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MONOGRAFIA WYDANA!
D³ugo oczekiwane opracowanie monograficzne 
Gminy Szyd³ów zmaterializowa³o siê w koñcu w po-
staci piêknie wydanej ksi¹¿ki. Na 550 stronach 
zawarty zosta³ obraz Szyd³owa sprzed wieków i wspó³-
czesnej gminy. To w zasadzie pierwsze, jeœli nie liczyæ 
ksi¹¿eczki “Szyd³ów” Tadeusza Maszczyñskiego, tak 
szerokie opracowanie na temat Szyd³owa i gminy. 
“Szyd³ów przez stulecia” warto przeczytaæ, po³o¿yæ 
na swojej pó³ce z ksi¹¿kami, i z przyjemnoœci¹ do niej 
wracaæ. W maju promocja ksi¹¿ki, a w tym numerze 
Kuriera opisujemy, co zawiera i jak powstawa³a. 
Czytelnicy mog¹ tak¿e przeczytaæ wywiad z redakto-
rem monografii dr Cezarym Jastrzêbskim.

¯yczenia Radosnych Œwi¹t Wielkanocnych
wype³nionych nadziej¹ budz¹cej siê do ¿ycia

przyrody i wiar¹ w sens ¿ycia.
Pogody w sercu i radoœci p³yn¹cej z faktu

Zmartwychwstania Pañskiego
oraz smacznego Œwiêconego w gronie

najbli¿szych osób ¿ycz¹ 

Po raz drugi w Szyd³owie odby³o siê Misterium Mêki 
Pañskiej. Fotoreporta¿ na stronie 2.
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MISTERIUM MÊKI PAÑSKIEJ
 kwietnia 2012 r. w Szyd³owie odby³a siê Droga 1Krzy¿owa w inscenizacji Bractwa Rycerskiego 

i Zespo³u Tañca Dawnego Zamku Szyd³ów. Misterium 
wspó³organizowa³o Gminne Centrum Kultury i Parafia 
Rzymskokatolicka w Szyd³owie. 
  Pomimo przenikliwego zimna w inscenizacji udzia³ 
wziê³y t³umy wiernych, a misterium pog³êbi³o w nich 
prze¿ycia religijne i duchowe zwi¹zane z tajemnic¹ 
Mêki Pañskiej.  W rolê Chrystusa, podobnie jak przed 
rokiem, wcieli³ siê Pawe³ Staszczak, Pi³ata gra³ na-
miestnik szyd³owskiego bractwa - Pawe³ Krakowiak.
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MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
W środę,  22 marca, w budynku Szkoły Podstawowej 

w Szydłowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega po-
żarom”. W eliminacjach, które od lat koordynuje i przepro-
wadza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Staszowie wzięło udział dziewięcioro uczestników.

W kategorii  szkół podstawowych  I miejsce zajęła Zu-
zanna  Szymańska,  przed  Klaudią  Kogut  i  Arkadiuszem 
Suchojadem. W kategorii gimnazjum zwyciężył Daniel So-
bieraj, zaś drugie miejsce zajął Jakub Kuranda. 

Wymienieni  uczniowie  otrzymali  nagrody  książkowe 
ufundowane przez Urząd Gminy oraz okolicznościowe dy-
plomy. Nagrody i dyplomy wręczyli wójt gminy Jan Klam-
czyński wraz z przewodniczącym rady gminy st. kpt. Janu-
szem Juszczakiem.

Zwycięzcy  w  swoich  kategoriach:  Zuzanna  Szymań-
ska i Daniel Sobieraj będą reprezentować Gminę Szydłów 
w  eliminacjach  powiatowych  turnieju,  które  odbędą  się 
w kwietniu.

DWA DNI ZE ŚWIĘTEM KOBIET
Gminne  obchody  Dnia  Kobiet  odbyły  się  w  budynku 

Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie 7 marca br. Miesz-
kanki  gminy  spotkały  się,  aby  posłuchać  występów  arty-
stycznych uczniów Szkoły Podstawowej w Szydłowie oraz 
koncertu zespołu Rytmix z Buska Zdroju. Miłym akcentem 
było  wręczenie  symbolicznego  tulipana  dla  każdej  pani 
przez  wójta  Jana  Klamczyńskiego.  Wicestarosta  Michał 
Skotnicki, podarował słodki upominek wszystkim obecnym. 

Obchody  Dnia  Kobiet  odbyły  się  także  w  Gackach 
w  remizie  OSP.  Zorganizowało  je,  powstałe  niedawno, 
tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Goście zostali mile 
zaskoczeni obfitością pysznego jadła,  jakie przygotowały 
członkinie KGW.

W SZYDŁOWIE ROZDANIE
„ZŁOTYCH BORÓWEK”

8 maja br. w Szydłowie nastąpi rozdanie „Złotych Boró-
wek” - nagród w konkursie na najlepsze produkty lokalne 
z  terenu LGD „Białe Ługi” w 2011 r. Organizatorem kon-
kursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata 
bogata”.

TURYSTÓW ZAKUJĄ W DYBY 
I POŁOŻĄ W MADEJOWYM ŁOŻU

Gminne Centrum Kultury zdobyło  fundusze unijne na 
uatrakcyjnienie  i  odnowienie wnętrza budynku skarbczy-
ka.  W  tym  zabytkowym  obiekcie  muzealia  znajdują  się 
w co najmniej pięćdziesiątletnich gablotach, które nie speł-
niają norm bezpieczeństwa. Dlatego też nie umieszczane 
są w nich cenne eksponaty. 

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Święto-
krzyski  Karp”  GCK  pozyskało  pieniądze  na  wyremonto-
wanie  i zaadaptowanie podziemi budynku na salę  tortur. 
Centrum  planuje  wystylizować  pomieszczenie  na  wzór 

W SKRÓCIE średniowiecznego lochu, w którym umieszczonych zosta-
nie 12 replik narzędzi tortur. Pośród nich znajdą się mię-
dzy innymi: dyby, madejowe łoże, krzesło inkwizytora czy 
klatka błaznów. Zakupionych zostanie również 16 nowych 
gablot muzealnych. 

Kolejne fundusze jednostka kultury zdobyła za pośred-
nictwem  Lokalnej  Grupy  Działania  „Białe  Ługi”.  Środki 
przeznaczone  zostaną  na  zakup  kolejnych  gablot,  tablic 
oraz repliki zbroi średniowiecznego rycerza. W nowo za-
kupionych witrynach umieszczone  zostaną ciekawe eks-
ponaty pochodzące z obszaru Szydłowa oraz wypożyczo-
ne z innych muzeów. 

Zakończenie  tych prac planowane  jest w  lipcu. Maria 
Stachuczy - dyrektor Gminnego Centrum Kultury ma na-
dzieję, że z pomocą funduszy unijnych skarbczyk znacz-
nie zyska na atrakcyjności i stanie się jednym z głównych 
atutów turystycznych naszego miasteczka. 

PIENIĄDZE NA TURNIEJ
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, jako jedy-

ne stowarzyszenie z  terenu powiatu staszowskiego uzy-
skało  dotację  w  ramach  ogłoszonego  przez Urząd Mar-
szałkowski konkursu ofert na zadania z zakresu kultury.

TPZS złożyło wniosek na dofinansowanie tegorocznej 
edycji Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego  o miecz 
Króla Kazimierz Wielkiego, który odbędzie się w połowie 
lipca.  Komisja  konkursowa  przyznała  organizacji  na  ten 
cel 4.500 zł.

150 TYS. NA OSTATNI ETAP PRAC
Gmina  Szydłów  po  raz  kolejny  uzyskała  dotację  na 

konserwację  zabytkowego  kościółka  p.w.  Wszystkich 
Świętych od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na tegoroczny nabór z priorytetu „Dziedzictwo kulturo-
we - Ochrona zabytków” wpłynęło 1308 wniosków, z cze-
go 286 otrzymało dofinansowanie.

Wniosek Gminy Szydłów został sklasyfikowany na 60 
miejscu. Ministerstwo przyznało na kolejny, prawdopodob-
nie ostatni już etap prac - kwotę 150.000 zł.

Prace nad polichromią nawy głównej będą prowadzić, 
podobnie  jak w latach ubiegłych, prof. Andrzej Łojszczyk 
i Kinga Lubarska z Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie.

GCK ORGANIZATOREM 15. ŚWIĘTA ŚLIWKI 
WYSTĄPI LADY PANK

W  związku  z  zawieszeniem  działalności  Komitetu 
Organizacyjnego  Święta  Śliwki,  rolę  organizatora  tego-
rocznej edycji  imprezy przejęło Gminne Centrum Kultury 
w Szydłowie.

W związku z powyższym, w sprawach organizacyjnych 
należy  się  kontaktować wyłącznie  z  p. Marią  Stachuczy 
- dyrektor Gminnego Centrum Kultury: tel. 41 354 53 13, 
e-mail: gck@szydlow.pl

Tegoroczny  organizator  serdecznie  zaprasza  wszyst-
kie zainteresowane osoby  / organizacje do współorgani-
zacji tegorocznej imprezy, która odbędzie się w dniach 18 
i 19 sierpnia. Gwiazdą tegorocznej imprezy będzie zespół 
LADY PANK. 
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Pod  koniec  2011  roku  została  wydana monogra-
fia Gminy Szydłów  „Szydłów przez stulecia”. To 

pierwsze tego typu opracowanie tak szeroko  traktu-
jące tematykę Szydłowa.

Monografia powstała w ramach projektu „Szydłów 
–  polskie  Carcassonne  –  kampania  promocyjna”. 
Prace nad nią trwały dwa lata pod kierunkiem dr Ce-
zarego Jastrzębskiego z Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. Koordynację  prac, włącznie 
ze składem komputerowym prowadziło biuro promo-
cji gminy, a w proces zbierania informacji i ich opra-
cowywania zaangażowany był szereg osób z Gminy 
Szydłów i spoza niej.

Naukową  recenzję  monografii  Szydłowa  napisał 
prof. zw. dr hab. Wiesław Caban. Druk książki w 80% 
sfinansowano  z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na  lata 2007-
2013 w ramach projektu „Szydłów – polskie Carcas-
sonne – kampania promocyjna”.

Nad monografią Szydłowa pracowali czołowi pol-
scy  historycy.  Książka  jest  formatu  B5,  w  twardej 
oprawie, liczy 552 strony, zawiera około 250 koloro-
wych zdjęć i podzielona jest na cztery części: Bada-
nia naukowe, Źródła, Wspomnienia, Varia.

