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DROGA KRZYŻOWA W MROŹNY DZIEŃ
W	mroźne,	niedzielne	popołudnie,	24	marca	2013	 r.	

odbyła	 się	w	Szydłowie	 inscenizacja	Drogi	Krzy-
żowej.	Pasję	zorganizowało	Stowarzyszenie	Rekonstruk-
cji	 Historycznych	 „Avito	 Vivit	 Honore”,	 Parafia	 Rzym-
sko-Katolicka	 w	 Szydłowie	 i	 Gminne	 Centrum	 Kultury	
w	Szydłowie.

Na	 szczególne	wyrazy	uznania	 zasługują	 aktorzy	od-
twarzający	sceny	skazania	na	 śmierć	 i	ukrzyżowania	 Je-
zusa	Chrystusa.	Pomimo	nietypowej	 jak	na	 tę	porę	 roku	
aury,	a	przede	wszystkim	znacznej,	ujemnej	temperatury,	

przebrani	 byli	 w	 stroje	 nawiązujące	 do	 epoki.	A	 te,	 jak	
wiadomo,	nie	należały	do	szczególnie	ciepłych.	

Inscenizacja	pasyjna	była	w	Szydłowie	organizowana	
po	 raz	 trzeci.	 Jest	 to	 jedna	 z	 niewielu	w	województwie	
świętokrzyskim	inscenizacji,	w	których	poszczególne	sta-
cje	 Drogi	 Krzyżowej	 odtwarzane	 są	 przez	 aktorów.	 Po-
zwala	 to	 jeszcze	 głębiej	 przeżywać	 wiernym	 rekolekcje	
wielkanocne.

Tekst i fot. Piotr Walczak
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UchwałaNR XXXII/ 144/ 2012
Rady Gminy Szydłów

z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2013 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,	z	2012	r.	poz.	
567)	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,	Nr	291,	poz.	1707)	Rada	Gminy	Szydłów	uchwala,	co	
następuje:	
§ 1. Ustala	się,	zgodnie	z	załącznikiem	nr	1,	dochody	budżetu	
gminy	w	wysokości	13.928.760,00	zł,	z	tego:
-	dochody	bieżące	-	12.083.500,00	zł,
-	dochody	majątkowe	-	1.845.260,00	zł.
§ 2.	1.	Ustala	się,	zgodnie	z	załącznikiem	nr	2,	wydatki	bu-
dżetu	gminy	w	wysokości	12.328.760,00	zł,	z	tego:
-	wydatki	bieżące	-	10.966.903,00	zł,
-	wydatki	majątkowe	-	1.361.857,00	zł,
2.	Ustala	się,	zgodnie	z	załącznikiem	nr	3,	limity	wydatków	
na	 wieloletnie	 przedsięwzięcia	 planowane	 do	 poniesienia	
w	roku	budżetowym	2013.
3.	Ustala	się,	zgodnie	z	załącznikiem	nr	4,	limity	wydatków	
na	inwestycje	jednoroczne.
4.	Ustala	się,	zgodnie	z	załącznikiem	nr	5,	wydatki	na	progra-
my	 i	 projekty	 realizowane	 ze	 środków	pochodzących	 z	 bu-
dżetu	 Unii	 Europejskiej	 oraz	 innych	 źródeł	 zagranicznych,	
niepodlegających	zwrotowi	realizowane	w	roku	budżetowym	
w	wysokości	–	336.457,00	zł,	z	tego:
-	wydatki	bieżące	-	10.600,00	zł,
-	wydatki	majątkowe	-	325.857,00	zł,
§ 3.	 1.	 Ustala	 się	 nadwyżkę	 budżetu	 gminy	 w	 wysokości	
1.600.000,00	zł,	z	przeznaczeniem	na:
-	spłatę	pożyczki	w	kwocie	-	1.300.000,00	zł,
-	spłatę	raty	kredytu	-	300.000,00	zł.
2.	Ustala	się,	zgodnie	z	załącznikiem	nr	6,	przychody	budżetu	
w	wysokości	500.000,00	zł	oraz	rozchody	budżetu	w	wyso-
kości	2.100.000,00	zł.
§ 4.	W	budżecie	tworzy	się	rezerwy:
a)	ogólną	w	wysokości	-	90.000,00	zł,

b)	celową	w	wysokości	-	40.000,00	zł,	z	przeznaczeniem	na:
-	realizację	inicjatyw	lokalnych	-	10.000,00	zł,
-	zarządzanie	kryzysowe	-	30.000,00	zł.
§ 5. 1.	Ustala	się,	zgodnie	z	załącznikiem	nr	7,	dochody	i	wy-
datki	związane	z	realizacją	zadań	z	zakresu	administracji	rzą-
dowej	i	innych	zadań	zleconych	odrębnymi	ustawami.
2.	Ustala	się,	zgodnie	z	załącznikiem	nr	8,	dochody	i	wydatki	
związane	z	realizacją	zadań	realizowanych	wspólnie	z	innymi	
jednostkami	samorządu	terytorialnego	na	podstawie	porozu-
mień	(umów)	między	jednostkami	samorządu	terytorialnego.
§ 6. Ustala	się	dochody	w	kwocie	68.904,00	zł,	z	tytułu	wy-
dawania	 zezwoleń	na	 sprzedaż	napojów	alkoholowych	oraz	
wydatki	w	kwocie	68.904,00	zł	na	realizację	zadań	określo-
nych	 w	 gminnym	 programie	 profilaktyki	 i	 rozwiązywania	
problemów	alkoholowych	oraz	gminnym	programie	przeciw-
działania	narkomanii.
§ 7.	Ustala	się	dochody	w	kwocie	18.400,00	zł,	z	tytułu	opłat	
pobieranych	na	podstawie	przepisów	ustawy	z	dnia	27	kwiet-
nia	2001	r.	Prawo	ochrony	środowiska	(Dz.	U.	z	2008	r.	Nr	
25,	poz.150	z	późniejszymi	zmianami)	oraz	wydatki	w	kwo-
cie	18.400,00	zł	na	 realizację	zadań	określonych	w	ustawie	
z	dnia	27	kwietnia	2001	r.	Prawo	ochrony	środowiska	(Dz.	U.	
z	2008	r.	Nr	25,	poz.150	z	późniejszymi	zmianami).
§ 8. 1.	 Ustala	 się,	 zgodnie	 z	 załącznikiem	 nr	 9,	 wysokość	
dotacji	podmiotowych.
2.	Ustala	się,	zgodnie	załącznikiem	nr	10,	wysokość	dotacji	
celowych.
§ 9. Ustala	się	 limity	zobowiązań	z	 tytułu	kredytów	i	poży-
czek,	 w	 tym	 papierów	 wartościowych	 (obligacji	 komunal-
nych),	których	zbywalność	jest	ograniczona	(tzn.	nie	istnieje	
dla	nich	płynny	rynek	wtórny),	na	spłatę	wcześniej	zaciągnię-
tych	zobowiązań	w	wysokości	500.000,00	zł,	w	tym:
a)	na	spłatę	wcześniej	zaciągniętych	zobowiązań	500.000,00	
zł,	w	tym	kredyty	–	500.000,00	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	stosunku	
pracy	między	 rozdziałami	 i	 paragrafami	wydatków	 oraz	 do	
przeniesień	między	 planem	wydatków	 na	 uposażenia	 i	 wy-
nagrodzenia	 ze	 stosunku	 pracy	 i	 planem	 innych	 wydatków	
bieżących,	w	ramach	działów	klasyfikacji	budżetowej	w	bu-
dżecie	gminy.
2.	Przekazania	kierownikom	jednostek	budżetowych	upraw-
nień	do	dokonywania	przeniesień	w	planie	wydatków.
3.	Lokowania	wolnych	środków	budżetowych	na	rachunkach	
bankowych	w	innych	bankach	niż	bank	prowadzący	obsługę	
budżetu	gminy.
§ 12. Wykonanie	Uchwały	powierza	się	Wójtowi	Gminy	Szy-
dłów.
§ 13. Uchwała	wchodzi	w	życie	z	dniem	1	stycznia	2013	roku	
i	podlega	publikacji	w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	
Świętokrzyskiego	oraz	na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	Gminy.

BUDŻET GMINY 2013
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BIEŻĄCE

020 Leśnictwo                2 050,00
02001	Gospodarka	leśna		 	 										 	 		2	050,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę              662 000,00
40002	Dostarczanie	wody	 	 	 												662	000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa                     41 940,00
70005	Gospodarka	gruntami	
i	nieruchomościami		 	 	 					 41	940,00

750 Administracja publiczna                 42 275,00
75011	Urzędy	wojewódzkie		 	 														41	775,00
75075	Promocja	jednostek	samorządu
terytorialnego	 	 	 	 																			500,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa                    859,00
75101	Urzędy	naczelnych	organów	władzy	
państwowej,	kontroli	i	ochrony	prawa		 										 					859,00

756 Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem           2 947 147,00
75601	Wpływy	z	podatku	dochodowego	
od	osób	fizycznych	 	 	 										 				192,00
75615	Wpływy	z	podatku	rolnego,	podatku	
leśnego,	podatku	od	czynności	cywilnoprawnych,	
podatków	i	opłat	lokalnych	od	osób	prawnych	
i	innych	jednostek	organizacyjnych		 												1	073	397,00
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		 	 	 												655	669,00
75618	Wpływy	z	innych	opłat	stanowiących	
dochody	jednostek	samorządu	terytorialnego	
na	podstawie	ustaw		 										 																											232	604,00
75621	Udziały	gmin	w	podatkach	
stanowiących	dochód	budżetu	państwa			 												985	285,00

758 Różne rozliczenia              6 034 137,00
75801	Część	oświatowa	subwencji	ogólnej	
dla	jednostek	samorządu	terytorialnego		 									2	919	732,00
75807	Część	wyrównawcza	subwencji	
ogólnej	dla	gmin			 														 	 									2	942	156,00
75814	Różne	rozliczenia	finansowe		 								 		5	000,00
75831	Część	równoważąca	subwencji	
ogólnej	dla	gmin	 	 														 	 												167	249,00

801 Oświata i wychowanie                  80 500,00
80101	Szkoły	podstawowe		 	 								 		8	900,00
80104	Przedszkola		 	 	 						 55	000,00

80110	Gimnazja		 	 	 								 	 		6	000,00
80195	Pozostała	działalność		 	 						 10	600,00

852 Pomoc społeczna             2 041 358,00
85212	Świadczenia	rodzinne,	świadczenia	
z	funduszu	alimentacyjnego	oraz	składki	
na	ubezpieczenia	emerytalne	i	rentowe	
z	ubezpieczenia	społecznego		 		 									1	916	880,00
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															15	319,00
85214	Zasiłki	i	pomoc	w	naturze	oraz	składki	
na	ubezpieczenia	emerytalne	i	rentowe		 						 11	690,00
85216	Zasiłki	stałe		 	 	 						 40	403,00
85219	Ośrodki	pomocy	społecznej	 						 	 33	351,00
85228	Usługi	opiekuńcze	i	specjalistyczne	
usługi	opiekuńcze		 	 	 								 		4	752,00
85295	Pozostała	działalność		 	 						 18	963,00

900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska                             231 234,00
90001	Gospodarka	ściekowa	
i	ochrona	wód		 	 	 	 													212	234,00
90002	Gospodarka	odpadami		 	 											 					600,00
90019	Wpływy	i	wydatki	związane	z	gromadzeniem	
środków	z	opłat	i	kar	za	korzystanie	ze	środowiska		 18	400,00
	 	 	 							    
   Bieżące razem : 12 083 500,00

MAJĄTKOWE

010 Rolnictwo i Łowiectwo                 1 565 242,00
01010	Infrastruktura	wodociągowa	
i	sanitacyjna	wsi	 	 	 	 										1	565	242,00

720 Informatyka                280 018,00
72095	Pozostała	działalność	 	 													280	018,00
     
          Majątkowe razem: 1 845 260,00

010 Rolnictwo i łowiectwo                  353 500,00
01010	Infrastruktura	wodociągowa	
i	sanitacyjna	wsi			 	 	 															221	000,00
01030	Izby	rolnicze		 	 	 						 10	500,00
01095	Pozostała	działalność		 	 															122	000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę                 675 640,00
40002	Dostarczanie	wody			 	 															675	640,00

600 Transport i łączność                      517 000,00
60014	Drogi	publiczne	powiatowe							 															501	000,00
60095	Pozostała	działalność		 	 						 16	000,00

630 Turystyka           18 000,00

DOCHODY

WYDATKI
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63003	Zadania	w	zakresie	
upowszechniania	turystyki		 	 						 18	000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa                     105 000,00
70005	Gospodarka	gruntami	i	nieruchomościami						105	000,00

710 Działalność usługowa         51 000,00
71004	Plany	zagospodarowania	przestrzennego		 50	000,00
71035	Cmentarze		 	 	 	 		1	000,00

720 Informatyka                   326 857,00
72095	Pozostała	działalność	 	 															326	857,00

750 Administracja publiczna               1 882 400,00
75011	Urzędy	wojewódzkie		 	 						 53	900,00
75022	Rady	gmin		 	 	 															117	800,00
75023	Urzędy	gmin		 	 	 												1	538	000,00
75075	Promocja	jednostek	samorządu	
terytorialnego		 	 	 	 						 91	000,00
75095	Pozostała	działalność		 	 						 81	700,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa                       859,00
75101	Urzędy	naczelnych	organów	
władzy	państwowej,	kontroli	i	ochrony	prawa	 								859,00

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa                  187 700,00
75412	Ochotnicze	straże	pożarne		 	 															156	450,00
75421	Zarządzanie	kryzysowe			 	 	 30	000,00
75495	Pozostała	działalność		 	 	 			1	250,00

757 Obsługa długu publicznego                  180 000,00
75702	Obsługa	papierów	wartościowych,	
kredytów	i	pożyczek	jednostek	samorządu
terytorialnego		 	 	 	 															180	000,00

758 Różne rozliczenia                   100 000,00
75818	Rezerwy	ogólne	i	celowe		 	 															100	000,00

801 Oświata i wychowanie               3 922 900,00
80101	Szkoły	podstawowe		 	 												1	600	700,00
80104	Przedszkola		 	 	 															389	000,00
80110	Gimnazja		 	 	 	 												1	231	500,00
80113	Dowożenie	uczniów	do	szkół		 															394	300,00
80114	Zespoły	obsługi	
ekonomiczno-administracyjnej	szkół		 															227	300,00
80146	Dokształcanie	i	doskonalenie		nauczycieli											16	700,00
80195	Pozostała	działalność		 	 	 63	400,00

851 Ochrona zdrowia     68 904,00
85153	Zwalczanie	narkomanii		 	 	 			1	904,00
85154	Przeciwdziałanie	alkoholizmowi	 	 67	000,00

852 Pomoc społeczna                2 530 000,00
85201	Placówki	opiekuńczo-wychowawcze	 	 			1	000,00
85202	Domy	pomocy	społecznej		 	 															176	620,00
85203	Ośrodki	wsparcia		 	 	 	 			2	000,00
85212	Świadczenia	rodzinne,	świadczenia	

z	funduszu	alimentacyjnego	oraz	składki	
na	ubezpieczenia	emerytalne	i	rentowe	
z	ubezpieczenia	społecznego		 	 												1	909	280,00
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		 	 	 	 15	319,00
85214	Zasiłki	i	pomoc	w	naturze	oraz	składki	
na	ubezpieczenia	emerytalne	i	rentowe		 	 84	690,00
85216	Zasiłki	stałe		 	 	 	 40	403,00
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                   833 000,00
90001	Gospodarka	ściekowa	i	ochrona	wód	 															213	000,00
90002	Gospodarka	odpadami		 	 															150	000,00
90003	Oczyszczanie	miast	i	wsi	 	 	 30	000,00
90004	Utrzymanie	zieleni	w	miastach	i	gminach												10	000,00
90013	Schroniska	dla	zwierząt		 	 	 			5	000,00
90015	Oświetlenie	ulic,	placów	i	dróg	 															238	600,00
90019	Wpływy	i	wydatki	związane	
z	gromadzeniem	środków	z	opłat	i	kar	
za	korzystanie	ze	środowiska		 	 	 18	400,00
90095	Pozostała	działalność		 	 															168	000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       540 000,00
92113	Centra	kultury	i	sztuki		 	 															155	000,00
92116	Biblioteki			 	 	 	 75	000,00
92120	Ochrona	zabytków	i	opieka	nad	zabytkami								310	000,00

926 Kultura fizyczna     36 000,00
92605	Zadania	w	zakresie	kultury	fizycznej			 36	000,00
      

        Razem WYDATKI: 12 328 760,00 

W	 zestawieniu	DOCHODY	 i	WYDATKI	 uwzględniono	
tylko	działy	(oznaczone	3-cyfrowo	i	wytłuszczone)	i	roz-
działy	 (oznaczone	 5-cyfrowo).	 Z	 pełnymi	 załącznikami	
uchwały	budżetowej	można	się	zapoznać	w	Biuletynie	In-
formacji	Publicznej	Urzędu	Gminy	Szydłów	pod	adresem:	
www.szydlow.bip.jur.pl

Sprzedam drewno sosnowe, opałowe.	
Cena	promocyjna	85	zł/m3.
Korzenno	2,	26-035	Raków

Tel. 501-676-511

REKLAMA
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ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE
Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Szydłowie	

informuje,	że	ustawa	z	7	grudnia	2012	roku	o	zmianie	
ustawy	 o	 świadczeniach	 rodzinnych	 oraz	 niektórych	
innych	 ustaw	 (Dz.	U.	 z	 2012	 r.	 poz.1548)	wprowadziła	
nowe	 zasady	 przyznawania	 świadczeń	 opiekuńczych.	
Mają	one	zastosowanie	 już	od	1	 stycznia	2013	 roku	dla	
osób	 ubiegających	 się	 o	 świadczenia	 opiekuńcze	 po	 raz	
pierwszy.

