Szyd³ów nie 
uda³o siê uzyskaæ mandatu radnego 
sejmiku województwa œwiêtokrzyskie-
go. Powiat staszowski w sejmiku 
reprezentuje Izydor Grabowski (lat 64, 
zam. Staszów), który uzyska³ 7.084 
g³osy.

WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE

I tura
Jan Klamczyñski - 1220
Micha³ Skotnicki - 1012
Krzysztof Æwiek - 321
II tura
Jan Klamczyñski - 1195
Micha³ Skotnicki - 1139

  Kolejne wybory odby³y siê 13 marca 
2011 r. W zwi¹zku z objêciem funkcji 

Jan 
Klamczyñski
47,79%

Micha³ 
Skotnicki
39,64%

Krzysztof 
Æwiek
12,57% Jan 

Klamczyñski
51,20%

Micha³ 
Skotnicki
48,80%

Procentowe wyniki wyborów na Wójta Gminy 
Szyd³ów - I i II tura.

wicestarosty powiatu staszowskiego 
przez Micha³a Skotnickiego i zrzecze-
nia siê mandatu  radnego gminy 
(funkcji tych nie mo¿na ³¹czyæ), w 
okrêgu wyborczym nr 5 odby³y siê 
wybory uzupe³niaj¹ce. Poszczególni 
kandydaci otrzymali nastêpuj¹ce iloœci 
g³osów:
Lista nr 1 - KWW Szyd³ów Przyjazne 
Miasteczko
1. Pytowska Kornelia - 134 g³osy
Lista nr 2 - KWW Lepsza Przysz³oœæ 
Szyd³owa
1. Graca Tadeusz Jan - 189 g³osów
Lista nr 3 - KWW "Ma³a Ojczyzna"
1. Wysocka Ewa Lidia - 21 g³osów.
Piêtnastym radnym zosta³ Tadeusz 
Graca.
  

ŒLIWKA EUROPEJSKA
  W dniu 29 paŸdziernika 2010 r. Komisja Europejska wpisa³a œliwkê szyd³owsk¹ 
suszon¹ do rejestru produktów rolnych objêtych ochron¹ na obszarze Unii 
Europejskiej.
  To wielki sukces, tym bardziej ¿e w UE zarejestrowano do tej pory (ju¿ z nasz¹ 
œliwk¹ i obwarzankiem krakowskim, który wpis otrzyma³ tego samego dnia) 
zaledwie 22 produkty tradycyjne. Pierwszy by³ s³ynny oscypek, a teraz do tego 
elitarnego grona do³¹czy³a œliwka z Szyd³owa. Wniosek o jej rejestracjê sadownicy 
z Szyd³owa z³o¿yli wiosn¹ 2007 r. Procedura trwa³a wiêc niemal cztery lata. 
Szyd³owska œliwka suszona zosta³a wpisana do rejestru Chronionych Oznaczeñ 
Geograficznych.
  Œliwka suszona wytwarzana jest w Szyd³owie od lat. Pocz¹tkowo owoce 
wêdzono na kijach leszczynowych, tzw. "laskach" roz³o¿onych nad ziemnym 
paleniskiem. W latach 50-tych XX wieku zaczêto budowaæ specjalne suszarnie, 
które pozwala³y wêdziæ znacznie wiêcej owoców. Sam sposób suszenia pozosta³ 
jednak niezmieniony. Do wêdzenia œliwek nadal wykorzystywane jest drewno z 
drzew liœciastych. Tak ususzona œliwka ma s³odki smak i charakterystyczny, dymny 
zapach.
  Œliwka suszona szyd³owska jest trzecim, po fasoli korczyñskiej i wiœni nad-
wiœlance produktem tradycyjnym z województwa œwiêtokrzyskiego, chronionym 
na obszarze Unii Europejskiej.

PW

WYBORY SO£TYSÓW
Po wyborach samorz¹dowych, w lutym 
i marcu br.  odby³y siê wybory so³tysów 
i rad so³eckich. So³tysami zostali:
Brzeziny - S³awomir Michalec
Gacki - Zbigniew Klusek
Grabki Du¿e - El¿bieta Smag³owska
Jab³onica - S³awomir Grabka
Korytnica - Anna Chruœciñska 
Kotuszów - Wanda Niedba³a
Mokre - Stanis³aw Wawrzyk
Osówka - Gra¿yna Gruca
Potok - Tadeusz Krêcisz
Potok Rz¹dowy - Jolanta Jopkiewicz 
Rudki - Anna Karwata
Solec - Bo¿ena Wójcik
Szyd³ów - Stanis³aw Józefowski
Wola ¯yzna - Tadeusz Palm¹ka 
Wolica - Tomasz Mazur
Wymys³ów - Helena Or³owska

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
W dn. 3 kwietnia 2011 r. odby³y siê wy-
bory do Rady Powiatowej Œwiêto-
krzyskiej Izby Rolniczej. Frekwencja 
w gminie Szyd³ów wynios³a 4,6%. 
Poszczególni kandydaci otrzymali 
nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Gwi¿d¿ Kazimierz - 14
Krêcisz Tadeusz - 73
Pytowski Wojciech - 41
Suchojad S³awomir - 62
Do Rady Powiatowej Izby Rolniczej 
w Staszowie zostli wybrani Krêcisz 
Tadeusz i Suchojad S³awomir.
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Okręg  Nazwisko i Imiona Nazwa komitetu 
Głosów 
ważnych  

% głosów 
ważnych 

Man-
dat 

1 
Żak Józef Stefan KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 35 25,18% Nie 

Juszczak Janusz Piotr KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 104 74,82% Tak 

2 

Buszko Stanisław Józef KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 93 39,08% Tak 

Głodek Ewelina Monika KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 39 16,39% Nie 

Gałązka Zdzisław KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 24 10,08% Nie 

Gąsiorek Tadeusz KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 82 34,45% Nie 

3 

Kręcisz Tadeusz Józef KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 100 45,05% Nie 

Wójcik Andrzej KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 13 5,86% Nie 

Jastrząb Ireneusz Jerzy KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 109 49,10% Tak 

4 
Marczakowska Bożena KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 57 31,15% Nie 

Sadłocha Ryszard Franciszek KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 126 68,85% Tak 

5 

Zapart Ewa Wiesława KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 168 28,19% Nie 

Sajkiewicz Andrzej Adam KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 78 13,09% Nie 

Skotnicki Michał Tomasz KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 204 34,23% Tak 

Ćwiek Krzysztof Jerzy KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 200 33,56% Tak 

Gardyński Rafał Dionizy KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 42 7,05% Nie 

Graca Tadeusz Jan KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 137 22,99% Nie 

Pytowska Kornelia KWW ZIEMIA SZYDŁOWSKA NASZA OJCZYZNA 99 16,61% Nie 

Józefowski Stanisław KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 126 21,14% Nie 

Klamczyński Jerzy Tadeusz KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 194 32,55% Tak 

Skotnicka Janina Irena KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 115 19,30% Nie 

6 

Batóg Waldemar KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 77 39,09% Nie 

Rożek Krzysztof KW W PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 16 8,12% Nie 

Wójcik Leszek KW W DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 104 52,79% Tak 

7 

Samborska Anna KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 66 22,92% Nie 

Skuza Marek Marian KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 137 47,57% Tak 

Galus Krzysztof Jacek KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 38 13,19% Nie 

Jamroży Dariusz Stanisław KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 38 13,19% Nie 

Bzówka Karolina Weronika KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 76 26,39% Tak 

Olszewski Zbigniew Kazimierz KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 66 22,92% Nie 

8 

Pasternak Andrzej Adam KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 82 31,91% Tak 

Pitek Stanisław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 22 8,56% Nie 

Arendarski Zdzisław KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 47 18,29% Nie 

Cecot Małgorzata KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 27 10,51% Nie 

Gruca Krzysztof Adam KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 92 35,80% Tak 

Zarzycki Antoni Andrzej KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 47 18,29% Nie 

9 

Poniewierka Janusz Władysław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 62 28,44% Nie 

Wójcik Bożena KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 42 19,27% Nie 

Marszałek Stefan KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 71 32,57% Tak 

Zmorek Adam Stanisław KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 61 27,98% Nie 

Skuza Katarzyna Justyna KWW ZIEMI SOLECKIEJ 79 36,24% Tak 

Palmąka Zdzisław Antoni KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 51 33,33% Nie 

Rudnik Damian Ryszard KWW ZIEMIA SZYDŁOWSKA NASZA OJCZYZNA 19 12,42% Nie 

Fit Krzysztof KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 83 54,25% Tak 

10 



UCHWAŁA NR V/19/2011 RADY GMINY SZYDŁÓW § 6. 
z dnia 28 lutego 2011 r. Ustala się dochody w kwocie 73.985 zł z tytułu wydawania 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2011 rok zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w 
kwocie 73.985 zł na realizację zadań określonych w gminnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr § 7. 
162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. Ustala się dochody w kwocie 14.000 zł z tytułu opłat pobieranych 
1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo 
r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 14.000 zł na 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr prawo ochrony środowiska) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 
106, poz. 675) w związku z art. 94 ust 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 późniejszymi zmianami).
- 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 - 3, 
art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. § 8. 
258 ust. 1 pkt 1 - 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.271.929 
28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, zł, wydatki - 1.271.929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: § 9. 

1. Ustala się wielkość dotacji podmiotowych zgodnie z 
§ 1. załącznikiem nr 10. 2. Ustala się wielkość dotacji celowych 

Dochody budżetu gminy w wysokości 14.902.924 zł, z tego: a) zgodnie z załącznikiem nr 11.
dochody bieżące - 10.094.710 zł, b) dochody majątkowe - 
4.808.214 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1. § 10. 

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 1. sfinansowania 
§ 2. przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 100.000 zł, 2. 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.202.924 zł, z tego: a) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 
wydatki bieżące - 9.454.710 zł, b) wydatki majątkowe - 9.748.214 4.300.000 zł, w tym: a) z tytułu kredytów - w kwocie 4.300.00 zł, w 
zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na tym kredyty: - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem 
wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity ustawy o finansach publicznych w kwocie - 4.300.000 zł.
wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków § 11. 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot 
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1a i 2a w celu 
budżetowym w wysokości 8.882.977 zł: a) wydatki bieżące - sfinansowania przejściowego deficytu budżetu oraz planowanych 
384.763 zł, b) wydatki majątkowe - 8.498.214 zł, - zgodnie z wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach 
załącznikiem nr 5. przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie - 4.300.000 zł, w tym do realizacji w 2011 r. 
§ 3. w kwocie - 4.300.000 zł.

1. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.300.000 zł, który 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów w § 12. 
kwocie - 4.300.000 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania przeniesień 
4.700.000 zł, rozchody w wysokości 400.000 zł, zgodnie z planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 
załącznikiem nr 6. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji 

budżetowej w budżecie gminy, 2) przekazania kierownikom 
§ 4. jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w 

W budżecie tworzy się rezerwy: a) ogólną w wysokości - 90.000 zł, planie wydatków, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na 
b) celową w wysokości 40.669 zł z przeznaczeniem na realizację: - rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 
inicjatyw lokalnych w kwocie 10.000 zł, - zadań z zakresu obsługę budżetu gminy.
zarządzania kryzysowego w kwocie 30.669 zł.

§ 13. 
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi § 14. 
ustawami w 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowią-zującą 
wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy 
terytorialnego w 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 8. ogłoszeń Urzędu Gminy.
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Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 

bieżące 

010   Rolnictwo i łowiectwo 94 090,00 

  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 94 090,00 

020   Leśnictwo 2 107,00 

  02001 Gospodarka leśna 2 107,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 20 500,00 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 500,00 

750   Administracja publiczna 350 085,00 

  75011 Urzędy wojewódzkie 41 775,00 

  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 308 310,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 842,00 

  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 842,00 

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

2 381 244,00 

  75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00 

  75615 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 936 100,00 

  75616 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 538 110,00 

  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 86 345,00 

  75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 820 589,00 

758   Różne rozliczenia 5 564 238,00 

  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 731 878,00 

  75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 691 716,00 

  75814 Różne rozliczenia finansowe 1 760,00 

  75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 138 884,00 

801   Oświata i wychowanie 73 335,00 

  80101 Szkoły podstawowe 4 735,00 

  80104 Przedszkola 62 000,00 

  80110 Gimnazja 6 600,00 

852   Pomoc społeczna 1 585 269,00 

  85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

7 527,00 

  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 415,00 

  85216 Zasiłki stałe 43 112,00 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 952,00 

  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 320,00 

  85295 Pozostała działalność 18 963,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 000,00 

  90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 000,00 

  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9 000,00 

bieżące razem: 10 094 710,00 

DOCHODY 
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majątkowe 

010  Rolnictwo i łowiectwo 2 694 405,00 

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 294 405,00 

 01095 Pozostała działalność 400 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 993 809,00 

 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 993 809,00 

926  Kultura fizyczna 120 000,00 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 120 000,00 

 majątkowe razem: 4 808 214,00 

 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
 

4 658 214,00 

 Ogółem: 14 902 924,00 

 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
 

4 966 024,00 

 

WYDATKI

Rozdział Nazwa Plan 

 Rolnictwo i łowiectwo 4 677 861,00 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 311 865,00 

01030 Izby rolnicze 8 088,00 

01095 Pozostała działalność 357 908,00 

 Transport i łączność 990 768,00 

60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 

60016 Drogi publiczne gminne 413 068,00 

60095 Pozostała działalność 177 700,00 

 Turystyka 12 580,00 

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 580,00 

 Gospodarka mieszkaniowa 84 012,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 012,00 

 Działalność usługowa 6 000,00 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 

71035 Cmentarze 1 000,00 

 Informatyka 36 900,00 

72095 Pozostała działalność 36 900,00 

 Administracja publiczna 2 122 540,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 51 775,00 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 114 550,00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 463 940,00 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 471 095,00 

75095 Pozostała działalność 21 180,00 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 842,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 842,00 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 192 880,00 

75405 Komendy powiatowe Policji 4 500,00 

75412 Ochotnicze straże pożarne 156 461,00 

75421 Zarządzanie kryzysowe 30 669,00 

75495 Pozostała działalność 

 

 
 

1 250,00 
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Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

43 400,00 

75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 

 
43 400,00 

 Obsługa długu publicznego 231 764,00 

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 231 764,00 

 Różne rozliczenia 100 000,00 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 

 Oświata i wychowanie 3 715 691,00 

80101 Szkoły podstawowe 1 559 700,00 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 53 300,00 

80104 Przedszkola  348 300,00 

80110 Gimnazja 1 160 700,00 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 358 941,00 

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 171 900,00 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 300,00 

80195 Pozostała działalność 46 550,00 

 Ochrona zdrowia 73 985,00 

85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 985,00 

 Pomoc społeczna 2 017 249,00 

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 200,00 

85202 Domy pomocy społecznej 160 000,00 

85203 Ośrodki wsparcia 200,00 

85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

1 474 880,00 

85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

7 527,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 88 415,00 

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 

85216 Zasiłki stałe 43 112,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 168 952,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 000,00 

85295 Pozostała działalność 38 963,00 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 710 435,00 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 435,00 

90002 Gospodarka odpadami 60 000,00 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 000,00 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 

90013 Schroniska dla zwierząt 10 000,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 221 000,00 

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 200 000,00 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14 000,00 

90095 Pozostała działalność 160 000,00 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 970 017,00 

92113 Centra kultury i sztuki 139 000,00 

92116 Biblioteki 73 000,00 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 758 017,00 

 Kultura fizyczna 216 000,00 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 216 000,00 

19 202 924,00 
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Nazwa przedsięwzięcia 
Łączne 
nakłady 
finansowe 

Rok budżeto-
wy 2011 

Dochody 
własne jst 

Kredyty i 
pożyczki 

Środki wy-
mienione  
art.5 ust.1. 
pkt 2 i 3 
u.f.p. 

Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2006-2014) 17951369 4311865 20000 1997460 2294405 

Budowa Domu Kultury w miejscowości Grabki Duże (2010-2012) 436 752 288332 0 38332 250000 

Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w Brzezinach (2009-2011) 72 320 65000 65000     

Remont nawierzchni dróg gminnych nr 390039T ul. Cmentarna, nr 390043T ul. Wschodnia, nr 390042T ul. Armii Krajo-
wej w Szydłowie oraz drogi gminnej nr 390012T i nr 390046T w Solcu(2004-2012) 

715 000 200 000   200 000   

Zagospodarowanie terenu na parking w Kotuszowie (2009-2011) 88100 82 000 82000     

Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie (2010-2012) 174 263 166 100 166 100     

Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych 2 507 2 507 2 507     

Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie (2010-2012) 100 000 10 000 10 000     

e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2013) 47 000 17 000 17 000     

e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego  (2010-2011) 20 400 19 900 19 900     

Zapewnienie funkcjonowania Urzędu - prawidłowe funkcjonowanie 54 135 54 135 54 135     

Szydłów - Polskie Carcassonne - kampania promocyjna (2009-2014) 632 000 384 763 76 953   307 810 

Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów 102 100 102 100 102 100     

Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków 18 400 18 400 18 400     

Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży 66 300 66 300 66 300     

Dowożenie uczniów do szkół 167 400 167 400 167 400     

Zapewnienie funkcjonowania szkół  - obsługa księgowa szkół 3 000 3 000 3 000     

Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 25 644 25 644 25 644     

Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska 30000 30000 30000     

Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków 60000 60000 60000     

Dostarczenie energii elektrycznej  i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa 221000 221000 221000     
Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
(2004-2014) 

8 494 854 3 758 017   1 764 208 1 993 809 

Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny 73 000 73 000 73 000     

Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców 139 000 139 000 139 000     

Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2010-2012) 226000 140 000 20 000   120 000 

Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach (2010-2011) 53050 50 000 50 000     

 Ogółem: 29 973 594 10 455 463 1 489 439 4 000 000 4 966 024 

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r. 