Najbardziej obszerna część monografii poświęco-
na  jest BADANIOM NAUKOWYM. Swoje materiały 
zamieścili  w  niej  największe  autorytety  środowiska 
naukowego w Polsce, związani z naukami historycz-
nymi, m.in. profesorowie: Henryk Samsonowicz, Fe-
liks Kiryk, Andrzej Buko, Adam Massalski.  Są więc 
w  tej  części  dwa  materiały  dr  Cezarego  Jastrzęb-
skiego:  „Fzjografia  Gminy  Szydłów”  oraz  „Szydłów 
w dobie rozbiorowej”. Prof.  Andrzej Buko opracował 
„Archeologię w  badaniach wczesnośredniowiecznej 
Małopolski”, prof. Henryk Samsonowicz „Początki sa-
morządowego Szydłowa”, prof. Feliks Kiryk „Szydłów 

w  późnym  średniowieczu”,  dr  Wojciech  Majkowski 
„Starostwo i starostowie szydłowscy w XVI-XVIII stu-
leciu”,  Marek Maciągowski „Społeczność żydowska 
w Szydłowie”,  prof. Adam Massalski „Dzieje polskie-
go  szkolnictwa  elementarnego  w  Szydłowie  w  XIX 
wieku”, Władysław Strojny „Plan regulacyjny miasta 
narodowego Szydłów z 1823 roku”,   Kamila Pytow-
ska „Ksiądz Michał Hieronim Juszyński”, ks. Ryszard 
Piwowarczyk  i  Kamila  Pytowska  „Parafia  Szydłów 
w latach 1945-2011”, Ks. Jerzy Sobczyk „Parafia Ko-
tuszów”,  Mateusz Szlompek „Rys historyczny Parafii 
Potok”,   Kinga Wiktoria  Lubarska  „Kościół  pod we-
zwaniem Wszystkich Świętych w Szydłowie”,  Marta 
Pawlina-Meducka  „Szydłów w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym”  Stanisław  Kołodziejski  „Odbudowa 
miasta i konserwacja zabytków”. Artykuły części na-
ukowej kończy materiał „Jeszcze kilka słów o zamku 
w Szydłowie” prof. Leszka Kajzera.

W  części  drugiej,  zatytułowanej  ŹRÓDŁA  znaj-
dziemy  głównie  historyczne  dokumenty  źródłowe: 
Manuskrypt  hebrajski  z  1688  r.,  Licytacja  zamku 
i  murów  miejskich,  Regestr  pomiarowy  Szydłowa 
z 1823 r., Opisy Szydłowa (m.in. z roku 1827, 1848, 
1869, 1927), Szydłów w Księdze Adresowej Polski, 
Wiec przedwyborczy (1930), Plan Szydłowa w okre-
sie międzywojennym, Ewidencja burmistrzów i wice-
burmistrzów Szydłowa, pracowników gminnych oraz 
sołtysów i podsołtysów gminy Szydłów z lat II wojny 
światowej,  Wójtowie  i  radni  Gminy  Szydłów  1990-
2011, Ewidencja działalności gospodarczej w Gminie 
Szydłów (2011).

Część  trzecia monografii  zawiera  bardzo  intere-
sujące wspomnienia osób związanych z Szydłowem 
w przeszłości. WSPOMNIENIA dotyczą głównie okre-
su przedwojennego  i  II wojny światowej. Oto  i one: 
Wacław  Kaczorowski  „Szydłów  i  jego  mieszkańcy 
w  okresie  międzywojennym”,  Stanisław  Kaczorow-
ski  „Życie  i  dom  rodzinny  do  1939  roku”, Maria  K. 
Kaczorowska  (na  podstawie  spisanych  wspomnień 
Stanisława  Kaczorowskiego)  „Jan  Kaczorowski 
(1887-1943)”, Antoni Feldo „Wspomnienia o ludziach 
i  wydarzeniach  w  Szydłowie  w  latach  1939-1944”, 
Kazimierz Feldo „Moje wspomnienia”, Marian Sapa-
ła  „Wspomnienia  z  II wojny  światowej”, Małgorzata 
Sajkiewicz-Kręt „Prof. dr hab. Jan Sajkiewicz (1928-
1995)”.

Czwarta  część  książki: VARIA  to  niejako współ-
czesny obraz gminy. Znajdziemy  tutaj  opracowania 
Wiktora Kamińskiego:  „Znane postacie”  i  „Sołectwa 
Gminy Szydłów” i Piotra Walczaka „Śliwka szydłow-
ska”, „Imprezy promocyjne”, „Historia Ulicznych Bie-
gów Sylwestrowych”,  „Publikacje o gminie”,  „Zabyt-

MONOGRAFIA WYDANA!
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ki  Gminy  Szydłów”,  „Partnerska  współpraca”.  Ewa 
Arendarska  opisała  szczegółowo  historię  „Gminnej 
Spółdzielni  Samopomoc Chłopska”,  Jan Klamczyń-
ski: „NSZZ RI Solidarność” i „ZMW Wici”. W książce 
znajdziemy  także  opracowanie  dotyczące  edukacji 
autorstwa  Emilii  Gałązki,  Doroty  Kowalczewskiej-
-Spetel, Mariusza Misterkiewicza, Grażyny Patrzałek 
i Krystyny Żmudy, artykuł o „Gminnym Centrum Kul-
tury” Marii Stachuczy, a także dwa opracowania Iwo-
ny Baran: „Muzeum Regionalne” i „Gminna Bibliote-
ka Publiczna”. W monografii  znajduje  się  obszerne 
opracowanie  dotyczące  poszczególnych  jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z  terenu gminy  ilu-
strowane zdjęciami druhów strażaków. Grzegorz Ma-
rek Kluszczyński  opracował  „Kalendarium Towarzy-
stwa Przyjaciół  Ziemi  Szydłowskiej”, Marian  Lesiak 
„Szydłowskie  Towarzystwo  Strzeleckie”  zaś  Robert 
Pytowski  „Gminny  Klub  Sportowy”.  Czwartą  część 
uzupełniają  jeszcze  opisy  „Koła  Gospodyń  Wiej-
skich”,  „Banku Spółdzielczego”,  „Emizet Sp.  z o.o.” 
i „Bazy noclegowej”.

Streszczenie  będące  niejako  zaproszeniem  do 
Szydłowa  napisanym  przez  redaktora  monografii 
Cezarego Jastrzębskiego  i  Jana Klamczyńskiego – 
wójta gminy, jest przetłumaczone na język angielski, 
niemiecki,  francuski  i  rosyjski. Tłumaczenia  te znaj-
dują się na końcu książki.

Monografia  jest obrazem przeszłego  i współcze-
snego Szydłowa. Jest bez wątpienia prawdziwą grat-
ką dla miłośników  „polskiego Carcassonne”. Ponie-
waż pierwszy nakład książki został wydrukowany na 
cele promocyjne, Gmina Szydłów wspólnie z Gmin-
nym Centrum Kultury wykonają w najbliższym czasie 
drugie wydanie z przeznaczeniem na sprzedaż. 

Promocja książki planowana jest na 20 maja 
br. i będzie połączona z corocznym rozdaniem 
Nagród Gminy Szydłów: „Przyjaciel Szydłowa” 
i „Pasjonat Małej Ojczyzny”. Już teraz serdecznie 
zapraszamy na to wydarzenie.

Piotr Walczak

Dr Cezary Jastrzębski – 
Pracownik i wykładowca 
Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach oraz 
Wyższej Szkoły Ekonomii 
i Prawa w Kielcach. Znany re-
gionalista świętokrzyski spe-
cjalizujący się w turystyce, 

geografii historycznej i dziejami regionu w widłach 
Wisły i Pilicy.

Piotr Walczak: Panie doktorze, po dwóch latach pra-
cy udało nam się wydać długo oczekiwaną monogra-
fię Gminy Szydłów. To pierwsze, tak szerokie i kom-
pleksowe opracowanie dotyczące Szydłowa. Czy jest 
Pan zadowolony z efektu końcowego?

Cezary Jastrzębski: Mam nadzieję, że przede 
wszystkim czytelnicy odniosą się do tej pracy pozy-
tywnie. Moim zdaniem ostatecznie udało się osiągnąć 
pierwotne założenie, aby współautorami monografii 
byli nie tylko uznani naukowcy, ale także mieszkańcy 
gminy, choć sprawiło to trochę kłopotu i wydłużyło 
czas przygotowania. Uważam jednak, że ostatecznie, 
dzięki zaangażowaniu kilku osób, których nazwiska 

najczęściej przewijają się w monografii, formuła ta 
sprawdziła się.  W tego typu pracach zawsze jednak 
pozostaje pewien niedosyt. Osobiście żałuję, mię-
dzy innymi, że zabrakło czasu, by przetłumaczyć 
inskrypcje żydowskie zachowane na odnalezionych 
macewach czy też poszukać lepiej zachowanego eg-
zemplarza opisu Szydłowa z początku XIX wieku 
niż ten, który jest dostępny w archiwum kieleckim.  
Chciałbym, aby tak ciekawe materiały źródłowe uj-
rzały światło dzienne i w przyszłości będę zabiegał 
o ich opublikowanie.        

P.W. Przy planowaniu tego wydawnictwa były pewne 
założenia odnośnie zakresu tematycznego, jaki miał 
się znaleźć w książce. Planowana była m.in. tematy-
ka ruchu ludowego, komunistycznego czy też II wojny 
światowej na naszym terenie. Ostatecznie materiały 
te nie znalazły się w opracowaniu. Dlaczego?

C.J. Zawsze pojawia się pytanie o autorów poszcze-
gólnych partii tekstu. W przypadku wydarzeń II wojny 
światowej nikt nie chciał podjąć się ich opracowania, 
gdyż nie ma nowych ustaleń wykraczających poza 
książkę Józefa Mrożkiewicza pod tytułem „W kon-
spiracji i w walce. Z dziejów podobwodu AK Szy-

Wywiad z dr. Cezarym Jastrzębskim
 – redaktorem monografii „Szydłów przez stulecia”
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dłów”, opublikowanej w 1992 i wznowionej w 1997 
roku. Jestem jednak przekonany, że lukę tę wypełniły 
obszerne wspomnienia mieszkańców, dzięki którym 
czytelnicy dowiedzą się zarówno o tragizmie, jak i re-
aliach tamtych dni. Nieco inaczej było w przypadku 
dziejów ruchu ludowego i komunistycznego. Opraco-
wano tekst, ale moim zdaniem nie miał on charakteru 
obiektywnego i opierał się na politycznej propagan-
dzie. Zastanawiałem się, czy nie umieścić go w dziale 
obejmującym wspomnienia, gdzie subiektywne oce-
ny nie są już tak rażące, ale z kolei brakowało wątków 
osobistych i perspektywy losów indywidualnych.   

P.W. Ma Pan zapewne bardzo dobrą orientację w za-
kresie podobnych wydawnictw monograficznych 
w regionie świętokrzyskim. Czy wiele jest tego typu 
opracowań?