Wszystkie	 osoby	 otrzymujące	 świadczenie	
pielęgnacyjne	uprawnione	do	świadczenia	pielęgnacyjnego	
na	 podstawie	 przepisów	 dotychczasowych	 (tych,	 które	
obowiązywały	do	31	grudnia	 2012	 r.)	 zachowują	 prawo	
do	tego	świadczenia	w	dotychczasowej	wysokości	do	dnia	
30.06.2013	r.	Po	upływie	tego	terminu	wszystkie	wydane	
na	 podstawie	 przepisów	 dotychczasowych	 	 decyzje	
o	 przyznaniu	 prawa	 do	 świadczenia	 pielęgnacyjnego	
wygasają	z	mocy	prawa.

Ustawodawca	w	miejsce	dotychczasowego	świadcze-
nia	 pielęgnacyjnego	 wprowadził	 dwa	 nowe	 rodzaje	
świadczeń:

-	 świadczenie	 pielęgnacyjne	 z	 tytułu	 rezygnacji	
z	zatrudnienia	lub	innej	pracy	zarobkowej,

-	specjalny	zasiłek	opiekuńczy.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Świadczenie	 pielęgnacyjne	 z	 tytułu	 rezygnacji	

z	 zatrudnienia	 lub	 innej	 pracy	 zarobkowej	 przysługuje:	
matce	lub	ojcu,	opiekunowi	faktycznemu	dziecka,	osobie	
będącej	 rodziną	 zastępczą	 spokrewnioną	 w	 rozumieniu	
ustawy	z	dnia	9	czerwca	2011	roku	o	wspieraniu	rodziny	
i	 pieczy	 zastępczej,	 innym	 osobom	 na	 których	 zgodnie	
z	 przepisami	Kodeksu	 rodzinnego	 i	 opiekuńczego	 ciąży	
obowiązek	alimentacyjny,	z	wyjątkiem	osób	o	znacznym	
stopniu	 niepełnosprawności	 –	 jeżeli	 nie	 podejmują	 lub	
rezygnują	 z	 zatrudnienia	 lub	 innej	 pracy	 zarobkowej	
w	 celu	 sprawowania	 opieki	 nad	 osobą	 legitymującą	 się	
orzeczeniem	 o	 znacznym	 stopniu	 niepełnosprawności	
albo	 orzeczeniem	 o	 niepełnosprawności	 łącznie	 ze	
wskazaniami:	 konieczności	 stałej	 lub	 długotrwałej	
opieki	 lub	 pomocy	 innej	 osoby	 w	 związku	 ze	 znacznie	
ograniczoną	 możliwością	 samodzielnej	 egzystencji	 oraz	
konieczności	stałego	współudziału	na	co	dzień	opiekuna	
dziecka	w	procesie	jego	leczenia,	rehabilitacji	i	edukacji.	
Osobom	 innym	niż	 spokrewnione	w	 pierwszym	 stopniu	
z	 osobą	 wymagającą	 opieki,	 przysługuje	 świadczenie	
pielęgnacyjne,	 w	 przypadku	 gdy	 spełnione	 są	 łącznie	
następujące	warunki:	
•	 rodzice	 osoby	 wymagającej	 opieki	 nie	 żyją,	 zostali	
pozbawieni	 praw	 rodzicielskich,	 są	 małoletni	 lub	
legitymują	 się	 orzeczeniem	 o	 znacznym	 stopniu	
niepełnosprawności

•	 nie	 ma	 osób	 spokrewnionych	 w	 pierwszym	 stopniu,	

są	 małoletnie	 lub	 legitymujące	 się	 orzeczeniem	
o	znacznym	stopniu	niepełnosprawności

•	 nie	 ma	 osób,	 których	 mowa	 w	 art.	 17	 ust.	 1	 pkt	 2	
i	 3	 ustawy	 o	 świadczeniach	 rodzinnych	 (opiekuna	
faktycznego	 dziecko	 albo	 osoby	 będącej	 rodziną	
zastępczą,	 spokrewnioną)	 lub	 legitymującą	 się	
orzeczeniem	o	znacznym	stopniu	niepełnosprawności.

Świadczenie	 pielęgnacyjne	 przysługuje,	 jeżeli	
niepełnosprawność	 osoby	 wymagającej	 opieki	 powstała	
nie	później	niż	do	ukończenia	18	roku	życia	lub	w	trakcie	
nauki	 w	 szkole	 lub	 szkole	 wyższej	 jednak	 nie	 później	
niż	do	ukończenia	25	roku	życia.	Prawo	do	świadczenia	
pielęgnacyjnego	 przyznawane	 będzie	 na	 czas	 ważności	
orzeczenia	o	niepełnosprawności	bez	względu	na	dochód	
rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
•	 osoba	 sprawująca	 opiekę	 ma	 ustalone	 prawo	 do	
emerytury,	 renty	 rodzinnej	 z	 tytułu	 śmierci	małżonka	
przyznanej	w	przypadku	zbiegu	prawa	do	renty	rodzinnej	
i	 innego	 świadczenia	 emerytalno	 –	 rentowego,	 renty	
socjalnej,	zasiłku	stałego,	nauczycielskiego	świadczenia	
kompensacyjnego	 zasiłku	 przedemerytalnego	 lub	
świadczenia	 przedemerytalnego,	 ma	 ustalone	 prawo	
do	 specjalnego	zasiłku	opiekuńczego	 lub	 świadczenia	
pielęgnacyjnego,	

•	 osoba	 wymagająca	 opieki	 pozostaje	 w	 związku	
małżeńskim,	 chyba	 że	 współmałżonek	 legitymuje	 się	
orzeczeniem	o	znacznym	stopniu	niepełnosprawności,	
została	umieszczona	w	rodzinie	zastępczej,	z	wyjątkiem	
rodziny	 zastępczej	 spokrewnionej,	 rodzinnym	 domu	
dziecka	 albo,	w	 związku	 z	 koniecznością	 kształcenia,	
rewalidacji	lub	rehabilitacji,	w	placówce	zapewniającej	
całodobową	 opiekę,	 w	 tym	 w	 specjalnym	 ośrodku	
szkolno	 –	 wychowawczym,	 z	 wyjątkiem	 podmiotu	
wykonującego	działalność	leczniczą,	i	korzysta	w	niej	
z	całodobowej	opieki	przez	więcej	niż	5	dni	w	tygodniu,

•	 na	osobę	wymagającej	opieki	 inna	osoba	ma	ustalone	
prawo	do	wcześniejszej	emerytury,	

•	 członek	rodziny	osoby	sprawującej	opiekę	ma	ustalone	
prawo	 do	 dodatku	 do	 zasiłku	 rodzinnego	 z	 tytułu	
opieki	 nad	 dzieckiem	w	 okresie	 korzystania	 z	 urlopu	
wychowawczego,	 specjalnego	 zasiłku	 opiekuńczego	
lub	świadczenia	pielęgnacyjnego	

•	 na	 osobę	 wymagającej	 opieki	 jest	 ustalone	
prawo	 do	 dodatku	 do	 zasiłku	 rodzinnego	 z	 tytułu	
opieki	 nad	 dzieckiem	 w	 okresie	 korzystania	
z	 urlopu	 wychowawczego,	 prawo	 do	 specjalnego	
zasiłku	 opiekuńczego	 lub	 prawo	 do	 świadczenia	
pielęgnacyjnego

•	 na	osobę	wymagającą	opieki	inna	osoba	jest	uprawniona	
za	 granicą	 do	 świadczenia	 na	 pokrycie	 wydatków	
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związanych	z	opieką,	chyba	że	przepisy	o	koordynacji	
systemów	zabezpieczenia	społecznego	lub	dwustronne	
umowy	o	zabezpieczeniu	społecznym	stanowią	inaczej.

Wymagane dokumenty:
•	 wniosek	 o	 ustalenie	 prawa	 do	 świadczenia	
pielęgnacyjnego

•	 orzeczenie	o	niepełnosprawności	lub	znacznym	stopniu	
niepełnosprawność

•	 zaświadczenie	 placówki	 zapewniającej	 całodobową	
opiekę	 w	 przypadku	 umieszczenia	 w	 niej	 dziecka,	
o	 liczbie	 dni	 w	 tygodniu,	 w	 których	 korzysta	
w	 niej	 z	 całodobowej	 opieki	 albo	 oświadczenie	
o	 niekorzystaniu	 przez	 więcej	 niż	 5	 dni	 w	 tygodniu	
z	 całodobowej	 opieki	 nad	 dzieckiem	 umieszczonym	
w	placówce	zapewniającej	całodobową	opiekę,	w	tym	
w	specjalnym	ośrodku	szkolno	–	wychowawczym

•	 inne	 dokumenty,	 w	 tym	 oświadczenia,	 uznane	
za	 niezbędne	 do	 ustalenia	 prawa	 do	 świadczenia	
pielęgnacyjnego.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Specjalny	 zasiłek	 opiekuńczy	 przysługuje	 osobom,	

na	 których	 zgodnie	 z	 przepisami	 Kodeksu	 rodzinnego	
i	 opiekuńczego	 ciąży	 obowiązek	 alimentacyjny,	 jeżeli	
rezygnują	 z	 zatrudnienia	 lub	 innej	 pracy	 zarobkowej	
w	 związku	 z	 koniecznością	 sprawowania	 stałej	 opieki	
nad	 osobą	 legitymującą	 się	 orzeczeniem	 o	 znacznym		
stopniu	 niepełnosprawności	 albo	 orzeczeniem	
o	niepełnosprawności	łącznie	ze	wskazaniami:	konieczności	
stałej	 lub	 długotrwałej	 opieki	 lub	 pomocy	 innej	 osoby	
w	 związku	 ze	 znacznie	 ograniczoną	 możliwością	
samodzielnej	 egzystencji	 oraz	 konieczności	 stałego	
współudziału	 na	 co	 dzień	 opiekuna	 dziecka	 w	 procesie	
jego	 leczenia,	 rehabilitacji	 i	 edukacji.	 Specjalny	 zasiłek	
opiekuńczy	 przysługuje,	 jeżeli	 łączny	 dochód	 rodziny	
osoby	sprawującej	opiekę	oraz	rodziny	osoby	wymagającej	
opieki	w	przeliczeniu	na	osobę	nie	przekracza	kwoty	623	zł.	
Prawo	do	specjalnego	zasiłku	opiekuńczego	przyznawane	
będzie	nie	dłużej	niż	na	okres	zasiłkowy	(od	1	 listopada	
do	31	października).	Przy	ustalaniu	prawa	do	specjalnego	
zasiłku	opiekuńczego	będzie	obowiązek	przeprowadzenia	
rodzinnego	wywiadu	 środowiskowego	przez	pracownika	
socjalnego	w	 celu	weryfikacji	 okoliczności	 dotyczących	
spełnienia	warunków	do	jego	przyznania.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1)	Osoba	sprawująca	opiekę:

a)	 ma	 ustalone	 prawo	 do	 emerytury,	 renty,	 renty	
rodzinnej	z	tytułu	śmierci	małżonka,	przyznanej	
w	 przypadku	 zbiegu	 prawa	 do	 renty	 rodzinnej	
i	 innego	 świadczenia	 emerytalno	 –	 rentowego,	
renty	socjalnej,	zasiłku	stałego

b)	 podlega	 obowiązkowo	 ubezpieczeniom	
emerytalnemu	i	rentowym	z	innych	tytułów

c)	 ma	 ustalone	 prawo	 do	 specjalnego	 zasiłku	
opiekuńczego	lub	świadczenia	pielęgnacyjnego.

d)	 legitymuje	się	orzeczeniem	o	znacznym	stopniu	
niepełnosprawności

2)	Osoba	 wymagająca	 opieki	 została	 umieszczona	
w	rodzinie	zastępczej,	z	wyjątkiem	rodziny	zastępczej	
spokrewnionej,	 w	 rodzinnym	 domu	 dziecka	 albo,	
w	związku	z	koniecznością	kształcenia,	rewalidacji	lub	
rehabilitacji,	 w	 placówce	 zapewniającej	 całodobową	
opiekę,	 w	 tym	 specjalnym	 ośrodku	 szkolno	 –	
wychowawczym,	z	wyjątkiem	podmiotu	wykonującego	
działalność	 leczniczą	 i	korzysta	w	niej	 z	 całodobowej	
opieki	przez	więcej	niż	5	dni	w	tygodniu.

3)	Na	osobę	wymagającą	opieki	 inna	osoba	ma	ustalone	
prawo	do	wcześniejszej	emerytury

4)	Członek	rodziny	osoby	sprawującej	opiekę	ma	ustalone	
prawo	 do	 dodatku	 do	 zasiłku	 rodzinnego	 z	 tytułu	
opieki	 nad	 dzieckiem	w	 okresie	 korzystania	 z	 urlopu	
wychowawczego	specjalnego	zasiłku	opiekuńczego	lub	
świadczenia	pielęgnacyjnego

5)	Na	 osobę	 wymagającej	 opieki	 jest	 ustalone	 prawo	
do	 dodatku	 do	 zasiłku	 rodzinnego	 z	 tytułu	 opieki	
nad	 dzieckiem	 w	 okresie	 korzystania	 z	 urlopu	
wychowawczego,	 prawa	 do	 specjalnego	 zasiłku	
opiekuńczego	lub	prawo	do	świadczenia	pielęgnacyjnego

6)	Na	osobę	wymagającą	opieki	inna	osoba	jest	uprawniona	
za	 granicą	 do	 świadczenia	 na	 pokrycie	 wydatków	
związanych	z	opieką,	chyba	że	przepisy	o	koordynacji	
systemów	zabezpieczenia	społecznego	lub	dwustronne	
umowy	o	zabezpieczeniu	społecznym	stanowią	inaczej

7)	Przy	 ustalaniu	 prawa	 do	 specjalnego	 zasiłku	
opiekuńczego	będzie	przeprowadzany	rodzinny	wywiad	
środowiskowy,	 o	 którym	mowa	 w	 ustawie	 z	 dnia	 12	
marca	2004	r.	o	pomocy	społecznej,	w	celu	weryfikacji	
i	 okoliczności	 dotyczących	 spełniania	 warunków	 do	
przyznania	 tego	 świadczenia.	 Wywiad	 ten	 będzie	
aktualizowany	 co	 6	 miesięcy	 oraz	 w	 każdej	 sytuacji,	
gdy	zaistnieją	wątpliwości	co	do	spełniania	warunków	
do	jego	przyznania.
W	 razie	 zbiegu	 uprawnień	 do	 świadczenia	
pielęgnacyjnego	lub	specjalnego	zasiłku	opiekuńczego	
przysługującego	więcej	 niż	 jednej	 osobie	 sprawującej	
opiekę	 nad	 osobą	 lub	 osobami	 wymagającymi	 opieki	
przyznaje	 się	 tylko	 jedno	 świadczenie	 osobie,	 która	
pierwsza	złożyła	wniosek.	