Załączniki „Dochody”, „Wydatki”, „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r.” 
zostały skrócone o część informacji. Pełna treść uchwały budżetowej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.szydlow.bip.jur.pl w zakładce „Budżet i finanse / Uchwały budżetowe / Uchwała Nr V/19/2011. 
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KABARETOWE WAKACJE Z DUCHAMI
kwiecieñ 2011

  Na zamku w Szyd³owie rozgrywaæ siê 
bêd¹ kabaretowe potyczki duchów 
polskich i europejskich z nasz¹ 
rzeczywistoœci¹. Program wymyœli³ i 
zrealizuje Leszek Kumañski, a poka¿e 
go TVP2.
  W programie poka¿¹ siê ró¿ne duchy; 
zarówno nasze polskie, te wymyœlone, 
jak i znane z kart historii. Przy okazji, 
poniewa¿ to czas naszej prezydencji w 
Unii, odbêdzie siê zlot duchów z innych 
krajów – mówi twórca „Kabaretowych 
wakacji z duchami”. – Nie zabraknie 
B runh i l dy,  a l e  bêd¹  równ ie¿  
bohaterowie filmów „Uwierz w ducha” 
czy „Maski”. Duchy bêd¹ siê zderzaæ z 
nasz¹ rzeczywistoœci¹ i oka¿e siê, ¿e 
jest ona straszniejsza ni¿ nasze w³asne 
lêki przed duchami. A wiadomo, ¿e 

duchy – a zw³aszcza Bia³e Damy 
nigdzie tak dobrze nie prezentuj¹ siê 
jak w starych zamkach, st¹d pomys³ na 
miejsce realizacji programu.
 W ruinach królewskiego zamku w Szy-
d³owie poka¿¹ siê znane polskie 
kabarety: Kabaret Pod Wyrwigroszem, 
£owcy B. oraz artyœci tej klasy, co 
Krzysztof Piasecki czy Marcin Daniec. 
– Wszyscy z nowymi numerami 
poœwiêconymi duchom – zapewnia 
Kumañski.
  Nagranie odbêdzie siê na pocz¹tku 
lipca, a program poka¿e TVP2 
w sierpniu.
 - Ten program ma reklamowaæ zamek 
– atrakcjê turystyczn¹ naszego 
województwa i dlatego Regionalna 
Organizacja Turystyczna dok³ada siê 

do niego – mówi Jacek Kowalczyk, 
dyrektor Wydzia³u Promocji i Kultury 
Urzêdu Marsza³kowskiego i prezes 
ROT. – W³aœnie uzgadniamy szcze-
gó³y, ustalamy, czy widzowie obejrz¹ 
jeden program godzinny czy dwa po 50 
minut. To zale¿y od pieniêdzy, które na 
ten cel zdobêdziemy, bo ¿e pomys³ jest 
ciekawy i pasuje do naszej strategii 
promocji nie mamy w¹tpliwoœci.

Kowalczyk chcia³by, by kabarety na 
sta³e zagoœci³y w województwie i to 
w³aœnie na którymœ z zamków: w 
Chêcinach, Krzy¿toporze czy Sando-
mierzu. Ten program ma byæ wstêpem 
– mówi.

Lid
�ród³o: Echo Dnia, 5 kwietnia 2011 r. 

  W niedzielê, 6 marca 2011 r. w remizie OSP w Kotuszowie 
odby³a siê mi³a uroczystoœæ z okazji 50-lecia powstania 
tamtejszego Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Przygotowania do 
jubileuszu koordynowa³a obecna prezes KGW Danuta 
NiedŸwiecka. W spotkaniu uczestniczy³y m.in. w³adze 
powiatu staszowskiego w osobach starosty Andrzeja Kruzla i 
wicestarosty Micha³a Skotnickiego, w³adze gminy Szyd³ów 
w osobach przewodnicz¹cego Rady Janusza Juszczaka 
i wójta gminy Jana Klamczyñskiego oraz proboszcz parafii 
Kotuszów ks. Jerzy Sobczyk. Wszyscy uczestnicy imprezy 
degustowali smaczne potrawy w wykonaniu gospodyñ, by³ 
tak¿e okolicznoœciowy tort. O czêœæ artystyczn¹ zadba³ 
Zespó³ Œpiewaczy „Kasztalon” z Korytnicy.

PW

  28 stycznia 2001 r. w Domu Ch³opa w Warszawie odby³o siê 
œwi¹teczno-noworoczne spotkanie cz³onków Warszawskie-
go Klubu Przyjació³ Ziemi Kieleckiej. Wspó³gospodarzem 
tego spotkania by³ powiat staszowski wraz z oœmioma jego 
gminami, w tym tak¿e gmin¹ Szyd³ów.
  Spotkania takie WKPZK organizuje corocznie, promuj¹c 
w stolicy województwo œwiêtokrzyskie. Corocznie, w przygo-
towaniach do imprezy, uczestniczy inny powiat woje-
wództwa œwiêtokrzyskiego.
  W tegorocznym spotkaniu uczestniczy³o wiele znanych 
osób ¿ycia publicznego w Polsce. Goœæmi honorowymi byli 
m.in. ambasadorowie Ukrainy i Mo³dawii, senatorowie i 
pos³owie ziemi œwiêtokrzyskiej, wojewoda i marsza³ek woje-
wództwa œwiêtokrzyskiego.
  Ka¿da z gmin prezentowa³a swoje tradycyjne produkty 
kulinarne oraz materia³y promocyjne. Z gminy Szyd³ów by³y 
oczywiœcie œliwki suszone i œliwowica, a tak¿e potrawy 
przygotowane przez panie z gospodarstw agroturysty-
cznych w Korytnicy i Kotuszowie.
  Samo przedsiêwziêcie by³o ciekawym doœwiadczeniem 
w zakresie wspó³pracy gmin z powiatu staszowskiego 
w obszarze promocji.

Piotr Walczak

50 LAT KGW W KOTUSZOWIE PROMOCJA W WARSZAWIE
F

ot. Jan M
azanka

Na œwi¹teczno-noworocznym spotkaniu cz³onków 
Warszawskiego Klubu Przyjció³ Ziemi Kieleckiej. 

Na stoisku gminy Szyd³ów od lewej: Krystyna Leboda, 
dyrektor GCK Maria Stachuczy i Teresa Michalska.  



Zachowano oryginaln¹ pisowniê 
wpisów.

09.03.2011, 22:58 - ja, e-mail: @ IP: 
95.48.185.194 
Nie wiesz, ¿e zrobi³a siê afera ze 
sfa³szowanym pismem z WIOŒ ? 
Obejrzyj film na tvp Kielce gdzie Wójt 
mówi, ¿e podejrzewa kto sfa³szowa³ 
pismo i pismem tym na z³oœæ Wójtowi 
próbowa³ zastraszyæ mieszkañców 
Szyd³owa aby ich sk³oniæ o 
podpisania umów na kanalizacjê. 
Ciekawe, kto tyle z³ego Panu Wójtowi 
chcia³ zrobiæ. Panie Wójcie Pan to 
dopiero ma poczucie humoru. I 
jeszcze zawiadomi Pan Prokuraturê?, 
a jak wykryj¹ sprawcê? Z uznaniem 
dla humoru Pana Wójta, to dopiero 
Panu wysz³o. 

05.03.2011, 13:54 - ja, e-mail: @ee 
IP: 95.48.185.194 
No i co? myœleliœcie ¿e wygracie? 
Bêdziemy mieæ kontrole z ochrony 
œrodowiska. Ciekawe, czy komputer 
wylosuje do kontroli tylko te osoby, 
które nie podpisa³y umów Wójtowi na 
przy³¹cze kanalizacyjne?

20.02.2011, 22:07 - ktoœ, e-mail: brak 
IP: 95.48.185.194 
Z niecierpliwoœci¹ czekam na 
odpowied¿ do poprzedniego wpisu.:) 

Profesorskie intrygi z kamufla¿em
 Do napisania powy¿szego artyku³u sk³oni³o mnie ostatnie przedstawi³a siê, ¿e jest ze Staszowa i nazywa siê 
wydarzenie z dnia 07.03.2011 roku zwi¹zane ze Stanis³aw Bia³kiewicz. Ponadto w ksiêdze goœci s¹ wpisy 
sfa³szowanym pismem, które rzekomo by³o wys³ane krytykuj¹ce i neguj¹ce wszystko, co siê robi w Szyd³owie 
17.02.2011 z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony (siedmiokrotnie odnoœnie kanalizacji), pisz¹ce z tego 
Œrodowiska, informuj¹ce Urz¹d Gminy o przeprowadzeniu samego komputera (nr IP 95.48.185.194), lecz pod ró¿nymi 
kontroli na terenie gminy. W piœmie tym czytamy miêdzy nickami. 
innymi:   Istotne do wykrycia sprawcy fa³szerstwa mo¿e byæ wpis 
„- badanie gazów odlotowych z przewodów kominowych z 17.02.2010 godz. 9.10, a tak¿e 07.12.2010 godz. 21.49. 
i palenisk kot³owych; Wiadomo ju¿ by³o kto zostanie wójtem Szyd³owa, marsza³-
- kontrolê usuwania zanieczyszczeñ sta³ych – œmieci, kiem i wicemarsza³kiem województwa, starost¹ i wicestaro-
z gospodarstw domowych i zak³adów przemys³owych; st¹ powiatu staszowskiego.
- kontrola sposobu usuwania odpadów ciek³ych  Jest wielce prawdopodobne, ¿e zidentyfikowana osoba 
i szczelnoœci zbiorników bezodp³ywowych. mo¿e byæ oskar¿ona o podejrzenie pope³nienia fa³-
Mieszkañcy powinni zostaæ poinformowani o mo¿liwoœci szerstwa. Chcia³bym wierzyæ, ¿e w naszym miasteczku 
kontroli na terenie ich posesji. W przypadku udowodnienia nieliczni mieszkañcy zapomn¹, co to nienawiœæ, spoj-
niew³aœciwego zagospodarowania odpadów sta³ych lub rz¹ codziennie w lustro i zmieni¹ siê na lepsze. Liczê 
ciek³ych, nak³adane bêd¹ kary finansowe zgodnie z tary- tak¿e, ¿e zaanga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ dla 
fikatorem WIOŒ.” dobra wspólnego - dla dobra naszej Ma³ej Ojczyzny.
 Nag³oœniono fa³szerstwo w mediach Echo Dnia, Radio 
Kielce oraz TVP 3 i TVP Info, w którym to Pan Tadeusz Wójt Szyd³owa Jan Klamczyñski
Graca Szyd³owa powiedzia³, wprost, ¿e podejrzewa, ¿e 
zrobi³ to Wójt wspólnie z pracownikami. Zastanawia³em siê, PS. Proponujê czytelnikom zapoznanie siê z wpisami 
dlaczego w Szyd³owie nie ma spokoju, mimo tego, ¿e jest z ksiêgi goœci. Niektóre z nich publikujemy po to, by w Szy-
ju¿ 4 miesi¹ce po wyborach. Dochodzê do wniosku, ¿e d³owie nie by³o ciemnych kart w historii jak na prze³omie XVI 
autorem fa³szerstwa mo¿e byæ osoba, która telefonowa³a i XVII wieku, w XVIII wieku, oraz XX i XXI wieku.
do mediów po ujawnieniu fa³szerstwa, a tak¿e do WIOŒ 8 
marca oko³o godziny 12.00 ze stacjonarnego telefonu, 

20.02.2011, 12:02 - ja, e-mail: @ 100 
IP: 95.48.185.194 
W³aœnie dowiedzia³em siê, ¿e Pan 
Wójt wspólnie ze swoii radnymi 
przyznali sobie poka¿ne powy¿ki. Jest 
to chyba nagroda za nieudany plan 
zagospodarowania przestrzennego i 
jeszcze bardziej nieudan¹ kanalizacjê 
Szyd³owa. W czasach kryzysu, a ten 
rok bêdzie chyba jeszcze gorszy, to 
Panie Wójcie naprawê dobre 
posuniêcie. Panie Wójcie czy nie ma 
Pan wyrzutów sumienia kiedy pobiera 
Pan podwy¿kê, ¿e mimo i¿ nic Panu 
nie wychodzi, gmina traci pieni¹dze 
na prawo i lewo przez Pana 
niegospodarnoœæ, choæby na 
poprawienie planu zagospodarowania 
przestrzennego, czy kanalizacji, 
rewitalizacji rynku itp. Mo¿e 
wyt³umaczy Pan mieszkañcom ¿e 
pomimo tylu niepowodzeñ nale¿y siê 
Panu tak poka¿na powy¿ka.

17.02.2011, 09:10 - ktoœ, e-mail: brak 
IP: 95.48.185.194 
:)!!!

24.01.2011, 18:14 - meiszkaniec, e-
mail: ala1@sz.pl IP: 83.18.79.42 
Ale nic tam powycinane drzewa 
wa¿ne ¿e Radni se diety podnosz¹ i 
kochanemu wójtowi pensje te¿.

17.01.2011, 13:22 - ktosss, e-mail: jj 
IP: 95.48.185.194 
wiesz co Kazio mysle ze niektore 
poruszane tutaj tematy pasuja do 
ksiegi gosci mam na mysli to ze 
potencjalny tyrysta moze sie np. 
dowiedziec, ze przez najblizsze 10 lat 
(prace kanalizacyjne sa prowadzone 
chaotycznie bez zadnego 
przygotowania zarowno gminy jak i 
wykonawcy wiec na planowe 
przebieganie inwestycji niema co 
liczyc) do Szyd³owa niemaa sie co 
wybierac bez gumofilców gdyz tylko w 
takim obuwiu bedzie mogl bez 
przeszkod zwiedzac nasz rynek, 
synagoge i inne zabytki...

14.01.2011, 22:48 - jijiji, e-mail: j IP: 
95.48.185.194 
tak topnieje ale zanim sie to stanie to 
dziesiatki osób moze polamaæ rece i 
nogi....

13.01.2011, 19:29 - jjkkkkk, e-mail: i 
IP: 95.48.185.194 
nono to wszyscy sadownicy zamiast 
do sadu na wiosne to lopaty i na rynek 
kanalizacje robic i mury stawiac:)

08.01.2011, 17:17 - ktoœ, e-mail: brak 
IP: 95.48.185.194 
I tu masz racjê kolego OWER bo id¹c 
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a w³aœciwie siê œlizgaj¹c i wczoraj i 
dzisiaj po chodnikach i ulicach 
gminnych ,nie zauwa¿y³em w³aœciciela 
bramy krakowskiej ani opatowskiej,bo 
wokó³ rynku w wiêkszoœci chodniki 
przylegaj¹ce do prywatnych posesji 
s¹ do przejœcia. Niestety nie mo¿na 
tego powiedzieæ o przejœciu pod 
bram¹ krakowsk¹ a¿ do rynku,i placu 
na rynku wokó³ ratusza, bo to chyba 
nale¿y do zadañ gminy,

08.01.2011, 11:09 - ktoœ, e-mail: brak 
IP: 95.48.185.194 
Nasza Urz¹d Gminy to ma chyba 
podpisan¹ umowê z Si³ami Natury, bo 
liczy ¿e sprawê oblodzonych 
chodników za³atwi Matka Natura 
zsy³aj¹c ocieplenie

07.01.2011, 11:45 - ktosss, e-mail: 
jkfjkf IP: 95.48.185.194 
Witam. co do kanalizacji to tak 
wlasnie bylo na ulicy Uroczej, 
polozono cala nitke kanalizacji i 95% 
przylaczy po czym prace przerwano 
bo \"ktoœ\" sobie przypomnial ze 
przeciez jeszcze umowy nie 
podpisane, a prace na uroczej 
wygladaly tak ze tydzien roboty potem 
dwa tygodnie przerwy bo zaczeli 
prace w innych miejscach i tak prace 
ktore mogly trwac do dwoch miesiecy 
trwaly caly rok utrudniajac zycie 
mieszkancow tej ulicy jak i sasiednich 
wiosek a Pan Wojt stwierdzil ze gmina 
niema prawa nadzorowac trwajacych 
prac na terenie gminy bo wszystko 
jest robione zgodnie ze sztuk¹ 
budowlan¹.

25.12.2010, 12:03 - szyd³owianin, e-
mail: pl. IP: 95.48.185.194 
Panie wójcie wydaje i siê, ¿e na 
ostatnim zebraniu przedwyborczym 
mówi³ Pan, ¿e o krymina³u powsadza 
Komitet organizacyjny œwiêta œliwki. A 
mo¿e zapomnia³ Pan, ¿e tam wogóle 
by³. W Pana przypadku jak widaæ 
pamiêæ ulotn¹ jest. Pozdrawiam i z 
okazji Œwi¹t pamiêci ¿yczê
18.12.2010, 17:20 - onon, e-mail: 
kkkkk IP: 95.48.185.194 
a mi sie wydaje ze tu nie chodzi o 
zadne rynny ani zamki tylko wojt sie 
msci na mlodziezy ktora wyrazala swe 
poparcie dla innego kandydata na 
wojta. Szkoda ze ucierpia na tym 
dzieciaki ktore kozystaja z piwnic 
grajac w ping-ponga i bilarda bo one 
raczej niczemu nie s¹ winne.... 

18.12.2010, 17:14 - Szyd³owiak, e-
mail: JKKKKKK IP: 95.48.185.194 
hej widzieliscie nowe ogloszenie wojta 

klamczynskiego??? przez tyle lat 
mlodziesz sie spotyka na placu 
zamkowym (bo innego miejsca do 
spotkan w szydlowie niema poza 
barami i lawkami w rynku) az tu nagle 
tej zimy w te najwieksze mrozy 
Klamczynski zauwazyl ze ktos obrywa 
rynny na placu zamkowym. Panie 
wojcie a moze te rynny sie obrywaj¹ 
poprostu od zalegajacego w nich 
sniegu i lodu??

15.12.2010, 08:23 - ktoœ, e-mail: brak 
IP: 95.48.185.194 
Szczere gratulacje panie 
Michale!Powodzenia i owocnej 
wspó³pracy na linij Urz¹d Gminy 
Szyd³ów Starostwo Powiatowe. 
Do Szyd³owiaka widzê ten numer IP i 
zapewniam Ciê ¿e nie jestem tym 
\"ktossem\" pod twoim wpisem a na 
pewno nie podpiszê siê pod tymi 
wpisami wyra¿aj¹cymi siê negatywnie 
o p.Michale bo jestem od pocz¹tku 
jego zwolennikiem, nie podpiszê siê 
równie¿ pod innymi wpisami,bo wiem 
¿e nie by³y pisane prze ze mnie mimo 
tego samego IP, a nawet komputera 
,wiêc nie oceniaj nikogo po IP.

14.12.2010, 17:59 - ktosss, e-mail: 
hohgjho IP: 95.48.185.194 
Gratulacje Panie Michale. Szkoda ze 
na wsi nie docenia sie m³odych i 
wykszta³conych ludzi chcacych zrobic 
cos dla spoleczeñstwa, nie dane nam 
by³o miec Pana w osobie wójta ale 
mamy nadzieje ze przynajmniej Pan 
bedzie godnie reprezentowa³ 
mieszkanców naszej gminy na nowym 
stanowisku. Pozdrawiam. P.S. tylko 
prosze nie biegac po rynku 
staszowskim i nie witac sie ze 
wszystkimi napotkanymi osobami;)

08.12.2010, 22:20 - szyd³ów , e-mail: 
xxxxxxxxx IP: 193.59.152.122 
Witam.Wstyd dla waszej gminy 
ludziska.Jestem z innego 
wojewódzctwa ja zzobaczy³em i 
przeczyta³em to co ludzie napisaliœcie 
to w³osy na g³owie stane³y.Za grosz 
kultury niemacie jesteœcie bezwstydni. 
[…]

07.12.2010, 21:49 - ktoœ, e-mail: brak 
IP: 95.48.185.194 
W moim kalendarzu na ten tydzieñ 
mo¿na przeczytaæ cytat Marka Tweina 
bardzo adekwatny do sytuacji : 
\"B¹d¿my wdziêczni idiotom.Gdyby 
nie oni reszta nigdy nie osi¹gnê³aby 
sukcesu.\" 
To jest moje motto przewodnie na 
nastêpne cztery lata.¯yczê 

wytrwa³oœci wszystkim bo bêdzie nam 
potrzebna.

