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   Rym cym cym
 na święta
Chociaż raz do roku
Bądźmy dla siebie mili 

Chociaż ten raz do roku 
Oddajmy się tej chwili 

Chociaż ten raz do roku 
Podajmy wrogom ręce 

Chociaż ten raz do roku 
Cieszmy się i nic więcej 

Chociaż ten raz do roku  
Przy wspólnym stole siądźmy 

Chociaż ten raz do roku 
Wielką rodziną bądźmy 

Chociaż ten raz do roku 
Odnajdźmy się w potrzebie

Chociaż ten raz do roku 
Niech łza się w oku kręci 

Chociaż ten raz do roku 
Bądźmy jak wszyscy święci

W ten czas świąteczny 
W ten czas radości 

Niech w naszych sercach 
Miłość zagości…

Władysław Kuliński

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych 
wszystkim Mieszkańcom Gminy Szydłów życzą

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Juszczak

Wójt Gminy
Jan Klamczyński

Fot. Martyna Wiewióra

Praca plastyczna wykonana przez Jakuba Banasia 
z Solca (kl. II) na konkurs wielkanocny organizo-
wany przez Gminne Centrum Kultury w Szydło-
wie w kategorii „Jajko wielkanocne”.
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Święty Jan Paweł II
Najważniejsze daty

Wstępna informacja o sympozjum które odbędzie się w dn. 7 - 8 czerwca 2014 r.

Instytut Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Sandomierskiej
Parafia Rzymsko Katolicka Św. Jakuba St. Ap. w Kotuszowie

Bractwo Św. Jakuba w Kotuszowie

zapraszają na sympozjum
„Duchowa Droga Świętego Jakuba”

„Św. Jan Paweł II - Europejski Pielgrzym”

7 czerwiec 2014 (sobota)
8.30 – 13.30 Sesja referatów (pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach)
14.30 – 17.30 Zwiedzanie okolicznych zabytków
18.00 Msza Św. w Kościele Św. Jakuba St. Ap. w Kotuszowie
Po Mszy Św. spotkanie działaczy bractw i pielgrzymów Św. Jakuba na plebanii w Kotuszowie

W niedzielę 8 czerwca 2014 możliwość indywidualnego przejścia odcinka Małopolskiej Drogi Św. Jakub 
z Wiśniowej do Kotuszowa (14 km).

Kontakt: Parafia Św. Jakuba St. Ap. w Kotuszowie, tel. 41 354 07 66.

18 maja 1920 – narodziny Karola Wojtyły
1 listopada 1946 – święcenia kapłańskie 
4 lipca 1958 – nominacja biskupia
13 stycznia 1964 – arcybiskup metropolita Krakowski
26 czerwca 1967 – nominacja kardynalska 
16 października 1978 – Habemus Papam! Karol Wojtyła 
zostaje papieżem i przybiera imię Jan Paweł II 
13 maj 1981 – zamach na papieża

Pilegrzymki do Polski: 
• I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979)
• II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983)
• III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987)
• IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–16 sierpnia1991)
• V pielgrzymka (22 maja 1995)
• VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997)
• VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999)
• VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002)

2 kwietnia 2005 – śmierć papieża Jana Pawła II 
1 maj 2011 – beatyfikacja – błogosławiony Jan Paweł II 

27 kwiecień 2014 – kanonizacja – święty Jan Paweł II 

Sympozjum „Duchowa Droga Świętego Jakuba”
„Św. Jan Paweł II - Europejski Pielgrzym”
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Uchwała Nr XLIV/ 205/ 2013
Rady Gminy Szydłów

dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów

na 2014 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 (jedno-
lity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 
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 finan-
sach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
poz. 938) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje: 
§ 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 1 dochody bu-
dżetu gminy w wysokości 13.194.119,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące - 12.222.768,00 zł,
b) dochody majątkowe - 971.351,00 zł,
§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki bu-
dżetu gminy w wysokości 15.194.119,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 11.360.929,00 zł,
b) wydatki majątkowe - 3.833.190,00 zł.
2. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 limity wydatków 
na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 
w roku budżetowym 2014.
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 zagranicz-
nych, niepodlegające zwrotowi, realizowane w roku bu-
dżetowym w wysokości – 1.267.190,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 00,00 zł,
b) wydatki majątkowe - 1.267.190,00 zł.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 
2.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami po-
chodzącymi z:
- kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6 przychody bu-
dżetu w wysokości 2.800.000,00 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 - 31.900,00 zł, z przeznaczeniem 
na zarządzanie kryzysowe.
§ 5. 1. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej 
uchwały dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami.
2. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej 
uchwały dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 64.707,00 zł z tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz wydatki w kwocie 64.707,00 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych oraz gminnym progra-
mie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu 
opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami) oraz 
wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań okre-
ślonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-
ny środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z później-
szymi zmianami).
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 304.000,00 zł z tytułu 
wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi i wydatki w kwocie 304.000,00 zł na funkcjonowa-
nie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 9. 1. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej 
uchwały wysokość dotacji podmiotowych.
2. Ustala się zgodnie załącznikiem Nr 10 do niniejszej 
uchwały wysokość dotacji celowych.
§ 10. 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 800.000,00 zł, w tym:
a) kredyty - 800.000,00 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwo-
cie 2.000.000,00 zł, w tym kredyty - 2.000.000,00 zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów 
i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, 
o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.
§ 12. 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.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Szydłów.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Gminy.

BUDŻET GMINY 2014
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BIEŻĄCE

020 Leśnictwo     2 654,00 
02001 Gospodarka leśna    2 654,00 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną,  gaz i wodę           710 000,00 
40002 Dostarczanie wody             710 000,00

600 Transport i łączność    1 358,00  
60016 Drogi publiczne gminne   1 358,00 
 
700 Gospodarka mieszkaniowa              42 780,00 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami      42 780,00

750 Administracja publiczna              43 420,00 
75011 Urzędy wojewódzkie              42 820,00 
75023 Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu)       100,00  
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                                                       3 519 753,00 
75601 Wpływy z podatku dochodowego 
od osób fizycznych       200,00  
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych         1 321 200,00  
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            724 070,00 
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw             383 707,00 
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa          1 090 576,00 

758 Różne rozliczenia          5 749 288,00 
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego        2 855 955,00  
75807 Część wyrównawcza subwencji 
ogólnej dla gmin           2 784 050,00 
75814 Różne rozliczenia finansowe              15 000,00
5831 Część równoważąca subwencji ogólnej 
dla gmin                 94 283,00 

801 Oświata i wychowanie              64 100,00 

80101 Szkoły podstawowe     9 500,00 
80104 Przedszkola                48 000,00
80110 Gimnazja     6 600,00 

852 Pomoc społeczna          1 955 956,00 
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego         1 840 754,00 
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej.              15 987,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  3 810,00 
85216 Zasiłki stałe              25  649,00 
85219 Ośrodki pomocy społecznej              42 633,00  
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze                 6 000,00 
85295 Pozostała działalność              21 123,00 
 
900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska             132 600,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód           120 000,00  
90002 Gospodarka odpadami      600,00  
90019 Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska               12 000,00 
 
     Bieżące razem: 12 222 768,00       

MAJĄTKOWE

010 Rolnictwo i łowiectwo            410 000,00 
01010 Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi               100 000,00
01095 Pozostała działalność            310 000,00 
 
720 Informatyka                           280 018,00
72095 Pozostała działalność            280 018,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 281 333,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami    81 333,00 
 
   Majątkowe razem: 971 351,00  
  
            Ogółem: 13 194 119,00 

010 Rolnictwo i łowiectwo            882 935,00 
01010 Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi              322 000,00 
01030 Izby rolnicze               11 435,00
01095 Pozostała działalność            549 500,00 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę            729 630,00 

DOCHODY

 

WYDATKI
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40002 Dostarczanie wody             729 630,00 

600 Transport i łączność          2 332 500,00 
60016 Drogi publiczne gminne         2 316 500,00 
60095 Pozostała działalność              16 000,00 

630 Turystyka                18 000,00
63003 Zadania w zakresie  
upowszechniania turystyki               18 000,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa              93 500,00 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami      93 500,00 

710 Działalność usługowa              46 000,00 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego        45 000,00 
71035 Cmentarze     1 000,00
 
720 Informatyka             328 857,00 
72095 Pozostała działalność            328 857,00
 
750 Administracja publiczna         1 917 082,00 
75011 Urzędy wojewódzkie               60 040,00 
75022 Rady gmin (miast i miast 
na prawach powiatu)             120 000,00 
75023 Urzędy gmin (miast i miast 
na prawach powiatu)          1 554 032,00 
75075 Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego                            97 310,00 
75095 Pozostała działalność              85 700,00
 
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            218 355,00 
75405 Komendy powiatowe Policji                5 000,00 
75412 Ochotnicze straże pożarne            180 205,00
75421 Zarządzanie kryzysowe              31 900,00 
75495 Pozostała działalność                1 250,00 

757 Obsługa długu publicznego             240 000,00 
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego       240 000,00 

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

801 Oświata i wychowanie         3 741 400,00 
80101 Szkoły podstawowe          1 519 400,00 
80104 Przedszkola             433 400,00 
80110 Gimnazja           1 168 700,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół                        330 600,00 
80114 Zespoły obsługi
ekonomiczno-administracyjnej szkół           219 200,00 
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli       16 100,00 
80195 Pozostała działalność              54 000,00
 
851 Ochrona zdrowia               64 707,00 

85153 Zwalczanie narkomanii   2 000,00 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi             62 707,00

852 Pomoc społeczna          2 489 517,00 
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  8 000,00 
85202 Domy pomocy społecznej            200 000,00 
85203 Ośrodki wsparcia                 2 000,00 
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjneego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego         1 822 254,00 
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej                  15 987,00 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe             79 810,00 
85216 Zasiłki stałe               25 649,00 
85219 Ośrodki pomocy społecznej            249 794,00 
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze               44 900,00 
85295 Pozostała działalność              41 123,00 

900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska          1 258 444,00 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód            332 848,00 
90002 Gospodarka odpadami            417 500,00 
90003 Oczyszczanie miast i wsi              30 000,00 
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach      10 000,00 
90013 Schroniska dla zwierząt              14 500,00 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg           209 800,00 
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska    2 000,00 
90095 Pozostała działalność            231 796,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 706 333,00 
92113 Centra kultury i sztuki             205 000,00 
92116 Biblioteki                 79 000,00 
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  407 333,00 
92195 Pozostała działalność              15 000,00
 
926 Kultura fizyczna               26 000,00 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej             26 000,00 

          Wydatki razem: 15 194 119,00 

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
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Sesja nr XLVII z dn. 31 marca 2014 r.

Uchwała: XLVII/226/2014 w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2014 r.

Uchwała: XLVII/225/2014 w sprawie uchwalenia Progra-
mu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Szydłów na lata 2014-2032

Uchwała: XLVII/224/2014 w sprawie poparcia rezolucji 
rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia za-
kazu sprzedaży żywych ryb w Polsce

Uchwała: XLVII/223/2014 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Szydłów na 2014 rok

Uchwała: XLVII/222/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finnsowej Gminy Szydłów na lata 2014 - 2022

Sesja nr XLVI z dn. 27 lutego 2014 r.

Uchwała: XLVI/221/2014 w sprawie utworzenia odręb-
nego obwodu głosowania na obszarze Gminy Szydłów 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 
na dzień 25 maja 2014 r.

Uchwała: XLVI/220/2014 w sprawie uchwalenia Gminne-
go programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Szydłów na 
lata 2014 - 2018

Uchwała: XLVI/219/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy Szydłów na rok 2015 
środków stanowiących Fundusz Sołecki

Uchwała: XLVI/218/2014 w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żyw-
nościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała: XLVI/217/2014 w sprawie ustanowienia wie-
loletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała: XLVI/216/2014 w sprawie podwyższenia kryte-
rium dochodowego uprawniającego do przyznania nieod-
płatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadcze-
nia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała: XLVI/215/2014 w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Uchwała: XLVI/214/2014 w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2014

Uchwała: XLVI/213/2014 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Szydłów na 2014 rok

Sesja nr XLV z dn. 30 grudnia 2013 r. 

Uchwała: XLV/212/2013, z dnia: 30 grudnia 2013 r., 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok

Uchwała: XLV/211/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2013 - 2020

Sesja nr XLIV z dn. 23 grudnia 2013 r.