Uzyskanie	 od	 1	 lipca	 2013	 roku	 prawa	 do	 świadczenia	
pielęgnacyjnego	 lub	 specjalnego	 zasiłku	 opiekuńczego	
wymaga	 ponownego	 złożenia	 wniosku	 wraz	
z	dokumentami.

Wnioski należy składać od 1 lipca 2013 roku 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Szydłowie, pokój nr 4.

Stanisława Zawada
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INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

Już	po	raz	trzeci	Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Szydłowie	przystępuje	do	realizacji	projektu	systemowego	
pod	tytułem	„Czas na zmiany w Gminie Szydłów”	w	ramach	Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Projekt	 skierowany	 jest	do	osób	bezrobotnych	zarejestrowanych	 i	niezarejestrowanych	w	Powiatowym	Urzędzie	
Pracy,	które	są	klientami	pomocy	społecznej.

Projekt	ma	na	celu	pomóc	osobom	bezrobotnym	w	zdobyciu	kwalifikacji	zawodowych,	dzięki	którym	zwiększą	swą	
pozycję	na	rynku	pracy.	Podczas	zajęć	uczestnicy	mają	zapewnione	bezpłatne	materiały	szkoleniowe,	zasiłki	celowe	
zgodnie	z	ustawą	o	pomocy	społecznej	z	dnia	12	marca	2004	r.	(Dz.	U.	z	2009	r.	Nr	175,	poz.1362	z	późn.	zm.),	które	
pozwolą	na	pokrycie	bieżących	wydatków	związanych	np.	z	dojazdem	na	kursy	i	warsztaty.

Wszystkich	chętnych	do	udziału	w	projekcie	na	rok	2013	zapraszamy	do	biura	projektu	mieszczącego	się	w	Gmin-
nym	Ośrodku	Pomocy	Społecznej	w	Szydłowie,	ul.	Rynek	2,	pokój	5.		

Czekamy na Państwa propozycje związane z wyborem najkorzystniejszego szkolenia odpowiadającego i speł-
niającego Państwa oczekiwania i potrzeby.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Czas na zmiany w Gminie Szydłów”

Biuro Projektu: ul. Rynek 2/5; 28-225 Szydłów,
tel./fax 41 354 51 25

e-mail: szydlow_gops@gazeta.pl
Projektodawca: Gmina Szydłów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W	dniu	7	marca	2013	r.	w	Gminnym	Centrum	Kultury	
w	Szydłowie	odbyły	się	gminne	obchody	Dnia	Kobiet.	

Ta	niezwykle	miła	uroczystość	rozpoczęła	się	o	godz.	17.30.
Przybyłych	gości	przywitała	Maria	Stachuczy	-	Dyrek-

tor	GCK.	Życzenia	oraz	kwiaty	i	czekolady	obecnym	Pa-
niom	wręczyli	Jan	Klamczyński	-	Wójt	Gminy	Szydłów,	
Wicestarosta	 Powiatu	 Staszowskiego	 Michał	 Skotnicki	
oraz	Janusz	Juszczak	-	Przewodniczący	Rady	Gminy.

Część	 artystyczną	 rozpoczął	 Wiesław	 Kot	 -	 artysta	
pochodzący	ze	Staszowa,	autor	siedemnastu	tomików	po-
etyckich.	Przedstawienie	swojej	 twórczości	rozpoczął	od	
wykonania	 jednego	 ze	 swych	 wierszy	 do	 melodii	 Elvi-
sa	Presleya	 „Love	me	 tender”.	Kolejnym	ukłonem	 skie-
rowanym	w	 stronę	 Pań	 były	 świetnie	wykonane	 utwory	
muzyczne	w	wykonaniu	uczniów	Społecznej	Szkoły	Mu-
zycznej	 im.	 S.	Moniuszki	 w	 Staszowie	 pod	 kierunkiem	
dyrektora	Antoniego	Drozda.

Podczas	obchodów	Dnia	Kobiet	nastąpiło	otwarcie	wy-
stawy	„Pasją	i	igłą	malowane”	Marianny	Kot,	która	dzięki	
połączeniu	haftu	i	malarstwa	stworzyła	niezwykłe	dzieła.	
Można	je	oglądać	w	budynku	Synagogi	do	30	marca	br.

DZIEŃ KOBIET 2013

Po	 zakończeniu	 części	 artystycznej	 przybyli	 goście	
zostali	zaproszenia	na	poczęstunek.	Uroczystość	cieszyła	
się	dużym	zainteresowaniem	wśród	mieszkańców	Gminy	
Szydłów.

Joanna Boś
Marcin Staszewski



Strona	9Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2013 (XLVIII)

marzec 2013

Szanowni mieszkańcy!

W	 dniu	 1	 stycznia	 2012	 roku	 weszła	 w	 życie	
nowelizacja	 ustawy	 o	 utrzymaniu	 czystości	

i	porządku	w	gminach	zmieniająca	od	podstaw	sys-
tem	 gospodarowania	 odpadami.	 Zmiana	 przepisów	
polega	 na	 przejęciu	 przez	 wszystkie	 polskie	 gminy	
obowiązków	 właścicieli	 nieruchomości	 w	 zakresie	
gospodarowania	 odpadami	 komunalnymi	 i	 dostoso-
wuje	je	do	najwyższych	standardów	obowiązujących	
w	 krajach	 Unii	 Europejskiej.	 Nowy	 system	 zastąpi	
obecnie	obowiązujący	 i	 zapewni	większy	porządek,	
odpowiednią	 segregację	 oraz	 mniejsze	 zaśmiecanie	
naszego	środowiska.

Nowy system gospodarki odpadami w Gminie 
Szydłów zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Dla	mieszkańców	najistotniejszą	zmianą	będzie	zastą-
pienie	obowiązku	podpisywania	umów	na	odbiór	od-
padów	komunalnych	z	przedsiębiorstwami	 i	zapłaty	
za	usługę	na	rzecz	tych	przedsiębiorstw,	obowiązkiem	
opłaty	na	rzecz	gminy	za	gospodarowanie	odpadami	
komunalnymi.	 Opłaty	 będą	 naliczane	 na	 podstawie	
deklaracji	 o	 wysokości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	
odpadami	komunalnymi	składanej	przez	właściciela	
nieruchomości	 (przez	właściciela	nieruchomości	 ro-
zumie	się	również	użytkownika	wieczystego,	współ-
właściciela,	zarządcę,	najemcę,	dzierżawcę,	także	po-
siadacza	bez	tytułu	prawnego)	w	terminie:

•	 do	15	marca	2013	r.	w	przypadku	pierwszej	de-
klaracji,

•	 14	 dni	 od	 zamieszkania	 na	 nieruchomości	
pierwszego	mieszkańca	w	 przypadku	 nowych	
nieruchomości,

•	 14	dni	od	dnia	zmiany	danych	będących	pod-
stawą	 ustalenia	 wysokości	 należnej	 opłaty	 za	
gospodarowanie	odpadami,	 a	w	 szczególności	
ilości	 osób	 zamieszkałych	 na	 terenie	 nieru-
chomości	lub	przystąpienia	lub	odstąpienia	od	
zbierania	odpadów	w	sposób	selektywny.

W przypadku niezłożenia deklaracji, lub uzasad-
nionych wątpliwości, co do zawartych w deklara-
cji danych, Wójt w drodze decyzji określi wyso-
kość należnej opłaty. 

Opłata	 za	 gospodarowanie	 odpadami	wnoszona	 bę-
dzie	 przez	 właścicieli	 nieruchomości	 kwartalnie	
(z	góry	bez	wezwania	za	trzy	kolejne	miesiące),

•	 począwszy	za	lipiec,	sierpień,	wrzesień	–	do	15	
lipca	2013	r.

•	 następnie	październik,	 listopad,	grudzień	–	do	
15	października	2013	r.

•	 15	luty	2014	–	styczeń,	luty,	marzec
•	 15	maj	2014	–	kwiecień,	maj,	czerwiec

przelewem	 na	 rachunek	 bankowy	 lub	 bezpośrednio	
do	sołtysów	właściwej	miejscowości.

Z	pobranych	opłat	gmina	pokryje	koszty	funkcjono-
wania	systemu	gospodarowania	odpadami	komunal-
nymi,	które	obejmą	koszty:

•	 Odbierania,	 transportu,	 zbierania,	 odzysku	
i	unieszkodliwiania	odpadów	komunalnych,

•	 Tworzenia	i	utrzymania	punktów	selektywnego	
zbierania	odpadów	komunalnych,

•	 Obsługi	administracyjnej	tego	systemu.

Najważniejsze	zmiany:
•	 Za	 właściwy	 odbiór	 i	 zagospodarowanie	 od-

padów	 komunalnych	 odpowiedzialna	 będzie	
Gmina,	a	nie	jak	dotychczas	firma	odbierająca	
odpady,

•	 Za	wywóz	i	zagospodarowanie	odpadów	wszy-
scy	 właściciele	 nieruchomości	 będą	 ponosić	
ujednoliconą	 (stałą)	 opłatę	 na	 rzecz	 gminy,	
dzięki	czemu	nikomu	nie	będzie	„opłacało”	się	
pozbywać	śmieci	w	sposób	nielegalny,

•	 Nowy	 system	 obejmie	 wszystkich	 mieszkań-
ców,	 bez	wyjątków,	 dzięki	 temu	 zwiększy	 się	
odbiór	odpadów	trafiających	do	instalacji	odzy-
sku,	a	także	znikną	dzikie	wysypiska	odpadów,

•	 Gmina	zorganizuje	selektywne	zbieranie	odpa-
dów,

•	 Właściciel	 nieruchomości	 będzie	 przestrzegać	
zasad	zbierania	odpadów	komunalnych,	zgod-
nie	z	Regulaminem	utrzymania	czystości	i	po-
rządku		na	terenie	gminy	Szydłów.

Odbiór	odpadów	będzie	prowadzony	przez	przedsię-
biorstwo,	które	będzie	wyłonione	w	drodze	przetar-

ZMIANY W SYSTEMIE ŚMIECIOWYM
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gu,	 pamiętajmy więc o złożeniu indywidualnego 
wypowiedzenia dotychczasowych umów na wywóz 
odpadów komunalnych z przedsiębiorcami obec-
nie świadczącymi te usługi na terenie naszej gminy 
w terminach wynikających z posiadanych umów.

Rada	Gminy	z	dopuszczonych	metod	wybrała	meto-
dę	naliczania	opłaty	miesięcznej	za	gospodarowanie	
odpadami	 od	 ilości	 osób	 zamieszkałych	 na	 terenie	
nieruchomości	 i	 określiła	w	drodze	uchwały	 stawki	
opłat	obowiązujące	na	dzień	składania	pierwszej	de-
klaracji:	

• Stawka podstawowa 8,00 zł	
-	 miesięcznie	 od	 każdej	 osoby	 za-
mieszkującej	 daną	 nieruchomości,	
jeżeli	 odpady	 komunalne	 nie	 są	
zbierane	 i	 odbierane	 w	 sposób	 se-
lektywny.

•  Obniżona stawka opłaty 
5,50 zł	 -	miesięcznie	 od	 każ-
dej	osoby		zamieszkującej	daną	
nieruchomość,	jeżeli	odpady		są	
zbierane	i	przekazywane	w	spo-
sób	selektywny.

Nowy system sprawi, że wszyscy którzy będą 
segregować odpady zgodnie z harmonogra-
mem - będą płacić  niższe rachunki.

Jak będziemy zbierać odpady?

Odpady	komunalne		zbierane	będą	w	dwóch	pojem-
nikach	w	systemie	SUCHE-MOKRE	(o	tym	systemie	
segregacji	w	dalszej	części	artykułu).

Jeden pojemnik - na odpady komunalne 
suche (zbierane selektywnie)

Do tego pojemnika wrzucamy:
•	 papier	(np.:	gazety,	czasopisma	kolorowe,	kata-

logi,	stare	książki	 itp.),	 tekturę	oraz	opakowa-
nia	z	papieru	i	tektury,	pudełka	kartonowe,

•	 tworzywa	sztuczne	oraz	opakowania	z	tworzyw	
sztucznych	(m.in.	butelki	po	napojach,	butelki	
po	środkach	czystości,	opakowania	po	produk-
tach	 spożywczych,	 folie	 i	 torebki	 z	 tworzyw	
sztucznych,

•	 szkło	oraz	opakowania	ze	szkła				(m.	in.	butel-
ki	po	napojach,	słoiki	po	przetworach,	szklane	
opakowania	po	żywności,	przepłukane	szklane	
opakowania	po	kosmetykach,	inne	opakowania	
szklane)

•	 opakowania	wielomateriałowe	(m.in.	kartoniki	
po	mleku	lub	sokach	owocowych),

•	 metale,	opakowania	metalowe	(m.in.	metalowe	
puszki	po	produktach	spożywczych,	napojach.	
puszki	po	karmie	dla	zwierząt,	folie	aluminio-
we).

Wymienione powyżej odpady muszą być oczysz-
czone z zabrudzeń.

UWAGA!!! Do	pojemnika	na	odpady	komunalne	su-
che	nie można wrzucać:
•	 kawałków	styropianu,	tworzyw	sztucznych	po-

chodzenia	medycznego,	opakowań	oraz	butelek	
po	 olejach	 i	 smarach,	 opakowań	 po	 środkach	
ochrony	roślin,

•	 puszek	oraz	pojemników	po	farbach,
•	 żarówek	 i	 lamp	 rtęciowych,	 szklanych	opako-

wań	farmaceutycznych	i	chemicznych.

Odpady komunalne suche (zebrane selektywnie) 
będą odbierane w cyklu miesięcznym.

Drugi pojemnik - na odpady komunalne 
mokre, ulegające biodegradacji, czyli od-
pady pochodzenia organicznego (zielone 
i kuchenne).

•	 Do	tego	pojemnika	wrzucamy	odpady:
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•	 odpady	kuchenne	stałe	(resztki	żywności,	prze-
terminowane	 artykuły	 spożywcze,	 zepsutą	
żywność),

•	 skorupki	jaj,	odpadki	z	ryb,	mięsa,	drobne	ko-
ści,

•	 filtry	do	kawy	wraz	zawartością,	a	także	torebki	
po	herbacie,

•	 skoszoną	trawę,
•	 liście,	drobne	gałęzie,	 trociny	oraz	 inne	pozo-

stałości	roślin.

UWAGA!!!	Do	pojemnika	na	odpady	ulegające	bio-
degradacji	nie można wrzucać:
•	 odpadów	 surowcowych	 (tworzyw	 sztucznych,	

szkła,	metalu)
•	 odpadów	 niebezpiecznych	 (oleje,	 farby	 i	 inne	

chemikalia)
•	 popiołu,
•	 chemicznie	skażonej	ziemi,
•	 środków	ochrony	roślin.	

ODPADY POWSTAJĄCE NIEREGULARNIE 

Odpady	tego	typu	należy	oddawać	do	punktów	han-
dlowych	lub	do	gminnego	punktu	selektywnej	zbiór-
ki	odpadów	komunalnych.

• Przeterminowane leki, opakowania po le-
kach oraz termometry	 zbierane	 będą	 w	 od-
powiednich	pojemnikach	ustawionych	w	apte-
kach	 oraz	 ośrodku	 zdrowia	 na	 terenie	 gminy,	
a	 także	w	punktach	selektywnej	zbiórki	odpa-
dów	ustawionych	w	wybranych	miejscach	 raz	
na	pół	roku	według	ustalonego	harmonogramu,	
bez	limitu	litrażowego/kilogramowego.

• Zużyte baterie, akumulatory małogabary-

towe,	zbierane	będą	w	odpowiednich	pojemni-
kach	ustawionych	w	placówkach	oświatowych	
na	terenie	gminy,	a	także	w	punktach	selektyw-
nej	 zbiórki	 odpadów	 ustawionych	 w	 wybra-
nych	miejscach	 raz	 na	 pół	 roku	według	 usta-
lonego	harmonogramu,	bez	limitu	litrażowego/
kilogramowego.

• Opakowania po zużytych środkach chemicz-
nych i ochrony roślin,	 należy	 przekazywać	
do	 sklepu	w	którym	zostały	 zakupione,	 najle-
piej	 za	 okazaniem	paragonu,	 a	 także	 zbierane	
będą	w	punktach	selektywnej	zbiórki	odpadów	
ustawionych	w	wybranych	miejscach	raz	na	pół	
roku	według	ustalonego	harmonogramu,	bez	li-
mitu	litrażowego/kilogramowego.