27.11.2010, 08:06 - wyborca, e-mail: 
@@@ IP: 95.48.185.194 
Szczera prawda.wszyscy s³yszeli 
zachêtê do donosicielstwa

27.11.2010, 07:38 - wybory, e-mail: 
brak@brak.pl IP: 83.18.79.42 
W pe³ni siê zgadzam z tym 
pi³sudczykiem. Nie wolno podawaæ 
rêki dziadowi. Nale¿y trzymaæ go na 
dystans z daleka od koryta. Ktoœ 
pisze, ze Skotnicki ma d³ug bankowy. 
Tylko proszê zauwa¿yæ ¿e go nie 
przechula³ lecz zainwestowa³ w swoje 
gospodarstwo. […]

26.11.2010, 22:54 - Szyd³owianin, e-
mail: @@@@ IP: 95.48.185.194 
Siedem lat imprez i dopiero w ósmym 
roku inwestycje,to chyba marny wynik 
i to w dopiero przed wyborami.

26.11.2010, 19:10 - wyborca, e-mail: 
brak IP: 95.48.185.194 
Gratulujemy Panie Michale 
zorganizowania potajemnych spotkañ 
z m³odzie¿¹ w szkole w Gackach. 
Nastêpnym razem prosimy o 
powiadomienie wszystkich wyborców 
aby ka¿dy móg³ przybyæ.

25.11.2010, 21:31 - admin , e-mail: 
1111111111111111111111111 IP: 
95.48.185.194 
ja to wam potem przedstawie po 
wyborach to ¿e pan s. odda sad w 
dzier¿awe po wyborach.to jest jedno 
wielkie pic na wode ludzie miejcie 
rozum w g³owie przetwórnia itp,za 
gminne pieni¹dze !!!!trzeba by byæ 
chorym ¿eby w to uwierzyæ ludzie 
wiedz¹ co dobre morze pan k. ma 
chopla na punkcie imprez i tp.ale jest 
cz³owiekiem i pomorze 
potrzebuj¹cemu c³owiekowi bez 
nóg.bo wie co to bieda .¿ycze 
powodzenia panie wójcie i mam 
nadzieje ¿e zdobêdzie pan max iloœc 
g³osów mam nadziejê ¿e w dalszym 
ci¹gu ludzie panu dadz¹ szanse na 
dokoñczenie prac na rynku a ja jako 
obywatelka gminy szyd³ów bêdê 
d¹¿yæ abyœmy dalej wspó³pracowali i 
d¹¿yli do dobra naszej ma³ej ojczyzny 
,z wyrazami szacunku mieszkanka 
gminy.dziêkuje.

25.11.2010, 14:19 - ktoœ, e-mail: brak 
IP: 95.48.185.194 
Wyborco2 
Jak myœlisz komu bardziej zale¿y na 
sto³ku,temu który ma sta³¹ pracê i 

Kurier Ziemi Szyd³owskiej nr 1/2011 (XLII) Strona 13

kwiecieñ 2011



spore osi¹gniêcia,czy temu który 
kurczowo trzyma siê sto³ka bo za 
chwilê mo¿e straciæ wszystko?

25.11.2010, 10:19 - ktoœ, e-mail: brak 
IP: 95.48.185.194 
Hej goœciu boisz siê ¿e zbiedniejesz 
jak siê zmieni wójt 

25.11.2010, 10:15 - goœæ, e-mail: e-
mail IP: 95.48.185.194 
Nie oszukujmy siê Skotnicki bêdzie 
tylko wójtem bogatych kupców 
szyd³owskich, reszta nie bêdzie siê 
liczy³a. Janek ,dostêpny dla 
wszystkich mieszkañców i z ka¿dym 
pogada i wszystkimi sprawami siê 
zajmie. Panie Krzyœku da³by Pan ju¿ 
spokój bo widzê ¿e pozjada³eœ 
wszystkie rozumy!!!!

24.11.2010, 23:02 - ktoœ, e-mail: brak 
IP: 95.48.185.194 
Do Wyborcy niekoniecznie m¹drego! 
A te wyst¹pienia przedwyborcze pana 
Jana na szkolnej wywiadówce to 
myœlisz ¿e tak mo¿na, bo podobno 
jest ustawa która mówi ¿e 
nie.Pozdrawiam

24.11.2010, 19:20 - ktoœ, e-mail: brak 
IP: 95.48.185.194 
Jak ktoœ wie gdzie mo¿na siê 
swobodnie wyra¿aæ to niech da znaæ 
bo chyba komuœ przeszkadzamy

24.11.2010, 18:52 - Gdañszczanka, 
e-mail: gda@gda.pl IP: 83.7.19.37 
Jestem zszokowana. Zszokowana 
jestem tym, ¿e na oficjalnej stronie 
gminy jest mo¿liwoœæ wyra¿ania 
swoich opinii ale przede wszystkim, 
¿e s¹ tu wpisy przeciwne obecnie 
urzêduj¹cemu burmistrzowi. nie 
spotka³am siê jeszcze na ¿adnej 
urzêdowej stronie z takim 
przypadkiem. Uwierzcie, to jest 
fenomen na skalê Polski. W ka¿dym 
innym mieœcie takie wpisy zosta³yby 
usuniête. Jestem pe³na podziwu dla 
obecnego burmistrza, ¿e pozwala na 
tak¹ wolnoœæ s³owa w gminie. 
Idê o zak³ad ¿e gdy drug¹ rundê 
wygra pan Skotnicki to ta ksiêga goœci 
natychmiast zostanie zamkniêta. 
Pozdrawiam wszystkich mieszkañców 
i ¿yczê m¹drego wyboru!

24.11.2010, 13:44 - ktoœ, e-mail: brak 
IP: 95.48.185.194 
Do Krzysztofa 
Racja panie Krzysztofie jakoœ znowu 
nie by³o organizacji przy wyborach,no 
chyba ¿e ktoœ uzna³ to za kolejn¹ 
imprezê i ¿e jakoœ to bêdzie. 
Parawany posklejane taœm¹ to nic 
przy tym ¿e nie mo¿na by³o 
swobodnie skreœliæ wybranego 
kandydata ¿eby mi ktoœ przez ramiê 
nie zagl¹da³ lub zerka³ z góry,chyba 

¿e to by³o zamierzone dzia³anie

24.11.2010, 13:21 - Pan Krzysiek, e-
mail: brak@brak.pl IP: 83.18.79.42 
W nawi¹zaniu do wypowiedzi 
poprzednich na forum strony 
szyd³owskiej i portalu ziemi 
staszowskiej uwa¿am, ¿e ju¿ mo¿na 
patrzeæ szerzej na wynik wyborów w 
naszej Gminie i w drugiej turze 
poprzeæ kandydaturê PSL M. 
Skotnickiego - dlaczego? [...]

24.11.2010, 09:50 - ktoœ, e-mail: brak 
IP: 95.48.185.194 
Do radnego Krzysztofa 
Wiêcej takich informacji panie Krzyœku 
o tym co siê dzieje bo sk¹d my zwykli 
zjadacze chleba mamy o tym 
wiedzieæ?

23.11.2010, 09:52 - ktoœ, e-mail: brak 
IP: 95.48.185.194 
Jak zostanie pan Janek to bêdziemy 
mieli jedn¹ szko³ê i jedno przedszkole 
na ca³¹ gminê dziury w drogach i 5 
000 000 kredytu do sp³aty

17.11.2010, 11:50 - wybory, e-mail: 
wybory2010_sz@o2.pl IP: 
83.18.79.42 
Wyborco mo¿e i masz racjê, tylko co z 
czasem jak pogodziæ pracê w sadzie 
z wójtowaniem. Ta m³odoœæ powo³a³a 
Dobry Sad i co ? Proponujê popytaæ 
ludzi co o tym s¹dz¹. Rz¹dzi³y przy 
tym powi¹zania i koneksje i tak mo¿e 
byæ w po jego wyborze w Gminie. 
Rodziny mu nie brakuje a sto³ków w 
UG ma³o. No i jeszcze wielka rodzina 
PSL. Proponuje pomyœleæ

Wszystkie wpisy pod adresem
www.szydlow.pl/book.php

 W marcu br. w miejscowoœciach Kotu-
szów i Korytnica odby³y siê spotkania 
dotycz¹ce zainstalowania farmy 
wiatrowej w okolicach Oglêdowa, 
Niemœcic, Kurozwêk, Kotuszowa i Ko-
rytnicy. By³o to spotkanie informacyjne 
z udzia³em przedstawicieli firmy 
EKOWAT - Roberta Spechta i Kazi-
mierza Migonia.
  W spotkaniach, które odbywa³y siê 
w remizach OSP, uczestniczy³ tak¿e 
wójt Jan Klamczyñski. Kolejne 
spotkania odby³y siê 10 kwietnia, 
podczas których mieszkañcy zadawali 
pytania, a 

w kwestii zgody 
na lokalizacjê farmy wiatrowej. W 
Kotuszowie wszyscy przybyli na 
spotkanie zag³osowali za lokalizacj¹ 
przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê. 
W Korytnicy jedna osoba by³a przeciw, 
3 siê wstrzyma³y, pozosta³e kilkanaœcie 
osób by³o za lokalizacj¹.

przedstawiciele firmy 
udzielali wyczerpuj¹cych informacji 
odnoœnie energii wiatrowej. Po dyskusji 
odby³o siê g³osowanie 

JEST ZGODA MIESZKAÑCÓW KORYTNICY 
I KOTUSZOWA NA FARMÊ WIATROW¥

Jest szansa, ¿e w perspektywie 
najbli¿szych kilku lat, w pó³nocnej i 
wschodniej czêœci gminy powstan¹ 
farmy wiatrowe przyczyniaj¹c siê do 
znacznego zwiêkszenia dochodów 
gminy,  a co za tym idzie do bardziej 
dynamicznego jej rozwoju.

JK
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Pragnê serdecznie podziêkowaæ 
wszystkim osobom, które 

w wyborach samorz¹dowych do 
Rady Gminy Szyd³ów odda³y 

na mnie swój g³os.

Jerzy Klamczyñski
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23 marca 2011 r. w Szyd³owie przebywa³ Leszek Kumañski 
(pierwszy z lewej) - znany re¿yser, twórca, autor scenariuszy 
i producent programów telewizyjnych w jednej osobie. 
Powodem wizyty by³y ustalenia dotycz¹ce szczegó³ów wielkiego 
widowiska telewizyjnego, które na pocz¹tku lipca br. odbêdzie 
siê na zamku w Szyd³owie. Szczegó³y na str. 11. Fot. Piotr Walczak

Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Kotuszowie obchodzi³y 
6 marca jubileusz 50-lecia powstania KGW. Szczegó³y na str. 11. 
Fot. Jan Mazanka.

Koncert kolêd w wykonaniu Zespo³u Œpiewaczego „Kasztalon” 
w Sanktuarium na Œwiêtym Krzy¿u. Fot. z archiwum Krystyny Lebody.

Radni Gminy Szyd³ów w dniu 28 lutego br. przyjêli uchwa³ê 
bud¿etow¹ na 2011 rok. Fot. Piotr Walczak.

Wójt Jan Klamczyñski z wizyt¹ u najstarszego mieszkañca 
Szyd³owa - Mariana Sapa³y. Pan Sapa³a ur. 14 VI 1914 r., 
uczestnik Wojny Obronnej 1939 r. i laureat tytu³u „Pasjonat 
Ma³ej Ojczyzny” dzieli³ siê swoimi wspomnieniami z lat 
m³odoœci. Wspomnienia zostan¹ wykorzystane w opracowywanej 
w³aœnie monografii Szyd³owa. Fot. Piotr Walczak.

2 kwietnia 2011 r. nowi cz³onkowie STS zdobywali glejt 
strzelecki bêd¹cy potwierdzeniem sprawnoœci wymaganej 
w Zwi¹zku Strzeleckim.Fot. z archiwum STS



Miêdzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe odby³y siê w Szyd³owie po raz trzydziesty pierwszy. Pomimo 
nienajlepszych warunków pogodowych na starcie stanê³o 234 biegaczy we wszystkich kategoriach. W biegu 
g³ównym wygra³ Polak i Bia³orusinka.

Mróz i wiatr dawa³ siê we znaki zarówno uczestnikom jak i 
kibicom, którzy ustawili siê szczególnie licznie w okolicach 
startu / mety. Oficjalnego otwarcia imprezy dokona³ Wójt Jan 
Klamczyñski, zaœ dalsz¹ czêœæ, sportow¹, prowadzi³ znany 
dziennikarz sportowy W³odzimierz Rezner.

Ze zrozumia³ych wzglêdów najmniej liczn¹ grupê stanowili 
najm³odsi sportowcy w kategorii szkó³ podstawowych klas I-
II i m³odszych. Dwunastka dzieci w wieku 5 do 8 lat zas³uguje 
na najwiêksze wyró¿nienie, wiêc uhonorujmy ich tak¿e w 
naszym Kurierze. Oto oni: Hubert Bañka (PSP nr 7 Stalowa 
Wola  8 lat), Mi³osz Nowicki (SP Szyd³ów  8 lat), Kinga 
Grosicka (Gnojno  8 lat), Wiktoria Gromada (PSP Nr 1 w 
Sandomierzu  8 lat), Ma³gorzata Suchojad (SP Solec  8 lat), 
Bartosz Piwoñski (UKS Sparta Daleszyce  8 lat), Patryk 
Konecki (Topór Klimontów  7 lat), Emilia Figacz (Topór 
Klimontów  8 lat), Hubert Laskowski (SP Szyd³ów  8 lat), 
Kamil Pytowski (Szyd³ów  6 lat), Amelia Mazur (SP Szyd³ów  
7 lat) i najm³odszy uczestnik imprezy  piêcioletni Hubert 
Gwi¿d¿ z Solca.

Biegi w kategoriach dzieci i m³odzie¿y trwa³y do godziny 
15:15. Ka¿dy z zawodników otrzymywa³ na mecie 
pami¹tkowy medal, wybity specjalnie na okolicznoœæ 
imprezy. Medale za trzy pierwsze miejsca by³y wrêczane na 
ceremonii dekorowania zwyciêzców. O godz. 15:35 po 
pami¹tkowym zdjêciu wykonanym w Bramie Krakowskiej, 
wystartowa³ bieg g³ówny na 8.060 metrów.

W tej edycji, w biegu na 8 km udzia³ wziê³o 57 zawodników, w 
tym 11 z Ukrainy i 2 z Bia³orusi. Ciekawa historia wi¹¿e siê z 

dwiema Bia³orusinkami, które do Szyd³owa mia³y dotrzeæ w 
przeddzieñ imprezy. I dotar³y, tyle ¿e... do Szyd³owa w 
województwie opolskim. Gdy zorientowa³y siê, ¿e Szyd³ów 
Szyd³owowi nierówny, wyruszy³y do Opola, gdzie zd¹¿y³y na 
nocny poci¹g do Krakowa, a z Krakowa, tak¿e poci¹giem, 
przyjecha³y o 4 rano do Kielc, sk¹d przywióz³ je do Szyd³owa 
Robert Stachuczy. Umêczone nieprzewidzian¹ podró¿¹ 
natychmiast posz³y spaæ i obudzi³y siê dopiero przed 
startem. 

Strza³ z pistoletu oznajmi³ start biegu g³ównego. Od samego 
pocz¹tku tempo narzucili dwaj zawodnicy: Henryk Szost z 
Grunwaldu Poznañ i Ukrainiec Aleksander Sitkorski. Henryk 
Szost  maratoñczyk z Pekinu, powoli powiêksza³ przewagê 
nad Sitkorskim aby w koñcu finiszowaæ na dwunastym 
okr¹¿eniu z przewag¹ 26 sekund. Wœród pañ wygra³a 

Start najm³odszych uczestników.

Bieg klas V-VI ze szkó³ podstawowych.

Rywalizacja dzieci w kategorii klas III-IV ze szkó³ podstawowych.

Bia³orusinka Sviet³ana Kouhan. Druga dobieg³a na metê 
Ukrainka Julia Ignatova a trzecia Sviet³ana Kudzielich. To 
w³aœnie Kouhan i Kudzielich wyd³u¿y³y sobie drogê do 
Szyd³owa o jakieœ 600 kilometrów. Tym wiêksze nale¿y im 
siê uznanie, ¿e mimo zmêczenia uplasowa³y siê na 
czo³owych lokatach. 

Po zakoñczeniu biegu g³ównego odby³ siê bieg VIP-ów w 
którym wystartowa³o 7 panów i pani skarbnik gminy Alicja 
K³onicka. W kategorii panów do lat 40 wygra³ radny Krzysztof 
Gruca, zaœ w kategorii powy¿ej lat 40  Jan Maækowiak  
Cz³onek Zarz¹du Województwa Œwiêtokrzyskiego.

Organizatorami tegorocznej imprezy by³o Gminne Centrum 
Kultury i Urz¹d Gminy. Patronat nad wydarzeniem objê³a 

Wojewoda Œwiêtokrzyski Bo¿entyna 
Pa³ka-Koruba, Marsza³ek Województwa 
Œwiêtokrzyskiego Adam Jarubas i Œwiêto-
krzyski Kurator Oœwiaty Ma³gorzata 
Muzo³. Od strony medialnej biegi 
wspiera³y redakcje Echo Dnia, Radio 
Kielce i TVP O/Kielce. Dziêkujemy.

Tekst i zdjêcia:
Piotr Walczak
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kwiecieñ 2011

Start biegu VIP-ów.

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników biegu g³ównego i VIP-ów.

Zwyciêzca biegu g³ównego - Henryk Szost na trasie biegów.

Fot. Mateusz Szwarc

Sponsorzy 31 Ulicznych Biegów Sylwestrowych 
w Szyd³owie: EKOPLON S.A., Œrodowisko i 
Innowacje, Tombet, Matmaster, Polskie Sk³ady 
Budowlane, HSG Tadeusz Wrzeœniak, Lotto, 
Enrem Sp. z o.o., Intelster Sp. z o.o., Kolporter 
Holding, Kastel Sp. z o.o., LiZ Drzymalski sp. j., 
Bruk-Bet, Top-Serwis, Emizet Sp. z o.o., Bank 
Spó³dzielczy w Szyd³owie, GMC Sp. z o.o., 
Darbud, Izobud.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa 
inwestuj¹ca w obszary wiejskie”. Ka¿dy z uczestników imprezy otrzyma³ 

pami¹tkowy medal.

31. MIÊDZYNARODOWE ULICZNE BIEGI SYLWESTROWE

IMPREZOWY SZYD£ÓW 2011

Zapowiada siê prawdziwie wystrza³owe lato

ZAPRASZAMY DO SZYD£OWA

Obok mroŸne klimaty ale poni¿sze informacje z pewnoœci¹ 
podgrzej¹ atmosferê wœród amatorów imprez. Wiemy ju¿, 

jakie wydarzenia plenerowe szykuj¹ siê w tym roku w 
Szyd³owie. . 