Uchwała: XLIV/210/2013 w sprawie zmiany w Uchwale Nr 
XLIII/ 193/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopa-
da 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zarobkowym 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Rzędowie

Uchwała: XLIV/209/2013 w sprawie zmiany preliminarza 
wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2013 rok

Uchwała: XLIV/208/2013 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Szydłów na 2013 rok

Uchwała: XLIV/207/2013 w sprawie zmian w Uchwale 
Nr XXXIII/ 154/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lu-
tego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała: XLIV/206/2013 w sprawie udzielania Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Potoku, 
gm. Szydłów dotacji na sfinansowanie części robót bu-
dowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała: XLIV/205/2013 w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Szydłów na 2014 rok

Uchwała: XLIV/204/2013 w sprawie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2014 - 2022

Z prac Rady Gminy Szydłów - uchwały
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Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Szydłów pana Jana 
Klamczyńskiego latarnicy Polski Cyfrowej Rów-

nych Szans zawitali do seniorów w Szydłowie. Spotka-
nie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 18-tej zgodnie 
z opracowanym scenariuszem. Jednak nie obyło się bez 
problemów technicznych,  gdyż szerokopasmowy Internet 
dwóch wiodących operatorów w Szydłowie nie zadziałał. 
Z pomocą przyszedł szef Działu Promocji tutejszego urzę-
du pan Piotr  Walczak udostępniając nam wewnętrzną sieć 
wi-fi. Kolejnych niespodzianek nie było. W pierwszym 
promocyjnym spotkaniu uczestniczyła całkiem spora 11-
to osobowa grupka seniorów na czele z przedstawicielami 
Rady Gminy - panami Jerzym Klamczyńskim i Markiem 
Skuzą. 
 Spotkanie rozpoczęliśmy pokazem sondy ulicznej 
przeprowadzonej na przypadkowo spotkanych osobach, 
obrazującej stereotypowe nastawienie osób starszych do 
Internetu. Następnie wspólnie z latarniczką Łucją Różak 
zaprezentowaliśmy  projekt PCRS oraz Lokalny Plan 
Działania pt. „Komputerowe wtorki dla seniora i senior-
ki”, który realizowany jest obecnie na terenie Gminy Ry-
twiany, natomiast Wójt Szydłowa pan Jan Klamczyński 
opowiedział o tym  jakie działania prowadzi gmina na 
rzecz pokolenia 50+. W kolejności przyszedł czas na emi-
sję filmu pt. „Cyfrowe perypetie Andrzeja Grabowskiego”. 
Sądząc po minach naszych kursantów film przypadł im do 
gustu i został bardzo ciepło przyjęty. Aby uwiarygodnić 
nasze latarnicze działania przywieźliśmy ze sobą do Szy-
dłowa dwójkę najpilniejszych uczestników  rytwiańskich 
zajęć. Pani Anna Kurek i pan Czesław Smagłowski biorą  
w nich udział nieprzerwanie od jesieni.  To właśnie oni  
chyba w najbardziej przekonywujący sposób zachęcali se-
niorów z Szydłowa do wykonania pierwszego kroku do 
Internetu.
 O tym co ciekawego oferuje nam Internet stara-
liśmy się pokazać na przykładzie kilkunastu przydatnych 
stron internetowych. Oczywiście nie sposób w tak krótkim 
czasie wykazać wszystkie korzyści jakie daje Internet, ale 
nie to było celem tego spotkania. Założyliśmy sobie, że 
spowodujemy wśród słuchaczy spontaniczną chęć uczest-
nictwa w kolejnych zajęciach. W trakcie dyskusji, która 
była ostatnim punktem programu szydłowscy seniorzy 
nadspodziewanie dobrze przyjęli informację o kolejnych 
spotkaniach sugerując najdogodniejszą dla nich porę. Nie-
wykluczone, że pierwsze zajęcia przy komputerach odbę-
dą się zaraz po Wielkanocy.

 Spotkanie prowadził latarnik PCRS 
Robert Wyrazik

My 50+ nasze pierwsze kroki w Internecie

Wójt Jan Klamczyński i latarnik PCRS Robert Wyrazik - 
zawodowo związany z Gminnym Centrum Kultury, Sportu 
i Informacji Turystycznej w Rytwianach, gdzie pełni funk-
cję dyrektora.

Na spotkanie przybyła kilkunastoosobowa grupa seniorów

Więcej o projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans 
można dowiedzieć się ze strony www.latarnicy.pl
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Nadciągająca wiosna zmusza do wykonywania cy-
klicznych i obowiązkowych prac w sadzie. I tak roz-

poczynają się one już zwykle w drugiej połowie lutego lub 
marca, gdy minie obawa nawrotu silnych mrozów. 
  Najwcześniej przystępujemy do cięcia jabłoni, potem 
grusz i na końcu śliw. Najpóźniej brzoskwiń i moreli - wte-
dy, gdy zaczynają im wykwitać pąki. Wiśnie i czereśnie 
powinno ciąć się po zbiorze owoców. Z fachowej litera-
tury dowiadujemy się, iż istnieją dwa podstawowe rodza-
je cięć a mianowicie formujące i prześwietlające. Cięcie 
formujące stosujemy na młodych drzewkach mających 
od jednego do czterech lat. Ma ono na celu wykształcenie 
odpowiedniej korony. Drzewa powyżej czterech lat prze-
świetlamy, żeby wpuścić światło słoneczne do wnętrza ko-
rony. Słońce bowiem ma wpływ na wybarwianie owoców, 
gromadzenie się w nich cukru oraz wapnia, potrzebnego 
do przechowywania i równomiernego ich dojrzewania. 
Dlatego należy usuwać wszystkie konary i gałęzie krzyżu-
jące się do wnętrza korony oraz nakładające się na siebie. 
  Doświadczeni sadownicy przekonują, że z cięciem nie 
należy się zbytnio spieszyć. Powinno się je zaczynać gdy 
pogoda się ustabilizuje, a temperatury staną się dodatnie. 
Cięcie to ingerencja w żywy organizm. Jeśli wykonamy 
je zbyt wcześnie, to drzewo może ulec przemarznięciu. 
Należy pamiętać, że wszystkie przycięte konary średnicy 
powyżej jednego centymetra trzeba zasmarowywać odpo-
wiednio przygotowanymi do tego preparatami, ewentu-
alnie farbą emulsyjną z dodatkiem środka grzybobójcze-
go. Narzędzia do cięcia, takie jak sekatory, piłki, długie 
nożyce muszą być odpowiednio ostre. Wtedy rana lepiej 
się goi. Należałoby je też przed użyciem zdezynfekować - 
najlepiej denaturatem. 
  Okres wiosenny to także istotna pora w kwestii nawo-
żenia drzew owocowych, jeśli się do tego odpowiednio 
przyłożymy to będziemy mieli pewność, że nasze owoce 
w sezonie zbiorów będą smaczne, zdrowe, aromatyczne 

WIOSENNE PRACE W SADZIE
i zachowają należyte proporcje wielkościowe. Warto wie-
dzieć, że inaczej  powinno się nawozić drzewka młode, 
dopiero co posadzone a inaczej drzewka starsze, które już 
owocowały. W przypadku drzewek młodych w pierwszym 
roku po ich posadzeniu co do zasady nie wolno ich na-
wozić. Dbamy jedynie o ich odpowiednie nawodnienie 
zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim. Dopiero w drugim 
roku po posadzeniu zaczynamy nawożenie. Robimy to 
zwykle obornikiem lub nawozem mineralnym lecz tylko 
w okresie wiosennym. Drzewka starsze trzy- lub cztero-
letnie powinno się nawozić rok rocznie w każdą wiosnę 

obornikiem lub nawozem mineralnym. Istotną rzeczą do-
pełniającą wiosenne prace sadownicze jest wapnowanie 
drzewek, które wykonujemy co trzy lub cztery lata nie na 
wiosnę lecz późna jesienią. Do zabiegu tego wykorzystu-
jemy wapno nawozowe bądź mieloną kredę.

Sylwester Celejowski 

Sławomir Palmąka przy tegorocznym zabiegu cięcia drzew

W dniu 25 lutego (wtorek) 2014 r. o godz. 16:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie  odby-

ło się spotkanie w sprawie planowanego zatrudnienia do-
radcy ds. sadownictwa /rolnictwa. Spotkanie poprowadził 
Przewodniczący Rady Gminy Janusz Juszczak. W spotka-
niu udział wzięli m.in. Zbigniew Lubelski, Marek Skuza, 
Stanisław Wojterski, Sławomir Pytowski oraz prezes SPO 
,,DOBRYSAD’’ Kazimierz Zarzycki. Uczestnicy spotka-
nia byli zgodni co do tego, iż inicjatywa wójta gminy do-
tycząca  utworzenia takiego stanowiska jest dobrym po-
mysłem, a sam doradca powinien być raczej praktykiem 

SPOTKANIE W SPRAWIE DORADCY
niż teoretykiem który działał by w terenie, nie za biurkiem. 
Osoba doradcy według uczestników spotkania mogła by 
być  zatrudniona na okres około 5-6 miesięczny, pełne 
godziny jej zatrudnienia  określały by pełnione przez nią 
dyżury w Urzędzie Gminy.

Obecnie trwają jeszcze konsultacje z kilkoma ośrodkami 
doradztwa rolniczego w sprawie wytypowania odpowied-
niego fachowca na to stanowisko.

Sylwester Celejowski

Fot. P. W
alczak
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Największe bariery w rozwoju obszarów wiejskich 
tkwią w samych  ludziach, a nie w dostępności do 

środków finansowych czy  rzeczowych. Wieś potrzebuje 
przede wszystkim wiedzy, motywacji, skłonności i umie-
jętności współdziałania oraz samorządności. Ogromną 
rolę w upowszechnianiu wiedzy, informacji i innowacji 
oraz technologii mają właśnie ośrodki doradztwa rolni-
czego. W sektorze agrobiznesu wciąż zbyt mało mówi się 
o gospodarowaniu w oparciu o wiedzę. Wszelkie działa-
nia informacyjne mające na celu podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych rolników i mieszkańców wsi z uwzględnie-
niem lokalnych potrzeb i uwarunkowań występujących na 
danym obszarze służą  podnoszeniu poziomu intelektual-
nego, poszerzeniu horyzontów myślowych a tym samym 
podnoszeniu zasobu wiedzy. To właśnie wiedza jako kapi-
tał nabiera coraz większego znaczenia w rolnictwie i agro-
biznesie. 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mo-
dliszewicach powołano jako Rolniczy Rejonowy Zakład 
Doświadczalny w 1968 roku. Obecnie Ośrodek działa 
w oparciu o ustawę z dnia 22.10.2004 roku o jednostkach 
doradztwa rolniczego, zamieszczoną w Dzienniku Ustaw 
nr 251 pod pozycją 2507 (z późniejszymi zmianami).

Podstawowe zadania stojące przed Ośrodkiem w 2014 
roku to:

• prowadzenie działalności doradczej w rolnictwie,
• upowszechnianie nowych technologii i nowoczesnych 

metod gospodarowania,
• organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia 

dla rolników i mieszkańców wsi,
• prowadzenie działalności informacyjnej w aspekcie 

rozwoju obszarów wiejskich,
• pomoc rolnikom we wdrażaniu Wspólnej Polityki Rol-

nej Unii Europejskiej.
Pracownicy ŚODR prowadzą doradztwo indywidual-

ne i grupowe, demonstracje, pokazy czy szkolenia.  Re-
alizowane przez Ośrodek zadania są zgodne z ustawą 
o jednostkach doradztwa rolniczego, ze Strategią Rozwo-
ju Województwa Świętokrzyskiego i wynikają z potrzeb 
i oczekiwań rolników, a także z warunków gospodarowa-
nia: środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyznaczono następujące 
priorytety w realizacji zadań Ośrodka:

• udzielanie pomocy rolnikom w pozyskiwaniu fundu-
szy strukturalnych ujętych w Programie Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz w ramach płatności 
bezpośrednich a także informowanie rolników o założe-
niach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na lata 
2014-2020.

• wspieranie rolników w modernizacji gospodarstw pod 
względem technologicznym, technicznym i ekonomiczno-

-organizacyjnym oraz wdrażanie zasady wzajemnej zgod-
ności,

• aktywizowanie społeczności wiejskiej w celu poszu-
kiwania alternatywnych źródeł dochodu w szczególności 
poprzez działania na rzecz rozwijania agroturystyki i tu-
rystyki wiejskiej, przy szerokim wykorzystaniu lokalnych 
warunków i możliwości,

• popularyzowanie ekologicznych metod produkcji rol-
nej, w ścisłym powiązaniu z zapewnieniem ochrony śro-
dowiska naturalnego,

• wskazywanie rolnikom możliwości polepszenia sytu-
acji ekonomicznej gospodarstw poprzez działania zespo-
łowe w grupach producentów oraz rozwijanie przedsię-
biorczości.

ŚODR w Modliszewicach zasięgiem swojej działalno-
ści obejmuje teren całego województwa świętokrzyskie-
go. Działalność doradcza ŚODR odbywa się poprzez roz-
budowaną sieć Zespołów Doradztwa - znajdujących się 
w miejscowościach powiatowych regionu świętokrzyskie-
go. Poszczególne Zespoły Doradztwa obejmują współpra-
cą gminy wchodzące w skład danego powiatu. 

Na naszym terenie funkcjonuje Powiatowy Zespół 
Doradczy w Staszowie, ul. Wschodnia 13 / 5, 6, 7; tel. 
158643163.

Pani Agnieszka Woźniczka - starszy doradca ds. 
ogrodnictwa odbywa cotygodniowe dyżury w Urzędzie 
Gminy w Szydłowie (w każdy wtorek).

Naszą pomoc kierujemy zarówno do małych i średnich 
przedsiębiorstw, osób pragnących założyć własną działal-
ność oraz małych gospodarstw indywidualnych i dużych 
przedsiębiorstw rolnych. 

Organizuje również kursy dla operatorów kombajnów 
do zbioru zbóż. Kursy prowadzone są na terenie całego 
województwa świętokrzyskiego w poszczególnych Po-
wiatowych Zespołach Doradczych dla grup liczących mi-
nimum 12-15 chętnych. 

Zapraszamy również do udziału w szkoleniach z zakresu 
stosowania środków ochrony roślin (podstawowych i uzu-
pełniających), czy też skorzystania z naszych usług w za-
kresie pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinanso-
wanie z ARiMR.

Szereg informacji zawiera  strona internetowa naszego 
Ośrodka www.sodr.pl
Zapraszamy do dokładnego zapoznania się z naszą ofertą.

Opracowanie:
Agnieszka Woźniczka

starszy spec. ds. ogrodnictwa

FACHOWE DORADZTWO I NIE TYLKO
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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 
Staszowie zwraca się z apelem o poszanowanie ota-

czającego nas środowiska naturalnego.
Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to 

jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia śro-
dowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych 
korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody 
dla przyrody, jak i samego człowieka.
• Co roku w pożarach wywołanych przez podpalaczy traw 
giną ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania.
• Wypalanie traw zabija zwierzęta. Niszczone są miejsca 
lęgowe wielu gatunków ptaków.
• Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie 
łąk. Owady te giną w promieniach, co powoduje zmniej-
szenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji ob-
niżenie plonów roślin.
• Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdują 
się w zasięgu pożaru, dotyczy to również dużych zwierząt 
leśnych.
• Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym i naj-
niebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. 
Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, do-
szczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody.

Co możesz zrobić?
Zawsze możesz zwrócić uwagę podpalaczowi. Jednak 

bezpieczniejszym i skuteczniejszym sposobem jest poin-
formowanie straży pożarnej i policji:
- Państwowa Straż Pożarna - 998,
- Policja - 997,
- Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) - 112.