• Odpady z betonu, gruz betonowy z roz-
biórek i remontów, gruz ceglany	 mogą	 być	
wykorzystywane	 na	 własne	 potrzeby,	 przeka-
zywane	osobom	fizycznym	lub	jednostkom	or-
ganizacyjnym	 niebędącymi	 przedsiębiorcami	
lub	przekazane	za	dodatkową	opłatą	podmioto-
wi	odbierającemu	odpady.	

• Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu-
żyte opony oraz tekstylia	odbierane	będą	pod-
czas	 ulicznej	 zbiórki	 odpadów,	 jaka	 odbywać	
się	będzie	dwa	razy	w	roku	według	ustalonego	
harmonogramu.	Odpady	będzie	można	wysta-
wiać	 przed	 posesjami	 bez	 limitu	 litrażowego/
kilogramowego.	

• Elektrośmieci	należy	oddawać	firmom	organi-
zującym	 zbiórki	 sprzętu	 elektrycznego	 i	 elek-
tronicznego	na	terenie	Gminy,	a	także	zbierane	
będą	 w	 odpowiednich	 punktach	 selektywnej	
zbiórki	 odpadów	 ustawionych	 w	 wybranych	
miejscach	 raz	 na	 pół	 roku	według	 ustalonego	
harmonogramu,	bez	limitu	litrażowego/kilogra-
mowego.

• Pozostałe odpady niebezpieczne (m.in. opa-
kowania po smarach, olejach, farbach świe-
tlówki i żarówki energooszczędne itp.) zbie-
rane	 będą	 w	 	 punktach	 selektywnej	 zbiórki	
odpadów	ustawionych	w	wybranych	miejscach	
raz	na	pół	roku	według	ustalonego	harmonogra-
mu,	bez	limitu	litrażowego/kilogramowego.

Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych zostanie umieszczony na stro-
nie urzędu po wyłonieniu wykonawcy w prze-
targu.
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Zasady segregacji obowiązujące 
w naszej gminie: 

System Dualny 

Zasady podziału odpadów w systemie dualnym.

Do	 pojemnika	 z	 mokrymi	 odpadami	 wrzucane	 są	
wyłącznie	resztki	kuchenne,	resztki	roślinne,	odpady	
spożywcze	 bez	 opakowań.	Wszystkie	 pozostałe	 od-
pady,	jako	odpady	suche	trafiają	do	drugiego	pojem-
nika.	W	razie	wątpliwości	gdzie	wrzucać	dany	odpad,	
należy	 go	 wrzucić	 do	 pojemnika	 na	 suche	 odpady.	
Jest	to	najbardziej	prosty	i	intuicyjny	sposób	segrega-
cji,	a	do	tego	najtańszy.

Na	terenach	wiejskich	i	w	zabudowie	jednorodzinnej	
a	taka	przeważa	w	naszej	gminie,	system	dualny	daje	
najwięcej	korzyści.	 Jest	 naturalna	drogą	do	kompo-
stowania	w	warunkach	przydomowych	i	wykorzysty-
wania	 tego	kompostu	we	własnych	ogródkach.	 Jed-
nocześnie	obniżając	koszty	obsługi	 systemu	zbiorki	
odpadów,	 i	 pozwalając	 spełniać	 limity	 nałożone	 na	
gminy	 przez	 ustawę.	 Jest	 to	 najtańszy	 system	 speł-
niający	warunki	nowej	ustawy	o	czystości	i	porządku	
w	gminach.

Odpady	zbierane	w	workach	(tak	jak	ma	miejsce	se-
gregacja	dotychczas	w	naszej	gminie)	 są	 sortowane	
tak	samo	jak	odpady	zmieszane.	Zazwyczaj	również	
na	tej	samej	linii	sortowniczej.	W	praktyce,	ciężka	pra-
ca	mieszkańców	na	rozdziale	papieru,	plastiku	i	szkła	
jest	dublowana	na	sortowni.	Jedyną	czynnością,	któ-
rej	 sortownia	 nie	 jest	 w	 stanie	wykonać	 jest	 wyse-
lekcjonowanie	 odpadków	 organicznych	 (mokrych).	
A	efektywność	pracy	sortowni	na	odpadach	suchych	
i	odpadach	zbieranych	w	workach	jest	podobna.	Z	tej	
perspektywy	 poświęcenie	 wysiłku	 mieszkańców	 na	
podział	workowy	nie	ma	sensu.	To	co	ma	sens	to	od-
dzielenie	 odpadów	 organicznych	 (mokrych)	 od	 su-
rowcowych	(suchych).	

Żeby	 system	 był	 skuteczny,	 musi	 być	 powszechny.	
System	 dualny	 powinien	 obowiązywać	 wszystkich	
mieszkańców.	 Ale	 również	 wszystkie	 instytucje:	
szkoły,	 urzędy,	 przedszkola,	 sklepy,	 restauracje,	 ho-
tele.	Dzięki	powszechności,	stanie	się	on	jeszcze	bar-
dziej	skuteczny	-	na	terenie	gminy	odpady	wszędzie	
będą	zagospodarowywane	w	 ten	sam	sposób.	Tylko	
prosty	 system	może	 być	 powszechny.	Takim	 syste-
mem	jest	 system	dualny.	Wprowadzając	go	na	 tere-
nie	gminy	już	teraz	zagwarantujemy	sobie,	że	nawet	
wyśrubowane	 normy	odzysku	 przewidziane	w	 roku	
2020	zostaną	spełnione.	

Szanowni mieszkańcy!

Codziennie	 produkujemy	 i	 wyrzucamy	 mnóstwo	
śmieci,		zużywając	nieodnawialne	surowce	i	w	znacz-
ny	 sposób	 ingerując	 w	 środowisko	 naturalne.	 Nie-
posegregowane	 i	 źle	 zagospodarowane	 powiększają	
składowiska	odpadów,	a	My	wszyscy	obciążani	jeste-
śmy	kosztami	ich	utrzymania.	Zróbmy,	więc	wszyst-
ko	aby	tych	śmieci	powstawało	jak	najmniej,	dzięki	
czemu	wpłyniemy	na	nasze	otoczenie	i	zaoszczędzi-
my	na	opłatach.	Będąc	w	sklepie	wybierajmy	opako-
wania	najwygodniejsze,	które	posłużą	nam	na	dłużej,	
a	zwłaszcza	te	najbardziej	ekologiczne.	Najlepiej	za-
gospodarowane	odpady	to	takie,	które	nie	powstają.	

Zapobiegajmy, więc ich powstawaniu.

To	od	nas	wszystkich	zależy	jak	wdrożymy	nowy	sys-
tem	gospodarki	odpadami	w	naszej	gminie.	W	wie-
lu	krajach	na	świecie	ten	system	już	funkcjonuje	od	
wielu	lat,	my	musimy	go	wdrożyć	w	trybie	przyspie-
szonym.	 Gdy	 nauczymy	 się	 mądrze	 gospodarować	
odpadami	to	korzyści	odniesiemy	My	wszyscy	i	Śro-
dowisko!

Będziemy	na	bieżąco	prowadzić	kampanię	informa-
cyjną,	będzie	ona	prowadzona	również	na	stronie	in-
ternetowej	Gminy:	www.szydlow.pl

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Drogownictwa 
Urzędu Gminy Szydłów
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„Człowieku ucz się tańczyć, bo cóż będą z tobą robić anio-
łowie w niebie”

św. Augustyn

Taniec	jak	żadna	inna	sztuka	angażuje	człowieka	cało-
ściowo:	jego	ciało	i	psychikę,	dlatego	też	leczy	i	wy-

chowuje.	 Jest	 najprawdopodobniej	 najstarszą	 spośród	
wszystkich	 dziedzin	 sztuki.	 Taniec	 jest	 mocno	 zakorze-
niony	w	naturze	człowieka.	Pyllis	Greene	Morgan	mówi,	
„że	taniec	jest	zbyt	wspaniały,	by	pozostawić	go	wyłącz-
nie	zawodowym	tancerzom,	jako	ćwiczenie	należy	do	naj-
bardziej	skutecznych	i	najgłębszych,	a	jego	bezpośrednie	
efekty	utrzymują	się	bardzo	długo,	całe	życie”.	Ogranicze-
nie	czy	eliminacja	działalności	tanecznej	z	życia	dziecka	

mocno	zubaża	proces	kształtowania	pozytywnych	postaw	
dzieci	i	młodzieży,	a	także	znacznie	ogranicza	aktywność	
ruchową.	Prowadzenie	zajęć	tanecznych	nastręcza	trudno-
ści,	ale	warto	podjąć	wyzwanie.
	 Od	 listopada	 2011	 roku	 uczniowie	 gimnazjum	
mogą	uczestniczyć	w	zajęciach	 tanecznych.	Początkowo	
brało	w	nich	udział	kilka	osób,	ale	pierwsze	prezentowane	

układy	na	tyle	spodobały	się	gimnazjalistom,	że	od	wrze-
śnia	 2012	 r.	w	przygotowaniu	 nowego	układu	 tańca	 no-
woczesnego	wzięło	udział	ponad	dwadzieścia	osób.	Układ	
pod	tytułem	„Upadłe	anioły”	po	raz	pierwszy	prezentowa-
ny	był	w	gimnazjum	21	grudnia	jako	integralna	część	Ja-
sełek.	Zespół	zatańczył	go	także	8	marca	w	Staszowie	na	
uroczystych	obchodach	Dnia	Kobiet.
	 Istnieje	wiele	odmian	tańca	–	od	form	niezwykle	
ekspresyjnych,	spontanicznych	o	silnym	ładunku	emocjo-
nalnym,	aż	po	ujętą	w	sztywne	ramy	sztukę	profesjonalną.	

Uczniowie	na	zajęciach	poznają	podstawowe	kroki	tańca	
towarzyskiego,	 dworskiego,	 nowoczesnego.	 Chcę,	 aby	
mieli	szerokie	spojrzenie	na	zróżnicowanie	form	i	w	przy-
szłości	 mogli	 sami	 wybrać	 rodzaj	 tańca,	 który	 najbar-
dziej	im	odpowiada.	W	zajęciach	tanecznych	biorą	udział	
uczniowie,	 którzy	wyrażą	 taką	 chęć,	 nie	ważny	 jest	 po-
ziom	umiejętności,	ani	zdolności.	Najważniejsza	jest	sys-
tematyczność	i	wytrwałość.

Agnieszka Ziółkowska

CZŁOWIEKU, UCZ SIĘ TAŃCZYĆ

W kwietniu 2012 r. zespół brał udział 
w Festiwalu Kultury Szkół w Staszowie.

W czerwcu 2012 r. z okazji Spotkań z Kulturą Żydowską 
przygotowano układ taneczny w rytmie walca angielskie-
go do musicalu „Skrzypek na dachu”.

Pokazy taneczne na15 Święcie Śliwki.

Taniec europejski w znacznej mierze wywodzi się z dwo-
rów królewskich, gdzie na potrzeby arystokracji adapto-
wano popularne tańce ludowe.
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Gminne	Centrum	Kultury	od	kilku	lat	starało	się	orga-
nizować	 atrakcyjne	 zajęcia	 pozalekcyjne	 dla	 dzieci	

i	młodzieży.	Naszym	problemem	był	brak	odpowiednich	
pomieszczeń	 do	 prowadzenia	 lekcji.	 Ogromną	 pomocą	
stała	się		dla	nas	współpraca	ze	szkołami,	które	udostęp-
niały	nam	sale.	Szczególnie	trudno	było	zachęcić	do	zajęć	
młodzież	z	gimnazjum,	która	niekoniecznie	 interesowała	
się	tańcem.		

	 Na	 szczęście,	 od	 roku,	 dzięki	 pomocy	 Pani	
Agnieszki	Ziółkowskiej	udało	się	stworzyć	zespół	tanecz-
ny,	w	którego	skład	wchodzi	kilkudziesięciu	uczniów	gim-
nazjum.	Dużym	udogodnieniem	było	pozwolenie	dyrekcji	
szkoły,	 aby	 zajęcia	 odbywały	 się	 po	 lekcjach	 w	 trakcie	
świetlic,	kiedy	uczniowie	są	jeszcze	na	terenie	placówki.		
Instruktorce	udało	się	stworzyć	dwie	grupy.	Zespół	Tań-
ca	Dawnego	Zamku	Szydłów	specjalizuje	 się	w	 tańcach	
średniowiecznych	i	renesansowych.	Natomiast	taniec	no-
woczesny	to	grupa	niezmiernie	widowiskowa	i	sprawna	fi-
zycznie,	która	dzięki	profesjonalnej	charakteryzacji	może	
konkurować	z	niejedną	dance	group	działającą	w	naszym	
kraju.	Sukcesem	Pani	Ziółkowskiej		jest	to,	że	w	czasach,	
gdy	młodzież	 	 tak	 trudno	odciągnąć	 od	 komputera	 i	 za-

TANECZNA CHLUBA SZYDŁOWA

chęcić	do	ruchu,	skład	naszego	zespołu	ciągle	się	powięk-
sza.	To	bardzo	dobrze,	że	nasza	młodzież		poznaje	kroki	
dawnych	tańców	europejskich	szanując	przy	tym	tradycje	
polskie	 i	 uświetnia	występami	 	 gminne	 oraz	 powiatowe	
uroczystości.	Jednocześnie	podczas	pokazów	tańca	nowo-
czesnego	 zaskakuje	widza	 	 bardzo	wysokim	 	 poziomem	
występów.	
	 Dziękuję Pani Ziółkowskiej za stworzenie 
zespołu, dyrekcji gimnazjum za pomoc logistyczną, 
a uczniom za pasję, która dzięki ciężkiej pracy podczas 
prób przeradza się w tak widowiskowe show. 

	 Na	koniec	zapraszam	członków	zespołu	taneczne-
go	do	wzięcia	udziału	w	konkursie na nazwanie grupy.	
Propozycje	należy	zgłaszać	mailowo	na	adres	gck@szy-
dlow.pl	w	temacie	wpisując	„Konkurs	na	nazwę	zespołu”,	
a	w	 treści	podać	proponowaną	nazwę	 i	 swoje	dane	kon-
taktowe.	 Wszystkie	 propozycje	 zostaną	 ocenione	 przez	
uczestników	i	instruktorkę.	Osoba,	której	nazwa	zostanie	
wybrana	zostanie	nagrodzona	rzeczowo.	

Maria Stachuczy
Zdjęcia ze zbiorów Agnieszki Ziółkowskiej

Układ pod tytułem „Upadłe anioły” po raz pierwszy pre-
zentowany był w gimnazjum 21 grudnia jako integralna 
część Jasełek.

Z okazji 14 Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego 
o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego 15 lipca 2012 r. 
przygotowano kilka tańców dawnych.

Na 14. Turnieju Rycerskim w Szydłowie.

Na 14. Turnieju Rycerskim urodziwe panny z Szydłowa 
zrobiły wrażenie nawet na królu Kazimierzu Wielkim.
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W 150 ROCZNICĘ POWSTANIA
Okrągłą,	150.	 rocznicę	wybuchu	Powstania	Stycznio-

wego,	strzelcy	z	Szydłowa	i	Rytwian	upamiętnili	or-
ganizując	dwa	marsze.	
	 26 stycznia 2013 r.	 Szydłowskie	 Towarzystwo	
Strzeleckie	zorganizowało	II	Marsz	w	Rocznicę	Wybuchu	
Powstania	Styczniowego,	na	trasie	Szydłów	-	Kurozwęki	

-	Szydłów.	W	marszu	wzięło	udział	25	strzelców	i	strzel-
czyń	z	oddziału	Szydłów	(19	osób)	 i	oddziału	Rytwiany	
(6	 osób).	 Młodzieży	 strzeleckiej	 towarzyszyli	 goście	 w	
osobach	Andrzeja	Kruzla	 -	 starosty	 staszowskiego,	 Jana	
Klamczyńskiego	-	wójta	gminy	Szydłów	oraz	Marka	Sku-
zy	-	radnego	gminy	Szydłów.
	 W	Kurozwękach,	przy	Krzyżu	Powstańczym	wy-
stawiono	warty	honorowe,	zapalono	znicze	i	minutą	ciszy	
uczczono	 pamięć	 powstańców	 poległych	 w	 powstaniu.	
Jedna	ze	strzelczyń	odczytała	historię	potyczek	powstań-
ców	z	wojskami	rosyjskimi	na	ziemi	staszowskiej.
	 Miłym	 akcentem	 dla	 uczestników	 marszu	 było	
zaproszenie	 przez	 starostę	wszystkich	 uczestników	mar-
szu	na	pizzę	do	Zespołu	Pałacowego	w	Kurozwękach.	Po	

przemarszu	z	Kurozwęk	do	Szydłowa,	na	strzelnicy	STS	
odbyło	się	strzelanie	z	karabinka.