17 czerwca GCK organizuje
W czerwcu odbêd¹ siê tak¿e 

organizowane przez TPZS. Kuman-Art we 
wspó³pracy z ROT WŒ zrealizuje 11 lipca w Szyd³owie 

Wyst¹pi¹ same tuzy 
sceny kabaretowej w Polsce. Program ten bêdzie 

emitowany w sierpniu na antenie TVP2. To nie koniec 
hitów tego lata. 20 i 21 sierpnia odbêdzie siê

drugiego dnia imprezy wyst¹pi zespó³
Wyj¹tkowo, bo 18 wrzeœnia, rozegra siê 

W dniach 
9 - 23 lipca odbêdzie siê 

 Kolejny 

odbêdzie siê we wrzeœniu. Nie zabraknie tradycyjnego ju¿
który planowany jest na 6 - 20 

sierpnia 2011 r. Szczegó³y dotycz¹ce imprez bêd¹ 
podawane na stronach internetowych www.szydlow.pl 

i www.szydlow.eu 

 

 IX Spotkania z Kultur¹ 
¯ydowsk¹. II Filmowe Noce 

na Zamku 

Kabaretowe spotkania z duchami. 

 14. Œwiêto 
Œliwki,  FEEL. 

13. Turniej 
Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego. 

Miêdzynarodowy Plener 
Malarski Ukraina - Mo³dawia. plener - 

Stowarzyszenia Artystów Plastyków Œwiêtokrzyskich 
 

Pleneru RzeŸbiarskiego, 
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Ponad sto tysiêcy mieszkañ- edukacji, rynku pracy i walki z wyklu- i odchodz¹cych z rolnictwa, czy 
ców województwa œwiêtokrzyskiego czeniem spo³ecznym. Najwiêcej bezrobotnych. 
skorzysta³o dotychczas z unijnego z nich dotyczy³o organizacji dodat- Elementem Kapita³u Ludzkie-
Programu Operacyjnego Kapita³ Lu- kowych zajêæ w szko³ach oraz go s¹ tak¿e bardzo popularne dotacje 
dzki. S¹ wœród nich dzieci, uczêsz- tworzenia nowych przedszkoli. Tego 

dla osób fizycznych na rozpoczêcie 
czaj¹ce do nowych przedszkoli, typu projekty skierowane s¹ m. in. do 

w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej – 
uczniowie korzystaj¹cy z dodatko- dzieci i m³odzie¿y z obszarów 

mo¿liwa do uzyskania kwota wspar-wych lekcji, pracownicy i bezrobotni, wiejskich. Dotychczas z finansowa-
cia to nawet 40 tys. z³. W firmach, podnosz¹cy swoje kwalifikacje oraz nych przez UE zajêæ pozalekcyjnych 
które powsta³y w naszym regionie osoby przedsiêbiorcze, które dziêki skorzysta³o 34 tys. œwiêtokrzyskich 
dziêki takim w³aœnie dotacjom, pracê Kapita³owi Ludzkiemu mog³y za³o¿yæ uczniów, a z zajêæ przedszkolnych – 
znalaz³o ponad 5 tys. osób.w³asny biznes. S¹ to te¿ osoby 8 tys. dzieci. Ponadto blisko 600 

zagro¿one wykluczeniem spo³ecz- Ka¿dy mieszkaniec naszego m³odych ludzi, szczególnie uzdol-
nym, z tak ró¿nych powodów, jak nionych w przedmiotach matema- województwa mo¿e byæ uczes-
choæby d³ugotrwa³e bezrobocie, nie- tyczno – przyrodniczych, otrzyma³o tnikiem projektu PO KL. Jak znaleŸæ 
pe³nosprawnoœæ czy uzale¿nienia. przyznawane przez ŒBRR stypendia projekt „dla siebie”? To proste. 

naukowe. Wszelkie informacje o realizowanych Na dofinansowanie projek-
w³aœnie przedsiêwziêciach z PO KL tów z PO KL województwo œwiêto- Kapita³ Ludzki da³ równie¿ 
s¹ w internetowej bazie – tzw. „Mapie krzyskie otrzyma³o 317,5 mln euro wielu osobom mo¿liwoœæ dosko-

(ponad 1,2 mld z³). Dotychczas za Projektów”, która znajduje siê pod nalenia swoich umiejêtnoœci oraz 
poœrednictwem Œwiêtokrzyskiego adresem www.projekty.efs.gov.pl. nauki nowych, lepszych profesji. 
Biura Rozwoju Regionalnego i Woje- Mapa dzia³a na zasadzie wyszuki-Z projektów PO KL, w ramach których 
wódzkiego Urzêdu Pracy w Kielcach warki, w której, po zaznaczeniu realizowane by³y ró¿nego rodzaju 
przyznano autorom projektów ponad odpowiednich kryteriów, zaintereso-szkolenia zawodowe, na przyk³ad 
820 milionów z³otych. wane osoby mog¹ znaleŸæ odpo-nauka jêzyka angielskiego, czy 

wiedni dla siebie projekt. obs³uga nowoczesnych maszyn Do tej pory pieni¹dze te 
zosta³y przeznaczone na realizacjê budowlanych, skorzysta³o blisko 80 
ponad tysi¹ca projektów ze sfer tys. osób, zarówno pracuj¹cych, jak 

TYSI¥C KAPITALNYCH PROJEKTÓW

Województwo œwiêtokrzyskie dobrze nawcze, a dzieci szczególnie uzdolnione 
wykorzystuje pieni¹dze z Programu na zajêcia rozwijaj¹ce ich zaintere-
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Na tle sowania.  To daje uczniom szansê na 
pozosta³ych regionów jesteœmy na lepszy start w przysz³oœæ. Program 
szóstym miejscu w kraju  pod wzglêdem Operacyjny Kapita³ Ludzki bêdzie reali-
zaawansowania w jego realizacji. Ale to zowany w Polsce i w województwie œwiê-
nie tylko liczby i statystyki. To równie¿ tokrzyskim jeszcze do 2013 r. Do 
realny wp³yw na rozwi¹zywanie proble- dyspozycji wnioskodawców pozosta³o 
mów naszego regionu. Na przyk³ad ucz- blisko czterdzieœci procent kwoty, któr¹ 
niowie ze wszystkich szkó³ podstawo- nasz region otrzyma³ na dofinansowanie 
wych w gminie Staszów zostan¹ objêci „kapita³owych” projektów. Mo¿na wiêc 
indywidualnym nauczaniem. Dziêki temu jeszcze skorzystaæ z szansy, jak¹ daje PO 
dzieci z trudnoœciami w nauce bêd¹ mog³y KL.
uczêszczaæ na dodatkowe zajêcia wyrów-

Materia³ wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Cz³onek Zarz¹du Województwa Œwiêtokrzyskiego, Piotr ̄ o³¹dek, nadzoruj¹cy wdra¿anie PO KL w naszym regionie:
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TARGI LATO PO RAZ DRUGI
W dniach 1 – 3 kwietnia 2011 r., 
przedstawiciele Gminy Szyd³ów brali 
udzia³ w XVI Targach Turystyki i Wy-
poczynku LATO 2011 w Warszawie. 
Przez trzy dni, na jednej z najwiê-
kszych tego typu imprez targowych 
w Polsce, prezentowana by³a turysty-
czna oferta Szyd³owa.

Impreza odbywa³a siê w Centrum 
Targowo-Kongresowym MT Polska 
w dzielnicy Wawer. Na stoisku Gminy 
Szyd³ów znalaz³y siê drukowane 
materia³y promocyjne m.in. ulotki, 
foldery w jêz. polskim i angielskim oraz 
dukaty lokalne „4 W³adys³awy”. 
Najwiêkszym zainteresowaniem 
cieszy³a siê degustacja œliwki wêdzo-
nej. Nie brakowa³o tak¿e amatorów 
szyd³owskiej œliwowicy.

Podczas trzech dni imprezy, targi 
odwiedzi³o 25 422 osoby zaintereso-
wane ofertami turystycznymi z Polski 
i zagranicy. By³o w czym wybieraæ, 
bowiem na warszawskich targach 
prezentowa³a siê rekordowa iloœæ 424 
wystawców z 19 krajów: 

 miasta, gminy, biura 
podró¿y, organizatorzy wypoczynku 
i inne podmioty bran¿y turystycznej.

To ju¿ drugi, samodzielny udzia³ Gminy 
Szyd³ów w tak du¿ej imprezie targowej. 
Nie by³by on mo¿liwy gdyby nie 
dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Œwiêtokrzyskiego, który w 80% 
pokrywa koszty projektu pod nazw¹ 
„Szyd³ów – polskie Carcassonne – 
kampania promocyjna”.

Piotr Walczak

Bia³orusi, 
Bu³garii, Chorwacji, Cypru, Czarno-
góry, Danii, Dominikany, Kuby, Litwy, 
£otwy, Irlandii, Macedonii, Niemiec, 
Norwegii, Polski, Ukrainy, Wêgier, 
Wielkiej Brytanii i W³och. Polskê 
reprezentowa³o 13 regionów, ponadto 
prezentowa³y siê

Na stoisku Gminy Szyd³ów najwiêkszym 
zainteresowaniem cieszy³a siê wêdzona 

œliwka oraz foldery o atrakcjach 
turystycznych naszej gminy.

Udzia³ w targach turystycznych zosta³ zorganizowany w ramach projektu "Szyd³ów - polskie Carcassonne - kampania promocyjna" 
realizowanego przez Gminê Szyd³ów i wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia³ania 

2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Osi 2 "Wsparcie innowacyjnoœci, budowa spo³eczeñstwa informacyjnego oraz wzrost 
potencja³u inwestycyjnego regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œwiêtokrzyskiego na lata 2007 - 2013".

F
ot. R

obert Stachuczy
F

ot. P
W

Fot. PW

DZIEÑ KOBIET
  Zgodnie z kilkuletni¹ tradycj¹, Gminne Centrum Kultury w Szyd³owie 
zorganizowa³o gminne obchody Dnia Kobiet. 8 marca w budynku synagogi 
ka¿da pani mog³a mi³o spêdziæ czas oraz dostaæ upominek. Jaki co roku, wójt 
Jan Klamczyñski wrêczy³ obecnym symbolicznego kwiatka, a wicestarosta 
Powiatu Staszowskiego Micha³ Skotnicki przekaza³ dla ka¿dej z kobiet s³odki 
upominek. Po ¿yczeniach od wójta i radnego powiatu Micha³a Wójtowicza 
mogliœmy ogl¹daæ wystêpy artystyczne. Na pocz¹tku, w mi³y i weso³y nastrój 
wprowadzili nas uczniowie Szko³y Podstawowej w Solcu Starym, którzy pod 
kierunkiem nauczycieli przygotowali dowcipne wystêpy kabaretowe. 
Spektakle w wykonaniu uczniów od klasy zerowej do szóstej przeplata³y siê z 
popisami  wokalnymi Oli Fit. Na koñcu wyst¹pi³a Elwira Rejnowicz z Rakowa. 
M³odziutka piosenkarka wywar³a ogromne wra¿enie na publicznoœci 
przepiêkn¹ barw¹ g³osu i doborem repertuaru.

Maria Stchuczy
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Z ¯YCIA STRZELCÓW

¯ycie cz³onków Szyd³owskiego Towa-
rzystwa Strzeleckiego na prze³omie 
2010 i 2011 roku obfitowa³o w ciekawe 
wydarzenia.

23 grudnia 2010 r. odby³ siê Marsz 
Bo¿onarodzeniowy. Zgodnie, z siê-
gaj¹c¹ II RP tradycj¹, celem marszu 
by³a wizyta w s¹siedniej parafii. 
Strzelcy szyd³owscy wyruszyli do 
Kotuszowa. Ozdob¹ formacji strzelców 
by³ jad¹cy na jej czele u³an. Oprócz 
strzelców w marszu wziê³o udzia³ tak¿e 
dwóch stra¿aków z grupy m³odzie-
¿owej OSP Szyd³ów. Na miejscu 
uczestników powita³ ksi¹dz Jerzy 
Sobczyk – proboszcz parafii Œw. 
Jakuba. Jednym z elementów marszu 
by³ turniej strzelecki z karabinka 
sportowego, w którym najlepsi okazali 
siê Wiktor Poniewierski (I miejsce), 
Dawid Poniewierski (II miejsce) oraz 
Aleksandra Jaskólska (III miejsce). 
Oprócz dyplomów najlepszej trójce 
zosta³y wrêczone nagrody rzeczowe w 
postaci stylowych lamp naftowych. 
Zakoñczenie marszu odby³o siê przy 
ognisku z pieczonymi kie³baskami. 
Wszyscy uczestnicy marszu otrzymali 
pami¹tkowe dyplomy.
  
22 stycznia 2011 r. odby³ siê 18-ty 
Marsz Szlakiem Powstania Stycznio-
wego na trasie Suchedniów – Michniów 
– Wzdó³ Rz¹dowy – Bodzentyn. 
Szyd³owskie Towarzystwo Strzeleckie 
tradycyjnie wziê³o w nim udzia³, 
wystawiaj¹c warty honorowe w Suche-
dniowie pod Krzy¿em Przedpowstañ-
czym, w Michniowie pod pomnikiem 
pomordowanych w okresie okupacji 
hitlerowskiej mieszkañców oraz w 
Bodzentynie pod p³yt¹ Marsza³ka 
Józefa Pi³sudskiego. Za trzykrotne 

uczestnictwo w Marszu Szlakiem 
Powstania Styczniowego odznaki 
srebrne (Kotylion Powstañ Narodo-
wych) otrzymali: sekcyjny ZS Dawid 
Poniewierski, st. strz. ZS Wiktor 
Poniewierski, oraz strz. ZS Karol Basa.

31 stycznia br. w Skarbczyku, STS 
zorganizowa³o spotkanie op³atkowe z 
udzia³em kapelana szyd³owskich 
strzelców ks. insp. ZS Ryszarda 
Piwowarczyka.

2 kwietnia br. cz³onkowie STS 
zdobywali glejt strzelecki. Jest to 
potwierdzenie sprawnoœci wymaganej 
w Zwi¹zku Strzeleckim od strzelców, 
oparty na tradycji z II RP. Aby zdobyæ 
glejt nale¿a³o wzi¹æ udzia³ w marszu po 
okreœlonej trasie w pe³nym rynsztunku 
piechura w okreœlonym czasie oraz 

wykonaæ 
strzelanie do 
figury bojowej 
10A dwukrotnie 
zmniejszonej. 

W tym roku glejt zdobyli:
Anna Wójcik (Kotuszów)
Agnieszka Suchojad (Kotuszów)
Kinga Górska (Kotuszów)
Katarzyna Pluczyñska (Kotuszów)
Dawid Zawada (Gacki)
Rados³aw Gulas (Mokre)
Sebastian Gulas (Mokre)
Izabela Zieliñska (Grabki Du¿e)
Jakub Kurczab (Wierzbica)
Jan Matacz (Staszów)

7 kwietnia br. w Suchedniowie poczet 
sztandarowy szyd³owskich strzelców 
uczestniczy³ w ods³oniêciu tablicy 
poœwiêconej komendantowi Zwi¹zku 
Strzeleckiego Podokrêgu Kielce, kpt. 
Janowi Ostachowskiemu. Kapitan 
Ostachowski s³u¿y³ w 4. Pu³ku Piechoty 
Kielce Bukówka. Zosta³ rozstrzelany w 
lesie w pobli¿u koszar 2. Pu³ku Artylerii 
Lekkiej Legionowej (pod skoczni¹) w 
1940 r. By³ pos³em na Sejm. Zwany by³ 
"¯elaznym Kapitanem". W uroczysto-
œciach brali udzia³ m.in. przedstawiciele 
parlamentu. Strzelcy z STS i Orlêta 
Armii Krajowej wystawili symboliczn¹ 
wartê honorow¹ pod p³yt¹. Orlêta AK (z 
komendantem Andrzejem Karysiem) 
demonstrowa³y sztandar 4. Pu³ku 
Piechoty .

Wiktor Kamiñski

S
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W Suchedniowie podczas uroczystoœci ods³oniêcia tablicy poœwiêconej 
kpt. Janowi Ostachowskiemu.

Przed Krzy¿em Przedpowstañczym w Michniowie.



  52. Sesja Rady Gminy rozpoczê³a siê 
o godz. 8.30. Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Roman Baron powita³ wszys-
tkich zebranych, po czym stwierdzi³ 
obecnoœæ wszystkich 14 radnych. Po 
przyjêciu porz¹dku obrad, protoko³u z 
poprzedniej sesji i po interpelacjach 
radnych wójt gminy Jan Klamczyñski 
przedstawi³ krótkie sprawozdanie z 
dzia³alnoœci miêdzy sesjami. Nastêpnie 
przyjêto dwie uchwa³y – o zmianach w 
bud¿ecie na 2010 r. oraz o przyjêciu 
programu wspó³pracy na rok 2011 z 
organizacjami pozarz¹dowymi.
  Uroczystym punktem sesji by³y po-
dziêkowania na zakoñczenie kadencji 
samorz¹du gminnego. Przewodnicz¹-
cy Roman Baron odczyta³ najpierw 
podziêkowanie dla ca³ej Rady Gminy 
od Wojewody Œwiêtokrzyskiego Bo-
¿entyny Pa³ki-Koruby a nastêpnie po-
dzieli³ siê swoimi refleksjami na temat 
mijaj¹cych 4 lat samorz¹du gminne-go. 
Przewodnicz¹cy podziêkowa³ wszys-
tkim radnym, wójtowi, pracownikom 
urzêdu gminy, so³tysom i wszystkim 
osobom z którymi Rada Gminy 
wspó³pracowa³a podczas tej kadencji. 
Po wrêczeniu pami¹tek g³os zabra³ wójt 
Jan Klamczyñski, dziêkuj¹c radnym za 
zaanga¿owanie i wspó³pracê na rzecz 
rozwoju gminy. Tak¿e radny powiatu 
staszowskiego – Micha³ Skotnicki 
wyrazi³ podziêkowania i ¿yczy³, aby 
kolejna Rada Gminy dobrze wspó³pra-
cowa³a z samorz¹dem powiatowym.
  O godz. 9.30 w koœciele œw. W³ady-
s³awa odby³a siê msza œwiêta w której 
uczestniczy³y m.in. w³adze samorz¹-
dowe, poczty sztandarowe OSP, 
poczet sztandarowy kombatantów, 
Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz 
Publicznego Gimnazjum w Szyd³owie. 