C.J. Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to nieskrom-
nie, ale nie widziałem dotąd takiej monografii, jak ta 
dotycząca Szydłowa. Najczęściej mają one charak-
ter opracowań naukowych, dotyczących niektórych 
aspektów, zwykle w ujęciu historycznym. Tymczasem 
w naszym przypadku udało się zrealizować  nie tylko 

tego typu model, ale także osiągnąć coś dodatkowe-
go. Spójrzmy bowiem na zawartość monografii. Jest 
część naukowa, której współautorami są największe 
autorytety w swoich dziedzinach. Każde środowisko 
marzy przecież, by zainteresowali się nim tak wybitni 
uczeni, jak profesorowie Andrzej Buko, Henryk Sam-
sonowicz, Feliks Kiryk, Leszek Kajzer,  Adam Mas-
salski, Marta Pawlina-Meducka. Uzupełnieniem czę-
ści naukowej są materiały źródłowe i wspomnienia. 
Uważam jednak, że w przypadku monografii dotyczą-
cych gmin wydawnictwo powinno zawierać także coś 
w rodzaju fotografii dnia dzisiejszego. I stąd wzięła 
się potężna dawka informacji obrazujących i doku-
mentujących współczesność Szydłowa.  Ta warstwa 
faktograficzna z dnia na dzień będzie nabierała co-
raz większego znaczenia. Mam więc nadzieję, że tak 
przygotowana całość zainteresuje uczonych, miesz-
kańców gminy, ich krewnych i znajomych rozsianych 
gdzieś po świecie i wszystkich, którzy zainteresowani 
są dziejami regionu świętokrzyskiego.       

P.W. Dziękuję za rozmowę.

Agencja  Rynku 
Rolnego  przypomina 
i  informuje  rolników, 
iż  szkody powstałe 
w uprawach zbóż 

w wyniku ujemnych skutków przezimowania 
w okresie zimowym 2011/2012 są objęte do-
płatami w ramach de minimis.

Producenci  rolni,  którzy zużyli do siewu ma-
teriał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, 
mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego katego-
rii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które 
uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków 
przezimowania.

Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z po-
mocy są zobowiązani złożyć wniosek o przyzna-
nie dopłaty do 25 czerwca br. we właściwym ze 
względu  na  siedzibę  lub  adres  zamieszkania 
Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego.

Agencja  informuje  jednocześnie,  iż  przed 
podjęciem prac  agrotechnicznych mających na 

celu  likwidację  zniszczonej  uprawy  (założonej 
z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwali-
fikowany), producent rolny powinien zawiadomić 
właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych 
czynnościach  w  formie  pisemnej,  przekazanej 
za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elek-
tronicznej.

Dopłata  ma  charakter  pomocy  de  minimis 
w  rolnictwie. W związku z  tym, w okresie 3  lat 
łączna  kwota  pomocy  dla  producenta  rolnego 
nie może przekroczyć 7500 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania 
dopłaty znajduą się:

- na stronie internetowej ARR www.arr.gov.
pl w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty z ty-
tułu  zużytego  do  siewu  lub  sadzenia materiału 
siewnego  kategorii  elitarny  lub  kwalifikowany  - 
de minimis w rolnictwie w 2012 r.”

- w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach, 
ul. Piaskowa 18, tel. 41 343 31 90.

Info: ARR

UWAGA ROLNICY! ARR PRZYPOMINA
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UCHWAŁA NR XIX/ 88/ 2011
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 
2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 
175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, 
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 
40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 
217, poz. 1281) w związku z art.  211, art. 212 ust.1 pkt 
1-10, ust. 2 pkt.1, 2, art. 214 pkt 1-3, art. 222 ust. 1, ust. 2 
pkt 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1 - 3, 
art. 258 ust.1 pkt 1 - 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 
123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 
257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 
1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy 
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody bu-
dżetu gminy w wysokości 14.030.859,00 zł, z tego: - do-
chody bieżące  -  11.779.058,00  zł,  -  dochody majątkowe 
- 2.251.801,00 zł.
§  2.  1.  Ustala  się,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  2  wydatki 
budżetu  gminy  w  wysokości  14.030.859,00  zł,  z  tego:  - 
wydatki bieżące - 10.665.231,00 zł,  - wydatki majątkowe 
- 3.365.628,00 zł,
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 limity wydatków 
na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 
w roku budżetowym 2012.
3. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4 limity wydatków 
na inwestycje jednoroczne.
4. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 wydatki na pro-
gramy i projekty realizowane ze środków
pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz  innych 
źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizo-
wane w roku budżetowym w wysokości - 2.410.154,00 zł, 
z tego: - wydatki bieżące - 25.200,00 zł, -
wydatki majątkowe - 2.384.954,00 zł.
§ 3. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 6 przychody bu-
dżetu w wysokości 800.000,00 zł oraz rozchody budżetu 
w wysokości 800.000,00 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
a) ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
b) celową w wysokości - 41.689,00 zł, z przeznaczeniem 
na: - zarządzanie kryzysowe - 30.669,00 zł, - na realizację 
inicjatyw lokalnych - 11.020,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7 dochody 
i wydatki związane z  realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi usta-
wami.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 8 dochody i wy-
datki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie 
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podsta-
wie porozumień  (umów) między  jednostkami  samorządu 
terytorialnego.
§  6.  Ustala  się  dochody w  kwocie  68.993,00  zł  z  tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz wydatki w kwocie 68.993,00 zł  na  realizację  zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych oraz gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii.
§  7.  Ustala  się  dochody w  kwocie  17.000,00  zł  z  tytułu 
opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity 
tekst Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmia-
nami)  oraz wydatki  w  kwocie  17.000,00  zł  na  realizację 
zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami).
§ 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 wysokość do-
tacji podmiotowych. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 
10 wysokość dotacji celowych.
§ 9. Ustala się  limity zobowiązań z  tytułu kredytów  i po-
życzek, w  tym  papierów wartościowych  (obligacji  komu-
nalnych),  których  zbywalność  jest  ograniczona  (tzn.  nie 
istnieje dla nich płynny rynek wtórny), na spłatę wcześniej 
zaciągniętych  zobowiązań  w  wysokości  800.000,00  zł, 
w tym:
a) kredyty – 800.000,00 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów 
i  pożyczek  do  kwot wynikających  z  limitów  zobowiązań, 
o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.
§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do dokonywania przeniesień 
planu wydatków na uposażenia  i wynagrodzenia ze sto-
sunku pracy między rozdziałami  i paragrafami wydatków 
oraz do przeniesień między planem wydatków na uposa-
żenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych 
wydatków  bieżących,  w  ramach  działów  klasyfikacji  bu-
dżetowej w budżecie gminy.
2.  Przekazania  kierownikom  jednostek  budżetowych 
uprawnień  do  dokonywania  przeniesień w  planie wydat-
ków.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachun-
kach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 
obsługę budżetu gminy.
§  12. Wykonanie  Uchwały  powierza  się Wójtowi  Gminy 
Szydłów.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 
roku  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Gminy.

BUDŻET GMINY 2012
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010 Rolnictwo i łowiectwo   2 064 205,00
01010 Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi       1 871 664,00
01095 Pozostała działalność        192 541,00
020 Leśnictwo               958,00
02001 Gospodarka leśna               958,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę     700 000,00
40002 Dostarczanie wody        700 000,00
600 Transport i łączność      145 981,00
60095 Pozostała działalność        145 981,00
700 Gospodarka mieszkaniowa       27 470,00
70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami            27 470,00
750 Administracja publiczna        41 775,00
75011 Urzędy wojewódzkie          41 775,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa              862,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa             862,00
756 Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem  2 664 798,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego 
od osób fizycznych                800,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych      992 950,00
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          569 180,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw                                81 493,00
75621 Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa   1 020 375,00
758 Różne rozliczenia    5 827 661,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego  2 847 495,00
75807 Część wyrównawcza subwencji 
ogólnej dla gmin                  2 800 177,00
75814 Różne rozliczenia finansowe          5 400,00
75831 Część równoważąca subwencji 
ogólnej dla gmin                    174 589,00
801 Oświata i wychowanie        98 800,00
80101 Szkoły podstawowe            5 000,00
80104 Przedszkola            62 000,00
80110 Gimnazja              6 600,00
80195 Pozostała działalność          25 200,00
852 Pomoc społeczna    1 986 634,00
85202 Domy pomocy społecznej          1 200,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjneego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego      1 848 826,00
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             8 573,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        16 014,00
85216 Zasiłki stałe            42 503,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej       46 235,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze              4 320,00
85295 Pozostała działalność          18 963,00
900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska       319 400,00
90001 Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód            300 000,00
90002 Gospodarka odpadami               500,00
90019 Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska          18 400,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat produktowych               500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego            2 700,00
92120 Ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami                2 700,00
926 Kultura fizyczna       149 615,00
92605 Zadania w zakresie kultury 
fizycznej            149 615,00
Razem DOCHODY:             14 030 859,00

010 Rolnictwo i łowiectwo   2 173 632,00
01010 Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi       2 092 764,00
01030 Izby rolnicze              8 868,00
01095 Pozostała działalność          72 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę     525 250,00
40002 Dostarczanie wody         525 250,00
600 Transport i łączność      957 330,00
60014 Drogi publiczne powiatowe       190 000,00
60095 Pozostała działalność        276 930,00
630 Turystyka          19 952,00
63003 Zadania w zakresie 
upowszechniania turystyki          19 952,00
700 Gospodarka mieszkaniowa     160 000,00
70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami          160 000,00
710 Działalność usługowa        88 700,00
71004 Plany zagospodarowania 
przestrzennego             87 700,00
71035 Cmentarze              1 000,00
720 Informatyka         45 674,00

DOCHODY

WYDATKI
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72095 Pozostała działalność          45 674,00
750 Administracja publiczna   1 828 165,00
75011 Urzędy wojewódzkie          51 775,00
75022 Rady gmin          117 760,00
75023 Urzędy gmin       1 504 930,00
75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego              80 000,00
75095 Pozostała działalność          73 700,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa              862,00
75101 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa    862,00
754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa      188 380,00
75412 Ochotnicze straże pożarne      156 461,00
75421 Zarządzanie kryzysowe          30 669,00
75495 Pozostała działalność            1 250,00
757 Obsługa długu publicznego     212 324,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego            212 324,00
758 Różne rozliczenia          111 020,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe      111 020,00
801 Oświata i wychowanie   3 759 020,00
80101 Szkoły podstawowe     1 410 500,00
80103 Oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych          66 500,00
80104 Przedszkola          364 000,00
80110 Gimnazja       1 253 100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół      378 020,00
80114 Zespoły obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej szkół      195 900,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli              16 600,00
80195 Pozostała działalność          74 400,00
851 Ochrona zdrowia         68 993,00
85153 Zwalczanie narkomanii            1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi        67 993,00
852 Pomoc społeczna    2 526 533,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze   1 000,00
85202 Domy pomocy społecznej      230 000,00
85203 Ośrodki wsparcia            2 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego     1 843 326,00
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              9 501,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        88 014,00
85215 Dodatki mieszkaniowe            1 000,00
85216 Zasiłki stałe            51 004,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej      227 725,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze            34 000,00

85295 Pozostała działalność        38 963,00
900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska     762 834,00
90001 Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód           196 240,00
90002 Gospodarka odpadami        60 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi      40 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach 
i gminach            20 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt        10 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg    250 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska        17 000,00
90095 Pozostała działalność      169 594,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego      324 000,00
92113 Centra kultury i sztuki      200 000,00
92116 Biblioteki          74 000,00
92120 Ochrona zabytków 
i opieka nad zabytkami         50 000,00
926 Kultura fizyczna     278 190,00
92605 Zadania w zakresie 
kultury fizycznej        278 190,00
Razem WYDATKI:           14 030 859,00

W zestawieniu DOCHODY i WYDATKI uwzględ-
niono  tylko  działy  (oznaczone  3-cyfrowo  i  wy-
tłuszczone)  i  rozdziały  (oznaczone  5-cyfrowo). 
Z  pełnymi  załącznikami  uchwały  budżetowej 
można się zapoznać w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Szydłów pod adresem: 
www.szydlow.bip.jur.pl w zakładce „Uchwały bu-
dżetowe”.