9  lutego	 STS	 zorganizaowało	 kolejny	 marsz	 upamięt-
niający	wybuch	powstania.	Tym	razem	odbył	się	on	na	

trasie	Rytwiany	-	Kłoda	Krzywda	-	Pustelnia	Złotego	Lasu	
-	Rytwiany.
	 W	13-kilometrową	trasę	wyruszono	sprzed	budyn-
ku	Gminnego	Centrum	Kultury	w	Rytwianach,	a	sygnał	do	
wymarszu	dano	w	obecności	m.in.	starosty	staszowskiego	
Andrzeja	Kruzla,	wójta	gminy	Rytwiany	Grzegorza	For-
kasiewicza,	dyrektora	GCK	Rytwiany	mł.	insp.	ZS	Rober-
ta	Wyrazika	(głównego	organizatora	marszu)	i	komendan-
ta	szydłowskich	strzelców	-	st.	insp.	ZS	Mariana	Lesiaka.
	 Pierwszy	odpoczynek	na	trasie	miał	miejsce	w	re-
mizie	OSP	Kłoda,	gdzie	strzelcy	zatrzymali	się	na	ciastko	
i	herbatę.	Dalej	maszerowano	w	pięknej	scenerii	ośnieżo-
nego	lasu	aby	w	końcu	dotrzeć	do	Pustelni	Złotego	Lasu.	
Tutaj	na	strzelców	czekali	ks.	Ireneusz	Rząsa	i	regionalista	
staszowski	Andrzej	Wawrylak,	 który	 zapoznał	 uczestni-
ków	marszu	z	historią	klasztoru.	W	krypcie	grobowej	ksią-
żąt	Macieja	i	Artura	Radziwiłłów	zaciągnięto	warty	hono-
rowe	(Artur	Radziwiłł	poległ	w	Wojnie	Obronnej	1939	r.).
	 Kolejnym	 przystankiem	 na	 trasie	 marszu	 była	
symboliczna	 mogiła	 powstańców	 1863	 r.	 na	 rozstajach	
dróg	Strzegom	-	Klasztor.	Przy	krzyżu	strzelcy	wystawili	
honorowe	warty	oraz	poczet	sztandarowy	Związku	Strze-
leckiego.	 Przedstawiciele	 samorządu	 powiatu	 staszow-
skiego	i	gminy	Rytwiany	zapalili	symboliczne	znicze	oraz	
wystąpili	z	okolicznościowymi	przemówieniami.
	 Ostatni,	około	2-kilometrowy	odcinek	 trasy	pro-
wadził	do	GCK	w	Rytwianach,	gdzie	na	zmęczonych	mar-
szrutą	 strzelców	 czekała	 gorąca,	 żołnierska	 grochówka,	
kiełbaski,	słodycze	i	herbata.

st. instr. ZS Piotr Walczak

Pod Krzyżem Powstańczym w Kurozwękach.

Zdjęcia: Jan Mazanka
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BRZEZINY DAWNIEJ I DZIŚ
Pierwsza	 pisana	 wzmianka	 o	 Brzezinach	 pochodzi	

z	 ósmej	 dekady	XV	w.	 Jak	 podaje	Długosz,	 była	 to	
wówczas	 wieś	 królewska	 opłacająca	 z	 łanów	 kmiecych	
dziesięcinę	prebendzie	kurozwęckiej	o	wartości	20	grzy-
wien.	We	wsi	znajdował	się	folwark	królewski	i	karczma,	
z	której	w	XVII	w.	opłacano	na	rzecz	starostwa	szydłow-
skiego	czynsz	w	wysokości	20	florenów.	W	latach	1660-
1664	 odnotowano,	 iż	 karczma	 tymczasowo	 „pustkami	
stoi”.	W	lustracji	dóbr	królewskich	z	1789	r.,	czytamy,	że	
folwark	był	 „odnowiony	 z	drzewa	na	węgieł	 budowany,	
o	izbie	1	z	alkierzem,	piekarni	i	komorze,	słomą	poszyty”.	
W	Brzezinach	ulokowane	były	 łany	wybranieckie,	 które	
w	latach	1660-1664	użytkowali	Jakub	Swieszkowski,	Ma-
tiasz	Manka	oraz	Stanisław	Gądek.
	 W	1921	r.	Brzeziny	były	po	Szydłowie	najbardziej	
rozbudowaną	 i	 najbardziej	 ludną	 wsią	 gminy	 Szydłów.	
Według	przeprowadzonego	wówczas	spisu	powszechnego	
w	155	domach	mieszkały	wówczas	842	osoby	(396	męż-
czyzn	 i	446	kobiet).	Wszyscy	mieszkańcy	zadeklarowali	
narodowość	polską.	Nieco	inaczej	sytuacja	przedstawiała	
się	odnośnie	struktury	wyznaniowej	 -	 trzy	osoby	zostały	
spisane	jako	wyznające	inną	od	katolickiej,	religię	chrze-
ścijańską,	a	osiem	zadeklarowało	wyznanie	mojżeszowe.	
Również	 tuż	przed	wojną,	 jak	wynika	z	opowiadań	star-
szych	mieszkańców	 	w	miejscowości	mieszkali	 staroza-
konni.

	 W	okresie	międzywojennym	wzniesiono	do	dziś	
istniejący	budynek	mieszczący	w	latach	świetności	szkołę	
podstawową.	Placówkę	tę	zamknięto	w	1986	roku.

Brzeziny na mapie topograficznej 
Królestwa Polskiego z 1839 r.

Brzeziny na mapie 
Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1939 r.

	 Współcześnie	Brzeziny	licząc	ogółem	380	miesz-
kańców	 (377	 stałych	 i	 3	 czasowych)	 są	 po	 Szydłowie,	
Gackach	i	Potoku	czwartym,	pod	względem	liczby	ludno-
ści,	sołectwem	gminy	wg	danych	na	31.12.2012	r.	Sołty-
sem	jest	Sławomir	Michalec.	W	Radzie	Gminy	Brzeziny	
reprezentowane	są	przez	Andrzeja	Pasternaka.

Wiktor Kamiński

DEMOGRAFIA GMINY SZYDŁÓW
SOŁECTWO 2008 2009 2010 2011 2012
Brzeziny 391 391 392 385 380
Gacki 469 470 462 464 476
Grabki Duże 374 372 362 365 361
Jabłonica 178 186 186 184 189
Korytnica 255 247 244 241 237
Kotuszów 276 271 267 260 257
Mokre 157 156 153 152 150
Osówka 217 222 220 220 218
Potok 408 419 414 408 404
Potok Rządowy 96 96 97 89 88
Rudki 294 307 303 300 291
Solec 384 376 379 374 371
Szydłów 1097 1120 1117 1120 1109
Wola Żyzna 286 283 274 283 278
Wolica 106 103 101 102 108
Wymysłów 21 21 20 20 20
RAZEM 5009 5040 4991 4967 4937
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PONAD 15 MLN ZŁ NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

15.290.566,82 zł	 to	 kwota	 nowego	 budżetu	 LGD	 Bia-
łe	 Ługi	 na	 realizację	 Lokalnej	 Strategii	 Rozwoju	w	 latach	
2009-2015.	W	wyniku	konkursu	na	realizację	dodatkowych	
zadań	w	ramach	LSR,	Lokalna	Grupa	Działania	Białe	Ługi,	
otrzymała	dodatkowe	środki	w	wysokości	3.232.066,82 zł.		
Na	podstawie	umowy,	podpisanej	w	dniu	28.04.2009	 roku	
z	Samorządem	Województwa	Świętokrzyskiego,	 stowarzy-
szenie	realizuje	Lokalną	Strategię	Rozwoju	(LSR)	w	ramach	
Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich.	Strategia	obejmuje	
dwa	cele	ogólne:	 „LGD	Białe	Ługi	 regionem	atrakcyjnym	
turystycznie”	oraz	„Najlepsze	produkty	i	aktywności	 lokal-
ne	w	LGD	Białe	Ługi”,	które	realizowane	są	poprzez	nabory	
wniosków	 dotyczące	 szeregu	 przedsięwzięć	 skierowanych	
dla	poszczególnych	beneficjentów	-	osób	fizycznych,	rolni-
ków,	przedsiębiorców,	organizacji	pozarządowych,	instytucji	
kultury	oraz	samorządów.	Wg	danych	Świętokrzyskiego	Biu-
ra	Rozwoju	Regionalnego	podpisanych	zostało	139	umów,	
na	realizację	wszystkich	rodzajów	przedsięwzięć,	opiewają-
cych	na	łączną	kwotę	4.786.877,09 zł	(stan	na	dzień	30	listo-
pada	2012	roku).	

Na	terenie	gminy	Szydłów	zrealizowano	projekty	na	łącz-
ną	wartość:

-	227.478,00	zł	na	działania	z	zakresu	„odnowa	i	rozwój	
wsi”,	w	tym	remont	i	budowa	placów	zabaw	dla	dzieci,	par-
kingów,	boisk	sportowych	oraz	modernizacja	infrastruktury	
publicznej;

-	111.177,72 zł	 na	działania	 z	 zakresu	 „małe	projekty”,	
w	 tym	organizacja	warsztatów,	 imprez,	plenerów	oraz	pro-
mocja	atrakcji	turystycznych.	

Dodatkowe	 środki	 wraz	 z	 jeszcze	 niewykorzystanymi	
można	będzie	pozyskać	podczas	naborów	wniosków	realizo-
wanych	przez	LGD	w	2013	 i	2014	roku.	Najbliższy	nabór	
zaplanowany	jest	pod	koniec	pierwszego	półrocza	bieżące-
go	roku.	Przeprowadzony	będzie	wtedy	nabór	ze	wszystkich	
operacji	przewidzianych	w	LSR	 tj.:	 „Różnicowanie	w	kie-
runku	działalności	nierolniczej”,	„Tworzenie	i	rozwój	mikro-
przedsiębiorstw”,	 „Odnowa	 i	 rozwój	wsi”	oraz	„Małe	pro-

jekty”.	Oprócz	w/w	działań	
„Wdrażających	 Lokalną	
Strategię	 Rozwoju”	 LGD	
Białe	 Ługi	 realizuje	 dzia-
łanie	 „Nabywanie	 umiejęt-
ności	 i	 aktywizacja”,	 „Pro-
jekty	 współpracy”	 a	 także	 projekty	 finansowane	 z	 innych	
Programów	 Operacyjnych	 takich	 jak	 FIO	 i	 POKL,	 które	
skierowane	 są	do	mieszkańców	obszaru.	Ciekawą	 inicjaty-
wą	społeczną	jest	prowadzenie	przez	stowarzyszenie	dwóch	
punktów	przedszkolnych	do	których	uczęszcza	30	dzieci	z	te-
renu	gminy	Gnojno.

Lokalna	 Grupa	 Działania	 Białe	 Ługi	 to	 stowarzy-
szenie	 założone	 w	 Daleszycach	 w	 marcu	 2006	 roku		
w	 celu	 „Aktywizacji	 środowisk	 lokalnych	 Gmi-
ny	 Daleszyce	 na	 rzecz	 opracowania	 strategii	 rozwo-
ju	 obszarów	 wiejskich	 i	 powołania	 Lokalnej	 Gru-
py	 Działania”.	 Początkowo	 stowarzyszenie	 działało		
na	 terenie	gminy	Daleszyce	a	następnie	wraz	z	gminą	Ra-
ków	zrealizowało	Schemat	 II	 Pilotażowego	Programu	LE-
ADER+.	W	 chwili	 obecnej	 skupia	 92	 członków,	 przedsta-
wicieli	 sektora	 gospodarczego,	 społecznego	 i	 publicznego,	
działających	na	terenie	ośmiu	gmin	tj.:	Bogoria,	Chmielnik,	
Daleszyce,	Gnojno,	Pierzchnica,	Raków,	Staszów	i	Szydłów.	
Biuro	LGD	mieści	się	w	Daleszycach	i	czynne	 jest	od	po-
niedziałku	do	piątku	w	godzinach	7:30	–	15:30,	zatrudnia	5	
osób,	które	służą	radą	i	pomocą	potencjalnym	beneficjentom,	
nie	tylko	w	siedzibie	LGD	ale	także	podczas	spotkań	w	gmi-
nach	 członkowskich.	 Pracownicy	 biura	 wraz	 ze	 stoiskiem	
firmowym	 uczestniczą	w	większości	 imprez	 lokalnych	 in-
formując	o	działaniach	stowarzyszenia	oraz	promując	swój	
obszar	i	ideę	LEADERA.	

Lokalna	Grupa	Działania	„Białe	Ługi”
Plac	Staszica	6,	26-021	Daleszyce
tel.	41	307	20	11,	tel./fax	41	307	26	44
www.bialelugi.pl	 biuro@bialelugi.pl

Kolędy	 to	 najpiękniejsze	 polskie	 melodie	 opowiada-
jące	o	Narodzeniu	Bożego	Syna.	Motywy	muzyczne	

poukładane	w	rytmy	polskich	tańców	są	związane	z	pol-
ską	 tradycją	przeplatającą	wielowiekową	historię	Polski.	
Rozbrzmiewające	w	okresie	Bożego	Narodzenia	dają	uko-
jenie,	 budzą	 tęsknotę	 za	 rodzinnym	 domem,	 przybliżają	
myśli	do	Boga.

Śpiewanie	kolęd	zwłaszcza	w	grupie,	wyzwala	wspa-
niałe,	radosne	emocje,	którymi	należy	się	podzielić	i	takim	
przekonaniem	kierowałem	się	proponując	ks.	Proboszczo-
wi	oprawę	liturgiczną	mszy	św.,	Trzech	Króli	6	stycznia	
2013	w	kościele	parafialnym	w	Szydłowie.

Ks.	Proboszcz	dostrzega	potrzebę	wspierania	rozwoju	
zdolności	 muzycznych	 i	 moją	 propozycję	 przyjął,	 toteż	
podczas	sumy	w	święto	Trzech	Króli,	były	śpiewane	ko-
lędy	w	wykonaniu	sekcji	muzycznej	Gminnego	Centrum	
Kultury	w	Szydłowie.

Ładnie	 zabrzmiały:	 „W	 ubożuchnej	 szopce	 w	 bie-
dzie	 Jezus	 się	 narodził”,	 „Nadeszło	 Boże	 Narodzenie”,	
„Do	szopy,	do	szopy	wszyscy”.	Tajemniczo	i	nastrojowo	
brzmiała	„Cicha	noc”	w	wykonaniu	Justyny	Sibili	i	Zuzi	
Ziółkowskiej.	 Solistycznie	 wykonane	 partie	 kolęd	 przez	
Justynę	Sibilę	zapowiadają	rozwój	jej	zdolności	muzycz-
nych.

KOLĘDOWANIE NA TRZECH KRÓLI
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Dzień	Babci	i	Dzień	Dziadka	to	szczególny	dzień	za-
równo	 dla	 seniorów	 jak	 i	 dla	 ich	wnucząt.	 15	 lute-

go	tego	roku	przedszkolaki	z	Solca	uczciły	ten	dzień	za-
praszając	 swoich	 najbliższych	 do	 przedszkola.	 Pociechy	
przygotowały	dla	swoich	babć	i	dziadków	piosenki,	wier-
sze,	a	nawet	pokaz	brazylijskiej	samby.	Babcie	i	dziadko-
wie	 ukradkiem	 ocierali	 	 łzy	wzruszenia,	 gdy	 ich	 kocha-
ne	wnuki	odśpiewały	 im	z	całych	sił	 „Sto	 lat”.	 	Swoimi	
występami	mali	artyści	wyrazili	wielką	miłość	i	szacunek	
dla	babć	i	dziadków	oraz	podziękowali	za	ciepło	i	dobroć,	
które	otrzymują	od	nich	każdego	dnia.	Po	akademii	odbył	
się	słodki	poczęstunek	o	który	zadbała	firma	cateringowa,	
która	codziennie	dostarcza	smaczne	 i	zdrowe	posiłki	dla	
przedszkolaków.