Mszê koncelebrowali: ks. proboszcz 
Ryszard Piwowarczyk oraz ks. prefekt 
Wojciech Polit, który wyg³osi³ piêkne 
kazanie nawi¹zuj¹ce do narodowego 
œwiêta.
 Kolejnym punktem obchodów by³o 
z³o¿enie wi¹zanek kwiatów przed 
Pomnikiem Walcz¹cych Poleg³ych 
i Pomordowanych w latach 1939 – 
1945. Kwiaty z³o¿yli przedstawiciele 
kombatantów, Rady Gminy, Urzêdu 
Gminy, Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, Szko³y Podstawowej w Solcu, 
Szko³y Podstawowej w Szyd³owie, 
Publicznego Gimnazjum w Szyd³owie, 
Gminnej Spó³dzielni „SCh” w Szyd³o-
wie, Zak³adu Gospodarki Komunalnej 
w Szyd³owie, Towarzystwa Przyjació³ 
Ziemi Szyd³owskiej, EMIZET Sp. z o.o. 
w Szyd³owie oraz Gminnego Centrum 
Kultury.
  Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê 
w sali gimnastycznej gimnazjum. Od-
by³a siê tutaj uroczysta akademia, któr¹ 
zainaugurowano wspólnym odœpie-
waniem Mazurka D¹browskiego. 
Uczniowie gimnazjum przygotowali 
specjalne wydanie programu infor-
macyjnego „Panorama” podczas któ-
rego przeprowadzono relacjê z obcho-
dów Œwiêta Niepodleg³oœci w szyd³ow-
skim gimnazjum. Widowisko przepla-
tane by³o muzyk¹, œpiewem oraz 
multimedialn¹ prezentacj¹. Scena-
riusz akademii zosta³ opracowany 
przez panie: Dorotê Miklaœ, Barbarê 
Rak, Mariê Sobieraj i Urszulê 
Skotnick¹.
  Po nagrodzonym gromkimi oklaska-
mi przedstawieniu, z okolicznoœcio-
wym referatem wyst¹pi³ wójt Jan 
Klamczyñski, który nawi¹za³ tak¿e do 
tegorocznych obchodów 30-lecia pow-
stania „Solidarnoœci”. Na zakoñczenie, 
dyrektor Gimnazjum Dorota Kowal-
czewska-Spetel podziêkowa³a za 
przygotowanie i wykonanie przedsta-
wienia, zaœ goœciom za przybycie.

£Y¯KA DZIEGCIU 
W BECZCE MIODU

 Ró¿ne s¹ przejawy patriotyzmu. Jedni 
wywieszaj¹ flagê, inni dzia³aj¹ 
spo³ecznie na rzecz ogó³u, jeszcze inni 
dobrze wykonuj¹c swoj¹ pracê te¿ 

przyczyniaj¹ siê do rozwoju kraju. 
Czêste s¹ niestety przypadki skrajnie 
odmienne. Przez wiele lat przy 
Pomniku Walcz¹cych Poleg³ych i 
Pomordowanych w latach 1939-1945 
sta³y metalowe znicze wykonane z 
pocisków armatnich przez komendanta 
szyd³owskich strzelców Mariana 
Lesiaka. Podczas œwi¹t pañstwowych i 
innych uroczystoœci pali³ siê w nich 
ogieñ w ho³dzie poleg³ym za Ojczyznê. 
Kilka dni przed Œwiêtem Niepodleg-
³oœci ktoœ te znicze ukrad³. Szerszy 
komentarz jest w tym miejscu w 
zasadzie zbyteczny.

Piotr Walczak

OJCZYZNA MA DROGA 

Po po³udniu, w koœciele œw. W³ady-
s³awa odby³ siê koncert zespo³u 
„Kasztalon”. Program muzyczno 
poetycki zatytu³owany „Ojczyzna ma 
droga” na który z³o¿y³y siê piosenki 
patriotyczne oraz wiersze poetów 
romantycznych wprowadzi³ s³uchaczy 
w g³êbiê prze¿yæ patriotycznych. 
Wspania³a recytacja Dawida Ponie-
wierskiego, pe³ne ekspresji brzmienie 
solisty Wies³awa Urbanowskiego, 
koloryt saksofonu, tr¹bki, akordeonu i 
gitary oraz treœæ pieœni œpiewanych 
przez chór „Kasztalon” pozostawi³ 
przyjemne wra¿enie muzyczne. Na 
saksofonie gra³a Milena Cecot, na 
tr¹bce – Adam Kluszczyñski, na 
akordeonie – Wojtek Stachniak, na 
gitarze – Kinga Górska. Ca³oœæ przy-
gotowa³ Adam Kluszczyñski a koncert 
odby³ siê pod patronatem Gminnego 
Centrum Kultury w Szyd³owie.

 Adam Kluszczyñski

Ostatnia sesja Rady Gminy V kadencji, pami¹tkowe zdjêcia, msza œwiêta, 
z³o¿enie kwiatów w ho³dzie poleg³ym za Ojczyznê, uroczysta akademia 
w gimnazjum i popo³udniowy koncert w koœciele – tak w skrócie wygl¹da³y 
obchody 11 Listopada w Szyd³owie.

91. ROCZNICA

Kwiaty pod szyd³owskim pomnikiem 
z³o¿yli m.in. kombatanci.
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Przedstawienie nawi¹zuj¹ce do 
Narodowego Œwiêta 11 Listopada 
w wykonaniu uczniów Gimnazjum.



wiecieñ nazwany kiedyœ Miesi¹-Kcem Pamiêci Narodowej – dla 
wszystkich Polaków – kwiecieñ – maj – 
to miesi¹ce kojarz¹ce siê nie tylko 
z piêkn¹ wiosn¹, ale i z tym,  ¿e kiedyœ – 
66 lat temu – zakoñczy³a siê II wojna 
œwiatowa. Wspominamy straszne 
czasy okrucieñstwa i m¹k, wspomi-
namy jak wygl¹da³y po wojnie nasze 
miasta, miasteczka i wsie – gruzy, 
zgliszcza, miny, nêdza.
  Zniszczony by³ Szyd³ów i okolice ale 
jeszcze bardziej zniszczony by³ Kotu-
szów, bo tu pó³ roku trwa³ front na linii 
rzeki Czarnej. W tamtym pamiêtnym 
1945 roku w maju przyby³ do Kotuszo-
wa z polecenia ks. bp. Jana Kantego 
Lorka ks. Antoni Sobczyk. Nie narze-
ka³ lecz „zakasa³ rêkawy” i zabra³ siê do 
pracy duszpasterskiej, aby pomóc 
zmêczonym ludziom odbudowaæ ca³-
kowicie zniszczon¹ œwi¹tyniê.
  Wraz z Parafianami przywróci³ blask 
dawnej piêknej œwi¹tyni. By³ niestru-
dzony. Pracowa³ fizycznie, by³ znanym 
spowiednikiem i kaznodziej¹.
  W tym roku 2011, w roku 9-tej rocz-
nicy Jego œmierci, która przypada na 
dzieñ 9 kwietnia pragnê wspomnieæ 
tylko niewielki fragment dzia³alnoœci 
duszpasterskiej ksiêdza kanonika 
Antoniego. Oto zorganizowa³ z dziew-
cz¹t i ch³opców krucjatê dzieciêc¹ 
w Kotuszowie.

  Pamiêtam jak przed Obrazem Matki 
Bo¿ej £askawej Kotuszowskiej przy-
rzekaliœmy wiernoœæ i œpiewaliœmy 
cudowny hymn.

Myœmy rycerze Króla Œwiata,
który za tron swój wzi¹wszy krzy¿
w Eucharystii wci¹¿ siê brata
z ludŸmi co sercem rw¹ siê wzwy¿

Myœmy rycerze Pana
co Bóstwo w hostii skry³
wiedzie nas doñ Niepokalana
ucz¹c nie szczêdziæ w boju si³

W bój idziem matko Bo¿a,
Królowo Ty nas strze¿.
Zaw³adnij Polsk¹ a¿ do morza
i wszystkie serca Panu zbierz.

  Starsze (¿eby nie napisaæ stare) po-
kolenie parafian wspomina z uzna-
niem i wdziêcznoœci¹ Osobê Ksiêdza 
Proboszcza Antoniego i modli siê 
z ufnoœci¹, aby Matka Bo¿a rzeczy-
wiœcie zaw³adnê³a Polsk¹ i wszystkie 
polskie serca zabra³a i zanios³a Panu 
Bogu.

Mieczys³awa Adamowicz

P.S. Wiêcej o ks. kanoniku Antonim 
Sobczyku za rok – w 10-t¹ rocznicê 
œmierci.

Ksi¹dz Antoni Sobczyk, ur. 25 lutego 
1912 r. w Zawichoœcie. L.O. ukoñczy³ 
w 1934 r. w Sandomierzu. Wy¿sz¹ 
Szko³ê Duchown¹ równie¿ odbywa³ 
w Sandomierzu (lata 1934-1939). 11 
czerwca 1939 r. przyj¹³ œwiêcenia 
kap³añskie z r¹k bpa J.K. Lorka. Jako 
wikariusz pracowa³ w Ba³towie (1939-
43), Po³añcu (1943-45). Proboszczem 
w Kotuszowie by³ od maja 1945 r.

WSPOMNIENIE O KS. A. SOBCZYKU

Z ¯YCIA PRZEDSZKOLA
  W bie¿¹cym roku szkolnym postano-
wi³yœmy zorganizowaæ pierwsze w na-
szym przedszkolu Pasowanie na 
Przedszkolaka. Pomys³ ten zyska³ 
aprobatê nauczycieli i zosta³ wpisany 
do przedszkolnego kalendarza uro-
czystoœci. 
  Po zaaklimatyzowaniu siê w nowym 
œrodowisku, w dniu 3 listopada, dzieci 
zaprezentowa³y ró¿ne wiersze, pio-
senki, prosty uk³ad taneczny przed 
wiêkszym audytorium – starszymi 
kolegami i zaproszonymi Rodzicami. 
Po programie artystycznym nadszed³ 
moment Pasowania. Dzieci obieca³y 
m.in., ¿e bêd¹ zawsze uœmiechniête, 
¿e bêd¹ siê zgodnie i weso³o bawiæ itp. 
Wagi i znaczenia tego wydarzenia 
dope³ni³ „paluszkowy podpis”. W na-
grodê ka¿de dziecko otrzyma³o Dy-
plom Pasowania oraz odznakê Super 
Przedszkolaka. Po czêœci oficjalnej 
uroczystoœci zaproszono wszystkich 
na s³odki poczêstunek.

  Taka forma spotkania pozwoli³a bli¿ej 
poznaæ siê Rodzicom miêdzy sob¹, a 
dzieciom z Rodzicami swoich rówieœ-
ników. Przyby³e na spotkanie Mamy i 
Tatusiowie mieli mo¿liwoœæ zobaczyæ 
swoje pociechy na tle ca³ej grupy, 
przekonaæ siê, ¿e w przedszkolu 
panuje atmosfera ¿yczliwoœci wobec 
dzieci, ¿e mog¹ byæ spokojni o swoje 
„skarby”. 
  Mamy nadziejê, ¿e Pasowanie na 
Przedszkolaka na sta³e zagoœci w ka-
lendarzu uroczystoœci naszej placówki i 
chocia¿ organizowane za ka¿dym 
razem inaczej, zawsze bêdzie Ÿród³em 
radoœci i zadowolenia wszystkich jego 
uczestników.

 * * *
   Jednym z najbardziej oczekiwanych 
przez dzieci goœci w przedszkolu jest 
Miko³aj. Jego przybycie 6 grudnia wy-
wo³uje wielk¹ radoœæ. Dzieci wita³y 
Miko³aja piosenkami i wierszykami. 

Miko³aj zrewan¿owa³ siê wspania³ymi 
prezentami. Na koniec uroczystoœci 
zaprosi³y goœcia do wspólnego zdjêcia i 
zabawy. Miko³aju, wróæ do nas za rok!

 * * *
   W nastrój nadchodz¹cych œwi¹t 
wprowadzi³y nas przedszkolaki z gru-
py starszej przedstawieniem jase³-
kowym, które od kilku lat jest tradycj¹ 
naszego przedszkola. Wszyscy rodzi-
ce przygotowali dla swoich dzieci ba-
jecznie kolorowe stroje. Podziwiali ich 
m³odsi koledzy, rodzice i dziadkowie.
  Po przedstawieniu – same przyjem-
noœci – z³o¿enie ¿yczeñ, wrêczenie 
upominków dla dzieci. Takie uroczys-
toœci wp³ywaj¹ na zacieœnienie wiêzi 
pomiêdzy rodzicami, dzieæmi a przed-
szkolem. 

 Stanis³awa Treliñska
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Tajemnica figury pielgrzymiego szlaku
Niecodzienne zjawiska, które chcê 
opisaæ dotyczy³y podró¿nych i mia³y 
miejsce przy drodze prowadz¹cej 
z Korytnicy do Szyd³owa. Pó³ wieku 
temu nie by³o asfaltowej drogi przez 
Osówkê, czy te¿ Kotuszów i tras¹ t¹ 
przemieszczali siê czêsto ludzie, by 
dotrzeæ do autobusu w Szyd³owie 
i jechaæ dalej.
  Podró¿owanie t¹ drog¹ sprawia³o pie-
szym, czy te¿ korzystaj¹cym z za-
przêgów konnych, wiele przyjemnoœci 
ze wzglêdu na malowniczy krajobraz 
po³o¿onych w oddali Gór Œwiêto-
krzyskich. Niektórym podró¿nym zda-
rzy³o siê prze¿yæ na wspomnianym 
odcinku drogi przedziwne zjawiska. 
Obok drogi sta³y krzy¿e: na wznie-
sieniu bli¿ej Szyd³owa, bardzo wysoki, 
drewniany, a trochê dalej w dolinie 
kamienna figura. Drewniany krzy¿ 
nazwany by³ „krzy¿em Bia³ków” i sta³ na 
skrzy¿owaniu polnych dróg, natomiast 
kamienna figura w dolinie, w kêpie bzu 
na granicy pól Szyd³owa i Korytnicy. 
  Od czasów II wojny œwiatowej, przez 
dziesi¹tki lat, nie by³o na wsi pr¹du, 
radia i telewizji, ale przez to ludzie byli 
bardziej otwarci dla siebie, pomagali 
sobie wzajemnie, spotykali siê w d³u-
gie jesienno zimowe wieczory i opo-
wiadali, co spotyka³o podró¿nych id¹-
cych czy jad¹cych pielgrzymim szla-
kiem. Niecodziennoœci te, wed³ug 
opowiadaj¹cych zdarza³y siê w po-
³udnie lub o pó³nocy: pojawia³y siê 
przed id¹cymi bia³e koty, które myli³y 
drogê, s³ychaæ by³o tupot koñskich 
kopyt albo przedziwne œwisty, œmiechy 
czy p³acz.

  Pewien gospodarz wraca³ z Szyd³o-
wa do domu noc¹ i gdy zbli¿y³ siê do 
kamiennej figury, zobaczy³ przed sob¹ 
dwie bardzo zgrabne dziewczyny, które 
przed nim tañczy³y, przeskakuj¹c z 
jednej strony drogi na drug¹. W  ten 
sposób prowadzi³y go przez jakiœ czas, 
ale by³ to cz³owiek, któremu nocne 
podró¿e nie by³y straszne, wiêc 
przystan¹³ i powiedzia³: „Wszelki duch 
Pana Boga chwali, a wy k... co ode 
mnie chcecie?!!! Po takim zaklêciu 
tancerki zniknê³y.
  Zimow¹ por¹ mieszkaniec wioski 
wraca³ do domu saniami zaprzêgniê-
tymi w dwa konie i gdy zbli¿a³ siê do 
figury, zobaczy³ dwóch kawalerów, 
którzy nie pytaj¹c przysiedli siê do 
niego na siedzenie. W ich towarzys-
twie dojecha³ do w³asnej zagrody, a na 
podwórzu kawalerowie zeskoczyli z 
sañ i zaczêli ochoczo wyprzêgaæ konie. 
Zaniepokojony zawo³a³ ¿onê, a gdy ta 
pojawi³a siê w drzwiach domu po 
kawalerach nie by³o ¿adnego œladu.
  Up³ywaj¹cy czas i postêp techniczny 
nie sprzyja pielêgnacji wieœci gminnej, 
niewiele osób pamiêta o wydarze-
niach obok figury i pewnie by o nich 
ca³kiem zapomniano. Sprawa od¿y³a 
jesieni¹ 2010 roku, gdy nowy w³aœci-
ciel pola, na którym sta³a figura, zacz¹³ 
porz¹dkowaæ go, wykarczowa³ krzaki 
bzu, ods³oni³ coko³y kamienne i 
wydoby³ z ziemi fragmenty wczeœniej-
szych figur.
 
  Warto by³oby tê figurê odbudowaæ 
i przypomnieæ wydarzenia – legendy 
minionych lat, bo: „To wszystko, to 

wszystko Ojczyzna ma”, jak œpiewa 
zespó³ „Kasztalon” z Korytnicy.

 Janina Marczewska

Od Redakcji: Publikujemy w tym nu-
merze Kuriera pierwsz¹ opowieœæ 
o prze¿yciach jakich doznali okoliczni 
mieszkañcy podró¿uj¹cy p¹tniczym 
szlakiem. Tym, co wydarzy³o siê na 
korytnickiej drodze, redakcja Kuriera 
jest ¿ywo zainteresowana i bêdzie 
publikowaæ relacje naocznych œwiad-
ków.

Powalone przez czas: kamienny cokó³ i me-
talowy krzy¿. Zdjêcie z wrzeœnia 2006 roku.
Fot. Piotr Walczak

 W dniach 31 paŸdziernika - 1 listopada 2010 r. na cmentarzu w Szyd³owie ok. 20 
wolontariuszy kwestowa³o na odnowê zabytkowych nagrobków znajduj¹cych siê 
na tutejszej nekropolii. W niedzielê, do puszek zebrano 1.525,30 z³ zaœ w 
poniedzia³ek 2.421,84 z³ i 0,7€ (które wymieniono na 4 z³) co da³o ³¹czn¹ kwotê 
3.951,14 z³. Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Szyd³owskiej sk³ada serdeczne 
podziêkowania dla wszystkich darczyñców za przekazane datki oraz wszystkim 
wolontariuszom za udzia³ w kweœcie. Wolontariusze uczestnicz¹cy w kweœcie: 
Ma³gorzata Cecot, Stanis³aw Cecot, Renata D³ugosiewicz, Krzysztof Gruca, 
Stanis³aw Józefowski, Jan Klamczyñski, Jerzy Klamczyñski, Szczepan 
Klamczyñski, Alicja Kluszczyñska, Izabela Krêcisz, S³awomir Krêcisz, Ewelina 
Lejk, Damian Lubelski, Konrad Lubelski, Zbigniew Lubelski, Jerzy Maku³a, 
Zbigniew Olszewski, Bo¿ena Opatowicz, Marcin Pasternak, Kornelia Pytowska, 
Patryk Rudnik, Pawe³ Siennicki, Halina Szwarc, Leszek Wójcik, Violetta Zarzycka, 
Adam Zmorek, Ania Zmorek. W 2009 r. zebrano 2.826,76 z³ a w 2008 r. - 1950,34 
z³. Pieni¹dze zebrane w ostatnich 3 latach przeznaczone zostan¹ na renowacjê 
zabytkowego nagrobka ostatniego burmistrza Szyd³owa.