Sytuacji w tym zakresie nie zmienią zakazy administra-
cyjne a jedynie świadomość o bezsensowności wypalania 
traw może doprowadzić do ograniczenia tego zjawiska.

Koszty akcji, ponosi całe społeczeństwo. W ostatnim 
czasie na terenie powiatu staszowskiego jak i w całym 

kraju nastąpił olbrzymi wzrost ilości pożarów spowodo-
wanych wypalaniem traw, które objęły zarówno łąki i nie-
użytki jak również lasy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Staszowie informuje:

Wypalanie traw oraz pozostałości roślinnych na 
łąkach, pastwiskach, nieużytkach jest zabronione. 
W stosunku do osób naruszających wyżej wymienione 
zasady mogą być stosowane sankcje karne określone 
w Kodeksie Wykroczeń oraz w Kodeksie Karnym, do 
pozbawienia wolności włącznie.

Apelujmy do wszystkich, aby pod hasłem ,,Ochrony 
Przyrody” zrobić wszystko, co pozwoli na ograniczenie 
liczby niepotrzebnych i niczemu nie służących pożarów 
spowodowanych wypalaniem traw, zarówno w roku 
bieżącym jak i w latach następnych.

Komendant Powiatowy PSP w Staszowie

NIE WYPALAJMY TRAW!!!

W dniu 2 marca 2014 r. zmarł przeżywszy 68 lat śp. Janusz Kwiatek - wielo-
letni pracownik Urzędu Gminy w Szydłowie.

   Msza św. żałobna została odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Augustyna 
w Kurozwękach, 4 marca 2014 r. Zmarłego żegnała pogrążona w smutku Rodzina 
i liczne grono przyjaciół, współpracowników, znajomych.
   Śp. Janusz Kwiatek pochodził z Gminy Parczew (woj. lubelskie). Od 1975 r. zwią-
zany był pracą i miejscem zamieszkania z Gminą Szydłów. W Urzędzie Gminy w Szy-
dłowie pracował na różnych stanowiskach związanych z rolnictwem, awansując do 
stanowiska Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Rolnej. W latch 1990 - 
2009 pełnił funkcję zastępcy Wójta Gminy. Na zasłużoną emeryturę przeszedł 18 
marca 2009 r. Nadal jednak wspomagał swoim doświadczeniem pracę Urzędu Gmi-
ny. Był człowiekiem niezwykle skromnym, pogodnym i życzliwym. Na zawsze pozo-
stanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Fot. KP PSP Staszów
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MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
W dniu 31 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej 

w Szydłowie odbyły się gminne eliminacje Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”.

W eliminacjach, które od lat koordynuje i przeprowa-
dza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Staszowie wzięło udział dziewięcioro dzieci, reprezen-
tujących Szkołę Podstawową w Szydłowie (opiekun Mał-
gorzata Konopacka), Szkołę Podstawową w Solcu Starym 
(opiekun Agnieszka Lech), oraz Gimnazjum w Szydłowie 
(opiekun Urszula Skotnicka). KPPSP w Staszowie w tym 
roku reprezentowali: st. kpt. Janusz Juszczak oraz mł. kpt. 
Bernard Bednarczyk.

Uczniowie pisali test z wiedzy o pożarnictwie składają-
cy się z 30 pytań. W kategorii szkół podstawowych zwy-
ciężył Dawid Godziszewski (SP w Szydłowie), 2 miejsce 
przypadło Matuszowi Pasternakowi (SP w Solcu), a 3 lo-
katę zajął Maciej Kurczab (SP w Solcu).

W kategorii gimnazjum zwyciężyła Klaudia Kogut, dru-
gie miejsce zajął Bartosz Cecot, zaś trzecie Bartosz Kuca.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali z rąk wójta Jana Klam-
czyńskiego okolicznościowe dyplomy, nagrody książko-
we oraz gadżety ufundowane przez Urząd Gminy. 

Zwycięzcy: Dawid Godziszewski i Klaudia Kogut 
z sukcesem reprezentowali Gminę Szydłów w elimina-
cjach powiatowych, które odbyły się 3 kwietnia w Staro-
stwie Powiatowym w Staszowie. Klaudia zajęła I miej-
sce w kat. szkół gimnzjalnych (będzie reprezentować 
powiat staszowski w eliminacjach wojewódzkich) a Da-
wid Godziszewski drugie w kat. szkół podstawowych. 

Sylwester Celejowski

Fot. P. Walczak

W dn. 28 lutego br. zapadła się jezdnia na ulicy Brze-
zińskiej w Szydłowie. Pod drogą utworzyła się głę-

boka jama w której bez trudu zmieściłby się samochód 
osobowy. Na szczęście nie doszło do żadnego wypadku. 

  Początkowo przypuszczano, że zapadlisko może być 
efektem występujących w Szydłowie zjawisk krasowych, 
jednak ostatecznie okazało się, że jest to poważna awaria 
wodociągu. Ulica  została zamknięta dla ruchu i w celu 
usunięcia awarii rozkopano ją na odcinku około 25 me-
trów. Z tego powodu, 5 i 6 marca nastąpiły przerwy w do-
stawie wody do części gopodarstw domowych.          (PW)

POWAŻNA AWARIA 
NA BRZEZIŃSKIEJ

Fot. Sylwester Celejowski
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KONKURS BIOLOGICZNY

Uczennica Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Szy-
dłowie Faustyna Wilk w bieżącym roku szkolnym 

została Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Biologiczne-
go. 

Konkursy przedmiotowe organizowane są przez Ku-
ratorium Oświaty w Kielcach. Konkursy te przebiegają 
w trzech etapach:

I etap konkursu biologicznego obejmował wiadomości 
z zakresu botaniki, zoologii i cytologii. W etapie tym Fau-

styna uzyskała 87% punktów możliwych do zdobycia, II 
etap obejmował wiadomości z anatomii i fizjologii czło-
wieka. W drugim etapie brało udział 384 gimnazjalistów 
z całego województwa, Faustyna uplasowała się na 12 
miejscu z wynikiem 85%. Do trzeciego etapu zakwalifiko-
wało się 72 uczniów. Trzeci etap obejmował wiadomości 
z zakresu Genetyki, Ekologii i odnowy przyrody, odbył się 
w Kielcach w dniu 8 marca.

Faustyna uzyskała wynik 67% punktów. Do uzyskania 
tytułu laureata zabrakło jej 5 punktów. 

Tekst i fot. Agnieszka Ziółkowska

KONKURS HISTORYCZNY

Uczniowie klasy IIIa: Mikołaj Nowicki i Julia Ponie-
wierska uzyskali tytuł finalisty w XI Wojewódzkim 

Konkursie Historycznym, organizowanym przez Kurato-
rium Oświaty w Kielcach.  

FINALIŚCI Z NASZEGO GIMNAZJUM

Michał Gniewkiewicz z Szydłowa odniósł duży ogól-
nopolski sukces o charakterze naukowym. Wspólnie 

z dwiema koleżankami został wyróżniony w 20. Polskiej 
Edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS 
2014) oraz konkursu naukowego E(x)PLORY. To kolejny 
sukces 19-letniego Michała, absolwenta szkół szydłow-
skich i Liceum im. Świętej Jadwigi w Kielcach a obecnie 
studenta I roku medycyny na Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym. Szydłowianin jest laureatem wielu olimpiad 
przedmiotowych na poziomie gimnazjum i liceum m.in. 
geografii, historii, biologii, fizyki oraz chemii. W 2013 r. 
z powodzeniem startował w ogólnopolskich konkursach 
biologicznych i chemicznych. W 2013/2014 roku otrzy-
mał stypendium Ministra Edukacji Narodowej, Nadzieję 
Kielc oraz nagrodę Talenty Świętokrzyskie. 

W dn. 23 marca br. w Centrum Nauki Kopernik w War-
szawie uroczyście ogłoszono wyniki 20. Polskiej Edycji 
Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS 2014). 
Projekt badawczy Zastosowanie metod cytogenetycznych 
w badaniu podłoża molekularnego chorób człowieka opra-
cowany przez Michała Gniewkiewicza wspólnie z Dalią 
Gala z Kielc i Kingą Szczepaniak z Elbląga zdobył trzecią 
nagrodę. Ten sam projekt nagrodzony został trzecim miej-
scem podczas Międzynarodowego Festiwalu Naukowego 
E(x)plory, który odbył się w dniach 27-29 marca 2014 
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdy-

SUKCESY MICHAŁA GNIEWKIEWICZA

ni. Konkurs ten stworzony został z myślą o uzdolnionej 
młodzieży w wieku 14-20 lat a przed jego laureatami 
otwierają się możliwości wyjazdu na najbardziej presti-
żowe konkursy w Europie i USA. Autorzy wynalazków 
mogą otrzymać stypendia oraz staże w ośrodkach badaw-
czych.

Gratulujemy sukcesów i życzymy Michałowi wielu, ko-
lejnych osiągnięć naukowych!

Redakcja

Laureaci prestiżowych konkursów EUCYS 2014 
i E(x)PLORY 2014. Od lewej: Dalia Gala, 
Michał Gniewkiewicz, Kinga Szczepaniak.
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W poprzednim numerze (KZSz Nr 3/2013) opubliko-
waliśmy zdjęcie dużego formatu parafian szydłow-

skich na pielgrzymce w Częstochowie z 1948 r. Fotografia 
ze 137 osobami na tle klasztoru jasnogórskiego spotkała 
się z żywym zainteresowaniem naszych Czytelników. Po-
nieważ nie wszystkie osoby ze zdjęcia były rozpoznane, 
prosiliśmy Czytelników o pomoc w identyfikacji. Dzięki 
Pani Stanisławie Rózdze (która konsultowała się w tej 
sprawie z innymi osobami), możemy do kilkunastu nume-
rów dopisać kolejne nazwiska. 
 Serdecznie dziękujemy!

Redakcja

2. Józef Raganiewicz z Częstochowy
16. Leokadia Klamczyńska (Górki)
18. Ewa Łuba (Targowa)
23. Józefa Bąkowska (Targowa)
28. H. Nieduziak (Basa) - Łączki
29. Wiącek z Brzezin
42. Konrad Gumułczyński z Solca
44. Gardyńska (matka Stanisławy)
45. Feliksa Arendarska (Górki)
51. Teodozja Długosiewicz (Kazimierza Wlk.)
74. Emilia Szyba

80. Antonina Zielińska (Brzezińska)
88. Makowska (Wolica)
94. Pelagia Janecka
99. Kaniszewska (matka Zygmunta) (Krakowska)
101. Roman Janecki
105. Aniela Nobisiewicz (Krakowska)
120. Zofia Celejewska (matka Bzduchowa)
127. Halina Wojsa (Sobczyńska) - Kazimierza Wlk.

Kolejne nazwiska

   Celem konkursu było propagowanie zainteresowania hi-
storią, w tym historią Kielc i regionu świętokrzyskiego, 
kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo–skut-
kowego i analityczno–syntetycznego oraz rozwijanie in-
dywidualnych uzdolnień uczniów. 
   Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród młodzie-
ży. W drugim etapie udział wzięło 640 gimnazjalistów, do 
finału wojewódzkiego zakwalifikowano 124 uczniów. 
 Uczestników konkursu obowiązywały wiadomości 
określone w podstawie programowej z historii (od cza-
sów prehistorycznych do zakończenia pierwszej wojny 
światowej), a także treści związane z tematyką konkursu 
uwzględnione w literaturze obowiązkowej: „Historia Pol-
ski do roku 1795” - H. Samsonowicz, „Pamięć. Historia 
Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie” pod re-
dakcją F. Tycha, „Naczelnik w sukmanie” - A. Zahorski, 
Pomocnik Historyczny „Polityki” pt. „Rzeczpospolita 
Obojga Narodów” oraz w innych źródłach informacji: za-
soby strony internetowej Muzeum Historii Kielc i Archi-
wum Państwowego w Kielcach.
   Na każdym etapie uczeń wypełniał test składający się 30 
pytań o charakterze zamkniętym i otwartym (w tym anali-
za mapy, tekstu źródłowego i materiału ikonograficznego). 
Finaliści otrzymają celującą roczną ocenę klasyfikacyjną 
z danych zajęć edukacyjnych oraz cztery punkty dodatko-
we przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

   Wszyscy uczniowie oraz ich nauczyciele włożyli wiele 
czasu i pracy w przygotowania do konkursów. 
   Finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w zdobywaniu wiedzy.
       

Tekst: Barbara Rak
Foto: Tomasz Nowicki

Finaliści XI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego: 
Julia Poniewierska i Mikołaj Nowicki.
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W sobotę, 29 marca br. uczniowie klas II  gimnazjum, 
pod opieką wychowawczyń,  Agnieszki Ziółkow-

skiej i Agnieszki Mazanki, pojechali na wycieczkę do 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem wyjazdu 
było zainspirowanie młodych ludzi do odkrywania, za-
chęcenie do zaangażowania się w poznanie i zrozumienie 
świata, pokazanie, że nauka jest ciekawą przygodą, w któ-
rej warto wziąć udział.  Uczniowie z dużym zaangażowa-
niem korzystali z możliwości, jakie oferowało Centrum, 

WYCIECZKA DO WARSZAWY
bawiąc się i jednocześnie przyswajając wiedzę z zakresu 
różnych dziedzin nauki.
           Pogoda dopisała, było ciepło i słonecznie, a więc 
i spacer po Warszawie był dużą przyjemnością. Młodzież 
zobaczyła i nowoczesne centrum stolicy, i Stare Miasto 
z Placem Zamkowym i Kolumną Zygmunta. Idąc  Kra-
kowskim Przedmieściem widzieli m. in. Pałac Prezydenc-
ki, pomnik Mikołaja Kopernika, a po drodze skręcili na 
Plac Zwycięstwa, gdzie znajduje się  Pomnik Nieznane-
go Żołnierza. Wstąpili też do Bazyliki Świętego Krzyża, 
gdzie obok wmurowanego serca Fryderyka Chopina jest 
serce patrona naszej szkoły -Władysława Reymonta.
          Uczniowie mieli okazję przejechać się warszawskim 
metrem, a na zakończenie odwiedzili Stadion Narodowy, 
gdzie trwały przygotowania do kolejnej imprezy spor-
towej. Dzień pełen wrażeń naukowych, historycznych, 
sportowych i towarzyskich na pewno zostanie w pamięci 
uczestników na długi czas. 