Na	„Dzień	Babci	i	Dziadka”	maluchy	przygotowywa-
ły	się	z	dużym	zaangażowaniem.	Starannie	wykonały	za-
proszenia	na	 tę	 uroczystość	oraz	 laurki,	 które	 	wręczyły	
tuż	po	występach.	Próby	do	przedstawienia	rozpoczęły	się	
około	dwa	tygodnie	wcześniej.	Dla	niektórych	przedszko-
laków	był	to	pierwszy	występ	przed	tak	dużą	publiczno-
ścią,	mimo	tego	wszyscy	spisali	się	na	medal.	W	nagrodę	

od	swoich	babć	i	dziadków	każdy	przedszkolak	otrzymał	
słodkiego	całusa.	Najmilszym	zaskoczeniem	zarówno	dla	
maluchów	 jak	 i	wychowawców	 była	 liczba	 gości,	 przy-
byłych	w	 tym	dniu	do	przedszkola.	Babcie,	dziadkowie,	
rodzice,	 starsze	 i	 młodsze	 rodzeństwo	 dodawało	 	 otu-
chy	występującym	przedszkolakom	na	scenie.	Ten	dzień	
z	pewnością	zostanie	zapamiętany	na	długo	przez	dzieci	
z	przedszkola	oraz	ich	bliskich.	

Agata Lulek

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SOLCU

W	niedzielę,	6	stycznia,	w	hali	OSiR	w	Staszowie	od-
był	 się	XXIV	Regionalny	Festiwal	Kolęd	 i	Pasto-

rałek,	zorganizowany	przez	Staszowski	Ośrodek	Kultury	
i	parafię	św.	Barbary.	W	koncercie	wzięło	udział	piętnastu	
solistów	 oraz	 szesnaście	 zespołów	wokalnych	 reprezen-

Słuchanie	czysto	brzmiących,	dźwięcznych	dziewczę-
cych	 głosów	 sprawiło	 radość	 uczestnikom	mszy	 św.	 Ta	
radość	była	pełniejsza,	bo	gościnnie	z	kolędą	„Gdy	ślicz-
na	Panna”	zabarwiając	głębokim	liryzmem	wystąpiła,	do-
skonaląca	swe	umiejętności	wokalne	w	Szkole	Muzycznej	
w	Kielcach,	Sylwia	Ziółkowska.	Drugim	gościem	w	tym	
koncercie,	śpiewając	pełną	zadumy	kolędę	„Zaśnij	Dzieci-
no,	Boże	Dziecię”,	była	Henryka	Kluszczyńska.

Koncert	zakończyło	kilka	kolęd	granych	na	syntezato-
rze	przez	uczniów	sekcji	muzycznej.	Za	całość	podzięko-
wał	w	 imieniu	ks.	Proboszcza	ks.	Wojciech,	 a	 dopełnie-
niem	satysfakcji	 za	włożony	 trud	były	huczne	brawa	od	
słuchaczy.

Adam Kluszczyński

XXIV FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
tujących	 placówki	 kulturalne,	 szkoły	 oraz	 miejscowości	
z	terenu	powiatu	staszowskiego.	

Naszą	 gminę	 reprezentowały	 uczennice	 Gimnazjum	
w	Szydłowie,		uczęszczające	na	zajęcia	muzyczne,	prowa-
dzone	przez	pana	Adama	Kluszczyńskiego,	organizowane	
przez	Gminne	Centrum	Kultury	w	Szydłowie.

Występ	 na	 scenie	 z	 profesjonalnym	 nagłośnieniem	
i	oświetleniem	był	dużym	przeżyciem	dla	początkujących	
wokalistek:	Anity	Cecot,	Oliwii	 Jacak,	Katarzyny	Kogut,	
Klaudii	Kogut,		Małgosi	Michalec,	Karoliny	Rudnik,	Justy-
ny	Sibili,	Katarzyny	Tometczak,	Zuzanny	Ziółkowskiej.	

Festiwal	nie	miał	charakteru	konkursu.	Na	zakończe-
nie	wszystkim	artystom	wręczono	upominki	i	pamiątkowe	
dyplomy.

Agnieszka Ziółkowska
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Do	końca	kwietnia	należy	rozliczyć	się	z	fiskusem	z	do-
chodów	uzyskanych	za	2012	rok.	Warto	1%	podatku	

przekazać	na	organizacje	pożytku	publicznego.	W	Gminie	
Szydłów	znajdują	się	dwie	organizacje,	które	dochód	z	1%	
mogą	przeznaczyć	na	swoją	działalność	statutową	-	OSP	
Szydłów	 i	 GKS	 Szydłów.	 Podatnik	może	 też	 przekazać	
1%		na	rzecz	chorej	uczennicy	z	Gimnazjum	w	Szydłowie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie	-	posiada	status	
Organizacji	Pożytku	Publicznego	od	2004	r.
Zebrane	z	jednego	procenta	pieniądze	zostaną	przeznaczo-
ne	na	bieżącą	działalność	statutową.
Jeśli	chcemy	przekazać	1%	podatku	na	OSP	Szydłów,	to	
w	składanej	deklaracji	podatkowej	wpisujemy:
-	w	rubryce	Numer KRS: 0000009238

Gminny Klub Sportowy w Szydłowie	-	nie	posiada	sta-
tusu	OPP	ale	środki	na	rzecz	klubu	możemy	przekazać	za	
pośrednictwem	Fundacji	Studenckiej	„Młodzi	-	Młodym”	
-	www.mlodzi-mlodym.pl

PRZEKAŻ 1%
Zebrane	w	ten	sposób	fundusze	zostaną	przeznaczone	na	
szkolenie	młodzieży,	 sprzęt	 sportowy,	 dojazdy	 najmłod-
szych	na	zawody	sportowe.
Jeśli	chcemy	przekazać	1%	podatku	na	GKS	Szydłów,	to	
w	składanej	deklaracji	podatkowej	wpisujemy:
-	w	rubryce	Numer KRS: 0000270261
-	w	rubryce	Cel szczegółowy: GKS Szydłów 1492

Społeczność	szkolna	Gimnazjum	w	Szydłowie	zwraca	się	
z	 prośbą	 do	wszystkich	 ludzi	 dobrej	woli	 o	 przekazanie	
1%	swojego	podatku	dochodowego	dla	przewlekle	chorej	
uczennicy	tej	szkoły.

W	składanej	deklaracji	podatkowej	prosimy	wpisać:
-	w	rubryce	Numer KRS: 0000308316
-	w	rubryce	Cel szczegółowy: 
Darowizna na rzecz Magdaleny Janus

W	 dniu	 20	 marca	 2013	 r.	 w	 Szkole	 Podstawowej	
w	Szydłowie	odbyły	 się	gminne	eliminacje	Ogól-

nopolskiego	Turnieju	Wiedzy	Pożarniczej	„Młodzież	za-
pobiega	pożarom”.

W	eliminacjach,	które	od	lat	koordynuje	i	przeprowa-
dza	 Komenda	 Powiatowa	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	
w	Staszowie	wzięło	udział	 dziewięcioro	uczniów,	 repre-
zentujących	 Szkołę	 Podstawową	 w	 Szydłowie	 (opiekun	
Małgorzata	 Konopacka),	 Szkołę	 Podstawową	 w	 Solcu	
Starym	(opiekun	Dorota	Fit)	oraz	Gimnazjum	w	Szydło-

wie	 (opiekun	 Urszula	 Skotnicka).	 KPPSP	 w	 Staszowie	
w	 tym	 roku	 reprezentowali:	 st.	 kpt.	 Dariusz	 Ciemiński	
oraz	st.	kpt.	Janusz	Juszczak.

Uczniowie	 pisali	 test	 z	 wiedzy	 o	 pożarnictwie,	 przy	
czym	zwycięzcę	1-ego	miejsca	w	kategorii	szkół	podsta-
wowych	 musiała	 wyłonić	 dogrywka.	 Ostatecznie	 zwy-
ciężył	Kamil	Kasperek	 (SP	 Solec),	 2	miejsce	 przypadło	
Damianowi	Majerowiczowi	(SP	Szydłów)	a	3	lokatę	zajął	
Piotr	Skotnicki	(SP	Szydłów).

W	kategorii	gimnazjum	zwyciężył	Krzysztof	Dorobek,	
zaś	drugie	miejsce	zajął	ubiegłoroczny	zwycięzca	Daniel	
Sobieraj.

Wymienieni	 uczniowie	 otrzymali	 okolicznościowe	
dyplomy,	 nagrody	 książkowe	 oraz	 gadżety	 ufundowane	
przez	Urząd	Gminy.

Zwycięzcy	 w	 swoich	 kategoriach:	 Kamil	 Kasperek	
i	Krzysztof	Dorobek	będą	reprezentować	Gminę	Szydłów	
w	 eliminacjach	 powiatowych	 turnieju,	 które	 odbędą	 się	
w	kwietniu.

Tekst i fot.
Damian Karwata

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami 
i organizatorami z KP PSP w Staszowie 
po ogłoszeniu wyników i wręczeniu dyplomów i nagród.



Strona	21Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2013 (XLVIII)

marzec 2013

Dobry występ drużyn naszego gimnazjum 
w półfinałach wojewódzkich

12	marca	 w	Kazimierzy	Wielkiej	 odbyły	 się	 Półfina-
ły	 Wojewódzkie	 w	 Drużynowym	 Tenisie	 Stoło-

wym.	Drużyna	 dziewcząt	 Gimnazjum	w	 Szydłowie	 (Fit	
Agnieszka,	Koźmińska	Weronika)	w	tych	zawodach	zajęła	
II	miejsce.	W	tym	samym	dniu	w	Busku	Zdroju	półfina-
łowe	 rozgrywki	 toczyły	dwa	 inne	 zespoły	 z	Gimnazjum	
w	Szydłowie.	Zespół	chłopców	w	składzie	Woźniak	Kamil	
i	Makuła	Wojciech	zajął	w	tych	zawodach	II	miejsce,	nato-
miast	drużyna	dziewcząt	w	składzie	Aleksandra	Jaskólska	
i	Ilona	Opatowicz	zajęła	IV	miejsce.	

Dominacja tenisistów z naszego gimnazjum

26	lutego	w	Chmielniku	odbyły	się	Międzypowiatowy	
Turniej		w	Tenisie	Stołowym.	Reprezentacja	Gim-

nazjum	w	Szydłowie	całkowicie	zdominowała	te	zawody.	
Indywidualnie	wśród	chłopców	pierwsze	trzy	miejsca	za-
jęli	uczniowie	z	naszej	szkoły.	I	tak	I	miejsce	zajął	Kamil	
Woźniak,	II	miejsce	Sebastian	Gulas	i	III	miejsce	Wojtek	
Makuła.	Wśród	dziewczyn	 I	miejsce	 zajęła	Fit	Agniesz-
ka.		W	grze	deblowej	dziewczyny	jak	i	chłopcy		zdobyli	
I	miejsce.	W	klasyfikacji	drużynowej,	reprezentacja	nasze-
go	gimnazjum	zajęła	I	miejsce.

Awans trzech drużyn z Gimnazjum w Szydłowie 
do półfinałów wojewódzkich w tenisie stołowym

W	Osieku	14	 lutego	odbyły	się	Powiatowe	 Igrzyska	
w	drużynowym	tenisie	stołowym	dziewcząt	i	chłop-

ców.	Do	zawodów	zgłosiło	się	9	drużyn	żeńskich	i	11	dru-
żyn	męskich.	W	turnieju	fantastycznie	zaprezentowały	się	
dziewczyny	z	naszego	gimnazjum	zajmując	I	i	II	miejsce.	
I	miejsce	zajęła	Fit	Agnieszka	wraz	z	Koźmińską	Wero-
niką,	II	miejsce	zajęła	Opatowicz	Ilona	wraz	z	Jaskólską	
Aleksandrą.	W	grupie	 chłopców	 świetnie	 spisał	 się	 duet	
w	 składzie	 Makuła	 Wojciech	 i	 Woźniak	 Kamil	 zajmu-
jąc	w	turnieju	II	miejsce.	Wspomniane	zespoły	uzyskały	
awans	do	półfinałów	wojewódzkich.

XIII Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
w Oleśnicy

W	 organizowanym	 rok	 rocznie	 turnieju	 tenisowym	
w	 Oleśnicy	 wzięli	 tradycyjnie	 udział	 uczniowie	

Gimnazjum	w	Szydłowie.	 I	 tym	 razem	nie	 zawiedli	 oni	
swoim	 występem	 kibiców.	 Drużyna	 z	 Szydłowa	 w	 tym	
turnieju	 zajęła	 I	miejsce.	 Indywidualnie	 najlepiej	 spisali	
się	 wśród	 chłopców:	Woźniak	 Kamil	 I	 miejsce,	 Maku-
ła	Wojciech	 II	 miejsce	 wśród	 dziewcząt:	Agnieszka	 Fit	
I	miejsce	i	Weronika	Koźmińska	III	miejsce.

Opiekun drużyny dziewcząt: Dorota Miklaś 
Opiekun drużyny chłopców: Mirosław Ziółkowski

TENISOWE SUKCESY GIMNAZJUM

Podobnie	jak	w	roku	ubiegłym,	tak	i	w	obecnym	nasza	
gmina	przyłączyła	się	do	akcji	Wielkiej	Orkiestry	Świą-

tecznej	Pomocy.	W	dniu	13	stycznia	br.	od	rana	uczniowie	
i	nauczyciele	Szkoły	Podstawowej	w	Szydłowie	zbierali	
datki	do	puszek.	Wieczorem	w	budynku	Gminnego	Cen-
trum	Kultury	odbył	się	finał	i	licytacja	tegorocznej	akcji.	
	
	 Na	początku	w	bardzo	wzruszającej	 inscenizacji		
jasełkowej	pokazali	się	członkowie	Szydłowskiego	Klubu	
Seniora.	 Następnie	 sekcja	 muzyczna	 uświetniła	 wieczór		
zaśpiewanymi	 oraz	 zagranymi	 kolędami	 i	 pastorałkami.	
Na	koniec	 licytowano	przedmioty	 i	 prace	ofiarowane	na	
licytację.	

	 Dzięki	 ofiarności	mieszkańców	 udało	 się	 zebrać	
2510,00	zł.	Uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w	Szydłowie	
podczas	kwesty	zebrali	kwotę	2.961,47	zł.	

WIELKIE GRANIE NA PONAD 5 TYS.

Jedną z atrakcji wieczoru WOŚP były jasełka w wykona-
niu członków Szydłowskiego Klubu Seniora.

	 Z	kwesty	i	licytacji	przedmiotów	zebrano	w	sumie	
pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden zł i 47 gr.	
Wszystkim	 licytującym	 i	ofiarodawcom	serdecznie	dzię-
kujemy.

Maria Stachuczy
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ZAMEK W SZYDŁOWIE
Część III: Zamek szydłowski pośród polskich zamków królewskich XIV stulecia (odc. 1)

Nasz	kolejny	już	artykuł	dotyczący	szeroko	rozumia-
nej	problematyki	 zamku	w	Szydłowie,	poświęcimy	

bliższemu	przyjrzeniu	się	innym	polskim	zamkom,	które	
można	by	z	nim	porównywać,	czyli	-	jak	by	to	powiedział	
badacz	 -	analogiom	architektonicznym.	Obfitość	 tematy-
ki	nie	pozwoli	na	zwięzłe	jej	zaprezentowanie	w	jednym	
tekście,	 dlatego	 też	 przewidujemy	 dokończenie	 rozpo-
czętej	 dziś	 opowieści	 w	 następnym	 numerze	 „Kuriera	
Ziemi	 Szydłowskiej”.	 Przypominamy	 jednocześnie,	 że	
w	poprzednim	artykule	staraliśmy	się	wykazać,	iż	obecna	
forma	 pałacu	 królewskiego,	 często	 nazywanego	 roman-
tycznie	„salą	rycerską”,	nie	musi	odpowiadać	pierwotnej.	
Wiele	wskazuje	bowiem	na	to,	że	przynajmniej	planowano	
tam	wzniesienie	wieloskrzydłowej	 budowli	 z	wewnętrz-
nym	dziedzińcem,	ale	jeszcze	na	etapie	realizacji	projekt	
ten	został	zarzucony	i	znacznie	przekształcony.	W	efekcie	
pałac	królewski	przedstawia	się	obecnie	jako	prostokątny	
w	rzucie	budynek	(12,80	x	34,80	m),	podzielony	na	dwa	
pomieszczenia,	z	wysuniętym	przed	południową	elewację	
tzw.	ryzalitem.	