Zarz¹d TPZS
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UDANA KWESTA

Kwestuje Zbigniew Lubelski (prezes TPZS) 
z synem Damianem. Fot. Konrad Lubelski
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PIÊKNA ITALIA
  W dniach od 1 do 10 kwietnia 2011 r. 
mia³a miejsce pielgrzymka do grobu 
Jana Paw³a II, do Rzymu i innych w³os-
kich sanktuariów. W pielgrzymce wziê-
³o udzia³ 49 osób, a wœród nich 32 oso-
by z parafii œw. W³adys³awa w Szyd³o-
wie. Organizatorem pielgrzymki z ra-
mienia Rodziny Radia Maryja przy 
parafii œw. Józefa w Kielcach by³ p. W³a-
dys³aw Burzawa z Kielc, a opiekunem 

duchowym – proboszcz szyd³owskiej 

parafii, ks. Ryszard Piwowarczyk. 
Pielgrzymi odwiedzili wiele niezwy-
k³ych miejsc, wspania³ych zabytków 
oraz przepiêknych bazylik i koœcio³ów.
Pierwszym w³oskim miastem na 
pielgrzymkowej trasie by³a Wenecja. 
W kwietniowym s³oñcu piêknie prezen-
towa³y siê gondole, romantycznie 
pokonuj¹c w¹skie uliczki zatopione 
w wodzie. Na placu œw. Marka 
podziwialiœmy dumn¹, dostojn¹ i a¿ 
kipi¹c¹ od z³ota, Bazylikê tego  
œwiêtego patrona Wenecji. W¹skie, 
zat³oczone uliczki pe³ne urokliwych 
pami¹tek i piêkne mosty, dope³nia³y 
krajobrazu tego niezwyk³ego miasta. 
Trochê ¿al by³o opuszczaæ to miasto, 
ale by³o ono przecie¿ dopiero 
zapowiedzi¹ piêknych rzeczy, które na 
nas czeka³y na w³oskiej ziemi. 
 Kolejne odwiedzone miasto, to Padwa, 
do której przybywa siê zazwyczaj, aby 
zobaczyæ Uniwersytet oraz pomodliæ 
siê w Bazylice œw. Antoniego, patrona 
rzeczy zagubionych, albo lepiej 
powiedzieæ, patrona tego, czego warto 

szukaæ. Uczestnicz¹c we Mszy œw. 
w miejscu uœwiêconym ¿yciem i dzia-
³alnoœci¹ tego wspania³ego œrednio-
wiecznego kaznodziei, modliliœmy siê, 
by s³owa przez nas wypowiadane, by³y 
dobre, piêkne i prawdziwe, by budzi³y 
nadziejê i pomaga³y ¿yæ, podobnie jak  
s³owa œw. Antoniego.
 W nastêpnym dniu odwiedziliœmy 
Loreto, gdzie znajduje siê sanktuarium 
Santa Casa, czyli  Œwiêty Domek, 
w którym mia³o miejsce zwiastowanie 
Najœwiêtszej Maryi Panny. W œrednio-
wieczu Santa Casa zosta³o przywie-
ziona z Nazaretu do Loreto.  Warto 
zaznaczyæ, ¿e wierna kopia tego 
sanktuarium znajduje siê niedaleko 
Szyd³owa, w Piotrkowicach k/Chmiel-
nika, gdzie stró¿ami Maryi Loretañskiej 
s¹ Ojcowie Karmelici. W Loreto 
obowi¹zkowa jest te¿ chwila modlitwy 
i zadumy na cmentarzu polskich 
¿o³nierzy, którzy zginêli podczas II 
wojny œwiatowej. Przybyliœmy te¿ do 
Manoppello, miejscowoœci wielkoœci 
Szyd³owa, gdzie jest sanktuarium  
Volto Santo (Œwiête Obl icze).  
Przechowywana jest tu niezwyk³¹ 
relikwia, a mianowicie Ca³un, który jest 
grobow¹ chust¹ Chrystusa. Nie sposób 
by³o opuœciæ miasteczko Lanciano, 
gdzie mo¿na zobaczyæ w relikwiarzu 
cz¹stkê miêœnia sercowego i grudki 
krwi, które powsta³y w cudowny sposób 
w czasie sprawowania Eucharystii, 
z hostii i wina, podczas konsekracji. Ten 
cud eucharystyczny mia³ miejsce 

w klasztorze w Lanciano ok. r. 700. Po 
dok³adnych badaniach naukowych 
okaza³o siê, ¿e   ta krew posiada grupê 
AB, czyli tak¹ sam¹ jak krew z Ca³unu 
Turyñskiego, p³ótna, które okrywa³o 
cia³o Jezusa Chrystusa. 
 Wielkie wra¿enie na pielgrzymach 
wywar³o sanktuarium œwiêtego Micha³a 
Archanio³a w Monte Sant Angelo. Ta 
œwi¹tynia, zbudowana w grocie, 
w ska³ach, jest jedyn¹ œwi¹tyni¹ na 
œwiecie poœwiecon¹ nie ludzk¹ rêk¹, 
lecz przez Anio³ów. Tu œwiêty  Micha³ 
Archanio³ zapewnia³ podczas obja-
wieñ, ¿e modlitwy  zanoszone do Boga 
w tym miejscu, bêd¹ wys³uchane. 
 Bardzo wa¿nym miejscem na naszej 
trasie by³o San Giovani Rotondo, 
miasto nieod³¹cznie zwi¹zane z O. Pio. 
Ten niezwyk³y œwiêty, który przepo-
wiedzia³ biskupowi Karolowi Wojtyle, 
¿e bêdzie papie¿em, przez 50 lat nosi³ 
stygmaty, czyli rany na rêkach , nogach 
i w boku, podobnie jak Jezus Chrystus. 
Lekarze i naukowcy byli zdumieni i nie 
potrafili w sposób naukowy wyjaœniæ tej 
tajemnicy. Pobyt w tym miejscu jeszcze 
bardziej przybli¿y³ nam postaæ, ¿ycie 
i ca³e dzie³o tego œwiêtego, którego kult 
rozwija siê bardzo szybko. Odwiedziliœ-
my te¿ miasteczko Pietrelcina, gdzie 
urodzi³ siê i wychowa³ O. Pio.
 Ciekawym miejscem by³a Capua, 
gdzie znajduj¹ siê ruiny staro¿ytnego 
Colosseum. 
  Niezwyk³e prze¿ycia zwi¹zane by³y 
z nawiedzeniem Monte Cassino. Na 
grobach bohaterskich ¿o³nierzy pol-
s k i c h  n i e  z a b r a k ³ o  m o d l i t w y  
i patriotycznych œpiewów. Podziwialiœ-
my te¿ piêkny klasztor, w którym 
zdobywa³ œwiêtoœæ patron Europy 
i patron obecnego papie¿a, - œw. 
Benedykt.
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Najwa¿niejszym jednak miastem, które 
nawiedziliœmy, by³ Rzym, stolica 
chrzeœcijañskiego œwiata.  Roma caput 
mundi (Rzym - stolica œwiata), jak 
mawiali staro¿ytni, nie zawiód³ naszych 
oczekiwañ. Wspania³e bazyliki, 
zabytkowe budowle sprzed tysiêcy lat, 
przepiêkne fontanny, niezwyk³y klimat 
i urok, wywar³y na nas niezapomniane 
wra¿enie. Cztery bazyliki wiêksze: œw. 
Piotra na Watykanie, œw. Paw³a za 
Murami, œw. Jana na Lateranie i Matki 
Bo¿ej Wiêkszej (Œnie¿nej) ogl¹daliœmy 
z wielkim wzruszeniem. Pokonane na 
kolanach Œwiête Schody,  po których, 
wed³ug tradycji, Pan Jezus wchodzi³ na 
s¹d do Pi³ata, by³y okazj¹ do modlitwy 
i zadumy. 
  Piêkne chwile prze¿yliœmy na placu 
œw. Piotra na Watykanie podczas 
audiencji u papie¿a Benadykta XVI. 

Jego bliskoœæ fizyczna, modlitwa i ca³¹ 
oprawa audiencji na d³ugo pozostan¹ 
w naszej pamiêci. 
  Najwiêksze jednak wzruszenie ogar-
nê³o nasze serca kiedy przysz³o nam 
zgi¹æ kolana i sk³oniæ g³owy przed 

grobem najwiêkszego z Polaków – pa-

pie¿a Jana Paw³a II. £zy wzruszenia 
same cisnê³y siê do oczu, a pamiêæ 
przywo³ywa³a bez trudu Jego dostojn¹ 
postaæ i pogodn¹ twarz. Chyba ka¿dy 
z nas mia³ nieodparte wra¿enie,  ¿e to 
miejsce jest œwiête, a nasza tu 
obecnoœæ jest niezwyk³¹ ³ask¹ od Pana 
Boga. W chwilach modlitwy powierza-
liœmy nasze intencje i naszych bliskich, 
Bogu, przez wstawiennictwo b³ogo-
s³awionego Jana Paw³a II, choæ jego 
beatyfikacja nast¹pi dopiero za kilka 
tygodni, 1 maja 2011. Dla wiêkszoœci z 

nas ta szczególna „audiencja u grobu 
Jana Paw³a II” by³a najwa¿niejszym 
punktem naszej pielgrzymki. 
 Jeszcze tylko wspania³y œredniowiecz-
ny Asy¿, miasto œw. Franciszka i  œw. 
Klary,  i mogliœmy  wracaæ do Ojczyzny. 
Z ziemi w³oskiej do Polski. Wdziêczni 
Bogu za tak wspania³e prze¿ycia i ten 
szczególny czas rekolekcji w drodze.  
  Nieco utrudzeni  ale bardzo szczêœliwi 
pielgrzymi jeszcze przez d³ugi czas 
bêd¹ odbywaæ swoj¹ pielgrzymkê 
w pamiêci i w sercu,  i wiele razy têskniæ 
zapewne za w³oskim s³oñcem,  w³osk¹ 
kuchni¹ i w³oskimi krajobrazami.  I, co 
najwa¿niejsze, za wieloma œwiêtymi, 
którzy stali siê nam bardziej znani 
i o wiele bli¿si.

Ks. Ryszard Piwowarczyk
Zdjêcia z archiwum parafialnego

Gmina nie mo¿e p³aciæ za przy³¹cza

Powiedzmy NIE! dzikim wysypiskom

  Gmina na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê 
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków 
(Dz. U. nr 123, poz. 858 ze zm.) jest 
zobowi¹zana w ramach zadañ 
w³asnych do zbiorowego zaopatrzenia 
w wodê i odprowadzania œcieków. 
  W zwi¹zku z tym Gmina Szyd³ów 
realizuje zadanie "Budowa kanalizacji 
w miejscowoœci Szyd³ów wraz 
z oczyszczalni¹ œcieków - I etap",  
w ramach którego zostanie wykonana 
sieæ kanalizacji sanitarnej wraz 
z przy³¹czami do odbiorców. 

Z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym 
odprowadzaniu œcieków wynika, ¿e to 
osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie 
nieruchomoœci do sieci zapewnia na 
w³asny koszt realizacjê budowy 
przy³¹cza. 
 Tym samym, budowa przy³¹cza 
kanalizacyjnego nie mieœci siê 
w ramach zadañ w³asnych gminy. 
Dlatego te¿ aby móc realizowaæ tê 
inwestycjê w takim zakresie Gmina 
zawiera z mieszkañcami umowy 
cywilnoprawne.  Zgodnie z § 1 umowy 
Gmina jako inwestor zobowi¹zuje siê 
do wykonania na rzecz w³aœciciela 
nieruchomoœci przy³¹cza. Natomiast 
druga strona w zamian za wykonanie 

œwiadczenia, o którym mowa w § 1 
umowy zobowi¹zuje siê do dokonania 
rycza³towej wp³aty w wysokoœci 1350 
z³.
  Podpisanie w/w umowy  jest warun-
kiem wykonania przy³¹cza i pod³¹-
czenia do kanalizacji sanitarnej. 
W przeciwnym przypadku, mieszkañcy 
bêd¹ musieli wykonaæ przy³¹cza do 
budynków we w³asnym zakresie,  a co 
za tym idzie, powinni liczyæ siê 
z wiêkszymi kosztami.

Anna Chojecka

Szanowni Pañstwo, 

W zwi¹zku z ci¹gle powiêkszaj¹c¹ siê liczb¹ dzikich wysypisk na terenie naszej gminy apelujê o nie wyrzucanie 
odpadów komunalnych w miejsca zabronione. W 90% wyrzucane odpady na ³¹kach czy w lasach s¹ odpadami 
przeznaczonymi do selektywnej zbiórki odpadów, których wywóz na terenie naszej gminy jest bezp³atny. 

Chc¹c dotrzeæ do osób wyrzucaj¹cych œmieci w miejsca zabronione sugerujê, ¿e bardziej op³aca siê segregowanie 
odpadów i pozbywanie siê ich w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami za darmo, ni¿ zanieczyszczanie terenów, które 
nas otaczaj¹ pod groŸb¹ poniesienia wysokiej kary w wysokoœci 5000 z³. (z dodatkow¹ kar¹ ca³kowitego uprz¹tniêcia 
zaœmieconego terenu). 

Ponadto proszê nie pozostawianie worków ze zmieszanymi odpadami komunalnymi  obok pojemników na 
segregacjê. „Gniazdo” segregacji NIE JEST ŒMIETNIKIEM ANI WYSYPISKIEM. Podrzucanie œmieci ko³o tych pojemników 
jest ³amaniem prawa  i podlega karze grzywny, takiej samej jak w wypadku wyrzucania œmieci do lasu.

Zastanówmy siê nad swoim postêpowaniem. Wszyscy tworzymy wizytówkê naszej gminy, a ponadto dajemy 
niechlubny przyk³ad najm³odszym mieszkañcom - naszym dzieciom.

Jan Klamczyñski
Wójt Gminy Szyd³ów
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  W dniach od 6 do 10 grudnia 2010 
roku mia³am przyjemnoœæ uczestni-
czyæ w programie Meet your MEP na 
zaproszenie Pos³a do Parlamentu Eu-
ropejskiego Czes³awa Siekierskiego. 
W ramach tego projektu grupa przed-
stawicieli lokalnych mediów katolic-
kich z województwa œwiêtokrzyskiego, 
lubelskiego i ma³opolskiego odwie-
dzi³a siedzibê Parlamentu Europej-
skiego w Brukseli. 

  Pobyt w Brukseli rozpoczêliœmy od 
zwiedzania. Stolica Belgii i Unii Euro-
pejskiej to miasto po³o¿one w œrodko-
wej czêœci kraju nad rzek¹ Senne, która 
obecnie p³ynie pod miastem a nad ni¹ 
przebiega g³ówny bulwar miasta. Spa-
cer po tym barwnym, kosmopolitycz-
nym mieœcie, gdzie na ulicach mijasz 
ludzi wszystkich narodowoœci i s³y-
szysz wszystkie jêzyki œwiata, roz-
poczêliœmy od Placu Mêczenników, 
gdzie nasz przewodnik ks. Piotr Hart-
kiewicz – asystent pos³a Siekierskie-
go, przedstawi³ historiê miasta. 
Wêdruj¹c uliczkami centralnej czêœci 
miasta sk³adaj¹cej siê z Brukseli Dol-
nej i Górnej, ró¿ni¹cej siê pod wzglê-
dem funkcjonalnym i architektonicz-
nym, mogliœmy podziwiaæ wspania-
³oœæ gotyckiej Katedry œw. Micha³a i œw. 
Guduli s³yn¹cej z piêknych XVI 
wiecznych witra¿y, renesansowego, 3-
tonowego o³tarza g³ównego, a tak¿e 
imponuj¹cej barokowej ambony z mo-
tywem Adama i Ewy – niestety ju¿ nie w 
Raju. Uwagê przyci¹ga Pa³ac Naro-
dów bêd¹cy siedzib¹ Parlamentu Bel-
gijskiego oraz Pa³ac Królewski z XIX 
wieku. Oba budynki ³¹czy ze sob¹ 
œwietnie utrzymany Park Brukselski z 
XVIII wieku. Nie mo¿na nie wspomnieæ 
równie¿ o Grand Place bêd¹cym 
historycznym centrum miasta i zespo-
³em cennych obiektów zabytkowych, 
wpisany na listê œwiatowego dziedzic-
twa UNESCO w 1998 r. W XIV wieku 
wybudowano na nim ratusz miejski 
bêd¹cy przyk³adem szczytowego 
osi¹gniêcia gotyku brabanckiego z 

bogato zdobion¹ fasad¹ i charaktery-
stycznymi wie¿yczkami. Góruj¹ca nad 
ca³ym placem 90 – metrowa wie¿a 
ratusza zwieñczona jest poz³acan¹ 
figur¹ Archanio³a Micha³a, patrona 
Brukseli, zabijaj¹cego szatana. Na-
przeciwko ratusza znajduje siê neo-
gotycki Dom Króla, w którym notabene 
nigdy ¿aden król nie mieszka³ ale 
u¿ywany by³ na potrzeby administra-
cyjne Ksiêcia Brabancji, obecnie 
mieœci siê w nim Muzeum Miejskie. 
Nasz spacer zakoñczyliœmy spotka-
niem z ma³ym, bo maj¹cym zaledwie 40 
cm wzrostu, starym, bo licz¹cym 600 lat 
i maj¹cym najwiêksz¹ kolekcjê ubrañ z 
ca³ego œwiata – siusiaj¹cym ch³opcem. 
Mowa oczywiœcie o s³ynnej statuetce 
Manneken Pis, po której Bruksela 
rozpoznawana jest na ca³ym œwiecie. 
Legenda g³osi, i¿ Manneken by³ synem 
bogatego mieszkañca Brukseli, który 
zagin¹³ w t³umie podczas parady. 
Znaleziono go po kilku dniach za³atwia-
j¹cego swoja potrzebê w miejscu gdzie 
dziœ stoi statuetka. Drugi dzieñ 
naszego pobytu, przypadaj¹cy w 
Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia 
Najœwiêtszej Maryi Panny, rozpoczê-
liœmy Msz¹ Œwiêta w kaplicy w 
COMECE – Komisji Konferencji 
Episkopatów Europy. Po Mszy 
uczestniczyliœmy w spotkaniu z pra-
cownikiem tej instytucji na temat jej roli i 
dzia³ania. COMECE powsta³o w 1980 r. 
przy aprobacie Stolicy Apo-stolskiej. 
Papie¿ Jan Pawe³ II zapro-ponowa³, by 
Koœció³ by³ obecny w strukturach 
Wspólnot Europejskich nie tylko 
poprzez urzêdników, którzy s¹ 
katolikami, ale w konkretnej formie 
instytucjonalnej. Do zadañ COMECE 
nale¿y monitorowanie i analiza pro-
cesów politycznych w Unii Europej-
skiej, we wszystkich sferach zainte-
resowania i dzia³alnoœci Koœcio³a.
  Kolejnym punktem naszej wizyty by³o 
spotkanie z biurem prasowym EPP 
i zwiedzanie struktur zwi¹zanych 
z mediami w Parlamencie Europej-
skim i ca³ej siedziby Parlamentu. 
W trakcie pobytu i spotkania z euro-
pos³em Czes³awem Siekierskim i jego 
asystentem Andrzejem Szkotakiem 
mieliœmy okazjê dowiedzieæ siê jak 
funkcjonuje Parlament Europejski 
i z bliska przyjrzeæ siê jego pracy.
  Parlament Europejski, reprezentuje 
interesy obywateli Unii, przez których 
jest bezpoœrednio wybierany. Wybory 
do parlamentu odbywaj¹ siê raz na piêæ 
lat. Obecny sk³ad zgromadzenia liczy 
736 cz³onków ze wszystkich 27 krajów 