Tekst: Agnieszka Mazanka
Fot. Agnieszka Ziółkowska

Piękna słoneczna pogoda sprzyja bliższym i dalszym 
wycieczkom. Za cel weekendowej wizyty warto 
obrać Szydłów, gdzie już drugiego dnia wiosny (21 

marca) nastąpiło nieformalne otwarcie sezonu.
- Od dzisiaj funkcjonują w Szydłowie dwa punkty in-

formacji turystycznej, w synagodze i bramie zamkowej 
- mówi Maria Stachuczy, dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury. - Przez okres zimowy PIT w synagodze przeszedł 
gruntowną renowację, mamy mnóstwo nowych pamiątek 
dla turystów a bogata kolekcja judaików prezentowana jest 
teraz w nowoczesnych gablotach - dodaje dyrektor GCK.

Rzeczywiście, PIT pachnie świeżością, nowy wystrój 
oraz duży wybór pamiątek powinien zostawić na turystach 
pozytywne wrażenie. Znacznie lepiej prezentuje się także 
okazały zbiór judaików w dużej sali synagogi, które prze-
niesiono do nowoczesnych gablot zakupionych za środki 
unijne. Warto tu zajrzeć, bo, pomijając fakt, że tutejsza 
synagoga należy do najstarszych w Polsce, to można tu 
obejrzeć bardzo ciekawe artefakty służące do żydowskich 
obrządków religijnych.

Ceny biletów od ubiegłego roku nie zmieniły się. W sto-
sunku do tego co można w Szydłowie zwiedzić i zobaczyć 
są bardzo tanie: 4 zł bilet ulgowy i 6 zł bilet normalny. Za 
tą symboliczną kwotę można zwiedzić cały Szydłów łącz-
nie z wnętrzem wspomnianej synagogi, ruinami zamku, 
spacerem po 90-metrowym murze obronnym, obejrzeniem 
rzeźbionego w drewnie pocztu królów polskich, skarbczy-

kiem z eksponatami muzealnymi i salą średniowiecznych 
narzędzi tortur a także niezwykłym wnętrzem kościółka 
pw. Wszystkich Świętych.

Punkty Informacji Turystycznej czynne są 7 dni w tygo-
dniu. W sezonie turystycznym:

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 18.00
sobota - niedziela w godz. 10.00 - 18.00
Informacja: 41 35 45 313

Tekst i fot. Piotr Walczak

GCK GOTOWE NA TURYSTÓW

Odświeżony Punkt Informacji Turystycznej w synagodze.
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W ramach środków pozyskanych za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania „Świętokrzyski Karp”, 

Gmina Szydłów planuje zrealizować w pierwszym pół-
roczu br. zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego 
centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informa-
cji turystycznej”. Wartość zadania wyniesie ponad 277 tys. 
zł, z czego 85% kosztów wydatków kwalifi kowanych po-
krytych będzie z dofi nansowania Unii Europejskiej. Dwa 
przetargi na te zadania zostały rozstrzygnięte w marcu br.

Przy budynku ośrodka zdrowia w Szydłowie powsta-
nie do połowy bieżącego roku parking dla samochodów 
osobowych. Parking będzie 9-miejscowy o nawierzchni 
z kostki betonowej wraz z terenami zielonymi. Przewi-
dziane jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełno-
sprawnych.

Na ulicy Staszowskiej zamontowane zostanie oświetle-
nie – 6 słupów i lamp oświetleniowych.

Zabytkowa Brama Krakowska w Szydłowie zostanie 
wyposażona w kratę ozdobną oraz drewnianą bronę, dzię-
ki czemu podkreślona zostanie dawna funkcja obiektu. 
Brama stanie się przez to bardziej atrakcyjna pod wzglę-
dem turystycznym.

Tereny zielone w rynku zostaną ogrodzone płotkami, 
wykonane zostaną trawniki dywanowe.

Ponadto w rynku zostaną ustawione donice na rośliny 
ozdobne i posadzone klony.

Na parkingu obok kościoła św. Władysława ustawio-
nych zostanie osiem kramów drewnianych, zadaszonych, 
przeznaczonych na cele handlowe. Nie będę one trwale 

Będzie parking, brona, zieleń, kramy

Projektowany parking przy ośrodku zdrowia.

Projektowana krata i brona w Bramie Krakowskiej.

związane z podłożem, będzie je można przewozić w inne 
miejsca według potrzeby.

W ramach zadania 
zakończona zostanie 
także adaptacja bu-
dynku mieszkalnego 
na ul. Targowej na 
Centrum Informacji 
Turystycznej (prace 
budowlane oraz wy-
posażenie obiektu).

Przewidywany ter-
min zakończenia realizacji tych zadań przypada na poło-
wę bieżącego roku, za wyjątkiem kraty i brony w Bramie 
Krakowskiej, które mają zostać zamontowane do końca 
sierpnia.

Niemal wszystkie zadania (za wyjątkiem kramów) zre-
alizuje Zakład Remontowo-Budowlany „Darbud” Darow-
ski Adam z Kłody, który został wybrany w wyniku proce-
dury przetargowej. Przetarg na dostarczenie drewnianych 
kramów wygrał Zakład Stolarski Józef Niedźwiecki z Ko-
tuszowa.

Piotr Walczak
Rysunki na podstawie dokumentów przetargowych
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W sobotę, 8 marca br. w Gminnym Centrum Kultury 
w Szydłowie, Panie świętowały Dzień Kobiet.

Wieczór rozpoczął się od występów artystycznych. Na 
początku uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szydło-
wie zaprezentowali się w angielskim tańcu dawnym. Za 
swój występ wprowadzający publiczność w atmosferę 
dworską nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

W następnej kolejności uczniowie klas I-III Szkoły 
Podstawowej w Szydłowie zatańczyli „Kalinkę”. Trzeba 
przyznać, że z przyjemnością oglądało się tak liczną, a za-
razem zgraną grupę młodych artystów. Natomiast ucznio-
wie klas IV-VI zaprezentowali składankę rockandrollową. 
Także ten występ nagrodzony został długimi oklaskami. 
Występy podopiecznych Szkoły Podstawowej przygoto-
wała Pani Edyta Sadłocha, która prowadzi zajęcia tanecz-
ne, tak lubiane przez dzieci, a jednocześnie przynoszące 
wspaniałe efekty.

Na zakończenie występów tanecznych zaprezentowała 
się para Zuzanna i Piotr Ziółkowscy w cza-czy. Pokazy 
taneczne gimnazjalistów przygotowała instruktorka Pani 
Agnieszka Ziółkowska.

Na zakończenie występów artystycznych wystąpi-
li z koncertem muzycznym Bartosz Cecot oraz Bartosz 

Kuca. Młodzi mieszkańcy naszej gminy zostali nagrodze-
ni zasłużonymi brawami i podziękowaniami.

Tradycyjnie życzenia dla naszych Pań złożyli przedsta-
wiciele władz samorządowych: Jan Klamczyński - wójt 
gminy oraz Janusz Juszczak - przewodniczący rady gminy. 
Jan Klamczyński, jak co roku podarował każdej kobiecie 
symbolicznego tulipana, a wicestarosta Powiatu Staszow-
skiego Michał Skotnicki przekazał Paniom życzenia oraz 
słodki upominek. Wieczór zakończył się poczęstunkiem 
dla gości.

Tekst i fot. Maria Stachuczy

DZIEŃ KOBIET

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra nieprze-
rwanie od 22 lat. W dniu 12 stycznia br. zagrała 

także w Szydłowie. Do puszek i podczas aukcji zebrano 
w sumie 5.258,69 zł (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 
osiem zł i 69 gr).
 Pieniądze do puszek zbierały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Szydłowie w godzinach dopołudniowych. 
Zebrano w ten sposób 2.998,69 zł.
 Po południu w sali gimnastycznej szydłowskiego 
Gimnazjum odbyła się licytacja przedmiotów połączona 
ze sprzedażą ciast. Uzyskano dzięki temu kwotę 2.260 zł.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 Od strony artystycznej, znakomity pokaz umiejęt-
ności tanecznych zaprezentowali uczniowie Gimnazjum. 
Warto było wysłuchać nie mniej pięknych popisów wo-
kalnych. Program artystyczny i scenografię przygotowa-
li uczniowie pod opieką Agnieszki Ziółkowskiej. Całość 
koordynowało Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na 
czele z dyrektor Marią Stachuczy.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Justyna Zbytek
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We wtorek wieczorem, 4 marca, w Międzynarodo-
wym Centrum Kultur w Kielcach odbyło się uro-

czyste wręczenie nagród szóstej edycji „Świętokrzyskiej 
Victorii”. Gospodarzami gali byli przewodniczący Sejmi-
ku Tadeusz Kowalczyk i marszałek Adam Jarubas.
 Podczas uroczystości laureatom wręczano statuet-
kę i prestiżowy laur zwycięzcy. Laureatami szóstej edycji 
zostali: profesor Regina Renz, Gmina i Miasto Chęciny 
oraz Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A .
 Uroczystą galę uświetniły występy uczniów Ze-
społu Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego 
w Kielcach. Zagrał kwartet smyczkowy w składzie: Elż-
bieta Ignaczak - I skrzypce, Katarzyna Wójcik - II skrzyp-
ce, Katarzyna Woźniak - altówka, Zuzanna Samczyńska 
- wiolonczela. Kolejnym wykonawcą był uczeń z klasy 
fortepianu Jan Bieniasz, następnie umiejętności wokalne 
zaprezentowała Sylwia Ziółkowska przy akompaniamen-
cie profesora szkoły muzycznej mgr Jacka Ciołczyka.
 Wieczór zakończył koncert Łukasza Zagrobelne-
go. Artysta wystąpił wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filhar-
monii Świętokrzyskiej.

Tekst: Agnieszka Ziółkowska
Fot. Justyna Zbytek

Młodzi na scenie Filharmonii Świętokrzyskiej

W dniach 26-28 marca odbył się XX Jubileuszowy 
Festiwal Kultury Szkół w Staszowie. 

 Od 1994 roku Staszowski Ośrodek Kultury orga-
nizuje największy w regionie festiwal twórczości uczniow-
skiej. Na scenie prezentują się soliści, zespoły wokalne, 
taneczne i teatralne ze szkół podstawowych i gimnazjów 
z całego powiatu staszowskiego. Wszystkie programy są 
przygotowywane wyłącznie przez nauczycieli pracują-
cych w szkołach.

 Uczniowie Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta 
w Szydłowie prezentowali układy taneczne na scenie sta-
szowskiego ośrodka Kultury w roku 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 , 2014.  
 W tym roku uczniowie gimnazjum zaprezentowa-
li się w tańcu dawnym i tańcu nowoczesnym w stylu Hip-
-Hop. 
 Poprzez olbrzymie zaangażowanie się uczniów  
gimnazjum w festiwal i inne przedsięwzięcia artystyczne, 
nasza szkoła staje się ośrodkiem życia kulturalnego gmi-
ny.
 W festiwalu Kultury Szkół w Staszowie w tym 
roku zatańczyli: Aleksandra Bania, Katarzyna Kogut, 
Małgorzata Michalec, Zuzanna Ziółkowska, Aleksandra 
Czechowska, Paulina Samiec, Katarzyna Jaros, Katarzyna 
Najman, Karina Rózga, Weronika Skotnicka, Anna Woj-
terska, Piotr Ziółkowski, Iwona Jagiełło .

Tekst i fot. Agnieszka Ziółkowska

FESTIWAL KULTURY SZKÓŁ
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KS. BISKUP W GIMNAZJUM

17 marca 2014 r. to szczególny dzień w życiu naszej 
społeczności szkolnej – przeżywaliśmy odwiedziny 

Księdza Biskupa Mariana Florczyka.
  Uroczystość odbyła się o godzinie 11.00 w sali gimna-
stycznej gimnazjum, gdzie na spotkanie z Biskupem przy-
byli wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne,  pracownicy 
szkoły oraz przedstawiciele rodziców. Pani Dyrektor bardzo 
ciepło i serdecznie przywitała dostojnego gościa w progach 
szkoły. Na tę okoliczność uczniowie pod kierunkiem na-
uczycieli: pani dyrektor Doroty Kowalczewskiej – Spetel 
i pani Doroty Miklaś przygotowali wzruszającą część ar-
tystyczną pt. „Zaufali Jezusowi” - nawiązującą  do treści 
biblijnych. Poruszające sceny oraz piosenki zmuszały do 
chwili zadumy nad sensem życia, wiarą, nadzieją i miłością. 
Młodzież podziękowała Księdzu Biskupowi za Jego obec-
ność ciepłymi słowami i bukietem wiosennych kwiatów, 
zapewniając o swojej modlitwie i miłości do Jezusa.
  Ksiądz Biskup nagrodził występ gromkimi brawami, 
podziękował uczniom i nauczycielom oraz wygłosił bar-
dzo pouczającą mowę nawiązującą do przedstawienia. 