5 marca 2012 r. zmarł 
Stanisław Józefowski. 
Przez trzynaście lat peł-
nił funkcję sołtysa Szy-
dłowa. Był człowiekiem 
bardzo zaangażowanym 
w sprawy społeczne. 
Udzielał się w organiza-
cjach: Ochotniczej Straży Pożarnej, Szydłowskim 
Towarzystwie Strzeleckim, Kółku Rolniczym. Po-
magał przy wielu inicjatywach organizowanych 
w Szydłowie: święcie śliwki, biegach sylwestro-
wych, kwestach 1 listopada, organizacji marszy 
strzeleckich, przygotowywał posiłki dla pielgrzy-
mów. Przeżył 55 lat. Został pochowany na cmen-
tarzu w Szydłowie 7 marca br.
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XXIII SESJA RADY GMINY
29 marca  2012  r.  odbyła  się  dwudziesta  trzecia sesja  Rady  Gminy  bieżącej  kadencji.  Obra-
dy  otworzył  przewodniczący  Janusz  Juszczak,  któ-
ry  przywitał  radnych,  pracowników  gminy,  sołtysów 
i osoby przybyłe na sesję. Po przyjęciu porządku ob-
rad  i  dwóch protokołów z poprzednich obrad,  radni 
zgłaszali swoje zapytania i interpelacje. 

Interpelacje  złożyli:  Jerzy  Klamczyński,  Tadeusz 
Graca, Krzysztof Ćwiek, Ireneusz Jastrząb oraz Ma-
rek Skuza.

Następnie sprawozdanie z działalności pomiędzy 
sesjami złożył wójt gminy Jan Klamczyński. Poinfor-
mował m.in. o udziale w posiedzeniach Powiatowej 
Rady Zatrudnienia  i  trudnej sytuacji w Powiatowym 
Urzędzie  Pracy  odnośnie  staży  i  prac  interwencyj-
nych; rozprawach w sądzie w sprawie działek na któ-
rych są mury obronne oraz spotkaniu z przedstawi-
cielem firmy planjącej budowę farm wiatrowych. Wójt 
wspomniał o wizytach z p. Stanisławem Molisakiem 
u  komendantów  wojewódzkich  policji  i  państwowej 
straży  pożarnej  w  sprawie  możliwości  pozyskania 
wozu  strażackiego  dla  OSP  Gacki.  Wójt  uczestni-
czył również w posiedzeniu rady społecznej szpitala 
w Staszowie, w konwencie wójtów i burmistrzów po-
wiatu staszowskigo i zebraniach wiejskich na terenie 
gminy. Dużo uwagi Jan Klamczyński poświęcił spra-
wie dokończenia kanalizacji w Szydłowie, bowiem fir-
ma Matmaster - wykonawca inwestycji jest w stanie 
upałości, a firma SOLID, która kooperowała z Matm-
sterem przy realizacji inwestycji prawdopodobnie nie 
podejmie się jej dokończenia. W związku z tym gmi-
na będzie dochodziła  swych praw w sądzie  i  plinie 
będzie przeprowadzać kolejną procedurę przetargo-
wą na  dokończenie  inwestycji. Wójt  poruszył  także 
kwestię partycypowania gminy w modernizacji dróg 
powiatowych i stwierdził, że droga Potok - Życiny to 
prawdopodobnie ostatnia droga powiatowa w tej ka-
dencji do której gmina dokłada pieniądze. 

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie sprawoz-
dań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotniej,  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  i  Gmin-
nego  Centrum  Kultury  za  2011  rok.  Przyjęto  także 

plany finansowe tych jednostek na 2012 r. przy czym 
największe  zainteresowanie  radnych  budził  plan  fi-
nansowy SP ZOZ, a to m.in. ze względu na fakt,  iż 
dotychczasowa  dyrektor  Anna  Strugalska-Zygmunt 
odeszła  na  emeryturę  a  stanowisko  p.o.  dyrektora 
objęła  Barbara  Szymańska. Wójt  poinformował,  że 
konkurs na dyrektora SP ZOZ zostanie przeprowa-
dzony w IV kwartale 2012 r., wcześniej zaś zostanie 
przeprowadzony audyt w tej jednostce. Z kolei prze-
wodniczący  Rady  Gminy  zaproponował  zorganizo-
wanie spotkania w celu przedyskutowania funkcjono-
wania ośrodka zdrowia i zakresu usług medycznych 
świadczonych w Szydłowie. 

W trakcie omawiania planu finansowego Gminne-
go Centrum Kultury, dyrketor Maria Stachuczy poin-
formowała o złożeniu wniosku do PO Kapitał Ludzki 
na  rozszerzenie  działalności  punktów  przedszkol-
nych w Solcu i Potoku.

Po przyjęciu planów finansowych jednostek pod-
ległych, radni przyjęli sprawozdania z działalności za 
rok ubiegły i plany pracy na 2012 rok poszczególnych 
komisji stałych Rady Gminy.

Kolejnym  punktem  programu  było  przyjęcie 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 
r. Potrzebę tych zmian referowała p. Alicja Kłonicka 
- skarbnik gminy. Zapisy w uchwale o zmianie miej-
scowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości  Szydłów  na  terenie  gminy  Szydłów 
objaśniała Anna Suchorowska. Kolejnymi przyjętymi 
uchwałami były: uchwała o zmianie preliminarza wy-
datków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2012 rok oraz uchwała w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Staszow-
skiego.

Po  przyjęciu  uchwał,  wójt,  pracownicy,  a  także 
przewodniczący Rady Gminy udzielali odpowiedzi na 
pytania i interpelacje radnych. Poruszana była m.in. 
tematyka ul. Uroczej, rumoszu na drogi gminne i po-
lne, zagrodzonej drogi gminnej między Kotuszowem 
a Jabłonicą oraz  jakości materiałów przygotowywa-
nych na sesje.

Punkt  ostatni  programu  sesji  „Pytania  i  wolne 
wnioski”  zdominowany  został  przez  wystąpienie  p. 
Roberta Szafrańca w sprawie pieniędzy, których nie 
otrzymał od firmy Matmaster za pracę wykonaną na 
ulicy Krakowskiej w Szydłowie. Ponownie poruszona 
była także kwestia kanalizacji na ulicy Uroczej.

Piotr Walczak

WANDALIZM I ŚMIECI NA PLACU
W związku z notorycznie powtarzającymi się ak-
tami wandalizmu, rozbijania butelek po alkoholu 
o mury zamku i zanieczyszczania placu zamkowe-
go przez młodzież, rozważane jest zamknięcie dzie-
dzińca w godzinach nocnych. 



Strona 15Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2012 (XLV)

kwiecień 2012

Pierwszą wzmiankę dotyczącą Solca odnajdujemy 
w Księdze uposażeń diecezji krakowskiej Jana 

Długosza (lata 1470-1480), gdzie miejscowość zapi-
sano jako "Solyecz". W latach 1564-1565 odnotowa-
no, iż we wsi znajdowały się dwa młyny i staw ryb-
ny. Młyny te, nazywane "Czyeloych" (lub "Czelioch") 
oraz "Kundrowsky" znajdowały się na rzece "Płoż-
ney". Staw w Solcu wyróżniał się znacznymi rozmia-
rami i wydajnością - można było w nim hodować aż 
40 kop karpi – znacznie więcej niż w dwóch razem 
wziętych stawach w sąsiedniej Woli Żyznej.

Tekst kolejnej lustracji dóbr królewskich (1660-
1664) o młynach soleckich wspomina już w czasie 
przeszłym: "Dwa młyny przy tej wiosce bywały, pierw-
szy Czeluch na rzece Plosney o jednym kole mącz-
nym korzecznym (...). Drugi młyn Kendrowski albo 
Sluchay rzeczony na tejże wodzie o 1 kole mącznym 
korzecznym i stępach (...) tych obu młynów nie masz, 
zaginęły".

W 1789 roku w Solcu funkcjonowała karczma za-
jezdna, "na gościńcu od Stopnicy idącym, stojąca, 
słomą pokryta, w której izba szynkowa z komorą, 
piecem, kominem, oknami, powałami i zamknięciem 
opatrzona". Przy stawie soleckim stał wówczas nowo 
pobudowany młyn wraz z tartakiem, na którym "dla 
potrzeby ekonomicznej drzewo rżnięte bywa".

W 1827 roku w Solcu było 46 domów i 281 miesz-
kańców. W drugiej połowie XIX wieku Solec posiadał 
szkołę początkową młyn wodny i olejarnię.

W czasie spisu powszechnego przeprowadzone-
go w 1921 roku zamiast jednej miejscowości opisano 
dwie: Solec Nowy i Solec Stary. Solec Nowy liczył 
wówczas 149 mieszkańców i 28 domów. Znacznie 
więcej, bo aż 531 osób mieszkało w Solcu Starym, 
którego zabudowa liczyła 79 budynków mieszkal-
nych. 

1955 roku dokonano w Solcu, pierwszego w Pol-
sce odwiertu złóż siarki.

W 1988 roku z inicjatywy ks. Zygmunta Pruska, 
proboszcza parafii Szydłów, wzniesiono w Solcu 
kościół filialny będący jedyną tego typu świątynią 
w Gminie Szydłów.

Najstarszym budynkiem w Solcu jest budynek sta-
rej szkoły podstawowej wybudowany w 1864 roku. 
O fakcie tym dowiadujemy się z napisu wyrytego nad 
drzwiami wejściowymi. Strop szkoły został wykonany 
z polepy glinianej,  a ściany z wymurowano z kamie-
nia.  Budynek pełnił wówczas funkcję strażnicy wojsk 
rosyjskich podległych pod Gubernię Radomską. Jako 
siedziba szkoły zabytkowa budowla służyła aż do 
czasu wybudowania w 1997 roku nowej szkoły.

Obecnie sołectwo Solec licząc 374 osoby zamel-
dowane na stałe, pod względem liczby mieszkańców 
jest jednym z większych na terenie gminy. W Radzie 
Gminy mieszkańcy miejscowości reprezentowani są 
przez Katarzynę Skuzę i Stefana Marszałka. Funkcję 
sołtysa piastuje Bożena Wójcik.

Wiktor Kamiński

SOLEC DAWNIEJ I DZIŚ

Solec na mapie topograficznej 
Królestwa Polskiego z 1839 r.

Solec na mapie Wojskowego Instytutu 
Geograficznego z 1938 r.
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Działo się 25 maja Anno Domini 1945. Wreszcie 
zamilkły nad naszą parafią bomby i świsty kul. 

Przez pół roku rzeka Czarna dzieliła dwa wojska: 
sowieckie i niemieckie. Ile taki front walk mógł 
zrobić wioskom krzywdy? Spalone, zrujnowane [sic!] 
zabudowania, ludzie wysiedleni, zaminowane pola 
i lasy, zniszczony, spalony kościół pw. św. Jakuba 
w Kotuszowie, straszą zwaliska i mury. W całej 
wiosce pozostało tylko 5 domów (było około 100). 

Reszta to popioły i zgliszcza.
  Do takiej właśnie parafii dn. 

25 maja 1945 roku przybywa 
młody ks. Antoni Sobczyk. 
W maleńkiej kruchcie parafianie 
urządzają skromną kaplicę 
z tabernakulum, a kapłan 
przywozi Pana Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie. 

Zgromadzeni parafianie witają ks. Antoniego łzami 
radości. Odprawia się nabożeństwo majowe, słychać 
wreszcie głos dzwonka podczas błogosławieństwa 
i jeden głośny szloch. Ci biedni znękani ludzie, 
poranieni wojną mają wreszcie swego proboszcza! 
Witają go chlebem i solą. Kapłan przyjmuje ten dar 
i ze łzami w oczach dziękuje. Myślę, że jako młody 
człowiek (33 lata) trochę się lęka, pewnie szepcze: 
„Panie nie jestem godzien... Czy ich nie zawiodę?” 
Ale też jako młody i energiczny już chyba czuje, że 
tych ludzi nie opuści i chyba mówi Bogu: „Panie oto 
jestem abym pełnił wolę Twoją”.

  Mowa powitalna wygłoszona przez wójta Józefa 
Prokopa z Chańczy może się streścić w jednym 
zdaniu: „Musimy być razem, damy radę usunąć popiół 
i gruz i odbudować świątynię” – i znów wybucha 
ludzki płacz. A kapłan myśli: „I świątynię serc”, 
a obraz wsi i parafii zapisał w Kronice: „... zwalisko 
gruzów zaminowane, na cmentarzu kościelnym 
miny, na polach śmiercionośne miny. Ludzie boją 
się wrócić. Wyjeżdżają na Ziemie Odzyskane, a ci 
którzy zostają, zamieszkują doły i piwnice. Dobrze, 
że to wiosna i lato, ale wielu tych odważnych ginie 
na minach i z epidemii tyfusu. Ludzie dotąd chowali 
swych zmarłych sami, bez księdza, bez mszy św. 
a często i bez trumny.”

  W takich warunkach rozpoczął pracę młody 
kapłan ks. prob. Antoni Sobczyk, urodz. 25 lutego 
1912 r. w Zawichoście. Ojciec jego Władysław był 
cieślą, a matka Józefa wychowywała czwórkę dzieci. 
Gdy Antoni miał 6 lat ojciec zmarł. Ciężko było, bardzo 
ciężko, a Antoni tak bardzo chciał być księdzem. 

Marzenia chłopca i młodzieńca spełniły się. Ukończył 
Seminarium Duchowne w Sandomierzu, a w dniu 
11 czerwca 1939 roku przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk ks. bp. Jana Kantego Lorka. Był wikariuszem 
w Bałtowie, a od 1943 do 1945 roku w Połańcu. Do 
tamtych trudnych lat jakże pasują słowa piosenki: 
„Wystarczyła Ci sutanna uboga i ubogi wystarczył Ci 
ślub...” Iluż żołnierzom śmiertelnie rannym udzielał 
ostatniego namaszczenia! Ileż razy narażony był na 
śmierć! Iluż umierających ludzi pojednał z Bogiem!

  Ale przecież kapłaństwo to „dar i tajemnica” – 
tak więc Chrystus wiedział komu powierzył ten dar, 
komu powiedział: „Pójdź za mną!” Kapłańskie serce 
ks. Antoniego nie lękało się nigdy, ani podstępnych 
wrogów Kościoła (UB), ani gróźb, a ręce nie lękały 
się pracy. Skierowany przez ks. bp. Jana K. Lorka 
przybył wraz z matką i bratem Józefem do parafii 
Kotuszów. Parafianie zapewnili mu dach nad 
głową na zniszczonej plebani, otaczali szacunkiem 
staruszkę matkę i jego brata Józefa, a proboszcz 
przystąpił z wielką gorliwością do odbudowy świątyni. 
Zmobilizował wszystkich do pomocy, pocieszał 
płaczących i cierpiących ludzi. Pragnął jak najszybciej 
tchnąć w nich Chrystusową wiarę, nadzieję i miłość. 
Zdobył ich serca otwartością i prostotą. Starał się 
o pomoc materialną dla parafian. Sprowadza z Kielc 
ziemniaki, organizuje na plebanii publiczną kuchnię, 
w której żywi się dziennie kilkadziesiąt osób. Tworzy 
Komitet Parafialny. Układają plan prac. Ludzie nie 
żałują trudu. Odgruzowują plac wokół kościoła. 
Wnętrze kościoła było spalone. Pod gruzem 
znaleziono niewielkim, niezniszczony obraz Matki 
Bożej Kotuszowskiej Łaskawej. „To cud! Bogu dzięki 
– cieszy się ks. Antoni – wykonamy powiększony 
wizerunek Matuchny do ołtarza głównego.” Kościół 
bez dachu. Trzeba go pokryć choćby drewnianym 
dachem. Trzeba drzewa. Las daleko. Nie ma koni. Ale 
ktoś ma krowy. Krowami ciągną drzewo z dalekiego 
lasu. A ks. Antoni nie zna zmęczenia. Bardzo wcześnie 
rano w lichej sutannie dziurawych butach, często 
obwiązanych drutem przybywa pieszo (5-6 km) do 
lasu, do Chańczy, aby tam z mężczyznami jechać 
do lasu, ścinać i dźwigać drzewo, stara się o wapno, 
o cement, o wszystko. Są ofiarodawcy jak np. Jan 
Rak z Chańczy – ówczesny starosta w Busku-Zdroju.

  W 1948 r. (3 i 4 lipca) przyjeżdża na wizytację ks. 
bp. Jan K. Lorek. Zdziwiony ogromem poczynionych 
prac. Poświęca odbudowaną świątynię.. A tyle 
jeszcze roboty: ołtarz główny, ambona, ławki, chór, 
organy, no i ten cudowny obraz Matki Bożej – radość 

ŚWIADECTWO O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI
Świadectwo o życiu i działalności śp. ks. kanonika Antoniego Sobczyka - proboszcza parafii pw. 

św. Jakuba Ap. St. w Kotuszowie w 10 rocznicę śmierci.
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i duma ks. proboszcza i parafian. A w roku 1952 ks. 
bp. Jan Lorek pisze: „Mój drogi Ks. Proboszczu! Od 
początku kiedy powierzyłem Księdzu podźwignięcie 
z ruin tą parafię, podziwiam wytrwałość Księdza 
w ciężkiej nader pracy i niesłychaną ofiarność 
wiernych... Nieraz też w czasie wizytacji stawiam 
Waszą ubogą parafię za wzór... Skąd oni czerpią siły 
nadprzyrodzone? - Bo po ludzku sądząc należało 
zwątpić – ale to Maryja – Ta pośredniczka Łask 
wyprasza wam owe. Dziękujcie Jej, a ja błogosławię”.

  I tak mijały lata, a świątynia stawała się coraz 
piękniejsza i bogatsza. Piękniał cmentarz grzebalny, 
otoczenie kościoła i plebania.

  Ale przecież proboszcz to nie tylko budowniczy 
kościoła materialnego. To przede wszystkim 
duszpasterz. I tu można powiedzieć, że ks. prob. 
Antoni był pod tym względem wybitny. Był silny wiarą 
i nadzieją. Pełen zapału głosił Słowo Boże. Podczas 
homilii często wzruszał się do łez i do łez pobudzał 
słuchaczy. Kaznodzieją był wspaniałym. Głosił 
odważnie prawdę, głosił Miłosierdzie Boże i wielką 
miłość do Matki Najświętszej. Powtarzał często: 
„Czciciel Maryi nigdy nie zginie”. Podobnie jak. ks. 
Piotr Skarga ostrzegał przed występkami Polaków. 
Uczył patriotyzmu, do homilii wplatał poezję i prozę 
naszych wielkich poetów i pisarzy. Przewidywał, że 
polscy misjonarze będą kiedyś potrzebni wschodniej 
Europie i światu. Zapraszano Go do sąsiednich 
parafii na odpusty, aby tam głosił Słowo Boże. A głos 
miał piękny, mocny i dźwięczny. Był niestrudzonym 
spowiednikiem. Można go porównać do św. Jana 
z Ars. Zorganizował z dziećmi tzw. krucjatę – rycerki 
i rycerze Niepokalanej. Z dziećmi i młodzieżą 
przygotowywał występy artystyczne, które odbywały 
się przy ognisku. Były tam piosenki, tańce narodowe 
i inscenizacje. Takie „ogniska” to była prawdziwa 
nauka patriotyzmu i uczta duchowa dla umęczonych 
przeżyciami wojennymi parafian.

  W maju 1973 r. parafię nawiedziła Matka Boża 
Częstochowska peregrynująca po Polsce w swym 
Cudownym Wizerunku. Ks. Proboszcz starał się 

aby przyjęcie Królowej Polski w naszej skromnej 
parafii było godne Królowej. Więc były wzruszające 
powitania, były łzy radości i wzruszenia, straż 
pożarna, bateria konna, rowerzyści, motocykliści, 
dziewczęta w bieli i tłumy wiernych, całonocne 
czuwanie i powierzenie parafii Matce Najświętszej.

  Z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa 
życzenia i prymasowskie błogosławieństwo 
przysłał dn. 22.VII.1964 roku ks. Prymas Stefan 
Wyszyński oddając naszą parafię i jej Proboszcza 
pod szczególną opiekę Matki Bożej Królowej Polski. 
Wszyscy odwiedzający ludzie świeccy czy kapłani 
byli zauroczeni postawą Ks. Proboszcza: serdeczny, 
otwarty, pełen radości i życzliwości. Gościmy od 
wielu lat stalowowolską pielgrzymkę zmierzającą do 
Częstochowy. Kapłani prowadzący i pielgrzymi ciągle 
tu u nas w Kotuszowie przyjmowani byli i są z wielką 
życzliwością.

  Z okazji 60-tej rocznicy święceń kapłańskich 
ks. Antoniego, ks. bp. Wacław Świerzawski napisał: 
„Gratuluję i przypominam, że przyszedłeś na ziemię 
zniszczoną przez zawieruchę wojenną. Musiałeś mieć 
wiele samozaparcia i ducha ofiary, aby wszystkiemu 
podołać...”