Jakkolwiek	jednak	nie	wyglądał,	wymagający	dalszych	
badań	 pałac,	 był	 on	 z	 pewnością	 młodszym	 elementem	
średniowiecznego	zamku.	Świadczy	o	tym	jednoznacznie	
jego	dostawienie	do	muru	obronnego.	Starszym	od	niego	
był	natomiast	północny	człon	zamku	(do	kwestii	 ich	da-
towania	 powrócimy	w	 zakończeniu	 tego	 tekstu).	 Dzięki	
badaniom	 archeologiczno-architektonicznych	 przepro-
wadzonym	w	1999	roku	wiemy,	że	składał	się	on	z	domu	
zamkowego	 i	 być	może	 aż	 dwóch	 cylindrycznych	wież.	
Ów	dom	 zamkowy	 (dla	 odróżnienia	 od	 domu	południo-
wego,	czyli	pałacu,	będziemy	go	nazywać	„północnym”),	
choć	zachowany	 tylko	w	postaci	 fundamentów,	 impono-
wał	wielkością.	Mierzył	aż	15,30	x	35,0	m	i	był	podzielo-
ny	na	trzy	pomieszczenia,	zatem	przerastał	on	wielkością	
pałac,	a	przynajmniej	tę	jego	postać,	jaką	finalnie	uzyskał.	
W	 resztkach	 murów,	 których	 grubość	 osiągała	 1,75	 m,	
udało	się	zaobserwować	pozostałości	otworu	wejściowe-
go	z	 reliktem	portalu,	pozostałości	przelotów	komunika-
cyjnych	w	dwóch	ścianach	działowych,	a	także	podstawy	
parapetów	okien	skierowanych	ku	górze,	pod	skosem.	Tak	
solidne	 fundamentowanie	pozwala	domyślać	 się,	 iż	dom	
północny	 był	 przynajmniej	 trójkondygnacyjnym	 gma-
chem,	zapewne	skomunikowanym	zewnętrznie,	przy	po-
mocy	drewnianego	ganku.	Pozostałości	jego	wschodniego	
muru,	z	obmurowanym	większymi	ciosami	węgłem	i	wy-
pełnionym	 kamieniarką	 prostokątnym	 otworem	 okien-
nym	zilustrowane	zostały	na	rycinie	F.	Chrząńskiego	z	lat	
1844-1846.	Skomplikowanym	i	nie	dość	 jasnym	jest	za-
gadnienie	dotyczące	tzw.	dwuwieżowego	masywu	w	pół-
nocno-zachodnim	narożniku	zamku.	Wedle	badań	Leszka	
Kajzera	budowle	te,	o	średnicy	10,70	m	(wieża	wschodnia,	
nazywana	„B”,	od	nazwiska	historyka	architektury:	Marii	
Brykowskiej,	która	jako	pierwsza	domyślała	się	jej	istnie-
nia)	i	10,60	m	(wieża	zachodnia,	znajdująca	się	pod	Skarb-
czykiem,	a	nazwana	wieżą	„G”,	 tym	razem	od	nazwiska	
ojca	 polskiej	 kastellologii	 Bohdana	Guerquina,	 spodzie-
wającego	 się	 jej	 obecności,	 choć	w	 nieco	 innej	 formie),	
miały	funkcjonować	w	tym	samym	czasie.	Ostatnio	badacz	
ten	wysunął	nawet	hipotezę,	że	pomiędzy	wymienionymi	
wieżami	znajdował	 się	wjazd	na	 teren	zamku,	byłaby	 to	
więc	monumentalna	brama.	Sugestia	ta,	choć	ciekawa,	ma	
jednak	pewne	 słabości,	 a	 to	przede	wszystkim	związane	
z	nader	ciasnym	prześwitem,	który	miałby	zaledwie	0,80	
m;	trudno	też	wytłumaczyć	lokalizację	„bramy”,	która	nie	
znajdowałaby	 się	 w	 linii	 kurtyny.	Wreszcie	 archeologia	
nie	dostarczyła	dostatecznych	danych,	aby	przyjąć	współ-
występowanie	obu	wież,	które	-	choć	podobne	-	różniły	się	

Ryc.  1:  Rzut zamku w Szydłowie (za L. Kajzerem, S. Ko-
łodziejskim, J. Salmem, z uzupełnieniami T. Olszackiego). 
A-Pałac królewski („sala rycerska”), najpewniej funda-
cja Jadwig Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły, B-dom 
północny, fundacja Kazimierza Wielkiego, C-wieża „G”, 
D-wieża „B”.
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jednak	w	szczegółach	budowy	 fundamentu.	Na	poparcie	
zasługuje	 natomiast	 sugestia	 L.	Kajzera,	 dotycząca	wie-
loczłonowości	szydłowskiego	zamku.	Jego	zdaniem	prze-
strzeń	zamku	dzieliła	się	na	człon	północny	(najstarszy),	
z	wieżami	(naszym	zdaniem	jedną	tylko	wieżą)	i	domem	
północnym,	 któremu	 przypisane	 były	 funkcje	 admini-
stracyjne,	następnie	 człon	południowy	 (młodszy)	 -	 rezy-
dencjonalny,	 z	 pałacem	 oraz	 najpewniej	 trzeci,	 zupełnie	
wprawdzie	 hipotetyczny	 człon	 (współczesny	 pałacowi),	
nazwijmy	go	-	„rekreacyjny”	-	którym	mógł	być	królewski	
ogród	rozpościerający	się	na	południe	od	pałacu.	Pomija-
jąc	mniej	 istotne	w	 tym	miejscu	 szczegóły,	 taki	właśnie	
obraz	zamku,	jako	wieloczłonowej	monarszej	rezydencji,	
zajmującej	w	murach	około	7	000	m²	powierzchni,	stanie	
się	punktem	wyjścia	do	dalszych	analiz	porównawczych.	

Rozpocząć	je	wypada	od	rodzimej	dla	Szydłowa	Ma-
łopolski,	 tu	 zaś	głównym	odniesieniem	musi	 być	 zamek	
królewski	 na	Wawelu.	Królewską	 siedzibę	 -	 tzw.	 zamek	

górny,	 wyodrębnioną	 już	 w	 1	
ćwierci	XIV	wieku	murem	kur-
tynowym	 z	 przestrzeni	 wzgó-
rza,	 poddano	 w	 latach	 pano-
wania	 Kazimierza	 Wielkiego	
(zm.	 1370	 r.)	 pełnej	 rozmachu	
rozbudowie.	 Anonimowy	 autor	
tekstu	 XIV-wiecznej	 „Kroni-
ki	 Katedralnej	 Krakowskiej”,	
napisał:	 …ozdobił [Kazimierz	
Wielki] zamek krakowski, po-
dziwu godnymi domami, wie-
żami, rzeźbą, malowidłami, da-
chami wielkiej piękności….	Jak	
wynika	 z	 najnowszych	 ustaleń	
krakowskich	 badaczy:	 Janusza	
Firleta	i	Zbigniewa	Pianowskie-
go,	 poprzez	 wchłonięcie	 dość	
chaotycznie	 rozplanowanej	 re-
zydencji	 wczesnogotyckiej	 po-
wstało	wówczas	 okazałe	 skrzy-
dło	 południowo-wschodnie.	
Rozciągnięte	 ono	 było	 pomię-
dzy	 romańską	 rotundą	 noszą-
cą	w	XIV	wieku	nowe	wezwa-
nie	 św.	 św.	 Feliksa	 i	 Adaukta	
i	 w	 tym	 też	 czasie	 odnowioną,	
a	 północno-wschodnim	 naroż-
nikiem	 zamku.	 W	 przestrzeni	
reprezentacyjnego	 piętra	 tegoż	
skrzydła	zlokalizowana	była	sy-
pialnia	 Kazimierza	 Wielkiego,	
co	 sugeruje	 jego	 mieszkalny,	
„prywatny”,	 a	w	 dolnej	 kondy-

Ryc. 2: Rzut zamku krakowskiego na Wawelu (rezydencji królewskiej) w późnym śre-
dniowieczu (za J. Firletem i Z. Pianowskim, uzup. T. Olszacki). A-romańska kaplica-
-rotunda, pw. św. św. Feliksa i Adaukta , B- skrzydło południowo-zachodnie, C- ka-
plica p.w. św. Marii Egipcjanki, D – wczesnogotyckie palatium, E- „Kurza Noga”, 
F- wieża Duńska, G-„Kurza Stopka”, H-filary pod arkady krużganków, I-murowane 
schody na krużganki.

li	obecnej	zachowała	się	tylko	druga	jej	kondygnacja	(na-
zywana	„salą	Kazimierzowską”),	z	kominkiem,	wyjściem	
do	nieistniejącej	już	latryny	i	sediliami,	czyli	murowanymi	
siedziskami,	we	wnękach	okiennych.	Największe	walory	
reprezentacyjne	w	 obrębie	 omawianego	 gmachu	 prezen-
towała	jednak	nie	wspomniana	lokalność,	ale	pomieszcze-
nie	 położone	 ponad	 nią,	 identyfikowane	 z	 salą	 tronową,	
a	mające	około	10,0	x	10,0	m,	przy	aż	9,50	m	wysokości,	
ponad	 którym	 to	 rozpięte	 było	 wspaniałe,	 parasolowate	
sklepienie	 podtrzymywane	 przez	 smukły	 filar.	 Z	 „Kurzą	
Nogą”	 od	 strony	wschodniej	 łączyła	 się	 budowla	 ziden-
tyfikowana	w	 trakcie	 badań	 archeologicznych	w	 rejonie	
późniejszej	„wieży	Duńskiej”.	Był	to	wsparty	przyporami	
gmach,	wnętrze	którego	w	przyziemiu	podzielone	było	na	
cztery	 nierówne	 pomieszczenia.	 Jego	 budowniczym	 był	
Władysława	Łokietek	 (zm.	1333	 r.),	bądź	 już	Kazimierz	
Wielki.	 Komunikację	 pomiędzy	 poszczególnymi	 kondy-
gnacjami	zamkowych	skrzydeł	zapewniał	monumentalny	
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gnacji	 pewnie	 gospodarczy	 charakter.	 Przeciwległy	 blok	
zabudowy	 północno-zachodniej,	 w	 przeciwieństwie	 do	
opisanego,	spełniał	chyba	z	założenia	funkcje	reprezenta-
cyjne,	co	łącznie	współtworzyło	typową	dla	wielkiej	kró-
lewskiej	siedziby	przestrzeń	rezydencji.	Wzdłuż	obwodu	
północnego	 rozbudowano	 dawne	palatium	 i	 kościół	 pod	
wezwaniem	św.	Marii	Egipcjanki	oraz	przebudowano	tzw.	
wieżę	Łokietkową	(w	istocie	powstałą	chyba	jeszcze	w	la-
tach	panowania	króla	Wacława	II,	na	przełomie	XIII/XIV	
wieku),	przedzielone	budynkiem	pałacowym.	Kościół	św.	
Marii	Egipcjanki	stał	 się	wówczas	królewską	dwupozio-
mową	 świątynią,	 w	 górnej	 kondygnacji	 skomunikowa-
ną	z	piętrem	pałacu.	Jej	dziś	już	nieczytelna	architektura	
przywodzi	na	myśl	najwspanialsze	kaplice	europejskiego	
gotyku,	na	czele	z	paryską	Sainte	Chepelle.	W	następstwie	
przebudowy	dawnej	„wieży	Łokietkowej”	powstała	repre-
zentacyjna	wieża	mieszkalna,	przez	ówczesnych	nazywa-
na	„Kurza	Noga”.	Ta	niezwykła	budowla	podzielona	była	
na	trzy	kondygnacje,	wsparte	na	przebiegającym	przez	nie	
i	podtrzymującym	sklepienia	centralnym	filarze.	Do	chwi-

Ryc. 4: Wieża Duńska, widok od strony południowo-
-wschodniej (fot. T. Olszacki), po prawej stronie wykusz 
- „Kurza Stopka”.

ganek,	otwierający	się	na	dziedziniec	przy	pomocy	muro-
wanych	 arkad	 o	 zdobionych	 bazach	filarów,	 rozpoznano	
też	wiodące	 nań	 kamienne	 schody.	 Po	 przeprowadzonej	
przez	 Kazimierza	Wielkiego	 przebudowie	 opisana	 rezy-
dencja	wawelska	zajęła	wraz	z	dziedzińcem	ok.	6	500	m².	

Dalsza,	choć	 już	zakrojona	na	mniejszą	skalę,	 rozbu-
dowa	 strefy	 rezydencjonalnej,	 postępowała	 w	 czasach	
współrządów	Jadwigi	Andegaweńskiej	(zm.	1399	r.)	i	jej	
litewskiego	małżonka:	Władysława	Jagiełły	(zm.	1434	r.).	
Na	pozostałościach	wcześniej	opisanej	budowli	przyległej	
do	„Kurzej	Nogi”,	powstała	wtedy	monumentalna	wieża	
mieszkalna,	 czyli	 donżon.	 Od	 czasu,	 kiedy	 noclegował	
tam	wielki	król	Danii	Eryk	VII,	przybyły	w	1424	roku	na	
ślub	Jagiełły	z	trzecią	żoną:	Zofią	Holszańską	(zm.	1461	
r.),	budowla	 ta	nazywana	 jest	„wieżą	Duńską”.	Wskutek	
konieczności	 dostosowania	 jej	 do	 starszych	 murów	 bu-
dowla	 uzyskała	 rzut	 nieregularny.	Architektura	 donżonu	
podporządkowana	 została	 uwypukleniu	 jego	 reprezenta-
cyjnej,	wschodniej	elewacji,	dumnie	zwróconej	w	stronę	
miasta.	 Jej	 mur	 ma	 znaczną	 miąższość	 (ponad	 4,0	 m),	
a	wspierają	go	cztery	masywne	przypory,	w	tym	przypo-
ra	 przekątniowa	 dostawiona	 do	 dawnego,	Kazimierzow-
skiego	muru	 arkadowego,	 po	 skróceniu	 którego	 powstał	
(już	po	śmierci	królowej	Jadwigi)	ozdobny	wykusz,	 tzw.	
Kurza	 Stopka.	 Płaszczyzna	 licowa	 omawianego	 odcinka	
muru	uzyskała	efektowną	dekorację	w	postaci	okładziny	
wykonanej	z	ciosów	zdobionych	dekoracją	maswerkową,	
podobną	do	znanej	z	krakowskiego	 ratusza.	We	wnętrzu	
wieży	mieszkalnej	obserwować	można	podział	na	dwa	po-
mieszczenia,	przeznaczone	do	prywatnego	użytku	królew-
skiej	pary.	W	krzyżowo	sklepionym,	północnym	wnętrzu	
wysokiego	 parteru,	 użyto	 zworników	 z	 herbami	 Ande-
gawenów	i	Jagiellonów,	zaś	źródła	informują	o	pokryciu	
ścian	dekoracją	malarską.	

Ryc. 3: Rekonstrukcja „Kurzej Nogi” na tle późniejszych 
przekształceń budowlanych obiektu (za: A. Szyszko-Bohu-
szem). I – pierwsza kondygnacja, II – druga kondygnacja: 
„sala Kazimierzowska”, III – trzecia kondygnacja (iden-
tyfikowana z salą tronową).



Strona	25Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2013 (XLVIII)

marzec 2013

Ryc. 5: Profil kamieniarki jednego z okien pałacu królew-
skiego w Szydłowie (rys. J. Serafin).

Nas	jednak	najbardziej	powinny	zainteresować	umiesz-
czone	w	„wieży	Duńskiej”,	rozrzeźbione	oprawy	prosto-
kątnych	 otworów	 okiennych.	 Kamieniarka	 ta,	 zupełnie	
wyjątkowa	na	ziemiach	polskich,	a	odpowiadająca	stylowi	
określanemu	w	historii	 sztuki	 jako	piękny,	 bądź	miękki,	
znajduje	bowiem	najbliższą	analogię	nie	gdzie	indziej,	jak	
w	pałacu	królewskim	w	Szydłowie	(!).	Ten,	wydawałoby	
się,	mało	znaczący	szczegół	niesie	ze	sobą	bardzo	ważne	
konsekwencje.	Jeśli	bowiem	chcieć	znaleźć	poza	Polską,	
na	obszarze	Europy	Centralnej,	 analogie	dla	 tego	 rodza-
ju	detalu	architektonicznego,	podówczas	okaże	się,	że	nie	
pojawiają	 się	one	przed	samym	schyłkiem	XIV	stulecia.	
Wiedząc	o	pierwotnym	umieszczeniu	omawianej	kamie-
niarki	w	murach	szydłowskiej	 siedziby	królewskiej,	nie-
uzasadnionym	wydaje	się	jej	datowanie	na	lata	panowania	
Kazimierza	Wielkiego,	a	i	na	czasy	Ludwika	Węgierskie-
go	 formy	 to	 chyba	 zbyt	 postępowe.	 Bardzo	 prawdopo-
dobnych	 fundatorów	pałacu	upatrywać	natomiast	można	
w	dotąd	w	tym	kontekście	pomijanych:	Jadwidze	i	Jagiel-
le.	Być	może	przez	taki	właśnie	pryzmat	rozważać	trzeba	
królewskie	zapisy	na	żupach	bocheńskich	z	lat	1393-1394	
...ad castrum Schydlow...	(czyli:	na	zamek	w	Szydłowie).	
Porównanie	 „sali	 rycerskiej”	 z	 „wieżą	 Duńską”	 zyskuje	
dodatkową	głębię,	jeśli	rozpatrywać	je	w	kontekście	wyso-
kich	standardów	użytkowych	obu	budowli,	w	Szydłowie	
widocznych	w	izbie	zachodniej,	wyposażonej	w	kominek,	
sedilia	i	latrynę.	Może	więc,	sugerowane	przez	nas,	ogra-
niczenie	pierwotnej	koncepcji	architektonicznej	do	formy	
prezentowanej	przez	obecny	pałac	-	„salę	rycerską”,	wy-
nikało	z	przedwczesnej	śmierci	Jadwigi	i	zaniechania	kon-
tynuacji	wspólnego	dzieła	królewskich	małżonków?	Sam	
Jagiełło	nie	dał	się	wszak	poznać,	jako	wielki	budowniczy,	
a	poza	tym	zbliżały	się	czasy	decydującego	starcia	z	woj-
skami	 zakonu	 krzyżackiego	 i	 na	 zbytek	 w	 królewskiej	

szkatule	brak	było	środków.	Opowiadając	się	za	datowa-
niem	pałacu	na	 lata	90.	XIV	stulecia,	starszy	-	północny	
-	człon	zamku	datujemy	znacznie	wcześniej,	przed	1370	
rokiem	i	łączymy	jego	fundację,	zgodnie	z	literaturą,	z	Ka-
zimierzem	Wielkim.

Tomasz Olszacki
Jarosław Olejnik

Jerzy Serafin

1	marca	w	kraju	obchodzony	był	po	raz	drugi	Narodowy	Dzień	Pamięci	„Żołnierzy	Wyklętych”.	1	marca	1951	r.	
komuniści	zamordowali	w	warszawskim	więzieniu	ofice-
rów	Wojska	Polskiego	-	przywódców	Zrzeszenia	Wolność	
i	Niezawisłość.
	 W	powiecie	staszowskim	uroczystości	z	udziałem	
władz	 samorządowych	 odbyły	 się	 przy	 pomniku	 kapita-
na	Piotra	Kabaty	w	m.	Mokre.	Złożono	wiązanki	kwiatów	
i	 zapalono	 znicze.	W	uroczystości	 uczestniczyli	 strzelcy	
z	Szydłowskiego	Towarzystwa	Strzeleckiego	-	z	Szydło-
wa	i	Rytwian.

Red.

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

Fot. Jan Mazanka
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ZNÓW WYGRAŁ POLAK
W	 znakomitej	 atmosferze	 odbyły	 się	 w	 Szydłowie	

33.	Międzynarodowe	 Uliczne	 Biegi	 Sylwestrowe.	
Dopisała	 dość	nietypowa,	 jak	na	 tę	 porę	 roku	 słoneczna	
pogoda,	a	na	zawody	przybyło	320	zawodników	i	zawod-
niczek.

W	tym	roku	imprezę	zorganizowało	Gminne	Centrum	
Kultury	i	Urząd	Gminy	w	Szydłowie.	Patronat	honorowy	
objęła	Bożentyna	Pałka-Koruba	–	Wojewoda	Świętokrzy-
ski	oraz	Adam	Jarubas	–	Marszałek	Województwa	Świę-
tokrzyskiego.	 Opieki	 medialnej	 podjęły	 się:	 Echo	 Dnia,	
Radio	Kielce	i	TVP	Kielce.	

Punktualnie	 o	 12:50	wójt	 Jan	Klamczyński	wspólnie	
z	 wicemarszałkiem	 woj.	 świętokrzyskiego	 Grzegorzem	
Świerczem	 oficjalnie	 otworzyli	 imprezę.	O	 13-ej	 rozpo-
częło	się	biegowe	szaleństwo	począwszy	od	najmłodszych	
dzieci	 ze	 szkół	 podstawowych,	 poprzez	 gimnazjalistów	
i	uczniów	szkół	średnich.	Warto	odnotować,	że	w	impre-
zie	udział	wziął	Igor	Piasecki	z	Szydłowa,	który	mając	1,5	
roku	stał	się	najmłodszym	uczestnikiem	biegów	w	historii	
tej	imprezy.

Klasyfikację	drużynową	wygrał	klub	UKS	Sparta	Da-
leszyce,	 przed	 Szkołą	 Podstawową	 w	 Szydłowie	 i	 KS	
„Słoneczko”	Busko-Zdrój.

Po	 szkołach	 średnich	 przyszła	 kolej	 na	 osiemnastu	
VIP-ów,	 których	osobiście	wystartowała	Bożentyna	Pał-
ka-Koruba	 -	wojewoda	 świętokrzyski.	 Jako	 pierwszy	 na	
mecie	 zameldował	 się	 Sylwester	 Dudek	 -	 prezes	 Klubu	
Biegacza	Rudnik,	drugi	był	znany	lekarz	Jacek	Łabudzki	
z	Sandomierza,	a	trzeci	Jarosław	Urbaniak	-	właściciel	fir-
my	Altercomp.	Wśród	pań	wygrała	Małgorzata	Ciach	re-
prezentująca	MGOKiS	Koprzywnica.	Druga	była	Magda-
lena	Figacz	-	sołtys	Grabiny	w	gminie	Klimontów	a	trze-
cia	Elżbieta	Smlagłowska	-	sołtys	Grabek	Dużych.

Lok.
gen. Nazwisko i imię Klub Kraj Rok ur. Czas Strata do 1 Tempo na 

km
Mężczyźni

1 Kłeczek Radosław Sporting Międzyzdroje  
/ Artresan Active Team POL 1985 00:24:01 +00:00:00 03:00,2

2 Lashyn Dmytro Niezrzeszony UKR 1988 00:24:12 +00:00:11 03:01,6
3 Kern Artur Unia Hrubieszów POL 1980 00:24:24 +00:00:23 03:03,1
4 Olefirenko Igor Niezrzeszony UKR 1990 00:24:37 +00:00:36 03:04,6
5 Romanenko Roman Kovel UKR 1988 00:24:38 +00:00:37 03:04,8
6 Lachowski Andrzej Fizioterapia Kaczmarek POL 1982 00:24:42 +00:00:41 03:05,3

Kobiety
18 Hosenko Hanna Kovel UKR 1988 00:27:22 +00:03:21 03:25,2
20 Burkovska Olena Rivne UKR 1981 00:27:26 +00:03:24 03:25,7
21 Kudelicz Svetlana Mińsk Białoruś BLR 1987 00:27:27 +00:03:26 03:25,9
27 Ciołek-Mierzejewska Agnieszka Wosiek Team Wolbórz POL 1985 00:28:34 +00:04:32 03:34,2
28 Lehonkova Nataliya Ukraina UKR 1982 00:28:55 +00:04:54 03:36,9
33 Poltavska Valentyia Ukraina UKR 1971 00:29:13 +00:05:12 03:39,1

Na	 starcie	 biegu	 głównego	 na	 8	 km	 stanęli	 biegacze	
i	biegaczki	z	Polski,	Ukrainy	i	Białorusi.	Zaciętą	rywaliza-
cję	wśród	mężczyzn	wygrał	Radosław Kłeczek	(Sporting	
Międzyzdroje	 /	Artesan	Active	Team),	 przed	Ukraińcem	
Dmytro Lashynem	 i	Arturem Kernem	 z	Unii	Hrubie-
szów.	 Podium	 pań	 należało	 wyłącznie	 do	 zawodniczek	
zza	wschodniej	 granicy.	Wygrała	Hanna Hosenko	 (Ko-
vel,	 Ukraina)	 przed	 swoją	 rodaczką	 Oleną Burkovską	
z	Kovla.	Na	 trzecim	miejscu	 uplasowała	 się	Białorusin-
ka	 Svetlana Kudelicz	 z	 Dynama	Mińsk.	 Dwie	 ostatnie	
zawodniczki	 były	 uczestniczkami	 Igrzysk	 Olimpijskich	
w	Londynie.

Nowością	 na	 imprezie	 był	 fakt	wręczanie	 nagród	dla	
uczestników	już	w	trakcie	biegów,	co	znacznie	usprawniło	
organizację.	Ceremonia	 zakończenia,	 uhonorowanie	 bie-
gaczy	biegu	głównego,	VIP-ów	i	najlepszych	szkół	odbyła	
się	w	sali	gimnastycznej	gimnazjum.	Tuż	po	zakończeniu	
biegów	dostaliśmy	miłego	maila	 od	 jednego	 z	 zawodni-
ków:	„Fajnie było ;) Organizacja na wysokim poziomie :) 
Do zobaczenia za rok ;)”

Impreza	na	tak	znakomitym	poziomie	nie	mogłaby	się	
odbyć	 bez	 sponsorów.	 Szczególne	 słowa	 uznania	 należą	
się	sponsorowi	strategicznemu	-	spółce	Środowisko i In-
nowacje,	 sponsorowi	 głównemu	 -	Ekoplon SA	 a	 także	
Fundacji	 Radan,	 LOTTO,	 GDF	 Suez,	 HSG	Wrześniak,	
Rem-Wod	Sp.	z	o.o.,	Subor,	Stolbud	Włoszczowa,	Kolpor-
ter,	 Intester,	Fabet,	Dolina	Nidy,	Elbud,	Emizet,	Darbud,	
Elpologistyka,	 Towarzystwo	 Przyjaciół	 Ziemi	 Szydłow-
skiej,	GMC	Fabryka	Bombek,	Bank	Spółdzielczy	w	Szy-
dłowie,	Dylmex,	Kółko	Rolnicze	w	Szydłowie,	Grzegorz	
Rózga.

Piotr Walczak

Wyniki biegu głównego na 8 km.
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L. Nazwisko i Imię Klub/Szkoła Rok 
ur. Czas Tempo 

na km
Szkoły Podstawowe dziewczęta kl. I-II (320 m)

1 Francuz Aleksandra KS „Słoneczko” Busko-Zdrój 2004 00:01:02 03:12,8
2 Pyrek Małgorzata SP Szydłów 2004 00:01:07 03:29,0
3 Jaros Dominika SP Szydłów 2004 00:01:08 03:32,5

Szkoły podstawowe chłopcy kl. I-II (320 m)
1 Jaros Krystian SP Szydłów 2004 00:00:56 02:54,1
2 Duda Jakub SP Gnojno 2005 00:01:01 03:11,7
3 Zarębski Dawid SP Solec 2004 00:01:02 03:13,2

Szkoły podstawowe dziewczęta kl. III-IV (425 m)
1 Gromada Wiktoria PSP Nr 7 Sandomierz 2002 00:01:18 03:03,6
2 Rosół Klaudia UKS Sparta 2002 00:01:23 03:14,5
3 Grosicka Kinga SP Gnojno 2002 00:01:24 03:18,3

Szkoły podstawowe chłopcy kl. III-IV (425 m)
1 Kasperek Dawid UKS Sparta 2002 00:01:19 03:04,7
2 Bańka Hubert PSP Nr 7 Stalowa Wola 2002 00:01:19 03:06,2
3 Dziedzic Karol UKS Sparta 2002 00:01:20 03:07,4

Szkoły podstawowe dziewczęta kl. V-VI (715 m)
1 Gromada Karolina PSP Nr 7 Sandomierz 2001 00:02:16 03:10,7
2 Gozdek Joanna KS „Słoneczko” Busko-Zdrój 2000 00:02:24 03:21,9
3 Niekurzak Karolina ULKS Gryf Rytwiany 2000 00:02:26 03:24,0

Szkoły podstawowe chłopcy kl. V-VI (715 m)
1 Wróbel Mateusz KS „Słoneczko” Busko-Zdrój 2000 00:02:02 02:50,6
2 Gołębiowski Oskar SP 29 w Lublinie 2000 00:02:25 03:23,2
3 Bargiel Jakub Topór Goźlice 2000 00:02:28 03:26,7

Gimnazjum dziewczęta kl. I (1370 m)
1 Kowalska Kinga KS „Słoneczko” Busko-Zdrój 1999 00:05:05 03:42,8
2 Nurkiewicz Milena ULKS Gryf Rytwiany 1999 00:06:01 04:23,5
3 Borkowska Ewelina Gimnazjum Nr 1 Pińczów 1999 00:06:16 04:34,5

Gimnazjum chłopcy kl. I (1370 m)
1 Chara Łukasz Jasień 1999 00:04:23 03:11,7
2 Skrzypek Rafał Gimnzajum Nr 1 Staszów 1999 00:05:18 03:52,1
3 Ozimina Adrian UKS Sparta 1999 00:05:32 04:02,7

Gimnazjum dziewczęta kl. II-III (1370 m)
1 Filipowska Agnieszka LKB Rudnik 1997 00:04:49 03:30,9
2 Przybtuła Karolina STS Skarżysko 1997 00:05:13 03:48,2
3 Narkowska Paulina ULKS Gryf Rytwiany 1997 00:05:20 03:53,2

Gimnazjum chłopcy kl. II-III (1370 m)
1 Borkowski Mateusz LKB Rudnik 1997 00:03:41 02:41,6
2 Połeć Damian TL Pogoń Ruda Śląska 1997 00:04:15 03:06,1
3 Wąsik Michał STS Skarżysko 1998 00:04:39 03:24,0

Szkoły średnie (juniorki) (2055 m)
1 Łukasiewicz Dominika IV LO Ostrowiec Św. 1994 00:07:12 03:30,3
2 Gielec Monika KLKS Juwenta Kobex Star. 1995 00:07:32 03:39,9
3 Nurkiewicz Daria ULKS Gryf Rytwiany 1996 00:08:01 03:54,2

Szkoły średnie (juniorzy) (2055 m)
1 Lepiarz Sylwester ZS Nr 3 w Ostrowcu Św. 1993 00:05:57 02:53,7
2 Kwiecień Kacper ZS Nr 3 w Ostrowcu Św. 1994 00:06:01 02:55,4
3 Sator Damian KS „Słoneczko” Busko-Zdrój 1996 00:06:06 02:58,1

VIP Kobiety
1 Ciach Małgorzata Koprzywnica MGOiKS  00:02:22 03:18,9
2 Figacz Magdalena Sołtys Grabiny  00:03:04 04:17,3
3 Smagłowska Elżbieta Sołtys Grabek Dużych  00:04:04 05:41,8

VIP Mężczyźni
1 Dudek Sylwester LKB Rudnik  00:02:03 02:52,6
2 Łabudzki Jacek CM Rokitek w Sandomierzu  00:02:08 02:58,9
3 Urbaniak Jarosław Właściciel Altercomp  00:02:14 03:07,3

Wyniki biegów dzieci i VIP

M. Klub, Szkoła Suma 
punktów

Ilość 
dzieci na 
liście

1 UKS Sparta 124 24
2 Szkoła Podstawowa w Szydłowie 103 52
3 KS „Słoneczko” Busko-Zdrój 95 18
4 Gimnazjum Szydłów 79 43
5 SP Gnojno 65 11
6 Topór Goźlice-Ossolin-Klimontów 64 20

Wyniki drużynowe

Fot. 1.

Fot. 2.

Fot. 1. Otwarcie imprezy. Wicemarszałek Grzegorz Świercz 
wraz z wójtem Janem Klamczyńskim.
Fot. 2. Zwycięzca biegu głównego Radosław Kłeczek 
udziela wywiadu dla Polskiego Radia Kielce.
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