WIZYTA KS. BISKUPA W SZYDŁOWIE
W tym roku w naszej parafii przeżywamy wizytację 

kanoniczną. Poprzednia była w roku 2005. Central-
nym punktem podumowującym wizytację będzie obec-
ność Księdza Biskupa w niedzielę 22 czerwca. Wtedy też 
odbędzie się bierzmowanie młodzieży klas II i III Gim-
nazjum. Wizytacji dokonuje Ks. Biskup Marian Florczyk, 
Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej.
 W poniedziałek 17 marca ks Biskup odwiedził 
szkoły znajdujące się na terenie naszej parafii, odwiedził 
także Urząd Gminy w Szydłowie. Najpierw Ks. Biskup 
spotkał się z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawo-
wej w Solcu, następnie odwiedził Gimnazjum w Szydłowie 
i Szkołę Podstawową. Spotkania miały odświętny i bardzo 
serdeczny charakter. Po obejrzeniu krótkich przedstawień 
w wykonaniu uczniów, były spotkania z uczniami w po-
szczególnych szkołach i spotkania z nauczycielami. Ks. 
Biskup w spotkaniach z dziećmi umiejętnie wprowadzał 
elementu humoru, przekazując jednocześnie ważne, du-
chowe treści. W spotkaniach z nauczycielami Ks. Biskup 
podkreślał, że jego obecność w szkołach to nie wizytacja, 
ale wizyta, w której pragnie podziękować nauczycielom 
za trud wychowania młodego pokolenia i docenić niełatwą 
pracę pedagogów.
 Ostatnim punktem tej części wizytacji  było spo-
tkanie z pracownikami i wójtem Szydłowa w budynku 
Urzęgu Gminy. 

ks. Ryszard Piwowarczyk

Następnie swoje słowa  skierował do młodzieży. Umiejęt-
nie wprowadzając elementy humoru, przekazywał ważne 
duchowe treści. Na zakończenie udzielił zebranym paster-
skiego błogosławieństwa na dalszą pracę i naukę.     
  Wizytę zakończyło spotkanie z nauczycielami, podczas 
którego Biskup wyraził wdzięczność za  poświęcenie 
i trud wkładany w wychowanie i nauczanie młodego po-
kolenia. Spotkaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmos-
fera, co dodało wszystkim otuchy i siły do pokonywania 
codziennych trudności.

Tekst: Małgorzata Boś
Zdjęcia: Mirosław Ziółkowski
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Szkolna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funk-
cjonuje w ramach projektu „Nasza szkoła to nasz przy-

jaciel” realizowanego przez Gminne Centrum Kultury 
w Szydłowie na terenie szkół gminy Szydłów i mieści się 
w Gimnazjum im. W. Reymonta. Poradnia udziela dzie-
ciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szkolna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest 
miejscem działalności diagnostycznej, terapeutycznej, 
profilaktycznej i doradczej. Pomoc psychologiczno-pe-
dagogiczna oparta jest na współpracy z rodzicami ucznia, 
uczniem, szkołą i pedagogiem. 

Celem pracy pedagoga jest uzupełnianie, rozszerzanie 
i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej 
i opiekuńczej nauczycieli. Zadaniem głównym jest po-
moc w rozwiązywaniu problemów uczniów zarówno tych 
szkolnych, osobistych jak i rodzinnych. 

Pedagog dba o wszechstronny rozwój ucznia, organizuje 
i prowadzi wszelkiego rodzaju zajęcia o charakterze in-
tegracyjno-profilaktyczno-terapeutycznym. Częstą formą 
pracy jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci 
i rodziców. 

Poradnia prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
dla uczniów o stwierdzonej dysleksji (dysgrafii, dysorto-
grafii). Zajęcia te oparte są o program edukacyjno-terapeu-
tyczny. Mają one na celu wszechstronny rozwój funkcji 
poznawczych, utrwalanie znajomości reguł ortograficz-
nych, rozwijanie umiejętności poprawnego pisania i czy-
tania oraz rozwijanie sprawności językowej. 

Do zadań należy również :
- Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz 
analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. 
- Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i na-
uczycieli. 
- Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycz-

Szkolna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nych w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i na-
uczycieli, 
- Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycieli wynikających z programu wychowawczego 
szkoły i programu profilaktyki. 
- Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez 
szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakre-
sie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu
-Diagnozowaniu środowiska ucznia.
-Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywi-
dualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia.
- Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowo-
dzeń szkolnych.
- Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej.
- Wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku 
dalszego kształcenia
- Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wy-
równujących szanse edukacyjne ucznia.
- Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wy-
magań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez 
nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
- Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych. 
- Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych 
w sytuacjach kryzysowych.

Zadaniem szkolnej poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej jest przede wszystkim wspierać, próbować zrozumieć, 
szukać przyczyn i wskazywać możliwości rozwiązań pro-
blemów ucznia. 

Iwona Nawrot
Pedagog

TEGOROCZNE NOMINACJE
31 marca br. zakończyło się 

przyjmowanie zgłoszeń - 
nominacji do tegorocznych Na-
gród Gminy Szydłów „Przyjaciel 
Szydłowa” i „Pasjonat Małej 
Ojczyzny”. Do obydwu tytułów 
zgłoszono po trzy kandydatury.

O tym, komu przyznane zo-
staną okolicznościowe statuetki 
przekonamy się 27 czerwca br. 
Na Świętego Władysława wła-
śnie planowana jest uroczystość 
wręczenia nagród laureatom.

Nominacje do tytułu „Przyjaciel Szydłowa”:
Janusz Cedro z Kielc
Ryszard Kuc z Tarnobrzega
Józef Szymański ze Staszowa

Nominacje do tytułu „Pasjonat Małej Ojczyzny”:
Stanisław Molisak z Gacek
Stanisław Wujcikowski z Szydłowa
Agnieszka Ziółkowska z Brzezin

(PW)
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Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomie-
rzu ogłosił wyniki naboru do projektu pn. „W kierun-

ku rozwoju spółdzielczości socjalnej” w ramach Priorytetu 
VII, Poddziałanie 7.2.2 PO KL. Biznesplan grupy inicja-
tywnej z Gminy Szydłów znalazł się na liście rezerwowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
i skierowany jest do osób prawnych - jednostek samorządu 
terytorialnego zakładających spółdzielnie socjalne wspól-
nie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, orga-
nizacjami pozarządowymi, kościelnymi osobami prawny-
mi działającymi na obszarze powiatów sandomierskiego, 
opatowskiego i staszowskiego.

Głównym celem projektu jest powstanie nowych pod-
miotów ekonomii społecznej - 3 spółdzielni socjalnych 
oraz utworzenie 15 nowych miejsc pracy dla osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Wsparciem szkoleniowo 
– doradczym objętych zostało 16 kobiet i 12 mężczyzn.

ZABRAKŁO PÓŁ PUNKTU
W pierwszym naborze środki na założenie spółdziel-

ni otrzymała Gmina Łoniów. W drugim naborze, oprócz 
czterech innych, udział wzięli reprezentanci z naszej gmi-
ny. Grupę inicjatywną utworzyła Gmina Szydłów wraz 
z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej. Czworo 
naszych przedstawicieli brało udział w szkoleniach na te-
mat spółdzielni socjalnych - w sumie 80 godzin.

Ostatnim etapem wnioskowania o 100.000 zł na zało-
żenie spółdzielni było złożenie do OPP w Sandomierzu 
projektu biznesplanu. W dn. 3 stycznia 2014 r. ogłoszo-
no wyniki oceny merytorycznej. Biznesplan z Szydłowa 
dostał wysoką punktację, niestety, do drugiego miejsca 
premiowanego dotacją w wysokości 100 tys. zł zabrakło 
zaledwie pół punktu. Wniosek umieszczony został na li-
ście rezerwowej.

GOPS

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

Już po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie przystępuje do realizacji projektu systemowe-
go 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”.

Jak co roku projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które 
są klientami pomocy społecznej.

Projekt ma na celu pomóc osobom bezrobotnym w zdobyciu i podwyższeniu aktywności zawodowej, podniesieniu 
kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych zwiększając tym samym pozycję i szansę na zdobycie pracy. 

Podczas zajęć uczestnicy mają zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe i zasiłki celowe zgodnie z ustawą o po-
mocy 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 2014 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
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W ARiMR trwa przyjmowanie wniosków o przyzna-
nie płatności bezpośrednich za 2014 r.      

Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do 
ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowi-
skowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie 
gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne w ramach 
PROW 2007 - 2013 za 2014 r. 

W tym roku dzień ten wypadał w sobotę, zatem powia-
towe biura ARiMR były wtedy nieczynne, jeżeli ktoś zde-
cydował się na złożenie swojego wniosku już pierwsze-
go dnia naboru, mógł to zrobić drogą elektroniczną przez 
Internet lub nadać go pocztową przesyłką rejestrowaną. 
Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej rodzajów 
płatności można składać do 15 maja. 

Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale 
nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniej-
szone należne im płatności o 1% za każdy dzień roboczy 
opóźnienia. 

Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez 
żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r. Ko-
rekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później 
niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi 
polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za 
każdy roboczy dzień opóźnienia.

Sylwester Celejowski 

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że 
w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. moż-

na ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwa-
lifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rol-
nictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych 
i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego 
i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 
lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.
 Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania do-
płaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z ty-
tułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de 
minimis w rolnictwie”.
 UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR 
WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
 W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowa-
no rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 
24.12.2013, str. 9). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. rozporzą-
dzenia łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie 
przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy 
i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podat-
kowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz 
w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie 
może przekroczyć 15 000 euro.
 Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na 
przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany ge-
netycznie modyfikowanej AMFLORA.
Więcej szczegółów:
· w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach, ul. Piaskowa 
18, tel. 41/3433190 wew. 24 i 26
· na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl

WNIOSKI DO 15 V

Wójt Gminy Szydłów informuje, że producenci 
rolni, którzy są posiadaczami lub współposia-

daczami gruntów rolnych położonych na terenie gmi-
ny Szydłów, winni składać wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie  od 
1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fak-
turami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju na-
pędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 
2014 r. do 31 lipca 2014 r.  Wypłata zwrotu podatku 
akcyzowego nastąpi w 2014 r. przelewem na rachu-
nek bankowy podany we wniosku w terminie: 1-31 
października 2014 r. 
- Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rol-
nych w 2014 roku – 86 l
- Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego 
w 2014 roku – 0,95 zł
- Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków 
rolnych w 2014 roku – 81,70 zł

ZWROT PODATKU 
AKCYZOWEGO

Sprzedam żerdzie, stemple, słupki, 
paliki do drzewek

Korzenno 2, 26-035 Raków
Tel. 501-676-511

REKLAMA
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Prośba o przekazanie 1% podatku dla dziewczynek cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce.

Szanowni Państwo! Jeżeli zechcecie przekazać 1% podatku na leczenie i rehabilitację naszych córek, które cierpią 
na mózgowe porażenie dziecięce, prosimy o zrobienie tego na rzecz:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” nr KRS 0000186434

z koniecznością wpisania w informacjach uzupełniających: Natalia i Patrycja Szyba nr 439/S.

  DZIĘKUJEMY ZA POMOC!!! Rodzice Patrysi i Natalci

1% dla Patrysi i Natalci

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr 
XLIV/207/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Urząd Gminy informuje, że opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok 2014 należy wpłacać 
kwartalnie (za trzy kolejne miesiące bez wezwania) 
w następujących terminach:

• I KWARTAŁ (styczeń / luty / marzec)
 do 28 lutego 2014 r.
• II KWARTAŁ (kwiecień / maj / czerwiec)
 do 30 maja 2014 r.
• III KWARTAŁ (lipiec /sierpień /wrzesień)
 do 30 września 2014 r.
• IV KWARTAŁ (październik / listopad / grudzień)
 do 30 listopada 2014 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
można wpłacać u sołtysów (inkasentów) swoich miej-
scowości, a także na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

09 8521 0006 2001 0000 0130 0002

wraz z podaniem miesięcy (raty), której dotyczy opłata.

OPŁATY ZA ODPADY 
KOMUNALNE

Komeda Powiatowa Policji w Staszowie 
informuje

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Dzielnicowy Rejonu Służbowego Gminy Szydłów
st. asp. Tomasz Bilski 

PRZYJMUJE INTERESANTÓW:
- PONIEDZIAŁEK w godz: 12:00 - 14:00

- CZWARTEK w godz: 14:00 - 16:00

W BUDYNKU BYŁEGO POSTERUNKU POLICJI

W sprawach nie cierpiących zwło-
ki kontakt telefoniczny z Dyżurnym 
Komendy Powiatowej Policji w Sta-
szowie telefon nr (15) 864-72-05 oraz 
telefon alarmowy 997, 112.

W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy 
Policji w Staszowie lub jego zastępcy przyjmuje w ponie-
działki w godz: 15:00-16:00. 

Ponadto codziennie, w godzinach służby, interesantów 
w sprawach skarg i wniosków  przyjmują pracownicy wy-
znaczeni, a w razie ich nieobecności dyżurny jednostki. 

Świętokrzyski Komendant Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach lub jego zastępcy w sprawach skarg i wnio-
sków, przyjmują w poniedziałek w godz: 15:00-16:00.

Ponadto Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Kiel-
cach, a także policjanci Zespołu Skarg i Wniosków, przyj-
mują interesantów w poniedziałki w godz: 15:00-16:00, 
w pozostałe dni w godzinach urzędowania. 

Telefon Zaufania KGP 0-800-120-226

Telefon Zaufania KWP Kielce 0-800-559-975
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Gmina Szydłów pozyskała z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 80 tys. zł na kolejny 

etap renowacji zabytkowych XIV-wiecznych polichromii 
w kościele pw. Wszystkich Świętych.

Wniosek został złożony do Programu „Dziedzictwo Kul-
turowe”, priorytet I - „Ochrona zabytków”. Z około 1500 
wniosków złożonych do tego priorytetu, dotacje otrzyma-
ło 25% wnioskodawców.

Kościółek pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie to 
najstarszy i jeden z najcenniejszych zabytków Szydło-
wa. Niezwykłe polichromie odkryto po pożarze kościółka 
w 1944 r., kiedy na skutek temperatury odpadły wewnętrz-

KOLEJNE FUNDUSZE NA KOŚCIÓŁEK
ne, późniejsze tynki. Niestety, średniowieczne malarstwo 
nie zostało wówczas fachowo zabezpieczone. Profesjonal-
ne, kompleksowe prace konserwatorskie rozpoczęły się 
dopiero w 1999 r. pod kierunkiem prof. Andrzeja Łojsz-
czyka z ASP w Warszawie.

Obecnie kościół nie jest wykorzystywany do celów sa-
kralnych. Kilka razy w roku odbywają się w nim kame-
ralne koncerty i uroczystości gminne. Piękniejące z roku 
na rok polichromie współtworzą niepowtarzalny klimat 
podczas tego typu spotkań.