UE. Pos³owie nie zasiadaj¹ w Parla-
mencie Europejskim wed³ug kraju 
pochodzenia, lecz wed³ug przy-
nale¿noœci do jednego z siedmiu 
ogólnoeuropejskich ugrupowañ poli-
tycznych. Pos³owie reprezentuj¹ ca³y 
wachlarz pogl¹dów na temat integracji 
europejskiej, od skrajnego federaliz-
mu po otwarty eurosceptycyzm.
  Parlament Europejski ma trzy sie-
dziby: w Brukseli, w Luksemburgu oraz 
w Strasburgu. Luksemburg jest 
siedzib¹ administracji Parlamentu 
(jego Sekretariatu Generalnego). 
Posiedzenia ca³ego Parlamentu, 
zwane sesjami plenarnymi, odbywaj¹ 
siê w Strasburgu, a czasem w Bruk-
seli. Komisje parlamentarne spotykaj¹ 
siê natomiast w Brukseli.
Parlament pe³ni trzy podstawowe 
funkcje:
1. Przyjmuje akty prawa europejskie-
go, 2. Sprawuje nadzór demokratyczny 
nad pozosta³ymi instytucjami UE, 
w szczególnoœci nad Komisj¹. 3. 
Kompetencje bud¿etowe. Parlament 
sprawuje pieczê nad bud¿etem UE.
Prace w Parlamencie zasadniczo 
przebiegaj¹ dwuetapowo: 
• Przygotowanie do sesji plenarnej. 
Zajmuj¹ siê tym pos³owie z poszcze-
gólnych komisji parlamentarnych, 
specjalizuj¹cych siê w konkretnych 
dziedzinach dzia³alnoœci UE. Zagad-
nienia, które bêd¹ przedmiotem debaty 
w czasie sesji, podlegaj¹ równie¿ 
dyskusji w ramach ugrupowañ 
politycznych. 
• Sesja plenarna. Sesje plenarne 
odbywaj¹ siê zwykle w Strasburgu 
(jeden tydzieñ w miesi¹cu), a czasami 
w Brukseli (sesje dwudniowe). 
Podczas sesji Parlament debatuje nad 
wnioskami legislacyjnymi i g³osuje do 
nich poprawki przed podjêciem 
ostatecznej decyzji co do ca³ego aktu.
  Po pracowitym przedpo³udniu i po-
³udniu, chwila odpoczynku i spacer po 
dzielnicy europejskiej podczas któ-
rego na wspomnienie zas³uguje gmach 
Komisji Europejskiej bêd¹cy organem 
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wykonawczym UE. Jest to instytucja 
odpowiedzialna za bie¿¹c¹ politykê 
Unii, nadzoruj¹ca prace wszystkich jej 
agencji i zarz¹dzaj¹ca jej funduszami. 
Komisja posiada wy³¹czn¹ inicjatywê 
legislacyjn¹ w zakresie prawa unijnego 
oraz jest uprawniona do wydawania 
rozporz¹dzeñ wykonawczych. 
  Popo³udniow¹ por¹ uczestniczyliœmy 
w spotkaniu z Przedstawicielstwem RP 
przy UE, placówk¹ dyplomatyczn¹ 
reprezentuj¹c¹ interesy Polski w Unii 
Europejskiej. G³ównym zadaniem 
pracowników Przedstawicielstwa jest 
udzia³, wraz z reprezentantami admi-
nistracji krajowej, w tworzeniu wspól-
notowego prawa oraz w dyskusjach 
prowadzonych w ramach Unii nad 
g³ównymi kierunkami jej rozwoju. Sta³e 
Przedstawicielstwo bierze udzia³ w 
pracach w³aœciwych instytucji i or-
ganów Unii Europejskiej, popieraj¹c 
realizacjê celów i zasad jej funkcjo-
nowania przy jednoczesnym uwzglê-
dnieniu  interesów Polski i jej obywateli. 
Wa¿nym zadaniem pracowników 
Przedstawicielstwa jest równie¿ 
analizowanie bie¿¹cej i planowanej 
dzia³alnoœci UE w ró¿nych obszarach, 
a tak¿e przekazywanie w³aœciwym 
instytucjom w Polsce informacji i ocen 
dotycz¹cych tej dzia³alnoœci wraz z 
sugestiami odpowiednich dzia³añ. 
Niezwykle istotna funkcja Przedsta-
wicielstwa dotyczy lobbowania na 
korzyœæ dogodnych dla Polski rozwi¹-
zañ w procesie legislacyjnym na forum 
Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego oraz wœród krajów 
cz³onkowskich. Dzieñ zakoñczyliœmy 
wspóln¹ kolacj¹ z udzia³em Pos³a 
Czes³awa Siekierskiego. 
  Ostatniego dnia pobytu zwiedzaliœmy 
Gandawê, miasto w pó³nocno – 
zachodniej czêœci Belgii. Gdzie warto 
wspomnieæ o Katedrze œw. Bawona 
(XIII-XVI w.) z cennymi dzie³ami sztuki, 
m.in. jedno z najbardziej znanych dzie³ 
malarstwa zachodniego, uznawane za 
najwybitniejsze dzie³o gotyckiego 
malarstwa flamandzkiego – O³tarz 
Baranka Mistycznego Huberta i Jana 
van Eyck’a;  ra tuszu gotycko-
klasycystycznym z XVI i XVIII wieku; 
zamku hrabiów Flandrii Gravensteen z 
IX-XII wieku czy halach miêsnych z XV 
wieku. 

Kamila Pytowska

Zdjêcia z archiwum autorki

  Zmys³ s³uchu czynny jest u dziecka ju¿ od pierwszych dni ¿ycia. S³ysz¹c mowê 
otoczenia dziecko uczy siê j¹ naœladowaæ, a wreszcie samo mówiæ.
Uszkodzenie s³uchu nawet w niewielkim stopniu opóŸnia, ogranicza i utrudnia 
rozwój mowy ma³ego dziecka, ale go nie uniemo¿liwia. Dlatego tak istotne jest 
podjêcie wczesnej rehabilitacji s³uchu i mowy.
  Obecnie dziêki zastosowaniu aparatów s³uchowych o zaawansowanej 
technologii oraz implantów œlimakowych dzieci z g³êbokim uszkodzeniem s³uchu 
mog¹ rozwijaæ mowê tak¿e drog¹ s³uchow¹.
  Wczesna diagnoza uszkodzenia s³uchu  oraz wczeœnie rozpoczêta 
rehabilitacja pozwalaj¹ dzieciom na wszechstronny ich rozwój.
Perspektywy rozwojowe dziecka, u którego stwierdzono wadê s³uchu, zale¿¹ nie 
tylko od stopnia utraty s³uchu, ale w du¿ej mierze od warunków, w jakich 
przebiega proces wychowawczy. Wp³yw œrodowiska oddzia³ywuje na psychikê 
dziecka oraz na sposób porozumiewania siê z otoczeniem. Bardzo wiele zale¿y 
tu od rodziców, od ich œwiadomoœci sytuacji i gotowoœci wspó³dzia³ania  w 
procesie rehabilitacji.
  Im wczeœniej rozpoznana jest wada s³uchu i im wczeœniej dziecko bêdzie 
rehabilitowane, tym wiêksz¹ ma ono szansê nauczenia siê mowy, 
przeprowadzania prawid³owych operacji myœlowych, a co za tym idzie na pe³ny 
rozwój ogólny. Dziecko z wad¹ s³uchu ma szansê prawid³owego rozwoju, jeœli 
zostan¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
• wczesne uchwycenie i rozpoznanie wady s³uchu,
• wczesne wyposa¿enie w dobrze dopasowane aparaty s³uchowe lub implant 
œlimakowy (w zale¿noœci od stopnia uszkodzenia s³uchu),
• odpowiedni¹ stymulacjê narz¹du s³uchu,
• wychowanie w mowie dŸwiêkowej,
• systematyczn¹ pracê nad systemem s³ownikowo-gramatycznym.
  Spostrzeganie otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci odbywa siê za pomoc¹ 
receptorów. Im wiêcej receptorów bierze udzia³ w spostrzeganiu, tym 
spostrze¿enia s¹ bardziej adekwatne do rzeczywistoœci. Pe³ne poznanie 
otoczenia mo¿e nast¹piæ jedynie wtedy, gdy sprawnie dzia³aj¹ wszystkie 
receptory.

Rodzicu odpowiedz sobie na pytania:
* Czy moje dziecko reaguje, gdy mówiê do niego normalnym g³osem? 
Pamiêtaj jednak, ¿e dzieci czasem s³ysz¹ tylko to co „chc¹”.
* Czy moje dziecko s³yszy, gdy mówiê za jego plecami? Kiedy malec widzi 
twarz mówi¹cego mo¿e wspomagaæ siê odczytem z ruchu warg, dlatego twarz 
musi byæ niewidoczna. 
* Czy moje dziecko ogl¹daj¹c telewizor ustawia go g³oœniej ni¿ ja lub siada 
bardzo blisko?
* Czy moje dziecko jest nieus³uchane, niegrzeczne zarówno w domu jak                                   
i w przedszkolu?  To czasem mo¿e wynikaæ z niedos³uchu. 

Drogi Rodzicu
JEŒLI TWOJE DZIECKO S£ABO S£YSZY LUB PRZYPUSZCZASZ,

¯E MO¯E MIEÆ PROBLEMY ZE S£UCHEM
 proponujemy bezp³atne konsultacje specjalistyczne:               

 surdopedagogiczne, surdologopedyczne, terapii Integracji Sensorycznej, 
EEG Bioofeedbacku                             

                                                                                        
Doœwiadczeni specjaliœci  wykonaj¹ przesiewowe, komputerowe badanie s³uchu 
i mowy, zdiagnozuj¹ w zakresie Integracji Sensorycznej.  Po wstêpnej diagnozie 
dziecko bêdzie mia³o mo¿liwoœæ uczestnictwa zajêciach  ze specjalistami.
Zespó³ Placówek Szkolno-Wychowawczych, w którym mieszcz¹ siê szko³y dla 

dzieci z wad¹ s³uchu: Kielce, ul. Jagielloñska 30, tel. 41 366 18 67.

Agata Karyœ
Iwona Czarnecka     
Logopedzi ZPSW

Czy Twoje dziecko dobrze s³yszy?
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Pochodzenie nazwy 
i pierwsze wzmianki
  Jêzykoznawcy specjalizuj¹cy siê w 
onomastyce miejscowoœci i obiektów 
regionu œwiêtokrzyskiego zaliczaj¹ 
nazwê "Grabki" do nazw odzwiercie-
dlaj¹cych walory topograficzne 
i przyrodniczo-krajobrazowe. Nazwa 
"Grabki", pochodz¹c od s³owa "Grab" 
w okresie powstania miejscowoœci 
mog³a, wiêc byæ odzwierciedleniem 
miejscowej szaty roœlinnej (nazwy tego 
samego typu nosz¹ równie¿, niektóre 
pobliskie miejscowoœci, jak choæby 
s¹siednie Brzeziny czy Jarz¹bki).
  Najstarsza wzmianka dotycz¹ca 
Grabek pochodzi z Liber beneficiorum 
dioecesis Cracoviensis (Ksiêga 
uposa¿eñ diecezji krakowskiej) Jana 
D³ugosza . W tym, powsta³ym w drugiej 
po³owie XV wieku, opracowaniu, 
Grabki wymienione s¹ jako jedna 
z miejscowoœci wchodz¹cych w sk³ad 
parafii Szyd³ów. Dziesiêcinê z Grabek 
w owym czasie, jak podaje D³ugosz, 
pobiera³ jednak nie pleban z Szyd³owa 
lecz rz¹dca  parafii Gnojno. Ten 
stosunek ekonomiczny wi¹¿¹cy Grabki 
z parafi¹ Gnojno, przyczyni³ siê 
zapewne do przeniesienia miêdzy 
rokiem 1480, a 1598 osady z parafii 
Szyd³ów do paraf i i  Œw. Jana 
Chrzciciela w Gnojnie. Grabki Du¿e 
ponownie w³¹czono do paraf i i  
szyd³owskiej dopiero w drugiej po³owie 
XIX wieku.

Grabki Du¿e i Grabki Ma³e
  Zapewne pod koniec XV wieku 
w bezpoœrednim s¹siedztwie Grabek 
powsta³a druga osada nazwana t¹ 
sam¹ nazw¹. Od tego momentu, 
spotykamy rozmaite warianty nazew-
nictwa dla rozró¿nienia tych sios-
trzanych miejscowoœci. W protokole 
wizytacji biskupiej z 1598 roku  
znajdujemy zapis brzmi¹cy "Grabki 
superior et inferior" czyli: "Grabki 
wy¿sze i ni¿sze". Przymiotniki te 
z pewnoœci¹ odzwierciedla³y wysokoœæ 
wzglêdn¹ obydwu miejscowoœci, 
wobec czego Grabki wy¿sze œmia³o 
identyfikowaæ mo¿emy jako dzisiejsze 
Grabki Du¿e, Grabki ni¿sze zaœ, jako 
podlegaj¹ce obecnie Gminie Gnojno 
Grabki Ma³e. Taki sposób nazew-
nictwa, choæ wystarczaj¹co precyzyjny, 
nie pozosta³ w ci¹gu wieków jedynym. 
Wizytacja biskupia przeprowadzona 
w 1679 roku wymienia miejscowoœci 
o nazwach Grabki i Grabie. Formy te 
odnosi³y siê do wielkoœci obydwu 
miejscowoœci i choæ pozwala³y 

jednoczeœnie na niedodawanie 
przymiotników okreœlaj¹cych rozmiary 
to jednak w XIX wieku i przed koñcem I 
wojny œwiatowej u¿ywano co do 
dzisiejszych Grabek Du¿ych, równie¿ 
takich nazw jak Grabki Wielkie czy te¿ 
Grabie Wielkie.

Rupniewscy herbu Szreniawa
  Z dziejami Grabek w okresie 
przedrozbiorowym wi¹¿e siê postaæ 

Stanis³awa Rupniewskiego – kasztela-

na ma³ogoskiego, dziedzica Grabek 
i Gnojna. Kasztelan wiele lat spêdzi³ 
w niewoli tureckiej, z której uwolnil siê 
dopiero po przyjêciu islamu. Po 
powrocie do Polski, wzniós³ w Grab-
kach w 1742 roku pa³ac o wyraŸnie 
orientalnym charakterze. Budowlê 
wzniesiono na planie oœmioboku. Na 
parterze znajduje siê olbrzymia sala 
z obudowanymi symetrycznie mniej-
szymi pokojami, a na piêtrze liczne 
pokoiki tak¿e rozmieszczone syme-
trycznie. Ten wyj¹tkowy budynek 
zaprojektowa³ pochodz¹cy z Rzymu 
architekt Francesco Placidi. 
  Rozwi¹z³y tryb ¿ycia kasztelana 
w po³¹czeniu z wyznawan¹ przez niego 
religi¹ i stylem architektonicznym 
budynku, sprawi³, ¿e pa³ac zacz¹³ byæ 
nazywany przez tutejszych mieszkañ-
ców haremem. Kasztelan Rupniewski 
zgin¹³ tragicznie w 1764 roku. Wed³ug 
legendy, mocno ju¿ posuniêty w latach 
szlachcic zakocha³ siê bez pamiêci 

w m³odej dziewczynie z Szyd³owa – 

wychowanicy tamtejszego plebana. 
Kasztelan postanowi³ porwaæ Szyd³o-
wiankê i przemoc¹ umieœciæ j¹ w swym 
pa³acu w Grabkach. Uda³o  mu siê co 
prawda uprowadziæ dziewczynê, ale 
gdy doje¿d¿ali do pa³acu rozpêdzony 
powóz roztrzaska³ siê o przydro¿ne 
drzewo, a kasztelan nieszczêœliwie 
nadzia³ siê na w³asny kind¿a³. Tak brzmi 
legenda. Wystarczy jednak popuœciæ 
nieco wodze wyobraŸni, aby w klindze 
tkwi¹cej w ciele kasztelana broni 

GRABKI DU¯E PRZED WIEKAMI I DZIŒ

Pa³acyk Rupniewskiego w Grabkch D.

dojrzeæ efekt zaciek³ej i skutecznej 
samoobrony Szyd³owianki, przed 
zakusami krewkiego szlachcica. Czy 
kasztelan rzeczywiœcie zgin¹³ z rêki 
broni¹cej swej cnoty dziewczyny, czy 
mo¿e jednak znalaz³ œmieræ na skutek 
nieszczêœl iwego wypadku, n ie 
dowiemy siê zapewne ju¿ nigdy.
  O potomku Stanis³awa Rupniew-
skiego, kolejnym dziedzicu Grabek 
i zarazem staroœcie szyd³owskim, 
W³adys³awie Rupniewskim, równie¿ 
w swoim czasie by³o w  Szyd³owie 
bardzo g³oœno. Tym razem jednak 
w³aœciciel pa³acu w Grabkach nie 
porywa³ szyd³owskich dziewic, ale 
dopuœci³ siê nadu¿ycia jeszcze bardziej 
zapewne dla mieszczan szyd³owskich 
oburzaj¹cego, a mianowicie, zamachu 
ekonomicznego na miejski maj¹tek. 
Jak czytamy w lustracji miasta z 1789 
roku, wieœ Grabki sta³a siê przedmio-
tem sporu miêdzy szyd³owskimi 
mieszczanami, a starost¹ Rupniew-
skim, który bezprawnie oderwa³ od 
miasta czêœæ gruntów i przy³¹czy³ je do 
swych dóbr dziedzicznych w Grabkach.
  Pa³ac Rupniewskich w nastêpnych 
wiekach kilkakrotnie ulega³ zniszcze-
niu. Dopiero na pocz¹tku lat 90-tych 
ubieg³ego stulecia, los okaza³ siê dla 
zabytku naprwdê ³askawy - zakupi³a go 
osoba prywatna, dziêki, której zosta³ 
wyremontowany z zachowaniem 
oryginalnego orientalnego stylu. Obiekt 
z pewnoœci¹ móg³by przyci¹gn¹æ do 
Grabek turystów, jednak nowy 
w³aœciciel nie zdecydowa³ siê na 
wykorzystanie drzemi¹cego w tej 
architektonicznej pere³ce potencja³u.

Grabki pod zaborami 
  W 1795 roku Grabki, podobnie jak 
i ca³a ziemia szyd³owska, znalaz³y siê 
na terenie zaboru austriackiego. 
W 1809 roku po udanej kampanii 
ksiêcia Józefa Poniatowskiego, Grabki 
wesz³y w obrêb utworzonego dwa lata 
wczeœniej Ksiêstwa Warszawskiego. 

Grabki Wielkie na mapie z 1839 r.