  W roku 2001 ks. Antoni dostał tytuł kanonika, 
a ks. bp. Edward Frankowski wpisał podczas 
duszpasterskiej wizyty: „Poznałem dobroć 
i wspaniałomyślność posługi kapłańskiej Księdza 
Jubilata Antoniego”.

  Życie człowieka na ziemi kończy się. Nasz 
wspaniały ks. Proboszcz kanonik Antoni Sobczyk 
odszedł na wieczną służbę do Domu Ojca dn. 9 
kwietnia 2002 roku przeżywszy 90 lat – w tym 57 lat 
w naszej parafii. Żegnały go tłumy, nie tylko parafian, 
żegnał go Śp. ks. bp. Marian Zimałek i wielu, wielu 
kapłanów. Zachowujemy go w serdecznej pamięci.

  Na zakończenie pragnę zacytować fragment 
wiersza poświęconego pamięci ks. Antoniego – p. 
Eleonory Wojtasiewicz:

„...I żegnało Cię całe Duchowieństwo
pogrążone w smutku
i ludzi tłumy.... na spoczynek wieczny.
Spełniłeś, swoją misję kapłańską,
do której powołał Cię Bóg,
a Ty wypełniłeś ją do reszty,
Najlepiej jak tylko żeś mógł.”

  Piękną pracę w naszej parafii kontynuuje obecnie 
bratanek ks. Proboszcza Antoniego – ks. kanonik 
Jerzy Sobczyk, skromny, serdeczny, życzliwy, który 
już 28 lat pełni tę piękną i ważną posługę dla nas 
wszystkich.

Mieczysława Adamowicz
z Kotuszowa, emeryt. nauczycielka

Drzewa na nowy dach świątyni transportowano przy 
pomocy krów. Fot. ze zbiorów parafii Kotuszów.
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Szydłów – to mało znana mieścina w gubernii kie-
leckiej, w powiecie stopnickim położona, sąsia-

dująca z Rakowem i Kurozwękami. Możnaby minąć 
to miasteczko w podróży i nie zwrócić na nie uwagi, 
gdyby nie ruiny starej twierdzy i poszarpane  zczernia-
łe mury sędziwego zamczyska. Wiekowy to starzec! 
Wysokie jego kominy , wyzębione mury widnieją z da-
leka i nadają brudnej mieścinie wiele uroku i dziwnej 
powagi. Te podarte ściany , opasujące dokoła ciche 
miasteczko, stanowią dumę mieszkańców, mówią im 
bowiem o starych lepszych czasach. I  minionej sła-
wie nędznego dziś kąta. Gdyby te mury mogły mówić, 
gdyby mogły na chwilę wyjść z tego letargu kamienne-
go, opowiedziałyby nam ciekawą historyę swego wie-
kowego żywota. Mury jednak milczą! Ze wszystkich 
kątów wyziera pustka, zniszczenie i zapomnienie. Sic 
transit gloria mundi – mówi ze smutkiem zbłąkany tu-
rysta i spogląda pytająco na bujne rumianki i inne ziel-
ska, czepiające się gzemsów i złomów tego gniazda 
walecznych. Ale gniazdo w gruzach, waleczni śpią!... 
Wiatr gwiżdże w szczelinach, kruki łopocą skrzydłami 
i zdaje się, kraczą marsz pogrzebowy na mogiłach po-
ległych tu bohaterów.

Cofnijmy się jednak o kilka wieków wstecz, zaj-
rzyjmy do kart historyi. Pierwsza wzmianka o Szydło-
wie odnosi się do roku 1329. Kopia dokumentu taką 
właśnie datą opatrzonego, przechowywana dotąd 
w aktach parafii Szydłów, daje nam kilka szczegó-
łów o Szydłowie. Z tej to właśnie kopii dowiadujemy 
się, że już na początku XIV stulecia Szydłów posiadał 
młyny, łaźnie i fabrykę sukna, a Władysław Łokietek 
nadał mieszczanom prawo pobierania z tych zakła-
dów przemysłowych czynszu i dochód ten przezna-
czył na utrzymanie miejscowego „Łan-wójta”.

Następca Łokietka, Kazimierz Wielki opasał Szy-
dłów murem warownym z dwiema bramami – Kra-
kowską i Opatowską – a w roku 1354 wzniósł na 
stromej skale silny zamek, którego szczątki wieńczą 
wzgórze Szydłowskie po dziś dzień.

Zygmunt I nadał kupcom szydłowskim przywilej 
wolnego handlu w całym kraju i uwolnił ich nawet od 
płacenia myta.

Dzięki takiej opiece Szydłów rósł, zaludniał się, 
a później utworzył jedno z ważniejszych starostw wo-
jewództwa sandomierskiego. Cóż, kiedy po dniach 
rozkwitu i pomyślności nastały dla Szydłowa chwile 
ciężkie, okropne. W roku 1630 miasto zostało do-
szczętnie spalone, a w 26 lat później, podczas wojny 
ze Szwecyą, zamek i twierdzę zdobyli Szwedzi, pa-
ląc i rabując mienie nieszczęśliwych mieszkańców.

Reszty zniszczenia dopełnił Rakoczy, sprzymie-
rzeniec Szwedów; dziki ten najeźdźca  zrabował 

i spalił nawet kościół farny, wzniesiony niegdyś przez 
Kazimierza Wielkiego. W kilka lat po tych wypadkach 
Szydłów na nowo powstał z gruzów i powoli przy-
szedł do dawnej świetności. Kościół farny spalony 
przez rakoczan, został odbudowany, a w roku 1663 
uroczyście konsekrowany: świątynia ta przetrwała 
po dzień dzisiejszy, szkoda tylko, że styl pierwotny, 
prawdopodobnie gotycki, zeszpeciły nieumiejętne re-
stauracye. O późniejjszych losach Szydłowa historya 
nic nie mówi. Ostatnim starostą Szydłowa był Rup-
niewski. W roku 1870 zamożne i znaczne niegdyś 
miasto zostało zamienione na osadę.

Z czasów dawnej Świetności zostały tylko gruzy 
i resztki murów. Wysokie mury forteczne, wzniesione 
z piaskowca, opasują miasto jeszcze dzisiaj, a choć 
tu i owdzie potworzyły się w nich wielkie luki, to jed-
nak dają nam one dość dokładny obraz dawnej forte-
cy, a swemi rozmiarami imponują ogromnie. Z dwóch 
bram wjazdowych pozostała jedna; jest ona wysoka 
na jakie cztery piętra, zdaje się być prawie niepożytą 
i przetrwa zapewno jeszcze długie lata. Z obronnego 
zamczyska, położonego na wzgórzu, wewnątrz mu-
rów fortecznych, pozostały tylko ruiny z dwoma wy-
sokiemi kominami. W podziemiach tych ruin mają się 
znajdować wejścia do bardzo długich lochów. Tury-
stom pokazują tu ono, z którego zbuntowana szlachta 
miała wyrzucić Esterkę, faworytę Kazimierza Wielkie-
go. Na jej to prośbę król chłopków wybudował w Szy-
dłowie piękną synagogę w stylu włoskim. Budowla ta 
przechowała się w dobrym stanie i jest osobliwością 
Szydłowa; jest to gmach czworokątny, mający wielkie 
podobieństwo do małej forteczki; wysokie mury, wy-
zębione u góry; zasłaniają zupełnie dach i nadają bu-
dowie charakter surowy, poważny; wewnątrz ściany 
pokryte są od góry do dołu  wyjątkami z Pisma Świę-
tego; freski, pokrywające  niegdyś ładne sklepienie, 
zblakły i zatarły się – ściany noszą ślady czasu, ale 
Żydzi umyślnie nie restaurują swej świątyni gdyż 
chcą w całości zachować jej wygląd i styl pierwotny. 
Z innych zabytków historycznych Szydłowa, oprócz 
kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Władysła-
wa, zniszczonego niegdyś przez rakoczan, zasługu-
je na uwagę mały kościołek Wszystkich Świętych, 
zbudowany na stromej skale. Kto i kiedy wzniósł tę 
światynię – nie wiadomo. Według legendy o zbóju 
Szydle, świątynia ta była wzniesiona jeszcze przed 
założeniem Szydłowa. Legenda, legendą – wszystko 
jednak mówi o tem, że świątynia ta jest starszą od 
murów fortecznych.

O dawnej zamożności Szydłowa, o jego handlu 
i przemyśle daje nam niejakie wyobrażenie wyciąg 
oryginalny z datą roku 1640, przechowywany dotąd 

SZYDŁÓW (Gazeta Kielecka 11 lut. 1906)
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przy aktach parafii szydłowskiej; dokument ten mówi 
nawiasem, że w roku 1629 zamek szydłowski był 
w bardzo dobrym stanie i to mieszczanie za spro-
wadzenie do miasta wody otrzymali od Zygmunta 
III prawo pobierania z browarów miejscowych cła 
do wyrabiania piwa. Po takim wstępie, dokument 
przechodzi do różnych organizacyi cechowych, po-
daje  każdy cech z osobna i liczy w Szydłowie aż 20 
różnych stowarzyszeń cechowych. Samych piekarzy 
jak opiewa ten dokument było wtedy w Szydłowie 52. 
Sukiennicy mieli tu także swój cech i swe magazyny.

Jeżeli zważymy, że podług ówczesnych przepisów 
cechowych liczba braci stowarzyszonych każdego 
cechu musiała się równać przynajmniej 12 i mniejszą 
być nie mogła – to o liczbie wszystkich rękodzielni-
ków szydłowskich możemy wyrobić sobie lub więcej, 
wyobrażenie, gdyż liczba cechów jest nam wiadoma.

Handel musiał tu być także rozwinięty: wiemy już, 
że niektórzy mieszkańcy Szydłowa posiadali nada-
ny im przez Zygmunta I przywilej wolnego handlu 
w całym kraju i byli nawet zwolnieni od płacenia ceł; 
Zygmunt August pozwolił szydłowianom sprowadzać 
bezpłatnie sól, wprost z Bochni, a Władysław IV na-
dał miastu dwa jarmarki.

Tyle o stanie ekonomicznym Szydłowa dawniej.
Obecnie Szydłów jest bardzo lichą mieściną i w ży-

ciu ekonomicznym kraju nie bierze czynnego udziału.

Przemysł tu prawie nie istnieje, handel upadł. Ob-
raz jego upadku najlepiej oświetlają cyfry i dane sta-
tystyczne zebrane przeze mnie na miejscu. Miesz-
kańców Szydłów posiada 2747, w tem chrześcian 
1546, a resztę – żydów.

Chrześcianie trudnią się przeważnie rolnictwem, 
wyjątkowo rzemiosłem. Żydzi prowadzą drobny han-
del.

Organizacye cechowe upadły, rzemieślnicy zupeł-
nie zobojętnieli na swe sprawy i cierpią nędzę. Podaż 
znacznie przewyższa popyt  i ta właśnie okoliczność 
jest przyczyną biedy, w jakiej żyją rękodzielnicy. W tej 
małej mieścinie jest aż 32 szewców, 16 stolarzy, 5 
kowali, 10 garncarzy, 5 bednarzy, 11 krawców, 3 ry-
marzy, 4 mularzy, 9 cieśli, 6 rzeźników, 8 piekarzy, 6 
masarzy, 14 kramarzy, 5 szklarzy i 12 innych ręko-
dzielników. To też większa część tej armii rzemieślni-
czej siedzi bez pracy; dzienny zarobek szewca wyno-
si 2 złote, stolarza 50 kopiejek.

Handel przedstawia się tak; sklepików różnego ro-
dzaju jest 39, handlarzy 19; handlują skupując zbo-
że, jaja, bydło, gęsi, świnie. Gęsi i jaja najczęściej są 
wysyłane do Austryi przez komorę celną w Ratajach.

W. Chmielewski

NAJLEPSI BIEGACZE W SZYDŁOWIE
30 grudnia 2011 r. już po raz 32-gi odbyły się 

w Szydłowie Międzynarodowe Uliczne Bie-
gi Sylwestrowe. Była świetna atmosfera, dużo 
uczestników i zwycięstwa Polaków w najlepiej 
obsadzonym biegu głównym w historii imprezy.

Imprezę zorganizowało Gminne Centrum Kultu-
ry we współpracy z Urzędem Gminy w Szydłowie. 
Patronat honorowy objęli: Bożentyna Pałka-Koruba 
– Wojewoda Świętokrzyski i Adam Jarubas – Mar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego. Patronat 
medialny nad imprezą objęło Echo Dnia, Radio Kiel-
ce i TVP Kielce.

Biuro zawodów mieściło się w tym roku w Szkole 
Podstawowej, zaś ceremonia dekoracji i wręczania 
nagród odbyła się w Gimnazjum.

Na najstarsze w Polsce biegi sylwestrowe przy-
jechało w tym roku bardzo wielu zawodników i za-
wodniczek. Imprezę otworzył Jan Klamczyński – wójt 
Gminy Szydłów, a dalszą część i komentarz sporto-
wy prowadził znany komentator Włodzimierz Rezner. 
W momencie startu pierwszego biegu zaczął padać 
śnieg. Pomimo tego, rywalizacja przebiegała bardzo 
sprawnie. Trasę zabezpieczali strażacy z jednostek 

Otwarcie 32. Międzynarodowych Ulicznych Biegów 
Sylwestrowych. Wójt Jan Klamczyński i komentator 
Włodzimierz Rezner.

OSP z terenu gminy oraz sędziowie z woj. podkar-
packiego. W biegach dzieci i młodzieży wzięło w su-
mie udział 195 osób.

Kolejny sukces w biegach sylwestrowych zanoto-
wała Szkoła Podstawowa w Szydłowie, która zajęła 
pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Na dru-
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gim miejscu uplasowała się drużyna UKS Sparta Da-
leszyce a na trzecim ULKS Technik Trzcinica.

Do historii imprezy zapisał się bieg główny w któ-
rym wzięła udział rekordowa ilość zawodników i za-
wodniczek – 94, a także znakomita obsada w postaci 
wielu utytułowanych lekkoatletów z Polski, Ukrainy, 
Białorusi i Węgier. Wśród zawodników z Polski byli 
m.in.: Henryk Szost (olimpijczyk z Pekinu 2008), Ar-
tur Kozłowski (mistrz Polski w półmaratonie z 2008 r. 
i mistrz na 5 km – 2009 km), Arkadiusz Gardzielewski 
(zwycięzca biegów w 2009 r.), Wioletta Frankiewicz 
(olimpjka z Aten i Pekinu). W licznej grupie ukraiń-
skiej znalazł się jeden z najlepszych obecnie zawod-
ników z tego kraju - Witalij Szafar. Po raz pierwszy 
w zawodach wziął udział zawodnik z Węgier – Laszlo 
Toth (najlepszy obecnie węgierski biegacz uliczny na 
dystansie 10 km).

Pomimo bardzo silnej konkurencji zawodników 
z zagranicy, całe podium w grupie męskiej zgarnęli Po-
lacy. Po fantastycznym biegu, jako pierwszy linię mety 
przekroczył Henryk Szost, drugi był Artur Kozłowski 
a trzeci Arkadiusz Gardzielewdki. Wśród pań najlep-
sza także okazała się Polka - Wioletta Frankiewicz.

Lokata 
gen. Nazwisko i imię Klub Kraj Rok ur. Czas Strata do zwycięzcy Tempo na 

km

Mężczyźni OPEN
1 SZOST HENRYK WKS GRUNWALD POZNAŃ POL 1982 00:22:29 + 00:00:00 02:47,4

2 KOZŁOWSKI ARTUR POLTRAF WROCŁAW POL 1985 00:22:35 + 00:00:06 02:48,1

3 GARDZIELEWSKI ARKADIUSZ WKS ŚLĄSK  4RUN RZĘCIN POL 1986 00:22:49 + 00:00:19 02:49,8

4 SZAFAR VITALIY ACHILLES LESZNO UKR 1982 00:22:54 + 00:00:25 02:50,5

5 LASNYN PMYTRO KOVEL UKR 1988 00:22:55 + 00:00:26 02:50,6

6 ROMANENKO ROMAN KOVEL UKR 1988 00:22:58 + 00:00:29 02:51,0

7 TÓTH LASZLO BENEDEK-TEAM HUN 1987 00:23:10 + 00:00:41 02:52,4

8 RYBAK SERGII FINISZ KALISH UKR 1986 00:23:15 + 00:00:45 02:53,0

9 BURGHARDT JAKUB FBFE KRYNICA ZDRÓJ POL 1981 00:23:18 + 00:00:48 02:53,4

10 SLAVENSKIY ILYA CROMEL BLR 1984 00:23:18 + 00:00:49 02:53,5

Kobiety OPEN
28 FRANKIEWICZ WIOLETTA AZS AWF KRAKÓW POL 1977 00:26:10 + 00:03:41 03:14,8

29 KALENDAROVA-OCHAL OLGA TEAM ASICS UKR 1985 00:26:23 + 00:03:54 03:16,4

31 DULIBA ALEKSANDRA ACHILLES LESZNO UKR 1988 00:26:37 + 00:04:08 03:18,1

Wyniki biegu głównego na 8 km. Mężczyźni i kobiety OPEN

W biegu VIP-ów wystąpiła w tej edycji tylko jed-
na kobieta - Magdalena Figacz z Klimontowa. Wśród 
panów zwyciężył Jacek Łabudzki - słynny biegacz, 
lekarz z Sandomierza, na drugim miejscu uplasował 
się Marian Urbaniak z gminy Gorzyce a na trzecim 
Jan Maćkowiak - członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego.

Sponsorzy 32. Międzynarodowych Ulicznych Bie-
gów Sylwestrowych: sponsorzy główni: Fundacja RA-
DAN, Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Ekoplon SA. 
Pozostali sponsorzy: Lotto, Polskie Składy Budowla-
ne Sp. z o.o., Subor Sp. z o.o., Tombet, Wrześniak 
Glassworks, Dolina Nidy, Darbud, Intester Sp. z o.o., 
Zieliński, Emizet Sp. z o.o., Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Szydłowskiej, Rem-Wod Sp. z o.o., Kółko Rol-
nicze w Szydłowie, Z. Drzymalski Biuro Projektowe 
z Wykonawstwem, Bank Spółdzielczy w Szydłowie, 
Zakład Stolarki Budowlanej Grzegorz Rózga, GMC 
Fabryka Bombek, Kolporter Holding.

Biegi zostały częściowo współfinansowane z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach pro-

Start dzieci w kategorii klas I-II szkół podstawowych.

Wbiegającym na metę gratulował 
m.in. śp. Stanisław Józefowski.
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Wyniki biegów dzieci i młodzieży
L. Nazwisko i imię Klub/szkoła Rok 

ur. Czas Tempo 
na km

Szkoły podstawowe dziewczęta kl. I-II (320 m)
1 Natalia Zarzycka SP Szydłów 2003 00:01:00 03:06,7

2 Amelia Mazur SP Szydłów 2003 00:01:06 03:25,2

3 Julia Zarzycka SP Szydłów 2003 00:01:06 03:26,3

Szkoły podstawowe chłopcy kl. I-II (320 m)

1 Patryk Konecki Topór Goźlice Klimontów 2003 00:00:54 02:50,1

2 Sylwester Przewlekły Topór Goźlice Klimontów 2003 00:00:56 02:53,7

3 Kacper Pyszczyk Topór Goźlice Klimontów 2003 00:00:58 03:02,7

Szkoły podstawowe dziewczęta kl. III-IV (425 m)

1 Monika Grzybowska ULKS Gryf Rytwiany 2001 00:01:28 03:27,5

2 Kinga Grosicka Gnojno 2002 00:01:29 03:30,5

3 Emilia Lasota ULKS Gryf Rytwiany 2001 00:01:30 03:32,1

Szkoły podstawowe chłopcy kl. III-IV (425 m)

1 Michał Zajęcki WiR Łopuszno 2001 00:01:22 03:14,0

2 Kamil Stępniewski LKB Rudnik 2001 00:01:23 03:14,7

3 Kamil Grosicki Gnojno 2001 00:01:26 03:22,8

Szkoły podstawowe dziewczęta kl. V-VI (715 m)

1 Paulina Witek UKS Żaczek Połaniec 1999 00:02:24 03:21,2

2 Gabriela Kazberuk UKS Żaczek Połaniec 1999 00:02:25 03:23,1

3 Ewa Panczyk WiR Łopuszno 1999 00:02:30 03:30,4

Szkoły podstawowe chłopcy kl. V-VI (715 m)

1 Mateusz Wróbel Słoneczko Busko-Zdrój 2000 00:02:21 03:16,5

2 Jakub Wójcicki ULKS Gryf Rytwiany 2000 00:02:22 03:18,1

3 Mateusz Smuga UKS Sparta Daleszyce 1999 00:02:23 03:19,5

Gimnazjum dziewczęta kl. I (1370 m)

1 Katarzyna Zielińska Gimnazjum Pińczów 1998 00:05:34 04:03,5

2 Karina Rózga Gimnazjum Szydłów 1998 00:05:34 04:03,9

3 Edyta Wickowska ULKS Technik Trzcinica 1998 00:05:44 04:11,2

Gimnazjum chłopcy kl. I (1370 m)

1 Kamil Bielawski WiR Łopuszno 1998 00:04:30 03:16,8

2 Adrian Sikora Gimnazjum Szydłów 1998 00:04:58 03:37,3

3 Jakub Konwicki UKS Żaczek Połaniec 1998 00:05:09 03:45,8

Gimnazjum dziewczęta kl. II-III (1370 m)

1 Paulina Markowska ULKS Gryf Rytwiany 1997 00:04:51 03:32,6

2 Karolina Przytuła STS Skarżysko Kamienna 1997 00:05:01 03:39,6

3 Zuzanna Targowska STS Skarżysko Kamienna 1997 00:05:06 03:43,5

Gimnazjum chłopcy kl. II-III (1370 m)

1 Mateusz Borkowski LKB Rudnik 1997 00:03:59 02:54,8

2 Paweł Switek UKS Żaczek Połaniec 1997 00:04:09 03:02,1

3 Krystian Surma WiR Łopuszno 1997 00:04:10 03:02,7

Szkoły średnie (juniorki) (2055 m)

1 Karolina Mierzejewska MUKS THM Ostrow. Św. 1993 00:07:08 03:28,1

2 Dominika Łukasiewicz MUKS THM Ostrow. Św. 1994 00:07:21 03:34,7

3 Barbara Hojnosz ULKS Technik Trzcinica 1993 00:08:04 03:55,6

Szkoły średnie (juniorzy) (2055 m)

1 Sylwester Lepiarz MUKS THM Ostrow. Św. 1993 00:06:01 02:55,8

2 Kacper Kwiecień ZS NR 3 Ostrowiec Św. 1994 00:06:09 02:59,7

3 Mateusz Barabasz UKS Żaczek Połaniec 1993 00:06:11 03:00,5

jektu realizowanego przez Gminne Centrum Kultury 
w Szydłowie. Wsparcie finansowe zapewniło także 
Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Spor-
towych oraz Urząd Gminy w Szydłowie.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Zwycięzcy biegu głównego - Henryk Szost 
i Wioletta Frankiewicz udzielają wywiadów.

Bieg główny na dystansie ponad 8 km.

Dekoracja seniorek.

Najlepsi biegacze 32. edycji sylwestrowej imprezy 
w Szydłowie na podium.
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Z ŻYCIA STRZELCÓW
27 grudnia 2011 odbył się tradycyjny strzelecki 

„Marsz Bożonarodzeniowy” na trasie Szydłów-
-Kotuszów-Szydłów „Od parafii do parafii”. Maszero-
wały dwie sekcje, pierwszą sekcję prowadził ks. pre-
fekt Wojciech Polit. W marszu wzięły udział 23 osoby. 
Na czele jechali strzelcy konni z lancami i ekwipun-
kiem strzeleckim zgodnym z tradycją okresu II RP.

  Po marszu, wieczorem w Skarbczyku odbył się 
tradycyjny opłatek strzelecki z udziałem ks. probosz-
cza Ryszarda Piwowarczyka, ks. prefekta Wojciecha 
Polita i ks. Jerzego Sobczyka – proboszcza parafii Ko-
tuszów. W opłatku uczestniczył wójt Jan Klamczyński.

  30 grudnia 2011 r. strzelcy wzięli udział w XXXII 
Międzynarodowych Ulicznych Biegach Sylwestro-
wych. Barwy STS reprezentowało pięciu chłopców 
i troje dziewcząt.

  10 marca 2012 r. odbył się I Marsz Do Grobów 
Powstańców Styczniowych w rejonie Kurozwęk. 
Marsz odbył się na trasie: Szydłów-Jabłonica-Kuro-
zwęki-Szydłów. Po dotarciu pod Krzyż Poległych, wy-

stawiano warty honorowe, zapalono znicze z udzia-
łem pocztu sztandarowego i pozostałych uczestników 
marszu. Po krótkim odpoczynku i opatrzeniu otartych 
nóg dwóch strzelców, powrócono do Szydłowa, gdzie 
odbył się turniej strzelecki z karabinka sportowego, 
w którym uczestniczyło 17 osób.

  25 marca 2012 r. poczet sztandarowy Szydłow-
skiego Towarzystwa Strzeleckiego wziął udział w IV 
Odprawie Kieleckiej Zmiany Załogi  na Westerplat-
te. W skład pocztu sztandarowego weszli sierż. ZS 
Tomasz Suchojad, druż. ZS Dawid Zawada, strz. 
ZS Kamil Dziedzic oraz Komendant Marian Lesiak. 
W godzinach popołudniowych odbyło się insceniza-
cja obrony Kielc z 5 września 1939 r. która zakończyła 
uroczystości. Organizatorami wydarzenia był Urząd 
Miasta Kielce, Centrum Przygotowań do Misji Zagra-
nicznych w Kielcach, Garnizon Kielce, Muzeum Hi-
storii Kielc, Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 
4 Pułku w Kielcach. Honorowy patronat nad uroczy-
stościami objął Prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Wiktor Kamiński

Poczet sztandarowy STS 25.03.2012 r. w Kielcach.

Uczestnicy Marszu Bożonarodzeniowego 
przed kościołem w Kotuszowie.

Tradycyjny opłatek strzelecki.

W Kurozwękach przed Krzyżem Poległych 
w Powstaniu Styczniowym. 

Zdjęcia ze zbiorów
 STS
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ORKIESTRA ZAGRA£A NA CA£EGO
 Szydùowie, 8 stycznia, od rana widaã byùo Waktywnoúã uczniów i nauczycieli ze Szkoùy 

Podstawowej w Szydùowie, którzy zbierali datki do 
puszek w ramach XX Finaùu Wielkiej Orkiestry 
Úwiàtecznej Pomocy.
  Dziæki ofiarnoúci mieszkañców w sumie 
zgromadzono 3.074,96 zù. 
  Wieczorem, w Gminnym Centrum Kultury w Szy-
d ùowie odby ù  siæ Finaù WOÚP. Wystæpy 
rozpoczæliúmy od inscenizacji jaseùek w wykonaniu 
uczniów Szkoùy Podstawowej w Szydùowie. 
Mogliúmy równieý oglàdaã popisy muzyczne dzieci 

i mùodzieýy oraz pokaz taneczny gimnazjalistów. 
Dziæki darczyñcom z naszej gminy oraz talentowi 
naszych dzieci, które wykonaùy róýnorodne 
konstrukcje, szopki, stroiki boýonarodzeniowe 
udaùo nam siæ zgromadziã kilkadziesiàt ciekawych 
przedmiotów, które mogliúmy licytowaã. 
  Zaskoczyùo nas równieý ogromne zaangaýowanie 
Pañ przynoszàcych na Finaù przepiækne i zapewne 
przepyszne torty i ciasta, które moýna byùo zakupiã 
w caùoúci lub skosztowaã maùà porcjæ. Bardzo siæ 
cieszymy, ýe spoùeczeñstwo Szydùowa tak tùumnie 
zgromadziùo siæ na XX Finale Wielkiej Orkiestry 
Úwiàtecznej Pomocy i potrafiliúmy wspomóc tæ 
ogólnopolskà akcjæ. 

  Licytacjæ prowadzili Maria Stachuczy oraz wójt 
Szydùowa Jan Klamczyñski. Nasi mieszkañcy 
dzielnie licytowali zgromadzone przedmioty 
pamiætajàc o szczytnym celu zakupów. Ogromnà 
popularnoúcià cieszyùy siæ sprzedawane ciasta 
(kilkanaúcie sztuk), najdroýsza praca – obraz 
rodzimej artystki, zostaù zakupiony za 400 zù. 
Licytacja i sprzedaý ciast przyniosùy 4.211,00 zù. Na 
zakoñczenie wystàpiù zespóù úpiewaczy Kasztalon, 
a o 20.00 nie zabrakùo úwiateùka do nieba.
  Zbiórka do puszek, licytacje i sprzedaý przyniosùy 
w sumie kwotæ: 7.285,96 zù (siedem tysiæcy 
dwieúcie osiemdziesiàt piæã 96/100).

  Serdecznie dziækujemy mieszkañcom za 
zaangaýowanie w zorganizowanie gminnego XX 
Finaùu Wielkiej Orkiestry Úwiàtecznej Pomocy, 
nauczycielom za przygotowanie wystæpów, Paniom 
za przepyszne ciasta, ofiarodawcom za przedmioty 
na licytacje, a przede wszystkim za kaýdà zùotówkæ 
podarowanà przez Pañstwa na rzecz Fundacji 
WOÚP. 

Tekst: Maria Stachuczy
Zdjæcia: Zbigniew Zieliñski
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Awinion (fr. Avignon, prowans. Avinhon) - miasto na 
po³udniu Francji (w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe 
Wybrze¿e, w departamencie Vaucluse), u podnó¿a 
wapiennego wzgórza, na lewym brzegu Rodanu, przy 
ujœciu do niego rzeki Durance. 
   Zespó³ miejski zamieszkuje ok. 155 tys. osób.
  Miasto jest du¿ym centrum kulturalnym i turystycznym. 
Corocznie od 1947 r. w Awinionie odbywa siê festiwal 
teatralny (Festival d'Avignon).

  W czasach rzymskich na terenie obecnego miasta istnia³a 
osada Avenio. W okresie œredniowiecza miasto le¿a³o 
w uniezale¿nionej od Francji Prowansji. Stanowi³o ono 
wa¿ny oœrodek handlowy w dolinie Rodanu.
  Od roku 1309 Awinion sta³ siê siedzib¹ papie¿y. Wraz 
z otaczaj¹cymi ziemiami nale¿a³ do królestwa Sycylii 
(dynastia andegaweñska). W latach 1378-1408 
w Awinionie rezydowali antypapie¿e. W roku 1348 Papie¿ 
Klemens VI kupi³ tê posiad³oœæ od królowej Joanny I 
Sycylijskiej za 80 tys. z³otych guldenów i by³a w rêkach 
papiestwa do roku 1791, kiedy podczas rewolucji 
francuskiej zosta³a w³¹czona do Francji.
Do najcenniejszych zabytków Avignon nale¿¹:
* Pa³ac Papieski (fr. Palais des Papes) - budowla z XIV 
wieku w stylu gotyckim, w przesz³oœci (od XIV do XVIII 
wieku) siedziba papie¿y. Zbudowana z bia³ego kamienia 
warownia jest najwiêksz¹ gotyck¹ budowl¹ w Europie 
(powierzchnia 15 tys. m.2). W kompleksie wznosz¹cym siê 
na Rocher des Doms znajduje siê obok tzw. Ma³y Pa³ac (fr. 
Petit Palais), zamieszkiwany niegdyœ przez kardyna³ów.
* XIII-wieczna romañska katedra Notre Dame des Doms 
z kaplicami z XIV-XV wieku i freskami Simone Martiniego. 
W katedrze znajduj¹ siê grobowce papie¿y Jana XXII 
i Benedykta XII.
* Mury obronne z XII i XIV w. (fr. les Remparts).
* XII-wieczny most nad Rodanem zwany Pont St-Benézet. 
Z mostu o d³ugoœci 900 m, wybudowanego w latach 1171-
1185, zosta³y tylko 4 przês³a i romañska kaplica, resztê 
zniszczy³y liczne powodzie. O moœcie traktuje znana 
dziecinna piosenka Sur le pont d'Avignon (Na moœcie 
w Avignon).
  Ca³y kompleks o znacznej wartoœci historycznej zosta³ 
w 1995 r. wpisany na listê œwiatowego dziedzictwa 
UNESCO.

�ród³o: pl.wikipedia.org