Piotr Walczak

Gminne Centrum Kultury realizuje umowę podpisaną 
za Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w 

Kielcach pod tytułem „Organizacja spotkań z mieszkańca-
mi i wydanie zbioru lokalnych tradycji i dziedzictwa kul-
turowego”. Wniosek został dofinansowany kwotą 8.415 zł. 

W tym momencie  zajmujemy się już pisaniem tekstu 
i przepisywaniem informacji zebranych od mieszkańców 
w czasie spotkań, które odbywały się w naszej siedzibie. 
Wydawnictwo o roboczym tytule „Dziedzictwo kulturo-
we i tradycje Ziemi Szydłowskiej” będzie zawierało oko-
ło 120 stron, a poszczególne rozdziały dotyczyć będą: 
historii i kultury materialnej oraz duchowej, lokalnych 
tradycji świeckich i kościelnych, gwary, sztuki ludowej 
i rękodzieła, tradycyjnych potraw regionalnych. Całość 
tekstu urozmaicona będzie szeregiem zdjęć obrazujących 
poszczególne zagadnienia.  Bardzo dziękuję mieszkańcom 

(Wkrótce) Nowe wydawnictwo o Szydłowie

Szydłowa za zaangażowanie w czasie zbierania informacji 
do książki, szczególnie dziękuję Pani Stanisławie Rózdze 
oraz Zygmuntowi  Karasińskiemu. Jeśli posiadają Pań-
stwo ciekawe informacje o tradycjach lokalnych lub stare 
zdjęcia  naszej gminy prosimy o dostarczenie ich do sie-
dziby Gminnego Centrum Kultury. Celem wydania książ-
ki jest zachowanie od zapomnienia miejscowych tradycji , 
obrzędów i zwyczajów, ponieważ w dzisiejszych czasach 
coraz częściej zapominamy o naszym lokalnym dziedzic-
twie  kulturowym.

Maria Stachuczy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nikt 
nie może zatrzymać dowodu osobistego, chyba, że 

możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawar-
tego w przepisach prawa.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podsta-
wy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawie-
nia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie 
znajduje umocowania w obowiązujących przepisach pra-
wa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wyko-
rzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub 
innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwe-
go przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę 
osoby, której dane zostały wykorzystane.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, zgłasza nie-
zwłocznie ten fakt organowi dowolnej gminy, a w przy-

CHROŃ SWOJE DANE OSOBOWE
padku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, 
w urzędzie konsularnym RP. Dokument taki zostanie na-
tychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co 
daje gwarancję bezpieczeństwa właścicielowi dokumentu, 
że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przy-
padku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nie-
uczciwego znalazcę.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraci-
ła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego 
banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie infor-
matycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co 
skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobo-
wiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych oso-
bowych poszkodowanej osoby. 

(usc)
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W dniu 5 stycznia 2014 roku odbył się w kościele pa-
rafialnym w Szydłowie koncert kolęd i pastorałek 

przygotowany przez Adama Kluszczyńskiego.
  Zespół wykonawczy stanowiła w połowie grupa doro-
słych: Stanisław Zawada, Agnieszka Makowska, Maria 
Frąk, Henryka Kluszczyńska i grupa młodzieży: Hubert 
Laskowski, Piotr Ziółkowski, Kasia Kogut, Zuzia Ziół-
kowska i Sylwia Ziółkowska.
  Połączenie młodości z doświadczeniem zaowocowało 
efektem spotęgowanej ekspresji muzycznej, a pierwsza 
kolęda Z Narodzenia Pana zaśpiewana przed mszą św. 
była próbą możliwości brzmienia zespołu. Kolejna Witaj 
gwiazdko złota wykonana ładnie brzmiącym głosem przez 
Sylwię Ziółkowską wprowadziła słuchaczy / uczestników 
mszy św. w stan religijnego uniesienia patriotycznego. Li-
rycznie i ciepło śpiewała Kołysankę Marii Panny Henryka 
Kluszczyńska podczas ofiarowania. Po mszy św. rozpo-
częły się prezentacje instrumentalne Huberta Laskowskie-
go i Piotrka Ziółkowskiego. Połączenie fletu altowego, 
fletu tenorowego i głosu sopranowego przyniosło ciekawy 
efekt brzmieniowy, który został osiągnięty przez rodzeń-
stwo Ziółkowskich w zaprezentowanej pastorałce Przy 
onej górze.
  Stanisław Zawada swoim doniosłym barytonem przy-
pomniał, śpiewając z dużym wyczuciem, rzadko wyko-
nywaną kolędę Ach witajże pożądana. Ładnie zabrzmiały 
solowe wykonania debiutantek: Kasi Kogut i Agnieszki 
Makowskiej. Wołyńska pastorałka i Kolęda polskich dzie-
ci w Kazachstanie nawiązały do smutnych wigilii Pola-
ków na obczyźnie. Zabrzmiały jeszcze Hola, hola paste-

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

rze z pola, Tryumfy Króla Niebieskiego, Północ już była. 
W tych kolędach należy zauważyć wysoką kulturę brzmie-
nia głosu Sylwii Ziółkowskiej, a także czyste trzygłosowe 
brzmienie zespołu. Wszystkim wykonawcom akompa-
niował na syntezatorze relacjonujący ten koncert Adam 
Kluszczyński. Ksiądz Wojciech, wikary w szydłowskiej 
parafii, podziękował wykonawcom za przygotowanie kon-
certu kolęd i pastorałek.

Ps. Chciałbym podziękować p. Szczepanowi Rożkowi za 
nagranie tego koncertu. Będzie to miłą pamiątką dla każ-
dego z wykonawców, a także pomocą dydaktyczną w do-
skonaleniu brzmienia głosów.

Tekst: Adam Kluszczyński
Fot. Mirosław Ziółkowski

W  połowie 2013 roku Rada Gminy Szydłów przy-
gotowała listę kilkunastu odcinków dróg przezna-

czonych do odbudowy. Do 30 września 2013 r. należało 
złożyć wniosek do wojewody świętokrzyskiego w spra-
wie ich dofinansowania. Osobiście zwróciłem się do Rady 
Gminy, aby zabezpieczyła środki na ich budowę w gmin-
nym budżecie na rok 2014. Większość radnych wyraziła na 
to zgodę i w złożonym wniosku znalazło się pięć małych 
odcinków dróg w miejscowości Szydłów z możliwością 
realizacji tych inwestycji na zasadach współfinansowania 
tj. wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony w konkursie 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pod 
warunkiem zabezpieczenia finansowego w budżecie gmi-
ny. 

Rząd premiera Donalda Tuska zapewniał jeszcze w sierp-
niu 2013 r., że przeznaczy na budowę infrastruktury lokal-
nej 1 mld złotych w skali całego kraju. Jednak już pod 
koniec września okazało się, że środki te zostaną okrojone 
do 250 mln zł. Na początku stycznia 2014 r.  radni gminy 

Okrojone środki na budowę gminnych dróg
po zapoznaniu się ze stanem nawierzchni dróg gminnych 
uznali, że do przetargu budowlanego ruszą zaplanowane 
w 2013 r. odcinki dróg z wyłączeniem miejscowości Szy-
dłów. W lutym 2014 rząd pod naciskiem samorządowców 
postanowił zwiększyć kwotę z 250 mln zł na budowę dróg 
lokalnych do 900 mln zł. W wyniku zdarzeń do jakich do-
szło w ostatnich dniach, rząd ostatecznie przeznaczył pulę 
700 mln zł na ten cel (Uchwała Rady Ministrów z dn. 25 
marca 2014 r.) z czego na Województwo Świętokrzyskie 
przypada 35 mln 350 tys. zł. W związku z takim przebie-
giem  sytuacji a w konsekwencji brakiem realnych szans 
na otrzymanie 50% dofinansowania drogowego z progra-
mu NPPDL czyli 1 mln zł w przypadku naszej gminy, zo-
stanie przeprowadzony przetarg na budowę dróg zgodnie 
ze stanowiskiem Rady Gminy ze stycznia 2014 roku.

Jan Klamczyński
Wójt Gminy Szydłów
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Cienie watykańskich mew w Szydłowie
Na Anioł Pański biją dzwony,
Niech będzie Maria pozdrowiona,
Niech będzie Chrystus pozdrowiony.
Na Anioł Pański biją dzwony,
W niebiosach kędyś głos ich kona.

Takimi słowy K. P. Tetmajer rozpoczyna poetyckie 
rozważanie nad anielskim zwiastowaniem przez ar-

chanioła Gabriela Pannie Maryi, że poczęła z Ducha 
Świętego. W kościele katolickim chwila ta uświęcona 
jest biciem w dzwony i wezwaniem do maryjnej modli-
twy. Wiekowy to zwyczaj. Wiele na to wskazuje, że tak 
stary jak szydłowski kościółek Wszystkich Świętych. 

W początkach XIII wieku papież Grzegorz IX zarzą-
dził by Pozdrowienie Anielskie odmawiane było trzy 
razy dziennie. Do dnia dzisiejszego uproszczony zwy-
czaj ten zachował się i najczęściej o godzinie 12:00 far-
ne dzwony wzywają parafian do modlitwy, z wyjątkiem 
okresu wielkanocnego. (Spotykałem, że proboszczowie 
dzwonią na Anioł Pański o godz. 6:00 lub 18:00). W Wa-
tykanie, w każdą niedzielę o godz. 12:00, modlitwę Anioł 
Pański zwyczajowo celebruje papież. Po krótkiej kate-
chezie, udziela południowego błogosławieństwa zebra-
nym na placu św. Piotra i światu przez telewizję. Ostatnia 
niedziela miesiąca jest zawsze wyjątkowa. Papieskiemu 
błogosławieństwu towarzyszy dwoje dzieci, które post 
factum, uwalniają dwa białe gołąbki jako symbol ulatu-
jącego ducha świętego na fali papieskiego błogosławień-
stwa. Symbolika gołębi jest w dziejach znana, pojawia się 
wielokrotnie, m.in. w Nowym Testamencie u św. Marka. 
W Starym Testamencie gołębica przynosi Noemu wiado-
mość, że wody potopu ustąpiły. W średniowieczu gołębie 
uznawane były za czyste z powodu braku żółci, siedliska 
wszelkiego zła. Pablo Picasso w 1948 roku na serwetce 
w hotelu „Monopol” we Wrocławiu rysuje „gołębia po-
koju”. Później uznany symbol światowego pokoju. (Po 
latach miałem przyjemność przebywania w tym samym 
miejscu). Osobiście nie zgadzam się z baśniami o gołę-
bim sercu. Na pieńku mam zwłaszcza z synogarlicą ob-
rożną. Ten niewinnie wyglądający turecki gość, bezlito-
śnie rozprawił się z naszą rodzimą turkawką. Dawno już 
nie widziałem turkawek. W Warszawie z powodu nad-
miaru gołębi, ornitolodzy usiłują zakwaterować sokoły. 
W Watykanie chyba niesłusznie ale zgodnie z tradycją, 
sięgnięto po ten wypróbowany i uniwersalny gołębi wy-
raz dobroci i łagodności. W wydarzeniu tym dopatrzy-
łem się pewnej ciekawostki. Z moimi czytelnikami, spo-
strzeżeniami tymi chcę się podzielić. Nie należy mylić 
modlitwy na Anioł Pański z wyjątkowo uroczystą mszą 
świętą celebrowaną przez papieża i specjalnym błogosła-
wieństwem papieskim „Urbi et Orbi” (miastu i światu), 

wygłaszanym z loggi bazyliki św. Piotra, które ma cha-
rakter orędzia. 

Zainteresowałem się, dlaczego wypuszczone przez 
dzieci gołębie nie chcą odlatywać, psując szlachetny 
zamysł symbolicznego wrażenia ulotności Ducha Świę-
tego. Miliardy ludzi widziało jak w przypadku naszego 
papieża, po krótkim przelocie, wielokrotnie zawracały 
i usiłowały siadać na Ojcu Świętym. Papież Benedykt 
XVI w swojej łagodności, bywał zmuszany ratować piu-
skę i wykonywać gesty wypraszające gołąbki. Dziarski 
papież Franciszek miewa także problemy z tymi gołąb-
kami. Bywało, że koniecznie chciały mu „uporządko-
wać” fryzurę. Problem rysuje się bardzo poważnie.

Gołąbki nie chcą latać! Najwyraźniej kombinują jak 
nie odlecieć z papieskiej biblioteki. 

Potem da się słyszeć nieprzyzwoicie złośliwe aneg-
doty, że gołębie nie zawsze przestrzegają zasad higieny 
i któryś rzekomo napaskudził. Nie jest to prawda. Prawo 
Murphiego jednak mówi „– Jeżeli może się coś stać to się 
stanie”. Może się więc zdarzyć, że zestresowane gołębie 
nie uszanują jego świątobliwości i towarzyszących mu 
eminencji i ekscelencji . 

Problem musi być gdzieś pogrzebany. Gołębie z natu-
ry latać lubią.

Przyczyną zamieszania są mewy. Atakują gołębie 
zajmujące w warunkach miejskich tą samą niszę pokar-
mową co gołębie. W warunkach nadmorskich konfliktu 
miedzy mewami i gołębiami nie obserwowałem bo oba 
gatunki zajmują zróżnicowane nisze pokarmowe. Mewy 
śmieszki na okres lęgowy odlatują z nad morza. Szla-
kiem rzek przenoszą się w głąb lądu, żeby tam gniazdo-
wać i wychować potomstwo. Nie wystarcza im pokarmu 
wodnego i wtedy dochodzi do konfliktów przy ptasim 
lądowym bufecie. Kruki, wrony, gawrony, wrońce (zwa-
ne też czarnowronami), szpaki, gołębie, mewy, na lądzie 
okresowo znajdą się w jednej, przeważnie miejskiej ni-
szy pokarmowej. W okolicach śmietników i wysypisk 
śmieci, konflikty będą się więc ujawniały. Gołębie i waż-
niejsze krukowate wymieniłem bez opisu z nadzieją, że 
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wszystkie bez trudu będą rozpoznane. Występują licznie 
w Szydłowie i okolicach. Podpowiem jedynie, że au-
tor znanej piosenki „Czarna była jak wrona, jak wrona, 
lecz nie miała ogona, ogona” nie miał zielonego pojęcia 
jak wygląda wrona i na długo wprowadził miliony lu-
dzi w błąd, także mojego serdecznego przyjaciela który 
nazywa się „Wrona”. Nieoczekiwanie zapytany jak wy-
gląda, odpowiedział błędnie – czarna! Jak w piosence. 
Podpowiem także, że tylko krukowate lubią spacerować 
po trawnikach defiladowym oficerskim krokiem, lewa 
– prawa – lewa itd. Podobna szpakom, brązowa, lekko 
szpakowata pani kosowa i czarniutki pan kos, z ozdob-
nym pomarańczowym dziobkiem, będzie po trawniku 
spacerował podskokami obunóż, podobnie jak popularne 
kwiczoły czy wszystkie inne drozdowate. Zachęcam do 
obserwacji.