Fot. PW
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Po Kongresie Wiedeñskim na mocy 
postanowieñ, którego utworzono 
marionetkowe Królestwo Polskie, 
Grabki znalaz³y siê w województwie 
Krakowskim. 
  Wieœ sta³a siê w XIX stuleciu siedzib¹ 
gminy, wchodz¹cej w sk³ad powiatu 
stopnickiego. Wed³ug danych zawar-
tych w S³owniku geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów 
s³owiañskich w 1827 r. by³o tu 27 
domów, w których zamieszkiwa³o 210 
osób. W momencie tworzenia S³owni-
ka czyli ok. roku 1881 funkcjonowa³a 
w Grabkach szko³a pocz¹tkowa. 
Osada stanowi³a wówczas centrum 
tzw. "Grabeckiego" klucza dóbr, 
sk³adaj¹cego siê z nastêpuj¹cych 
folwarków: Grabki Wielkie, Grabki 
Ma³e, Jarz¹bki, Wiktorów, G³uchów 
oraz dobrach w Cesarzu i Po¿d¿eniu. 
W³aœcicielk¹ Grabeckiego klucza dóbr 
by³a wówczas Zofia hr. Za³uska.
  W 1914 roku do Grabek zawita³ wraz z 
legionami Józef Pi³sudski - postaæ, 

która cztery lata póŸniej najbardziej 
przys³u¿y³a siê odzyskaniu niepodle-
g³oœci przez Polskê (fragmenty jego 
wspomnienieñ z tamtych dni zamieœci-
liœmy w poprzednim numerze Kuriera).

Wspó³czesne so³ectwo
  Obecnie Grabki Du¿e s¹ jednym z 16 
so³ectw wchodz¹cych w sk³ad gminy 
Szyd³ów. Licz¹c 374 mieszkañców 
ustêpuj¹ wielkoœci¹ na terenie gminy 
jedynie kilku so³ectwom: siedzibie 
gminy - Szyd³owowi, Gackom, Poto-

kowi, Brzezinom oraz bardzo niezna-
cznie Solcowi.
  Jaka bêdzie przysz³oœæ Grabek? 
Wygl¹da na to, ¿e mieszkañcy powinni 
byæ w tej kwestii optymistami. Wyj¹tko-
wo malownicza okolica, a jednoczeœnie 
po³o¿enie przy drodze wojewódzkiej, 
która w najbli¿szych latach ma zostaæ 
zmodernizowana mo¿e zachêcaæ do 
osadnictwa. Pozytywnie na sytuacjê 
ekonomiczn¹ mieszkañców wp³ywa 
prê¿nie rozwijaj¹cy siê Ekoplon, 
potentat na krajowym rynku pasz i na-
wozów oraz najwiêkszy przedsiê-
biorca na terenie gminy Szyd³ów.
  Zwiêksz¹ siê równie¿ w najbli¿szym 
czasie mo¿liwoœci ciekawego spê-
dzania wolnego czasu bowiem 
w bie¿¹cym roku otwarty zostanie 
w Grabkach Wiejski Dom Kultury. 
Wszystko to sprawia, ¿e Grabki s¹ 
miejscem interesuj¹cym, a na terenie 
naszej Gminy bez w¹tpienia jednym 
z najbardziej wyj¹tkowych.

Wiktor Kamiñski

Grabki na mapie z 1938 r.

Tenisowe sukcesy

W dniu 06.12.2010 r. w Oleœnicy 
odby³ siê Powiatowy Miko³ajkowy 
Turniej Tenisa Sto³owego. Dru¿yna 
Gimnazjum z Szyd³owa na tych 
zawodach zdoby³a III miejsce.

 Powiatowy Turniej Tenisa Sto³o-
wego Zrzeszenia LZS odby³ siê dnia 
11.12.2010 r. w Gimnazjum nr 2 w 
Staszowie. Uczniowie Gimnazjum z 
Szyd³owa na tych zawodach zdobyli 
odpowiednio: wœród ch³opców 
indywidualnie I miejsce Mateusz 
Marczakowski, II miejsce Dawid 
Gumu³czyñski, wœród dziewcz¹t III 
miejsce Agnieszka Fit. 
  W klasyfikacji dru¿ynowej Gimna-
zjum w Szyd³owie zajê³o I miejsce, 
dru¿yna w sk³adzie: Mateusz 
Marczakowski, Dawid Gumu³czyñ-
ski, Patryk Stolarski, Agnieszka Fit, 
Klaudia Jastrz¹b, Weronika 
KoŸmiñska.
  Na zawodach Gminê Szyd³ów rów-
nie¿ reprezentowa³y dwie dru¿yny 
ULKS Szyd³ów.
  Na poziomie szkó³ ponadgim-
nazjalnych I miejsce w kategorii 
ch³opców zaj¹³ Andrzej Nowicki z 
ULKS Szyd³ów a w klasyfikacji 
dru¿ynowej tych szkó³ ULKS 
Szyd³ów zaj¹³ III miejsce.

Miros³aw Zió³kowski

SPORT
  W dniu 9 lutego 2011 roku w œwietlicy 
Urzêdu Gminy w Szyd³owie odby³o siê 
Walne Zebranie Cz³onków GKS 
Szyd³ów.  Na zebraniu pojawi³a siê 
liczna grupa pi³karzy, cz³onków klubu a 
wœród nich: Wicestarosta Staszowski  
Micha³ Skotnicki, Wójt Gminy Szyd³ów 
Jan Klamczyñski  oraz Radni Gminy 
Szyd³ów Krzysztof Æwiek oraz Jerzy 
Klamczyñski. 
  Na zebraniu oficjaln¹ rezygnacjê 
z funkcji prezesa klubu z³o¿y³ Rafa³ 
Ga³¹zka a cz³onkowie klubu wybrali 
nowy Zarz¹d w sk³adzie: Robert 
Pytowski – Prezes, Mateusz Jaros – 
Zastêpca Prezesa,  Rafa³ Gardyñski  – 
Skarbnik, Damian Kostecki – Sekretarz
 Szczepan Michalski – Cz³onek, Rafa³ 
Dziedzic – Cz³onek. Zebranie 
zakoñczy³a dyskusja, podczas której 
swoj¹ pomoc dla klubu w ramach 
mo¿liwoœci zapowiedzieli Wójt Gminy 

Dru¿yna GKS Szyd³ów przed meczem z Zorz¹ Czajków.
Fot. Magda S.

Szyd³ów Jan Klamczyñski, Wicestaro-
sta Staszowski  Micha³ Skotnicki oraz 
obecni na zebraniu radni.  
  Do rundy wiosennej (rewan¿owej) 
sezonu 2010/11 przyst¹pi³a tylko 
dru¿yna seniorów GKS Szyd³ów. 
Zarz¹d podj¹³ decyzjê o wycofaniu 
dru¿yny juniorów m³odszych z powodu 
niskiej frekwencji na treningach oraz 
meczach. Rozegrane zosta³y ju¿ dwa 
spotkania rundy rewan¿owej w których 
to GKS zdoby³ komplet punktów poko-
nuj¹c na wyjeŸdzie Zorzê Czajków oraz 
u siebie Victoriê Bizon Kurozwêki. 
Zorza Czajków – GKS Szyd³ów 4:5
Bramki: £. Lubelski, 2 Stêpieñ, Janecki, 
Ciechanowski. GKS Szyd³ów – Victoria 
Bizon Kurozwêki 3:0. Bramki: Stêpieñ , 
Pytowski, Janecki. 
Wiêcej informacji – relacje, zdjêcia, 
sk³ady na oficjalnej stronie klubu: 
www.gksszydlow.futbolowo.pl

Robert Pytowski
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  ̄ ycie mieszkañców Korytnicy do wybuchu II wojny œw.
  Ch³opi pañszczyŸniani z Korytnicy zostali uw³aszczeni 
ukazem carskim w XIX wieku. Powsta³o wówczas 26 
samodzielnych gospodarstw rolniczych licz¹cych po 24 

morgi ka¿de (ok.13 ha – przypis redakcji). Mieszkañcy, 

którzy nie otrzymali w³asnych maj¹tków, zarabiali na ¿ycie, 
pracuj¹c jako wyrobnicy u miejscowych gospodarzy.
  Z biegiem czasu w Polsce przedwojennej gospodarstwa 
uleg³y rozdrobnieniu, poniewa¿ w³aœciciele dzielili je miêdzy 
swoje dzieci. Na skutek tego, w okolicy zaczê³y dominowaæ 
gospodarstwa ma³orolne i œredniorolne. Ludziom ¿y³o siê 
wówczas bardzo ciê¿ko. W okolicy nie by³o ¿adnych 
oœrodków przemys³owych ani gospodarczych. Nawet 
zdobycie odzienia wymaga³o du¿ego nak³adu pracy. 
Zgrzebne p³ótno mieszkañcy wytwarzali przeprowadzaj¹c 
od pocz¹tku do koñca ca³y proces produkcyjny: od zasiania 
lnu, poprzez zbiór plonu, m³ócenie, moczenie, suszenie, 
wyrabianie w³ókna na mi¹dlicach i przêdzenie nici na 
ko³owrotkach, a¿ po w³asnorêczne szycie. Pamiêtam to 
wszystko bardzo dobrze, poniewa¿ pracê tê wykonywa³a 
moja mama. Nie by³o oczywiœcie przed wojn¹ tak¿e ¿adnych 
maszyn rolniczych. Rolnicy dysponowali tylko prostymi, 
u¿ywanymi od wieków narzêdziami, takimi jak cep, kosa czy 
sierp.

Okres okupacji i walk frontowych
Okupacja niemiecka by³a dla mieszkañców Korytnicy bardzo 
ciê¿kim okresem. Na ludnoœæ spad³y rozmaite obci¹¿enia i 
represje takie jak: dostarczanie kontyngentów 
¿ywnoœciowych oraz ³apanki ludnoœci do Niemiec na roboty 
przymusowe. Jeden z mieszkañców wsi, Jan Sobiegraj 
zgin¹³ w obozie koncentracyjnym Oœwiêcimiu.
Prawdziwe piek³o mieszkañcy prze¿yli w 1944 roku, kiedy to 
na rzece Czarnej utworzy³a siê linia frontu, na której Naziœci i 
Sowieci toczyli za¿arte boje. Wioska zosta³a doszczêtnie 
spalona na skutek bombardowania przeprowadzonego 12-
go sierpnia 1944 roku przez si³y powietrzne Armii Czerwonej. 

Sp³onê³o wtedy ok. 250 zabudowañ drewnianych, krytych 
s³om¹. ¯ywcem spali³y siê w oborach zwierzêta, których nie 
zd¹¿ono wyprowadziæ. Ocala³o tylko piêæ domów 
mieszkalnych. Od kul œmieræ ponios³y 4 osoby: Henryk 
Romanowski s. Wawrzyñca (dziecko), Feliks Pokusa, 
Wojciech G³odek i Antonina NiedŸwiecka. Ranni zostali 
Micha³ Jurek i Marian Skrzypek. W czasie walk wiele rodzin 
zosta³o rozdzielonych i rozproszonych. Wiêksza czêœæ 
ludnoœci ucieka³a w pop³ochu na stronê rosyjsk¹, mniejsza 
czêœæ na stronê niemieck¹, a 39 osób pozosta³o we wsi, 
w tym 14 doros³ych i 25 dzieci. Rodziny, które pozosta³y 
w Korytnicy przez okres 6 tygodni ukrywa³y siê w piwnicach. 
PóŸniej zostali wypêdzeni przez Niemców.
  W dniu 12 stycznia nad ranem ruszy³a ofensywa Armii 
Radzieckiej, która pod nieustannym gradem kul i bomb 
popêdzi³a Niemców na zachód. Wysiedleni mieszkañcy 
zaczêli wracaæ do spalonej i zaminowanej wioski. Jedynym 
schronieniem ponownie by³y piwnice, a tak¿e poniemieckie 
bunkry. G³ód zmusza³ do ¿ywienia siê przemarzniêt¹ 
kapust¹ i przemarzniêtymi niewykopanymi ziemniakami.

Czasy powojenne
  Po powrocie z wysiedlenia od min niemieckich zginêli: 
Stefan G³odek, Anna G³odek, Henryk Siacha, Helena Kuca, 
Agnieszka Szczepankiewicz, Jan Pyrus oraz Jan Pokusa. 
W czasie rozminowania pól zginê³o kilku minerów - ¿o³nierzy 
W.P.
  Rannymi i kalekami zostali: Zygfryd Wojtasiewicz, Józef 
Stêpieñ, Marian Dziewiêcki oraz Walenty Leboda
  Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych blisko 1/3 mieszkañców 
wsi Korytnicy wyjecha³a na zachód na Ziemie Odzyskane. 
Wiêkszoœæ mieszka tam do chwili obecnej.
Pozostali we wsi odbudowali bez pomocy pañstwa nasz¹ 
wioskê. Znik³y stercz¹ce kominy spalonych domów 
zagra¿aj¹ce mieszkañcom wsi. Pocz¹wszy od ³y¿ki i no¿a 
ka¿dy dorabia³ siê wszystkiego.
  W roku 1947 na plac gromadzki „Œciegna” przywieziono 
barak poniemiecki, w którym mieœci³a siê œwietlica, sklep 
spo¿ywczy. Mieszka³ w nim mieszkaniec wsi Wincenty Krzeœ 
s. Antoniego. Po pewnym czasie barak ten zawali³ siê. 
Stopa ¿yciowa mieszkañców wsi zaczê³a siê polepszaæ, gdy 
nasta³y kontraktacje tytoniu i traw nasiennych. Na wieœ 
zaczê³o przybywaæ maszyn rolniczych, które ul¿y³y ciê¿k¹ 
pracê rolników w gospodarstwach rolnych.
  W dniu 30 stycznia 1965 roku we wsi Korytnica odby³o siê 
zebranie wiejskie, w którym udzia³ wzi¹³ komendant PSP w 
Staszowie kpt. Zygmunt Dytkowski. Na zebraniu powo³ano 
jednostkê OSP w Korytnicy. Przezesem OSP zosta³ Feliks 
Szczepankiewicz. Naczelnikiem OSP zosta³ Dziewiêcki 
Ryszard. Po up³ywie 4 lat na walnym zebraniu OSP 
dokonano zmiany zarz¹du. Prezesem zosta³ wybrany 
Edward Romanowski, a na funkcjê naczelnika mianowano 
Eugeniusza Werblickiego. Wymienieni funkcje te pe³nili 
przez okres 20 lat. W roku 1970 pobudowano w czynie 
spo³ecznym drewnian¹ remizê stra¿ack¹, któr¹ oddano do 
u¿ytku 18.10.1981 r. W 1986 roku ufundowano sztandar 
stra¿acki, który przekazano w dniu 01.06.1986.
  W 1974 r. rozpoczêto budowê zbiornika wodnego na rzece 
Czarna. Oddano go do u¿ytku w 1985 roku pod nazw¹ 
Chañcza. Inspektorem nadzoru zbiornika by³ in¿. W³adys³aw 
Krakowski. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w pewnym sensie zbiornik 
ten otworzy³ Korytnicy okno na œwiat. Dziêki niemu œci¹gaj¹ 
do naszej miejscowoœci turyœci z rozmaitych zak¹tków 

NAD BRZEGAMI CZARNEJ RZEKI
Nad brzegami Czarnej rzeki le¿y wioska Korytnica
S¹ to pola kielecczyzny a w niej mieszka braæ rolnicza

Józef Firmanty
* * *
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kwiecieñ 2011

Parafianie z Szyd³owa na Placu œw. Piotra w Watykanie
podczas pielgrzymki do W³och, która odby³a siê
w dniach 1 - 10 kwietnia 2011 r. Relacja z pobytu na
                                                                str. 24 - 25. 

regionu i kraju. Poœrednio dziêki budowie zbiornika, 
poprawi³a siê tak¿e, infrastruktura drogowa.
  Na koniec pragnê podziêkowaæ na ³amach Kuriera Panu 
Wójtowi Janowi Klamczyñskiemu i radnemu wsi Tadeuszowi 
G¹siorkowi za przyczynienie siê do wybudowania, wiod¹cej 
w stronê Szyd³owa, piêknej asfaltowej drogi, oddanej do 
u¿ytku w roku 2009.

Eugeniusz Werblicki

Artyku³ zilustrowano obrazami Józefa Firmantego 
- twórcy ludowego z Korytnicy. 

Przedstawiaj¹ one scenki rodzajowe z ¿ycia wioski 
przed II wojn¹ œwiatow¹ i w czasie okupacji.
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York - 2000 lat historii
  York jest miastem po³o¿onym w pó³nocnej Anglii w hrab-
stwie North Yorkshire u zbiegu rzek Ouse i Foss.
Centrum miasta otoczone jest wybudowanymi w 1220 roku 
murami, zachowanymi do dziœ niemal w ca³oœci. Ich d³ugoœæ 
wynosi blisko 13 km dziêki czemu turyœci mog¹ spacerowaæ 
po nich ca³ymi godzinami. Wjazd do miasta umo¿liwia szeœæ 
œredniowiecznych, monumentalnych bram. Najbardziej 
okaza³ym i znanym zabytkiem Yorku jest dominuj¹ca nad 
miastem katedra York Minster - najwiêksza tego typu 
budowla w Anglii.
  York jest znany ze swojej bogatej historii, która zachowa³a 
siê w architekturze. Miasto zosta³o za³o¿one ponad 2000 lat 
temu, a do XIX wieku by³o najwiêkszym miastem w 
pó³nocnej Anglii. Co roku przyje¿d¿aj¹ tu tysi¹ce turystów, 
aby zobaczyæ œredniowieczne budowle, w których 
przeplataj¹ siê œlady wikingów i Rzymian.
Eboracum, czyli York, by³ dla Rzymian g³ówn¹ baz¹ mili-
tarn¹ w Brytanii, któr¹ osobiœcie odwiedzali w³adcy 
Imperium. W 211 zmar³ tu cesarz Septymiusz Sewer, 
a w 306 Konstancjusz I Chlorus, który by³ ojcem 
Konstantyna I Wielkiego. W 306 roku w Yorku Konstantyn I 
Wielki zosta³ obwo³any cesarzem przez swoje wojska.
  W 876 roku w okolicach Yorkshire osiedlili siê Wikingowie, 
a dziesiêæ lat póŸniej ich armia  zdoby³a miasto. Królowie 
Wikingów rz¹dzili tym obszarem, nazwanym przez nich 
Jorvik, przez prawie sto lat. W 954 ostatni król Wikingów – 
Eryk Krwawy Topór zosta³ wygnany, a jego ziemie wcielono 
do jednocz¹cej siê Anglii.
  York, jest znany nie tylko z bogatej historii i zabytków ale te¿ 
i z du¿ej liczby pubów. Mówi siê nawet, ¿e ka¿dego dnia roku 
mo¿na iœæ do innego pubu, a z ka¿dego punktu miasta w 
obrêbie murów mo¿na zobaczyæ przynajmniej jeden pub i 
przynajmniej jeden koœció³.

�ród³o: wikipedia.org

Katedra York Minster

Jedna z szeœciu bram miejskich.

W Yorku zachowa³o siê niemal 13 km murów obronnych 
po których godzinami spaceruj¹ turyœci.

Fot. wikipedia.org

F
ot. yorkgpvts.co.uk Fot. webbaviation.co.uk