 Krukowate, drozdowate, to dzisiaj temat poboczny 
i nie będziemy go rozwijać. Z mewami jest mały kło-
pot – do Szydłowa zaglądają rzadko. Będzie się tak dzia-
ło dopóki w Szydłowie nie powstanie solidny zbiornik 
o którego budowę upominam się, z maniakalnym upo-
rem (Kurier nr 46). Okazuje się, że istnieje prostoliniowa 
zależność między rozwojem w Szydłowie intensywnej 
gospodarki sadowniczo – rolnej a pojawieniem się na 
szydłowskim nieboskłonie mew i innego ptactwa wodne-
go. Oby jak najszybciej szydłowski nieboskłon znaczyły 
krzyże kaczek krzyżówek , szum skrzydeł łabędzi nie-
mych wzbudzał zachwyt i podziw. Nie będzie w Szydło-
wie mew – zakończą się intensywne uprawy. Wyschną 
szydłowskie źródła. Innych konsekwencji nie musimy 
się domyślać, pisałem na ten temat.

Czas rozwagi nastał. 
Studni głębinowych corocznie niebezpiecznie przy-

bywa. 
Jest oczywistą oczywistością, że przy takiej eksplo-

atacji, wody dla wszystkich nie wystarczy. Na pewno 
braknie jej w szydłowskich kranach i „Ciekącej”.

Prawda ta znana jest w Szydłowie, ale nie wszyscy do-
puszczają takie myślenie. Wiem, że liczna grupy zacnych 
obywateli, zgadza się z moimi spostrzeżeniami. Świado-
mi są, że nie można korzystać z zasobów wodnych bez 
umiaru i stworzenia warunków ich odnowy. Kombina-
torskie postawy i pokrętnie łagodzące wypowiedzi, są 
zwyczajnie nieuczciwe. Nie rozwiązują problemu tylko 
utrwalają i pogarszają stan. Sukcesem było by, gdyby 
wszystkie uprawy rolne, mogły być nawadniane ale nie 
najwyższej jakości wodą pitną. To wielkie bogactwo na-
turalne Szydłowa i okolicy i nie należy go brać dwoma 
rękami. 

Docelowo do nawadniania upraw powinno stosować 
się wodę ze zbiornika szydłowskiego i rzeki „Czarnej”. 
Taką gospodarkę wodną należy wspierać i do tego dą-
żyć. Szkoda czasu - spółka wodna już powinna powstać 
i zająć się problemem nawadniania upraw. Żaden pro-

gram promocyjny nie jest nawet porównywalny z wybu-
dowaniem solidnego zalewu z kąpieliskiem, pląsającymi 
żaglami i całym wodniackim programem. Jest to bardzo 
ważne. 

Mam pretensje do Kazimierza Wielkiego, że nie wy-
budował zalewu na szydłowskim podzamczu. Na ukoń-
czenie prac, pewnie rok by mu wystarczył i problemów 
by nie było. Współcześni muszą liczyć na Jana „Odnowi-
ciela”. Jako, że „Wielkim” nie jest, opatrzmy plan reali-
zacji współczynnikiem – 6 i z nadzieją spoglądajmy na 
rok 2020. To dobra data. Za młodu, nabudowałem się ja 
corocznie w Szydłowie większych lub mniejszych kąpie-
lisk. Zawsze komuś to przeszkadzało, albo burzowe wez-
brania wód rozwalały nam tamy. Może dlatego bardzo 
leży mi na sercu uporządkowanie w Szydłowie gospodar-
ki wodnej. Warunkuje nawadnianie upraw i zwiększenie 
zamożności mieszkańców. Dobre nastaną czasy kiedy po 
zakamarkach szydłowskich uliczek, błądzić zaczną cie-
nie mew i innego ptactwa wodnego, podobnie jak ma to 
miejsce w Watykanie. Oznaczać to będzie, że wodne po-
trzeby gospodarcze Szydłowa i okolicy, zostaną wstępnie 
zabezpieczone.

 Ciekąca Tybrem nie jest ale wystarczy. Najwyższa 
klasa czystości szydłowskich wód jest legitymacją naj-
ważniejszą. Porównania Szydłowa z Watykanem po-
zornie wydaje się lekkim przegięciem ale wcale tak nie 
jest. Watykan i Szydłów obszarowo jest absolutnie po-
równywalny. W Watykanie jest kościół pod wezwaniem 
św. Piotra a w Szydłowie są trzy kościoły, w tym jeden 
pod wyjątkowym wezwaniem św. Władysława (tylko 
dwa w Polsce). O tramwajach nie powiem bo nie ma ich 
w Szydłowie ani w Watykanie. Przed Bazyliką św. Pio-
tra jest spory plac a w Szydłowie rynek i plac zamkowy. 
W Szydłowie rządzi wójt a w Watykanie papież. Obaj 
wiodą żywot z poszanowaniem zasad celibatu. Z różnic 
zwraca uwagę fakt, że w Watykanie zamieszkuje lud-
ność wyłącznie przyjezdna. Od kilkudziesięciu wieków 
mieszkańców Watykanu obowiązuje wstrzemięźliwość. 
Nikt się tam nie urodził. Przyrost naturalny równa się 
zeru. Nie ma tam chrzcin, ślubów i wesel, tylko same po-
grzeby. Posługują się różnymi językami, ale jakoś się do-
gadują. W Szydłowie nie ma zaleceń wstrzemięźliwości. 
Z przyczyn idiopatycznych1 jest dobrowolnie przestrze-
gana i dzieci rodzi się mało. W socjalizmie wychodziło 
to lepiej, była nawet porodówka, szkoły były pełne. Inna 
sprawa, że dobrego przykładu w tym względzie w gminie 
nie ma. Prawie wszyscy mieszkańcy są rodowitymi o nie-
przeciętnie rozwiniętym poczuciu patriotyzmu lokalnego 
i „indywidualnego”. Dogadują się z trudem albo w ogóle 
pomimo tego, że posługują się wyłącznie jednym pol-
skim językiem. Innych różnic nie zauważyłem. Gdyby 
ktoś z czytelników był innego zdania, proszę do redak-

1   idiopatycznych - z nieznanych powodów
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cji dostarczyć karteczkę z wyraźnie napisanym adresem 
swojej poczty elektronicznej. Dla porównania prześlemy 
cudowne, dokumentalne, panoramiczne zdjęcia Kaplicy 
Sykstyńskiej, Bazyliki św. Piotra i innych. Oczekujemy 
do końca maja. 

Za daleko odszedłem jednak od tematu.
Przywołuję się do porządku i już wracam! 
Dla jego zamknięcia, konieczne jest ustalenie które 

z mew są sprawcami papieskich kłopotów.
Popularne w Polsce mewy śmieszki, spotkamy także 

i w Rzymie. Wielkością są porównywalne z gołębiami 
ale potrafią lepiej współpracować zespołowo. Na zdję-
ciu z ciemną plamką w okolicy pokrywy usznej. Robiąc 
zdjęcie, przekonałem się, jak bardzo są nieufne i pło-
chliwe. Lubią przebywać w grupie. Przysmakiem są dla 
nich świeże szprotki. Gołębie unikają jak ognia, agre-
sywnych mew śmieszek. Zdarza się czasem , że wrza-
skliwością i ostrymi jak igły dziobami przepędzą stadko 
gołąbków. Nic im nie grozi, mewy nie mają szponów ale 
pierze posypać się może. Tak naprawdę, papieskie gołąb-
ki najbardziej boją się mew romańskich, rzadziej wron 
jako ptaków środowisk leśnych, podobnie jak kruki. In-
teligentne wrony jak wszystkie krukowate, mogą jednak 
zaskakiwać. Czyżby gniazdowały w kamieniarskich za-
kamarkach Bazyliki św. Piotra? - Nie! Razem z mewami, 
cierpliwie okupują górne partię architektoniczne bazyli-

ki i kolumnady, aż plac opustoszeje. Zbiera się tam do 
100 000 osób. Spożywczych pozostałości nie brakuje ale 
żaden gołąb do spółki mewom potrzebny nie jest. Papie-
skie gołąbki nie mają zamiaru gościć w pięciogwiazdko-
wej mewiej restauracji, przepędzane są bezlitośnie tak 
na wszelki wypadek. Gołębie, swoją sytuację oceniają 
właściwie. Potrafią w locie osiągać większe szybkości 
niż mewy ale nie są tak zwrotne. Mogą natychmiast ucie-
kać lotem koszącym, albo zawracać. Tak się też dzieje. 
W obawie przed mewami czasem zawracają. Obserwu-
jemy to w telewizji. W Polsce mewy romańskie można 
spotkać na wybrzeżu bałtyckim w lecie i wczesną ciepłą 
jesienią. Są piękne, bardzo podobne do mewy białogło-
wej i srebrzystej, trudne do rozróżnienia. Nieco niższe 
i korpulentne, takie mewie XXL. To duże ptaki, 55-68 
cm, w locie około 150 cm. Świetnie przystosowane do 
środowiska wodnego ale gustują w pokarmie lądowym. 
Rybki, mięczaki, skorupiaki traktują deserowo. Mając 
do wyboru szprotkę, parówkę i pasztetówkę, zawsze wy-
bierały pasztetową. Prezentuję zdjęcie bo w Szydłowie 
nie można ich zobaczyć. To wyjątkowe zdjęcie zrobiłem 
w październiku 2013 roku w Kołobrzegu po tygodniowej 
zabawie w zanęty, podchody i stopniowe, powolnie zdo-
bywane zaufanie. Zawsze w tym samym ubraniu, w tym 
samym miejscu i z tym samym aparatem . 

Mam ładne zdjęcie i problem!
Polega na tym, że w rozpoznanej w Kołobrzegu, bez 

wątpliwości mewie romańskiej, nie mogłem zrobić zdję-
cia w październiku. A zrobiłem. Nie powinno jej tam być, 
a była. Powinna odlecieć z Polski poza Alpy we wrześniu 
podobnie jak żurawie a nie odleciała. Wygląda na to, że 
trafiłem na ptaka o ograniczonych możliwościach lot-
nych albo mewy romańskie ryzykując, podejmują próbę 
adoptowania się do polskich warunków zimowych. Miej-
my nadzieję, że poradziła sobie z oblodzeniem, śniegiem 
i niskimi temperaturami.     
 

W ten sposób rozwiązujemy jedną z wielu watykań-
skich tajemnic. Wiemy już dlaczego w każdą ostatnią 
niedzielę miesiąca papieże miewają kłopoty.

Żałuję, że nie poznają jej wszyscy ci, którzy nie lubią 
czytać moich artykułów. 

Nie podejrzewam żeby Papież Franciszek był czytel-
nikiem naszej gazety. Licząc na cud, ośmielę się złożyć 
Ojcu Świętemu Franciszkowi propozycję wymiany go-
łąbków na też ładne - mewki (wykluczam dwuznaczno-
ści). - Polecą!

Ryszard Kuc
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Z ŻYCIA STRZELCÓW
25 stycznia - Grupa 26 osób - strzelców Szydłowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego z Szydłowa i Rytwian oraz 
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go w Rembowie uczestniczyła w marszu na trasie Szydłów 
- Jabłonica - Kurozwęki - Szydłów. Marsz upamiętniał 151 
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r.
  W Kurozwękach przy płycie upamiętniającej powstań-
ców, wmurowanej w ścianę kościoła pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i św. Augustyna w Kurozwę-
kach, strzelcy zapalili znicze i zaciągnęli warty. Następnie 
przemaszerowali pod krzyż powstańczy na skarpie przy 
drodze z Kurozwęk do Staszowa. Tu także zapalono zni-
cze i zaciągnięto warty, które pełnili kolejno strzelcy z Ry-
twian, Szydłowa i Rembowa.
   Oprócz młodzieży strzeleckiej w marszu wzięli udział: 
Andrzej Kruzel - starosta staszowski, Robert Wyrazik - 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Rytwianach, Ma-
rek Skuza - radny gminy Szydłów, Wiesław Urbanowski 
i Piotr Hara - wychowawcy Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Rembowie oraz st. insp. ZS Marian Le-
siak - komendant szydłowskich strzelców.
   Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych: 
mrozu i opadów śniegu, wszyscy strzelcy raźno przeszli 
kilkunastokilometrową trasę.

7 lutego – Turniej Strzelecki przeprowadzony wraz ze  
Strzelcami z Młodzieżowego  Ośrodka Wychowawczego 
z Rembowa. 

8 lutego – Turniej Strzelecki zrealizowany w ramach pro-
jektu ,,Przeszłość dla przyszłości – młodzież tworzy Mu-

zeum Czynu Niepodległościowego w Koniemłotach” za-
kończony strzelecką biesiadą. 

8 marca – Marsz Szydłowskich Strzelców na trasie Szy-
dłów-Mokre-Koniemłoty w ramach projektu „Przeszłość 
dla przyszłości – młodzież tworzy Muzeum Czynu Nie-
podległościowego w Koniemłotach połączony z wysta-
wieniem warty honorowej przy krzyżu ufundowanym 
przez Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie. 

5 kwietnia – Turniej Strzelecki Pododdziału Szydłów 
i Pododdziału Rembów (z Ośrodka Opiekuńczo-Wycho-
wawczego) oraz marszobieg na trasie Szydłów – Brzeziny 
– Szydłów zakończony biesiadą przy ognisku.

Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie

Fot. Wiesław Urbanowski

Fot. Jan Mazanka

Szydłów, 5 kwietnia 2014 r.

Kurozwęki, 25 stycznia 2014 r.
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Sukces tenisistów w zawodach powiatowych

W Osieku 29.01.2014 r odbyły się Powiatowe Igrzy-
ska w drużynowym tenisie stołowym. Drużyna na-

szego gimnazjum w składzie Wojciech Makuła i Kamil 
Woźniak  zdobyła I miejsce. Na tych samych zawodach 
dziewczyny w składzie Ilona Opatowicz i Aleksandra Ja-
skólska zajęły II miejsce. Obie drużyny uzyskały awans do 
półfinałów wojewódzkich. 
 
IX Zimowy Turniej Tenisa Stołowego w Staszowie

W turnieju tym doskonale zaprezentowali się uczniowie 
Gimnazjum w Szydłowie zajmując odpowiednio w kate-
gorii chłopców   I miejsce Wojciech Makuła, III miejsce 
Kamil Woźniak. W kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła 
Aleksandra Jaskólska. Cieszy  fakt, że w turnieju starto-
wało też kilkoro absolwentów naszej szkoły, którzy zajęli 
czołowe miejsca.

Drużyna chłopców naszego gimnazjum awansowała do 
finału wojewódzkiego w tenisie stołowym

W Kazimierzy Wielkiej odbył się półfinał wojewódzki 
w drużynowym tenisie stołowym. Gimnazjum w Szydło-
wie reprezentowane było prze dwie drużyny. Drużyna 
dziewcząt w składzie Ilona Opatowicz  i  Aleksandra Ja-
skólska zajęła w tym turnieju II miejsce. Drużyna chłop-
ców w składzie Wojtek Makuła i Kamil Woźniak  zajęła 
I miejsce co dało im awans do finałów wojewódzkich.
 

Rekord hali OSiR w Staszowie w skoku wzwyż pobity

Wyczynu tego dokonał uczeń klasy IIIa Gimnazjum 
w Szydłowie Cezary Paluch podczas powiatowego tur-
nieju w skoku wzwyż. Turniej odbył się 04.02.2014 r. 

SPORTOWE SUKCESY GIMNAZJUM
w Staszowie. Czarek  w świetnym stylu pokonał wszyst-
kich przeciwników zdobywając I miejsce. Przy okazji 
ustanowił on rekord hali OSiR w Staszowie, poprawiając 
poprzedni o 15 cm wynikiem 165 cm.

Mirosław Ziółkowski

Cezary Paluch w skoku wzwyż na hali OSiR.

Zmagania w tenisie stołowym w Chmielniku

Uczniowie naszego gimnazjum, po raz kolejny 
wzięli w udział w sportowych zmaganiach w te-

nisie stołowym o Puchar Dyrektora Szkoły ZS NR 3 
w Chmielniku. 

Uczestnictwo w turnieju było kontynuacją tegorocz-
nych zmagań młodych zawodników po zwycięskich 
turniejach w Staszowie, Osieku a także Kazimierzy 
Wielkiej. Bieżący sezon turniejowy przyniósł w pół-
finałach wojewódzkich pierwsze miejsce drużynie 
chłopców (skład drużyny: Kamil Woźniak kl IIIb, 
Wojciech Makuła kl IIIb) oraz drugie miejsce druży-
nie dziewcząt (skład drużyny: Ilona Opatowicz kl IIIa, 
Aleksandra Jaskólska kl IIIa). Również w Chmielniku 
nasi zawodnicy okazali się najmocniejsi wygrywając 
gry pojedyncze i deblowe. Do gimnazjum wracali-
śmy z kompletem dyplomów i pucharów zabierając 
wszystkie miejsca na podium zawodnikom z pozosta-
łych szkół. Drużyna wzmocniona o uczniów: Wiolet-
tę Gardyńską kl IIIa i Dominika Króla kl IIa  godnie 
reprezentowała szkołę dostarczając nauczycielom i ro-
dzicom powodów do zadowolenia.

Tekst i foto: Dorota Miklaś
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Lok. Nazwisko i imię Klub Kraj Rok ur. Czas Strata do 1 Tempo na 
km

Mężczyźni
1 Mwangi Joel Maina Benedek-Team KEN 1985 00:23:18 +00:00:00 02:54,7
2 Kozłowski Artur Asclepios Poltraf Team POL 1985 00:23:34 +00:00:16 02:56,7
3 Siruk Dmytro Ukraina UKR 1991 00:23:52 +00:00:34 02:59,0
4 Olefirenko Igor Ukraina UKR 1990 00:23:57 +00:00:39 02:59,6
5 Kern Artur Unia Hrubieszów POL 1980 00:24:27 +00:01:09 03:03,4
6 Iveruk Mychaylo Ukraina UKR 1975 00:24:34 +00:01:16 03:04,2

Kobiety
1 Kudelicz Svetlana Mińsk BLR 1987 00:27:35 +00:04:18 03:26,9
2 Broniatowska Katarzyna AZS-AWF Kraków POL 1990 00:27:37 +00:04:20 03:27,2
3 Napieraj Dominika Żytniów POL 1991 00:28:18 +00:05:00 03:32,3
4 Szabó Tünde Benedek-Team HUN 1989 00:28:35 + 00:05:17 03:34,3
5 Cârlan Elena Daniela Benedek-Team ROM 1980 00:29:43 + 00:06:26 03:42,9
6 Wiśniewska-Ulfik Dominika RMD Montrail Team POL 1986 00:29:45 + 00:06:28 03:43,2

Wyniki biegu głównego na 8 km.

Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe w Szy-
dłowie to impreza międzynarodowa nie tylko z na-

zwy. Kolejna, 34 edycja  biegów potwierdziła tę tezę. 
W tegorocznej edycji imprezy wzięli udział biegacze 

z Ukrainy, Białorusi, Węgier, Rumunii a nawet z Kenii. 
Bieg główny ukończyło 136 zawodników i zawodniczek. 
W biegach dzieci i młodzieży udział wzięło 223 zawodni-
ków. Odbył się także 10-osobowy bieg VIP-ów.

Dopisała pogoda, co jest niezwykle istotne przy tego ro-
dzaju przedsięwzięciach, szczególnie w grudniu. Zacięta 
rywalizacja odbywała się w każdej kategorii – od malu-
chów do zawodników 70+. Pierwsza trójka otrzymywała 
dyplomy i nagrody. Okolicznościowy medal dostawał każ-
dy z uczestników po przekroczeniu linii mety.

W biegu głównym, który odbył się na dystansie 8 km 
zwyciężył Kenijczyk Joel Maina Mwangi oraz Białoru-
sinka Svetlana Kudelicz. Mwangi był pierwszym czar-

MIĘDZYNARODOWO W SZYDŁOWIE
noskórym biegaczem, który wziął udział w szydłowskiej 
imprezie. Svetlana startowała u nas po raz trzeci i było to 
jej pierwsze zwycięstwo w „polskim Carcassonne”. 

Organizatorzy ufundowali dla zwycięzców atrakcyj-
ne nagrody. Zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn, 
pierwsza dziesiątka otrzymała nagrody finansowe. Zwy-
cięzca i zwyciężczyni otrzymali po 3.000 zł. Wysokie 
nagrody w biegu głównym to przede wszystkim zasługa 
sponsorów, którzy hojnie wsparli najstarszą, sylwestrową 
imprezę biegową w Polsce.

Organizatorem imprezy było Gminne Centrum Kultu-
ry wraz z Urzędem Gminy Szydłów. Honorowy patronat 
nad imprezą objęła Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda 
Świętokrzyski i Adam Jarubas – Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Na starcie dziewczynki z najmłodszej kategorii wiekowej.

Bieg główny na 8 km wzdłuż malowniczych murów obron-
nych. W środku Kenijczyk Joel Maina Mwangi, który pro-
wadził od startu do mety.
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L. Nazwisko i Imię Klub/Szkoła Rok ur. Czas

Szkoły Podstawowe dziewczęta kl. I-II (320 m)
1 Sikora Patrycja SP Solec 2005 00:01:05
2 Mazur Małgorzata SP Solec 2006 00:01:08
3 Banaś Izabela SP Gnojno 2005 00:01:09

Szkoły podstawowe chłopcy kl. I-II (320 m)
1 Szemraj Kacper Topór Goźlice-Ossolin-Klimont. 2006 00:01:00
2 Wiśniewski Maciej Ostrowiec Świętokrzyski 2005 00:01:01
3 Wójtowicz Bartłomiej SP Solec 2005 00:01:03

Szkoły podstawowe dziewczęta kl. III-IV (425 m)
1 Szymańska Anna SP Gnojno 2003 00:01:20
2 Gruszczyńska Julia Kielce 2003 00:01:21
3 Suchojad Magdalena SP Solec 2003 00:01:28

Szkoły podstawowe chłopcy kl. III-IV (425 m)
1 Przewlekły Sylwester Topór Goźlice-Ossolin-Klimont. 2003 00:01:21
2 Konecki Patryk Topór Goźlice-Ossolin-Klimont. 2003 00:01:22
3 Cecot Mateusz SP Szydłów 2003 00:01:24

Szkoły podstawowe dziewczęta kl. V-VI (715 m)
1 Szymkiewicz Julia Olimp Strawczyn 2001 00:02:10
2 Gromada Karolina PSP Nr 1 Sandomierz 2001 00:02:11
3 Gromada Wiktoria PSP Nr 1 Sandomierz 2002 00:02:20

Szkoły podstawowe chłopcy kl. V-VI (715 m)
1 Cisowski Norbert Olimp Strawczyn 2001 00:02:21
2 Kukieła Dominik SP Nr 2 w Staszowie 2001 00:02:24
3 Leśniak Adrian SP Nr 27 w Kielcach 2001 00:02:27

Gimnazjum dziewczęta (1370 m)
1 Witek Paulina UKS Żaczek Połaniec 1999 00:04:42
2 Kazberuk Gabriela UKS Żaczek Połaniec 1999 00:04:49
3 Kowalska Kinga Słoneczko Busko-Zdrój 1999 00:04:53

Gimnazjum chłopcy kl. (1370 m)
1 Bielawski Kamil Olimp Strawczyn 1998 00:04:02
2 Piwko Dawid Olimp Strawczyn 1998 00:04:07
3 Chara Łukasz Jasień 1999 00:04:12

Szkoły średnie (juniorki) (2055 m)
1 Łukasiewicz Dominika Ostrowiec Św. 1995 00:08:16
2 Góra Natalia LKB „Rudnik” 1997 00:09:50

Szkoły średnie (juniorzy) (2055 m)
1 Rzeszowski Marcin Juventa Kobex Starachowice 1996 00:05:51
2 Surma Krystian Olimp Strawczyn 1997 00:05:51
3 Połeć Damian TL Pogoń Ruda Śląska 1997 00:06:19

VIP Kobiety
1 Figacz Magdalena Topór-Goźlice-Ossolin-Klimont. 1977 00:02:59

VIP Mężczyźni
1 Dudek Sylwester Prezes LKB „Rudnik” 1963 00:02:08

2 Łabudzki Jacek Ambasador Sandomierskiego 
Sportu 1960 00:02:11

3 Kaczmarczyk Marcin Prezes Stow. „Oldboys-Czarni” 
Połaniec 1978 00:02:17

Wyniki biegów dzieci i VIP

Sponsorzy: EKOPLON S.A. (sponsor główny), Huty 
Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, LOTTO, 
Środowisko i Innowacje, Emizet Sp. z o.o., Restauracja 
Finezja, Kastel Sp. z o.o. Kąty Nowe, PHU „Zieliński” 
Raków, Kolporter Sp. z o.o. S.K.A., Subor Staszów, 
Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Walczyk, 
Fabet Kielce, Elbud Szymański, Dylmex Staszów, Stol-
bud Włoszczowa, Metrax Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy 
w Szydłowie, Darbud Adam Darowski, Usługi Budow-
lano-Projektowe Andrzej Bracha, LiZ Drzymalski sp. 
j., Intester Sp. z o.o., Top-Serwis Kielce, REM-WOD 
Sp. z o.o., GMC Sp. z o.o., Skowron Blachy.

Bieg VIP-ów. Na prowadzeniu słynny lekarz - długody-
stansowiec z Sandomierza Jacek Łabudzki.

Zwyciężczynie biegu głównego: Svetlana Kudelicz (1), 
Katarzyna Broniatowska (2), Dominika Napieraj (3).

Najlepsza dziesiątka biegu głównego seniorów. 
Na podium Joel Maina Mwangi, Artur Kozłowski, 
Dmytro Siruk.
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NIEZWYKŁA DROGA KRZYŻOWA
W niedzielę palmową, 13 kwietnia w Szydłowie po 

raz kolejny odbyło się niezwykłe misterium Męki 
Pańskiej. Po mszy świętej, po godz. 17-ej, przy koście-
le pw. św. Władysława rozpoczęła się Droga Krzyżowa, 
podczas której członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych „Avito Vivit Honore” przedstawiali reali-
styczne sceny męki i ukrzyżowania Chrystusa. Poszcze-
gólne stacje Drogi Krzyżowej odbywały się przy wika-
riówce, ul. Kościelnej, w Rynku, ul. Targowej, Szkolnej, 
Kazimierza Wielkiego i wreszcie, z najbardziej przejmu-
jącą sceną ukrzyżowania, przy kościele pw. Wszystkich 
Świętych. Wszystkie 14 stacji odtwarzano dbając o szcze-
góły, zarówno pod względem historyczności strojów akto-
rów, jak i dodatkowych efektów wzmacniających realizm 
inscenizacji. Ta nietypowa Droga Krzyżowa odbyła się 
w Szydłowie po raz czwarty z inicjatywy Pawła Krako-
wiaka  - prezesa stowarzyszenia „Avito Vivit Honore”. 
Współorganizatorem inscenizacji była Parafi a Rzymsko-
katolicka w Szydłowie i Gminne Centrum Kultury.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak


