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NOWE WŁADZE WYBRANE 2014-2018

Od lewej: Kornelia Pytowska (Szydłów), Krzysztof Gruca (Osówka), Leszek Wójcik (Grabki Duże), Janusz Juszczak  
(Kotuszów) Przewodniczący Rady Gminy, Ryszard Sadłocha (Rudki), Robert Prostak - przewodniczący Gminnej Ko-
misji Wyborczej, Alicj Kłonicka - Skarbnik Gminy, Jerzy Klamczyński (Szydłów) Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Jan 
Klamczyński - Wójt Gminy Szydłów,  Marek Skuza (Mokre), Karolina Samiec (Gacki), Ireneusz Jastrząb (Potok), Tade-
usz Gąsiorek (Korytnica), Krzysztof Fit (Wola Żyzna), Katarzyna Skuza (Solec), Andrzej Pasternak (Brzeziny), Andrzej 
Tuz (Jabłonica), Łukasz Gondek (Szydłów).

Adam Jarubas
Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego

Michał Skotnicki
Starosta Staszowski

Tomasz Fąfara
Wicestarosta Staszowski

Jan Klamczyński
Wójt Gminy Szydłów

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Szydłów!

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w wyborach samorządowych oraz udzielnie mi poparcia 
i ponowne powierzenie zaszczytnej funkcji Wójta Gminy Szydłów. Dziękując za udzielone mi zaufanie pragnę 

wyrazić przekonanie, że na bazie współpracy z nowo wybraną Radą Gminy Szydłów 
będę kontynuował program rozwoju dla dobra mieszkańców naszej małej ojczyzny.

       Z wyrazami szacunku 
       Jan Klamczyński

OGŁOSZENIE PŁATNE
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W dniu 1 grudnia odbyła się I sesja Rady Gminy Szy-
dłów VII kadencji. Zaprzysiężono radnych i wójta 

gminy, wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczą-
cego rady gminy. Przegłosowano także pierwsze uchwały.
 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej urzędu 
gminy. Posiedzenie otworzył Jerzy Klamczyński - radny 
senior, który powitał wszystkich zebranych. Następnie 
Robert Prostak - przewodniczący Gminnej Komisji Wy-
borczej wręczył nowo wybranym radnym oraz wójtowi 
zaświadczenia o wyborze. Po wręczeniu zaświadczeń mia-
ło miejsce ślubowanie radnych. Na sesji obecnych było 14 
z 15 radnych. Po stwierdzeniu quorum przyjęto porządek 
obrad i w głosowaniu tajnym radni wybrali przewodniczą-
cego rady, którym został Janusz Juszczak. Przewodniczą-
cy Janusz Juszczak podziękował za wybór i przejął dalsze 
prowadzenie sesji. Kolejnym punktem programu był wy-
bór wiceprzewodniczącego rady gminy. Został nim Jerzy 
Klamczyński.

RADNI I WÓJT ZAPRZYSIĘŻENI
 Ślubowanie nowo wybranego wójta gminy zakoń-
czyło uroczystą część pierwszej sesji. Po ślubowaniu Jan 
Klamczyński powiedział, że liczy na dobrą współpracę 
z radą gminy dla pomyślnego rozwoju Gminy Szydłów. 
Po wystąpieniu wójta dalsza część sesji miała już charak-
ter bardziej roboczy - radni przegłosowali kilka uchwał 
m.in. w sprawie zmian w budżecie gminy, przyjęcia na 
2015 rok współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na 2015 r., zatwierdzenia taryf za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Szydłów na rok 2015, uchwalenia Progra-
mu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Szydłów na lata 2014 - 2032, zmiany preliminarza wydat-
ków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na 2014 rok. 

Tekst i zdjęcia:
Piotr Walczak

Robert Prostak - przewodniczący Gminnej Komisji 
Wyborczej wręcza zaświadczenie o wyborze 
na wójta gminy Janowi Klamczyńskiemu.

Ślubowanie Jana Klamczyńskiego - Wójta Gminy Szydłów. 
Obok Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy.

Janusz Juszczak dziękuje za wybór na funkcję
Przewodniczącego Rady Gminy.

Ślubowanie radnych gminy.
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WYNIKI WYBORÓW 16 LISTOPADA 2014
WYBORY WÓJTA GMINY SZYDŁÓW

Klamczyński Jan Tadeusz - Komitet Wyborczy Wybor-
ców Dla Rozwoju Gminy Szydłów - 1387 głosów (58,4%)
Michalec Monika Małgorzata - Komitet Wyborczy 
Polskie Stronnictwo Ludowe - 988 głosów (41,6%)

WYBORY DO RADY GMINY SZYDŁÓW

Okręg nr 1
JUSZCZAK Janusz Piotr, KWW Dla Rozwoju 
Gminy Szydłów - 132 gł.
ŻAK Łukasz, Komitet Wyborczy PSL - 21 gł.

Okręg nr 2
GĄSIOREK Tadeusz, KWW Dla Rozwoju 
Gminy Szydłów - 82 gł.
SZCZEPANKIEWICZ Marek Marcin, 
Komitet Wyborczy PSL - 29 gł.

Okręg nr 3
GRUCA Krzysztof Adam, KWW Dla Rozwoju 
Gminy Szydłów - 68 gł.
SUCHOJAD Jarosław Ryszard, 
Komitet Wyborczy PSL - 59 gł.

Okręg nr 4
JASTRZĄB Ireneusz Jerzy, KWW Dla Rozwoju 
Gminy Szydłów - 106 gł.
KRĘCISZ Tadeusz Józef, Komitet Wyborczy PSL - 95 gł.

Okręg nr 5
SADŁOCHA Ryszard Franciszek, KWW Dla Rozwoju 
Gminy Szydłów - 71 gł.
RUDNIK Anna Wioleta, Komitet Wyborczy PSL - 47 gł.

Okręg nr 6
KONIARSKA Małgorzata Maria, KWW Dla Rozwoju 
Gminy Szydłów - 75 gł.
PASTERNAK Andrzej Adam, 
Komitet Wyborczy PSL - 95 gł.

Okręg nr 7
BATÓG Waldemar, Komitet Wyborczy PSL - 79 gł.
WÓJCIK Leszek, KWW Dla Rozwoju Gminy Szydłów - 95 gł.

Okręg nr 8
ĆWIEK Krzysztof Jerzy, Komitet Wyborczy PSL - 82 gł.
GONDEK Łukasz Zdzisław, KWW Dla Rozwoju 
Gminy Szydłów - 121 gł.

Okręg nr 9
GRACA Tadeusz Jan, Komitet Wyborczy PSL - 86 gł.
PYTOWSKA Kornelia, KWW Dla Rozwoju 
Gminy Szydłów - 147 gł.

Okręg nr 10
KLAMCZYŃSKI Jerzy Tadeusz, KWW Dla Rozwoju 
Gminy Szydłów - 135 gł.
ZAPART Ewa Wiesława, Komitet Wyborczy PSL - 35 gł.

Okręg nr 11
BUSZKO Rafał, KWW Dla Rozwoju Gminy Szydłów - 72 gł.
TUZ Andrzej, KWW Stronnictwa Piast Ziemi 
Staszowskiej - 82 gł.

Okręg nr 12
OLSZEWSKI Zbigniew Kazimierz, 
Komitet Wyborczy PSL - 42 gł.
SKUZA Marek Marian, KWW Dla Rozwoju 
Gminy Szydłów - 72 gł.

Okręg nr 13
SAMIEC Karolina Weronika, KWW Dla Rozwoju 
Gminy Szydłów - 67 gł.
ZAWADA Stanisław Bonifacy, 
Komitet Wyborczy PSL - 42 gł.

Okręg nr 14
FIT Krzysztof, KWW Dla Rozwoju Gminy Szydłów - 79 gł.
MAZUR Tomasz, Komitet Wyborczy PSL - 48 gł.
RUDNIK Marek, KKW SLD Lewica Razem - 43 gł.

Okręg nr 15
MARSZAŁEK Stefan, KWW Dla Rozwoju 
Gminy Szydłów - 66 gł.
SKUZA Katarzyna Justyna, 
Komitet Wyborczy PSL - 95 gł.

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Szydło-
wie po otwarciu urny rozpoczynają liczenie głosów.
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W dniach 1 i 2 listopada 2014 r. podczas Wszystkich 
Świętych i Dzień Zaduszny przeprowadzona została 

na szydłowskim cmentarzu kwesta na rzecz zabezpiecze-
nia kościoła i szpitala św. Ducha. Uzbierano rekordową 
sumę pieniędzy.
 Po otwarciu puszek i przeliczeniu datków okazało 
się, że tegoroczna kwesta zamknęła się największą jak do 
tej pory kwotą 4.468,88 zł (cztery tysiące czterysta sześć-
dziesiąt osiem 88/100).
 Kwestę zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Szydłowskiej, które serdecznie dziękuje wszystkim 
ofiarodawcom.

REKORDOWA KWESTA 1-2 LISTOPADA
 Obecnie na subkoncie bankowym TPZS wydzie-
lonym specjalnie na gromadzenie środków z kwest, znaj-
duje się kwota 18.809,97 zł (osiemnaście tysięcy osiemset 
dziewięć 97/100). W najbliższym czasie zarząd stowarzy-
szenia podejmie decyzję, co do zakresu prac jakie zostaną 
przeprowadzone przy cmentarnych zabytkach.

Zarząd TPZS

Zdjęcia: 
Sylwester Celejowski
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DO POJEMNIKÓW NA ODPADY MOKRE

TAK:
- odpady kuchenne,
- resztki i obierki owoców i warzyw,
- fusy z kawy i herbaty,
- skorupki jajek,
- odpady tytoniowe (np. niedopałki papierosów, 
popiół papierosowy),
- rośliny i ziemia kwiatowa
- zużyte ręczniki papierowe,
- zużyte chusteczki higieniczne,
- pieluchy jednorazowe i inne środki higieny 
osobistej,
- mokry papier i karton,
- zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy,
- pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt, 
trociny, 
- skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie
- odpady zmieszane, czyli takie, których nie można 
wrzucić do żadnego innego pojemnika. 

NIE: 
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- baterii, akumulatorów
- leków, termometrów rtęciowych,
- chemikaliów
- zużytych opon
- odpadów rozbiórkowych i budowlanych
- popiołu i żużla

W dniu 12 grudnia 2014 roku Rada Gminy Szy-
dłów podjęła Uchwałę Nr II /11/ 2014 w spra-

wie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której za-
mieszkują mieszkańcy. 
 Na jej podstawie zmianie uległa opłata za od-
pady zmieszane – została ona podniesiona z 8,00 zł 
na 11,00 zł/osoba/m-c. W przypadku nieruchomości 
zamieszkiwanej przez cztery i więcej osób opłata ta 
będzie wynosić 44,00zł miesięcznie. Podwyżka ta 
ma na celu zachęcenie jak największej liczby osób do 
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, 
co może przyczynić się w przyszłości do osiągnięcia 
przez gminę wymaganego przepisami prawa pozio-
mu ograniczenia masy odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji kierowanych na składowisko. 
Opłata za odpady zbierane selektywnie pozostaje bez 
zmian i wynosi 5,50 zł od osoby miesięcznie, zaś dla 
nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery i więcej 
osób wynosi 20,00 miesięcznie.
 Od stycznia 2015 roku teren naszej gminy na-
dal będzie obsługiwany przez firmę Zieliński z Ra-
kowa. W ramach nowo zawartej umowy, wykonawca 
jest zobligowany do informowania Gminy o przy-
padkach nie wiązywania się z obowiązku segregacji. 
W przypadku niedopełniania przez właściciela nieru-
chomości obowiązku w zakresie selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych przedsiębiorca, który 
będzie odbierał odpady komunalne, przyjmuje je jako 
odpady zmieszane i powiadomi o tym urząd. Jeśli 
więc zadeklarujesz, że zbierasz odpady selektywnie, 
a nie będziesz tego robić, to na mocy decyzji admi-
nistracyjnej Twoja stawka zostanie podwyższona do 
wysokości odpowiadającej odpadom zmieszanym.
 W związku z powyższym zachęcamy Państwa 
do ponownego zapoznania się z załączoną ulotką, 
która jasno przedstawia jak należy segregować odpa-
dy.

Marta Stachowicz-Hanczke

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI
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DO WORKÓW NA ODPADY SUCHE

TAK: 
- gazety, czasopisma, katalogi,  książki,
- papier szkolny i biurowy,
- torebki papierowe,
- papier pakowy,
- pudełka kartonowe i tekturowe,
- kartony po napojach, mleku,
- plastikowe butelki (np. po napojach, płynach do mycia 
naczyń, mydłach, żelach, szamponach, itp.)
- plastikowe zakrętki,
- umyte plastikowe butelki po olejach spożywczych,
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne plastikowe 
opakowania,
- puszki np. po napojach, konserwach,
- drobny złom żelazny i metale kolorowe,
- kapsle.
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
- szklane opakowania po kosmetykach

Wyrzucając szkło (zarówno bezbarwne, jak i kolorowe) 
pamiętajmy, by przed wrzuceniem do pojemnika nie tłuc 
szklanych opakowań. Butelki i słoiki należy wrzucać do 
pojemnika puste i czyste.

NIE:
- zabrudzonego i tłustego papieru,
- papieru termicznego i faksowego,
- papieru przebitkowego (rachunki, faktury),
- pieluch, podpasek i innych artykułów higienicznych,
- worków po cemencie i innych materiałach budowlanych,
- tapet
- butelek i pojemników z zawartością,
- butelek i pojemników po olejach (chłodniczych, 
silnikowych),
- opakowań po lekach,
- zabawek,
- sprzętu AGD,
- styropianu,
- szkła stołowego, porcelany, fajansu, ceramiki, 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
Szydłów, ul. Kielecka 21, 
czynny w poniedziałki i piątki w godzinach 9.00-15.00

ODDAWAJ POSEGREGOWANE:
• odpady niebezpieczne, w tym 
chemikalia (np. farby i lakiery), zużyte baterie, 
akumulatory, świetlówki i opony, opakowania po środkach 
ochrony roślin
• zużyty sprzęt RTV i AGD,
• odpady komunalne ulegające biodegradacji.

Ponadto możesz oddawać:
• popiół i żużel
• papier i karton na makulaturę,
• tworzywa sztuczne,
• metal, złom,
• opakowania wielomateriałowe,
• szkło,
• odpady biodegradowalne, w tym odpady 
zielone i opakowania ulegające biodegradacji.

Przeterminowane leki można oddawać 
w aptece w Szydłowie.

* Dodatkowo 2 razy w roku wystawka odpadów wielkoga-
barytowych w terminach określonych w harmonogramie
** Popiół i żużel od 1 października do 30 kwietnia można 
wystawiać w swoich workach w dni kiedy odbierane są 
odpady mokre

szkła żaroodpornego,
- luster, szkła okiennego, witraży,
- reflektorów,
- izolatorów,
- szkła okularowego,
- ekranów i lamp telewizyjnych,
- szyb samochodowych.
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Gmina Szydłów działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 ze zmianami) oraz Uchwały Nr I/7/2014 

Rady Gminy Szydłów z dania 01.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

ogłasza

Taryfy dla ZbIOrOwEGO ZaOpaTrZENIa w wOdę I ZbIOrOwEGO OdprOwadZaNIa ścIEków 
Na TErENIE GmINy SZydŁów 

ObOwIąZującE Od 01.01.2015 r. dO 31.12.2015 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę
Taryfowa 

grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

Grupa 1
cena 1 m3 wody 2,27 2,45 zł/ m3

Opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/m-c/odbiorca

Grupa 2
cena 1 m3 wody 2,27 2,45 zł/ m3

Opłata abonamentowa 2,00 2,16 zł/m-c/odbiorca

Grupa 3
cena 1 m3 wody 2,45 2,65 zł/ m3

Opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/m-c/odbiorca

Wysokość cen za odprowadzone ścieki
Taryfowa 

grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

Grupa 1 cena 1 m3 
odprowadzonych ścieków 4,35 4,70 zł/ m3

Grupa 2 cena 1 m3 
odprowadzonych ścieków 4,35 4,70 zł/ m3

Grupa 3 cena 1 m3 
odprowadzonych ścieków 4,35 4,70 zł/ m3

Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczające się na podstawie wskazań wodomierza
Grupa 2 – gospodarstwa domowe rozliczające się na podstawie norm zużycia wody
Grupa 3 – podmioty gospodarcze, jednostki OSP, jednostki organizacyjne gminy

TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 2015

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Szydłów Nr  56/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., w sprawie za-
twierdzenia stawki za wywóz nieczystości ciekłych ciągnikiem z beczką asenizacyjną będących własno-
ścią Gminy Szydłów, od dnia 01 stycznia 2015 r. w/w stawka będzie wynosić 13,50 zł/m3 brutto.
Podwyżka ta wynika z dużych kosztów eklsploatacyjnych, jednak nie jest ona wygórowana w stosunku do 
stawek obowiązujących w gminach ościennych. Dla przykładu w Chmielniku wynosi ona 18,58 zł/m3 brut-
to, natomiast w Staszowie 27,32 zł/m3 brutto.
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Jest mi niezmiernie przykro, a nawet głupio. Nie widzę 
innego wyjścia jak po czterokroć uderzyć się w pier-

si i wyznać w pokorze - mea culpa, mea maxima culpa.1 
W ostatniej publikacji (KZSz. Nr 2/2014 (52)) popełniłem 
cztery istotne błędy. Sytuacja jest dla mnie o tyle niezręcz-
na, że błędy dotycz wyłącznie osób bardzo mi bliskich, 
a nawet najbliższych. 
 Przepraszam bardzo rodziny, przepraszam czytel-
ników za przekazanie błędnych informacji dotyczących 
dat zgonu wymienianych w publikacji osób. 

WYZNANIE WINY

gospodarczych, następnie podjąć trud dnia codziennego 
życia w okresie siermiężnego socjalizmu. Wszyscy wy-
mienieni według mojej oceny byli uczciwymi ludźmi wy-
różniający się służebnością wobec innych jako pedagodzy, 
rzemieślnicy, urzędnicy, strażacy itp. 
 Bardzo jest mi miło, że publikacja została dostrze-
żona. Celem moim było opowiedzieć o ludziach minio-
nego czasu, wiecznie odpoczywających na naszym cmen-
tarzu, bohaterów tamtych dni którzy według mojej oceny 
zostawili ślad na szydłowskiej ziemi. 
 Być może będzie to dla społeczności mobilizujące 
i sprzyjające kształtowaniu uspołecznionych postaw oby-
watelskich, które ktoś po latach będzie mógł tak jak ja to 
zrobiłem, rzetelnie docenić. 
 Zachęcam, zachęca tym listem Halinka do obywa-
telskiego uspołecznienia postaw a będą wspominać Was 
z wdzięcznością. Nie wystarczy jednak być dobrym sa-
downikiem. Nie wystarczy jednorazowe wspieranie. Śro-
dowiska cenią metodyczną pracę z zachowaniem ciągło-
ści. Tak buduje się pomniki o niezmiennych wartościach, 
tak zapisuje się historię małych ojczyzn.
 Wrażliwość autorki listu nakazuje jej nawiązać do 
zadumy i głębokiej refleksji nad przemijaniem. Refleksja 
wskazuje na konieczność dostrzegania wszystkich tych 
którzy nie nadążają, odstają. Należy bezwzględnie reago-
wać, bo można mieć wyrzuty sumienia na resztę życia. 
 Dziękuje Halinko za nadzwyczajny list, bardzo 
głęboki w treści tak dla mnie jak i czytelników.

Ryszard Kuc

1 – (łac.) Moja wina, moja bardzo wielka wina.

BĄK STANISŁAW 
jest  - 11. IV. 2011  
Powinno być – 11.VI.2011

BOŚ TEODOZJA
jest  - 12. 11. 2011 
Powinno być – 12.02.2011

KUC BOLESŁAW
jest  -  16. 10. 1964 
Powinno być – 16.10.1974

MAZANKA JAN
jest  – 29. 01. 1969 
Powinno być – 29.01.1989

 Winny jestem czytelnikom krótkiego wyjaśnienia 
jak doszło do popełnienia tak istotnych pomyłek. Rzymski 
zapis lutego II w transmisji na cyfry arabskie łatwo od-
czytać jak -11. Zapis 89, trochę słońca w oczy + dystans, 
sprzyja zmianie na 69. Na zapisie rzymskiego VI niejed-
na tęga głowa fikając koziołka poślizgnęła się, pisząc IV. 
Tatusia pochowałem o 10 lat wcześniej skojarzeniowo. 
Troszkę nadmiernej pewności siebie + szczypta zmęczenia 
i zamiast 74 napisałem 64, bo żył lat 64.
 Dla równowagi samobiczowania zapoznam czy-
telników także z pozytywnym myśleniem. Z wielu wy-
brałem jeden list jaki otrzymałem po publikacji artykułu 
– „SPACERKIEM PO SZYDŁOWSKIEJ NEKROPOLII” 
i „ZOSTAWILI ŚLAD NA SZYDŁOWSKIEJ ZIEMI”. 
Łączność z czytelnikami jest dla mnie czynnikiem bardzo 
ważnym. Świadczy o trafności lub nietrafności spostrze-
żeń, a więc celowości lub bezsensu publikacji.
 List ten upubliczniam pomimo, że ma charakter 
bardzo osobisty.
 Takich wypowiedzi nie można schować do szufla-
dy. Z krótkiej treści wynika o wiele więcej niż napisano. 
Między innymi, że Halinka bardzo dokładnie przestudio-
wała mój artykuł, trafnie wnioskując w odniesieniu do 
śladów pamięci o tych co spoczywają na szydłowskim 
cmentarzu. Treść twojego listu podyktowało Ci szydłow-
skie serce które odczuwam w każdym zdaniu, słowie 
i przecinku. Czuć jak oddychasz Szydłowem, dokarmiasz 
się mieszkając w Chorzowie szydłowskim zapachem, kra-
jobrazem i prawdą zakutą w kamieniu.
 Rzeczywiście starałem się bardzo, żeby każdym 
słowem, złożyć hołd tym wszystkim którzy przeżywszy 
okres okupacji podjęli ryzyko rozminowania pól i obejść 
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PIĘKNA INICJATYWA MIESZKAŃCÓW SOLCA
W okresie letnim br. z inicjatywy mieszkańców 

sołectwa Solec i za ich środki finansowe od-
restaurowano kapliczkę św. Jana Nepomucena leżącą 
przy trasie nr 756 relacji Stopnica – Szydłów, przy 
mostku na strudze. 
 Kapliczka liczy sobie około sto lat. Została 
odnowiona  pod nadzorem konserwatora zabytków 
w Kielcach.  
 Według tradycji ludowej Jan Nepomucen 
jest świętym który chroni pola i uprawy przed po-
wodzią ale również i suszą. Dlatego tego typu figury 
(tzw. nepomuki) można spotkać dziś  dość  licznie 
w sąsiedztwie dróg, mostów, na placach publicznych 
i kościelnych oraz na skrzyżowaniu dróg. Święty jest 
patronem jezuitów, mostów i tonących, miasta Pra-
gi, spowiedników i szczerej spowiedzi, dobrej sławy, 
oraz orędownikiem podczas powodzi. Jego wspo-
mnienie liturgiczne obchodzone jest 21 maja. 

Tekst i fot.
Sylwester Celejowski

W dniu 7 grudnia 2014 r. odbyła się inscenizacja 
patriotyczno-artystyczna zatytułowana „Mi-

kołajki Zapomniane Karty Historii”. Przygotowany 
program był efektem warsztatów, które odbyły się na 
przestrzeni 3 miesięcy z dziećmi, młodzieżą oraz do-
rosłymi z terenu Gminy Szydłów.
 Działania zrealizowano w ramach projektu 
„Muzyczny rozwój społeczności lokalnej” dofinanso-
wany z Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży 
FARMa. 
 W miesiącu listopadzie do przygotowywane-
go programu zostali włączeni członkowie Szydłow-
skiego Towarzystwa Strzeleckiego przez co osiągnię-
to głębszy wymiar przekazu patriotycznego. Treścią 
koncertu było przypomnienie losu Narodu Polskiego 
na przestrzeni minionych 200 lat. 
 Zespół Civitas Musica oraz młodzież z Szy-
dłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego dostarczyli 
widzom głębokich przeżyć artystycznych i patrio-
tycznych.

Tekst: Agnieszka Makowska
Zdjęcia: Sylwester Celejowski

PATRIOTYCZNO-ARTYSTYCZNIE
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Najważniejsze działania i wydarzenia w których 
uczestniczył zespół taneczny z Szydłowa prowadzo-

ny przez Agnieszkę Ziółkowską w 2014 r.

12 stycznia: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
8 marca: Gminne obchody Dnia Kobiet
28 marca: XX Festiwal Kultury Szkół w Staszowie
3 maja: Wojewódzkie, państwowe obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja w Kielcach
16 maja: ,,Noc Profilaktyki” w Osieku
27 maja: Dzień Matki
8 czerwca: Obchody Święta Ludowego w Gackach 
27 lipca: XVI Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza 
Wielkiego
1 października: Staszów - taneczna inauguracja projektu 
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli po-
przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonale-
nia nauczycieli”.

WYSTĘPY TANECZNE W ROKU 2014

Święto Ludowe w Gckach.

Obchody 3 Maja w Kielcach.

Taneczna inauguracja projektu w Staszowie.

Na turnieju rycerskim w Szydłowie.

„Noc profilaktyki” w Osieku.

Obchody Dnia Kobiet.

Zdjęcia ze zbiorów Agnieszki Ziółkowskiej
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ZABYTKI ŚWIATŁEM MALOWANE
Iluminacje zabytków Szydłowa 4 i 5 grudnia 2014 r. wieczorową porą. 
Bezpłatny pokaz oświetlenia wykonała firma LBL sp. z o.o. ze Szklarskiej Poręby. Zdjęcia: Piotr Walczak
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Minął kolejny rok działalności Bractwa Rycerskiego 
Zamku Szydłów, działającego w sformalizowanej 

formie pod nazwą Stowarzyszenia Rekonstrukcji Histo-
rycznych „Avito Vivit Honore”. Poniżej skrótowy przekrój 
najważniejszych działań podejmowanych w mijającym 
roku.
 W niedzielę palmową, 13 kwietnia w Szydłowie, 
członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 
„Avito Vivit Honore” przedstawiali realistyczne sceny 
męki i ukrzyżowania Chrystusa.

 W dn. 3-4 maja - Bractwo Rycerskie Zamku Szy-
dłów wzięło udział w XVII Turnieju Rycerskim w Iłży.
 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 
„Avito Vivit Honore” organizowało w maju warsztaty 
łucznicze dla uczniów ze szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z terenu Gminy Szydłów.

 Bractwo rycerskie z Szydłowa w dniach 14-
15 czerwca wzięło udział w VI Tarnowskim Turnieju 
o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry. 

SEZON RYCERSKI 2014
 W dniach 20 i 21 czerwca, w Pustelni Złotego 
Lasu w Rytwianach członkowie bractwa wzięli udział 
w I Europejskim Festiwalu Smaków Klasztornych, gdzie 
prezentowali życie obozowe, pokazy łucznicze i szermier-
cze.

 W dniach 18-20 lipca nasi rycerze uczestniczyli 
w inscenizacji Oblężenia Malborka która w tym roku zo-
stała odtworzona w pięciu częściach stanowiących całość 
historii oblężenia tej największej krzyżackiej twierdzy. 

 27 lipca - współorganizacja kolejnej edycji Tur-
nieju Rycerskiego w Szydłowie.
 6 września Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów 
uczestniczyło w Oblęgorku w Ogólnopolskiej akcji Naro-
dowego Czytania „Trylogii”. Akcja została zainicjowana 
przez Prezydenta RP.

Zdjęcia ze zbiorów 
Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów
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SPOTKANIE INTEGRACYJNE
PODSUMOWANIE PROJEKTU 2014

W dniu 11.12.2014 r. w ramach projektu pn. „Czas na 
zmiany w Gminie Szydłów” Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecz-
nej, Działanie 7.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie zor-
ganizował spotkanie integracyjne dla uczestników projek-
tu i ich rodzin oraz zaproszonych gości. Celem spotkania 
było podsumowanie dotychczasowego funkcjonowania 
projektu w sprzyjająco luźnej rozmowie oraz spędzenie 
czasu w sposób nieformalny.

W roku bieżącym do uczestnictwa w projekcie przygo-
towano 10 osób z terenu Gminy Szydłów, w tym 4 męż-
czyzn i 6 kobiet. Zastosowano wobec nich instrumenty 
aktywnej integracji mającej na celu przywrócenie zdolno-
ści oraz możliwości zatrudnienia poprzez wzięcie udziału 
w szkoleniach / kursach oraz warsztatach aktywizacji za-
wodowej. W ramach projektu 6 kobiet ukończyło kurs pn. 
„Kucharz małej gastronomii”, natomiast 4 mężczyzn kurs 
o nazwie „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, 
podnośnikowych z mechanicznym napędem podnosze-
nia”.

Powyższe spotkanie było ostatnim zaplanowanym ele-
mentem projektu.

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

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych podzięko-
wano za podjęcie wyzwania i przystąpienie do projektu 
oraz złożono życzenia pomyślności na przyszłość i wy-
korzystania umiejętności nabytych podczas uczestnicze-
nia w projekcie. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do 
degustacji przygotowanego dla nich poczęstunku. Bardzo 
miłym akcentem na zakończenie spotkania było wręczenie 
beneficjentom i ich dzieciom upominków / paczek świą-
tecznych z przydatnymi artykułami.

Podsumowując, powyższe spotkanie pomimo charak-
teru wniosków i analiz przyczyniło się do nawiązania cie-
plejszych, bardziej spontanicznych relacji.

Agnieszka Makowska
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Kotuszów to niewielka wieś na zachodnim stoku Wyżyny 
Kielecko – Sandomierskiej na 180 m n. p. m. w powiecie 

Staszowskim.  Dawniej należała do gminy Kurozwęki w po-
wiecie stopnickim, obecnie należy do gminy Szydłów w woje-
wództwie Świętokrzyskim. 
 Kotuszów ma średniowieczną metrykę. Pierwsza 
wzmianka o parafii i kościele pochodzi z 1326 roku. W całej 
parafii było wówczas 585 osób (jak odnotowano w Kurii Kra-
kowskiej). Istniał wtedy kościół drewniany, który został ogra-
biony i zburzony przez innowiercę Lanckorońskiego kasztela-
na radomskiego. Na przestrzeni wieków kościół przechodził 
różne, tragiczne dzieje swojego istnienia. W 1616 roku Zofia 
Stanisławska starościna Szydłowska rozpoczęła odbudowę 
zniszczonego kościoła. Odbudowy dokończył Mikołaj Lanc-
koroński – sekretarz Królewski. Ten kościół nie trwał długo, 
gdyż strawił go pożar. Wtedy to Krzysztof z Brzezia Lancko-
roński postanowił ufundować trwalszą murowaną świątynię 
z kamienia. Budowa trwała 20 lat. Jej zakończenia nie docze-
kał się mecenas, zmarł. Pochowano go dawnym zwyczajem 
w podziemiach świątyni. 
 Ta XVIII – wieczna budowla przetrwała do 1944 
roku, kiedy to podstaszowski Kotuszów znalazł się na linii 
frontu niemiecko-radzieckiego. W ciągu sześciomiesięcznych 
walk wioska i okolice uległy całkowitemu zniszczeniu. Zosta-
ły tylko gruzy i zgliszcza. Po kościele pozostała kupa gruzów, 
zniszczeniu uległ również budynek szkoły. Nie było miejsca 
gdzie nie czekały by na człowieka śmiercionośne miny. 
 Wspominam tragiczne dzieje kościoła parafialnego 
gdyż łączy się to z powstaniem pierwszej szkoły w Kotuszo-
wie, która powstała właśnie przy kościele. W 1635 roku odno-
towano: ,,Kuria Krakowska” – kościół murowany w kształcie 
krzyża pod wezwaniem św. Jakuba – konsekrowany w 1681 
roku. W roku 1635 został też zbudowany dom dla rektora szko-
ły, a w 1699 roku przy kościele był minister szkoły, który pełnił 
funkcje kantora i scholiregi. W tymże roku zarejestrowano 5 
uczniów. ,,To była pierwsza szkoła w Kotuszowie” (Notatka 
Kurii Krakowskiej).
 Natomiast w Archiwum Państwowym w Kielcach 
pierwsza wzmianka pojawia się w roku 1844 i dotyczy księż-
nej Izabeli Czartoryskiej Lubomirskiej, która w 1815 nakazał 
założenie elementarnych szkół we wsiach: Koniemłoty, Oglę-
dowie, Kotuszowie, Sichowie, Rytwianach, Szczece, Łub-
nicach i Budziskach. Urządzeniem tychże szkół z polecenia 
księżnej zajął się p. Tarłowski – nauczyciel na stałym etacie. 
W 1834 r. rząd wydał nową ustawę szkolną i wziął pod swo-
ją opiekę działające szkoły. Ustalono przedmioty, które miały 
być wykładane, a nauczyciele mieli być mianowani przez rząd. 
 Wyżej wymienione wzmianki pochodzą z archiwum 
Kurii Krakowskiej i Państw. Archiwum w Kielcach. O dal-
szych dziejach szkoły nic nie wiemy. 
 Nie ma żadnych dokumentów, ani kroniki – na pewno 
takowe były, ale spaliły się one w sierpniu 1944 roku podczas 
działań wojennych. 

 Jak wiadomo wieś Kotuszów podczas działań wo-
jennych w 1944 r była całkiem zniszczona. W ciągu jednej 
nocy Niemcy spalili całą wieś. Zniszczeniom uległy też ko-
ściół i szkoła a mieszkańcy Kotuszowa przez pół roku byli na 
tzw. „wygnaniu”. Po 12 stycznia 1945 r wrócili na zgliszcza 
i ruiny swoich domów. Zmęczeni rozpoczynają ciężką pracę 
nad sporządzaniem jakiegoś schronienia. Przeżywają tragicz-
ne chwile, ludzie giną od min na zaminowanych polach lub 
zostają kalekami. Mieszkają przeważnie w piwnicach, cierpią 
głód i zimno. Są wypadki zachorowań na tyfus. Kilkoro ludzi 
umiera. W pierwszych miesiącach po przejściu nikt nie my-
śli o szkole, bo w całej gminie nie ma nauczycieli. Dopiero 
w 1946 roku uruchamia się szkołę w Kurozwękach o dwu na-
uczycielach dokąd część dzieci z obwodu Kotuszowa uczęsz-
cza do tejże szkoły.
 W Kotuszowie zaczęto remontować zniszczony bu-
dynek i z wielką biedą w jednej sali naukę rozpoczął kierownik 
tej szkoły p. Stanisław Mandecki. Był to rok 1947. Nauczanie 
odbywało się w czterech oddziałach z jednym nauczycielem. 
Warunki są bardzo trudne, w szkole nie ma żadnych pomocy 
naukowych ani sprzętów: Jedna mapa, kilka książek oraz kil-
ka ławek. Tak zanotował w kronice pan Mandecki kierownik 
szkoły. I tak w ciągu lat przybywa jeszcze jedna sala i mały 
pokoik dla nauczyciela, w którym mieszkałam ponad 3 lata. 
Powstała piąta klasa o 2 nauczycielach. Klasy łączone nauka 
na dwie zmiany, a uczniów coraz więcej. W dalszym ciągu 
brak nauczycieli.
 Przybywający nauczyciele ze względu na trudne 
warunki mieszkaniowe szybko opuszczali zniszczony wojną 
Kotuszów. Były to najczęściej absolwentki Liceum Pedago-
gicznego. Z kroniki wynika, że przez ten okres powojenny 
pracowało 25 nauczycieli w tym czterech kierowników szkoły. 
 Prawie każdy rok przynosił jakieś nowe zmiany 
i ważne wydarzenia dla szkoły i społeczeństwa. Rok 1966/67 
wprowadza się ośmioletnie nauczanie w szkole podst. z kla-
są ósmą, a 1972/73 zachodzą zmiany i w szkole i administra-
cji. Odtąd nasza wieś należy do gminy Szydłów. Ośmioletnią 
szkołę likwiduje się i pozostaje punkt filialny. Dzieci jest co-
raz mniej i klasy są łączone. Do budynku szkolnego przenosi 
się przedszkole z budynku prywatnego. I tak szkoła trwała do 
1999 roku aż do jej likwidacji, a przedszkole do 2000 roku. 
Obecnie budynek szkolny znalazł się w rękach prywatnych. 
 Przez cały ten okres szkoła była nie tylko ośrodkiem 
oświaty, ale także ośrodkiem kultury. Z sentymentem wspomi-
nam pracę w tej szkole, która była moją jedyną szkołą, prze-
pracowałam w niej 42 lata w tym 12 lat pełniłam funkcję dy-
rektora. 
 To są tylko niektóre wydarzenia z mojej kroniki, któ-
rej myślą przewodnią jest upamiętnienie dorobku i utrwalenie 
wydarzeń zachodzących w życiu mieszkańców wsi i krótkiej 
historii szkoły w Kotuszowie. 

Eleonora Wojtasiewicz
Kotuszów

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY W KOTUSZOWIE
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Autoportret wiejskiej nauczycielki 

Dobiega kresu moje pokolenie,
kończy się również XX wiek.
A ja mam czasu tak niewiele 
zwycięsko ukończyć ten maratoński bieg.

Kochałam dzieci, kwiaty drzewa….
Kochałam życie i wieczory rodzinne,
słuchałam jak wieczorami słowik śpiewa
i podziwiałam w ogrodzie kwiaty wonne.

Odchodzą powoli moi bliscy 
Ci, których kochałam nade wszystko,
ale spotkamy się znów wszyscy,
myślę, że koniec mego życia jest już blisko.

Nie zmarnowałam swego życia
niosąc dumnie kaganek oświaty.
Spełniłam na ziemi swe posłannictwo,
odchodząc na zawsze w zaświaty.

Nie pragnę jednak żadnej podzięki,
ni żadnych pochwał.
Jedynie pragnę, by chociaż maleńki ślad 
po mnie w pamięci moich bliskich – pozostał. 

Eleonora Wojtasiewicz, Kotuszów, XII 1999 r.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ U PRZEDSZKOLAKÓW

Jak co roku Punkty Przedszkolne w Solcu i Potoku odwiedził Święty Mikołaj. Nasze przedszkolaki od początku roku 
szkolnego bardzo dzielnie pracują i dlatego zostały nagrodzone. Na 6 grudnia przygotowały wspaniałe programy arty-

styczne i zaprosiły Mikołaja do wspólnej zabawy. Każde dziecko otrzymało ogromną paczkę z prezentami. Był to bardzo 
radosny dzień dla naszych wychowanków. Dziękujemy rodzicom za pomoc i zaangażowanie w organizację tego święta.

Maria Stachuczy

Rym cym cym dla posła

Wybrali osła na posła 
Osioł się bardzo ucieszył 
Pożegnał żonę i dzieci 
I do Warszawy pospieszył 

Tam w gronie podobnych osłów 
Których wybrano na posłów 
Zasiada w sejmowych ławach 
By dla nas stanowić prawa 

Poci się biedne oślisko
Bo chciałby pojąć to wszystko 
Ale rozumu nie staje 
Więc pracę udaje 

W Komisjach też uczestniczy 
Chociaż się nie zna na niczym 
Z trybuny wygłasza mowy 
Choć trudno mu z pustej głowy 

Czas się o morał pokusić 
Bo morał bajka mieć musi 
Nie jest to wina osła
Że został wybrany na posła. 

                        Władysław Kuliński

Bożonarodzeniowy
konkurs plastyczny

„Choinka”
Antosia Jaskólska

„Anioły”
Oliwia Walasek

Gabriela Wierzbicka
Angelika Sojda

„Szopka”
Franciszek Wójcik
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W dniu 10 listopada, po raz piąty zorganizowano 
w Szydłowie Turniej Strzelecki Samorządowców 

z Okazji Święta Niepodległości. Tegoroczną edycję, pomi-
mo braku drużyn spoza województwa świętokrzyskiego, 
zaliczyć należy do udanych.
 Strzelanie odbywało się pod patronatem Bożen-
tyny Pałki-Koruby – Wojewody Świętokrzyskiego, która 
ufundowała puchar dla najlepszej drużyny oraz Grzegorza 
Świercza – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskie-
go pełniącego zarazem funkcję Prezesa Świętokrzyskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego w Kielcach, który ufun-
dował puchar dla najlepszego strzelca.
 W turnieju, który zorganizowało Szydłowskie To-
warzystwo Strzeleckie wraz z Urzędem Gminy w Szydło-
wie wzięło udział 30 samorządowców reprezentujących 
Starostwo Powiatowe w Staszowie, Gminę Tuczępy, Gmi-
nę Rytwiany i Gminę Szydłów. Strzelanie odbywało się na 
atestowanej strzelnicy STS w Szydłowie. Każdy zawod-
nik oddawał 13 strzałów z karabinka sportowego kal. 5,6 
mm do tarczy na odległość 50 metrów (3 próbne i 10 za-
liczanych do klasyfikacji). Można więc było maksymalnie 
„wystrzelać” 100 pkt. Taki wynik co prawda nie padł ale 
dwóch zawodników było bardzo blisko osiągnięcia tego 
rezultatu.
 Podczas turnieju sklasyfikowano trzy najlepsze 
drużyny (liczące po trzech zawodników), trzy najlepsze 
miejsca indywidualne i trzy najlepiej strzelające panie.
 Drużynowo wygrała Gmina Szydłów w składzie: 
Alicja Kłonicka (skarbnik gminy), Ireneusz Jastrząb (rad-
ny gminy), Piotr Walczak (inspektor ds. promocji i tury-
styki) osiągając 264 pkt. Drugie miejsce zajęła drużyna 
Starostwa Powiatowego w Staszowie w składzie: Andrzej 
Kruzel (starosta staszowski), Michał Skotnicki (wicesta-

rosta staszowski), Jan Mazanka (naczelnik wydziału pro-
mocji i współpracy z zagranicą), która wystrzeliła 256 
pkt. Najniższe miejsce podium zajęła drużyna z Gminy 
Rytwiany w składzie: Grzegorz Forkasiewicz (wójt), Piotr 
Błąk (kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego) i Ta-
deusz Gaj (pracownik GZK). Drużyna z Rytwian zdobyła 
248 pkt.
 Klasyfikację wśród kobiet wygrała Alicja Kłonic-
ka – skarbnik gminy Szydłów osiągając rezultat 75 pkt. Na 
drugim miejscu uplasowała się Karolina Samiec – radna 
gminy Szydłów a na trzecim Maria Stachuczy – dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie.
 Indywidualnie wygrał Piotr Błąk – kierownik 
Gminnego Zakładu Komunalnego w Rytwianach (99 pkt) 
przed Piotrem Walczakiem – inspektorem ds. promocji 
i turystyki w UG Szydłów (99 pkt) i Janem Mazanką – 
naczelnikiem Wydziału Promocji i Współpracy z Zagrani-
cą w Starostwie Powiatowym w Staszowie (94 pkt.). Ze 
względu na identyczny wynik dwóch pierwszych panów, 
zwycięzcę wyłoniła dogrywka.
 Na zakończenie turnieju, po wręczeniu dyplomów 
i pucharów, Jan Klamczyński – wójt gminy Szydłów po-
dziękował wszystkim uczestnikom, w szczególności zaś 
współorganizatorowi – panu Marianowi Lesiakowi – pre-
zesowi Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, który 
w młodzieży z Szydłowa i okolic od kilkunastu lat za-
szczepia poczucie patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny. 
Turniej w Szydłowie od kilku lat dowodzi, że 11 Listopada 
można świętować nie tylko w sposób sztampowy ale także 
poprzez wspólną zabawę i współzawodnictwo sportowe.

Tekst: Piotr Walczak
Fot. Sylwester Celejowski

V TURNIEJ STRZELECKI SAMORZĄDOWCÓW
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W czasie ostatniego pobytu w Krynicy Zdroju zaprzy-
jaźniłem się z panem Zdzichem. Pewnego popołudnia 

wybrał się na wycieczkę. Po powrocie miał co opowiadać. 
Powziąłem zamiar podzielenia się w świątecznym wydaniu 
Kuriera tym co usłyszałem. Ostatnio poruszałem się w trud-
nych tematach więc świątecznie niech będzie temat troszkę 
lżejszy. Oto relacja z opowiadania mojego kolegi.
 Pojechaliśmy z żoną dopiero co uruchomioną po 
remoncie, kolejką linową na Górę Parkową. Wciągnęło nas 
w wagonie na szczyt, a ja miałem w pamięci jak z kolegami 
szliśmy w zawody kto pierwszy wybiegnie trasą saneczkar-
ską. Piwo stawiał ostatni. Zwycięzca pił duże, pozostali małe. 
Nabrałem ochoty i teraz też chciałem sobie golnąć piwsko na 
szczycie, jak dawniej bywało, ale nie było. W końcu w jed-
nym punkcie znalazłem beczkowe jasne .
 Znalazłem je na swoje nieszczęście. Miałem pro-
blem. Tak jak dawniej wypiłem dwa duże ze smakiem, chłod-
ne, z pianką na nosie. Problem jednak ujawnił się na dobre 
z niespotykanym nasileniem. Zapomniałem, że po piwie 
mocz gdzieś trzeba oddać. Z piwem butelkowanym problem 
mniejszy ale z kuflowym jest spory, pić musisz do dna. Zo-
stawisz na chwilę to ci dopiją. Siedziało dwóch takich, tylko 
się im oczy świeciły z nad fioletowych nosów. Ruszyłem na 
poszukiwania ubikacji. Gdzieś tam była. W lewo, w prawo, 
potem trochę w lewo i po schodach. Nie doszedł bym. Musia-
łem natychmiast i już.
 Miałem nawet okazję, ale na tory kolejki i linę sikał 
nie będę. Pan kolejarz jakoś dziwnie na mnie patrzył, chyba 
przewidział co chciał bym zrobić i nie odstępował mnie. Czy 
on nie miał innych obowiązków. Wagon mógł przecież po-
zamiatać. Posiadałem też świadomość, że kolejka napędzana 
jest silnikiem elektrycznym, prąd musiał wiec gdzieś tu być. 
Nasikanie na przewód to gorzej niż źle. Siurka może upalić, 
taka to straszna siła a nieubezpieczony, przydać się jeszcze 
może.  Zrezygnowałem!
 Poszedłem szukać większego „cienia” .
 Teren wszędzie ogrodzony, ludzi sporo, gromady 
dzieci, szlag by to trafił - nie ma gdzie. W końcu dopadłem 
kilka krzaczków, sznur do suszenia ktoś rozciągnął, wisiały 
na nich jakieś szmaty, a pod nimi na ziemi leżała poduszka 
z czerwonym wsypem. Lepiej być nie mogło. Nie analizowa-
łem sytuacji dokładnie. Jeszcze chwila i nogawkami sprawa 
by się rozwiązała. Czułem się jak beczkowóz. Wyjąłem co 
miałem wyjąć i sikam. Z każdą sekundą robiło mi się milej, 
samopoczucie wyraźnie mi się poprawiało. Oj jak mi ulżyło. 
Na koniec z zadowolenia puściłem nawet bąka. Nie musia-
łem, pomyślałem - niech sobie leci! 
 Kiedy skończyłem zupełnie nieoczekiwanie podusz-
ka z czerwonym wsypem ożywiła się. Uniósł się kaptur i roz-
winęła w kurtkę z elegancką panią w środku. Galoty które 
zawiesiły się jej na kolanach nie ujmowały a nawet dodawały 
jej uroku. Kurde ale ja miałem szczęście, że nie zrobiłem kro-
ku dalej i nie przyszło mi do głowy, żeby podlać tą poduszkę. 
Obsikał bym damę, która miała ten sam problem co ja tylko 
w wersji damskiej. 

 Kiedy nadchodziłem przycupnęła z nadzieją, że so-
bie pójdę.
 - Nie poszedłem! Trudno stało się.
 Tak naprawdę zacząłem się wstydzić jedynie tego 
bąka. Już bez wstydu schowałem co miałem na wierzchu 
i zacząłem mocowanie się z suwakiem rozporka. Pani też, 
już bez wstydu, odsłoniła zgrabne nogi z kremowymi uda-
mi i opalonymi latem oliwkowowymi podudziami. Niemal 
demonstracyjnie podciągnęła różowiutkie jak budyń poziom-
kowy majteczki i upięła jesienną kurtkę.
 Stanęliśmy naprzeciw siebie i jednocześnie buchnęli 
śmiechem. Ona jak gdyby mniej speszona spuściła oczy i na-
gle przemówiła „ale sik ma pan długi”.
 Powiadam do niej ośmielony: „Szanowna pani! Sik 
mam nie tylko długi ale i gruby.” Chciałbym zrewanżować 
się uprzejmą wypowiedzią w stosunku do pani, ale nie umie 
skojarzyć sobie form gramatycznych stosownych do budo-
wy anatomicznej, w okolicy kości łonowej szanownej pani. 
W języku polskim nie została wykształcona grzecznościowa 
forma określenia długi i gruby w stosunku do czegoś dam-
skiego, czym się oddaje mocz. Muszę więc milczeniem skwi-
tować pani słuszną uwagę odnośnie mojej długości i grubości 
no bo co mam powiedzieć. Wyczuwam, że powinienem, ale 
nie wiem co. 
 Wiem jak powinienem zacząć. Np. - A pani ma - co? 
- Jak dalej? 
Nie potrafię skończyć.
 Nie wiem bo nie widziałem co pani ma. Jestem 
wzrokowcem a pokazać pewnie szanowna pani nie zechce, 
stąd i gadanie mi nie wychodzi.
 Tak rozstaliśmy się wymieniając uśmieszki, grzecz-
nościowe spojrzenia i uprzejme gesty. Podaną rękę ucałowa-
łem, półgębkiem pytając: „Czy nie obsikana?”  Pani rezolut-
nie dopowiedziała, że sikanie po palcach i do rękawa zdarza 
się wyłącznie panom.
Zapytałem zaczepnie: „Do rękawka letniej koszulki?”
„Nie – kożucha!” - odpowiedziała odczepnie.
 Niektórzy nasi czytelnicy regularnie odwiedzają to 
piękne miasteczko w czas trwania Międzynarodowego Festi-
walu im. Jana Kiepury . Pan Bogusław Kaczyński Honorowy 
Obywatel Krynicy - Zdroju potrafił faktycznie urzec słowem 
o czym miałem okazje przekonać się osobiście. Wielka to 
szkoda i strata dla kultury światowej, że mówię o tym w cza-
sie przeszłym. Tak to już jest w naszym kraju. Jeżeli dobrze 
się dzieje to zawsze znajdzie się majster, pomajstruje, przyj-
dzie walec i wyrówna i zamiast festiwalu rangi światowej 
mamy równo.
 Jaki morał, dla naszych czytelników wynika z tego 
opowiadania? Taki, że odwiedzając w Krynicy Parkową Górę 
nie należy łapczywie pić dwóch piw bo można mieć kłopoty.
- Też taki żeby nie majstrować jak się dobrze dzieje. 

Ryszard Kuc

NA GÓRZE PARKOWEJ W KRYNICY
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Doktorat na dziewięćdziesiąte urodziny?
Zygmunt Braur nadal hoduje konie

Przedruk artykułu o Zygmuncie Braurze (1909 – 1999), 
znanym hodowcy koni, który ukazał się w „Echu Dnia” 18 
września 1998 r.

Ostatnio Zygmunt Braur, słynny hodowca koni z Do-
browa koło Staszowa, inżynier rolnictwa, postanowił 

zrobić doktorat z hodowli koni. Niestety, żaden z polskich 
hipologów nie chce zostać promotorem jego pracy.
- Zwracałem się do czterech naukowców wykładających 
na akademiach rolniczych w Warszawie i Lublinie oraz 
do byłego współpracownika docenta Edwarda Skorkow-
skiego, pierwszego założyciela toru wyścigowego dla koni 
arabskich we Lwowie - mówi. -Wszyscy się migają. Nie 
wiem dlaczego. Widocznie przewyższam swoją wiedzą 
tych dzisiejszych hipologów - mówi żartem.

Dwa zakupy 
 Zygmunt Braur w swoim życiu kupował konie 
z wyboru dwa razy. Za każdym razem trafiał na najlep-
szego. W 1949 roku, w Kiełczynie spośród czterdziestu 
kilku koni wybrał Westalkę Drugą. Po kilku latach okazała 
się ona najcenniejszą klaczą w Nowym Dworze, stadninie 
koni arabskich prowadzonej przez docenta Edwarda Skor-
kowskiego. Wybór ten potwierdził, że zootechnik Braur 
zna się nie tylko na bydle, ale i na koniach.

Gniade konie Braura
 W stadninie koni arabskich rasy kuhailan w Do-
browie koło Staszowa, należącej do Zygmunta Braura, 
urodzone jest już czternaste pokolenie rodziny żeńskiej 
kuhailan Gazeli, importowanej z Nedżdu przez Juliusza 
Dzieduszyckiego w 1845 roku do Jarczowiec. Jest to do-
wód konsekwentnej pracy hodowlanej, której efekty są 
widoczne i doceniane przez koniarzy z Kanady, Szwecji 

i Stanów Zjednoczonych, odwiedzających stadninę w Do-
browie. Konie wyhodowane przez Zygmunta Braura są 
jednego typu, jednego pokroju i jednej maści - są gniade.

Hodowca z leśnej głuszy
 Jadąc do Zygmunta Braura, właściciela stadni-
ny kuhailanów w Dobrowie, trzeba pytać o drogę. - Za 
Grzybowem skręcicie w prawo, a potem pojedziecie dro-
gą wewnętrzną należącą  do Kopalni Siarki. Jedźcie dalej, 
po wybojach. Na pewno traficie do Braura - kieruje nas 
mieszkanka Grzybowa. Po minięciu Grzybowa i kilkuna-
stu minutach jazdy drogą z betonowych płyt, wjeżdżamy 
do lasu. Po prawej stronie stoją drewniane bariery odgra-
dzające konny wybieg od drogi, która ma swój koniec tuż 
przed domem Zygmunta Braura, światowej sławy hodow-
cy koni arabskich.

Braur znaczy wierzący
 Zygmunt Braur urodził się w Kielcach 6 lutego 
1909 roku. Jego praprzodek przybył  z armią Napoleona 
w 1812 roku. Był Hiszpanem. Nazwisko Braur to nazwi-
sko arabskie. - Giaur oznacza niewierzący, a Braur wierzą-
cy - tłumaczy pan Zygmunt.
 W latach trzydziestych Zygmunt Braur pracował 
jako zootechnik w Kieleckiej Izbie Rolniczej. W 1937 roku 
kupił w Dobrowie, gmina Tuczępy, 20-hektarową działkę. 
Pracując w KIR, budował dom oraz budynki gospodar-
skie, w których rozpoczynał swoją hodowlę. Po wybuchu 
II wojny światowej przeniósł się na stałe do Dobrowa. 
W 1941 roku, na rozkaz niemieckich władz, objął stano-
wisko agronoma rejonowego na rejon Szydłowa. Dzięki 
swoim staraniom wymusił na okupujących władzach, aby 
siedzibą agronoma był jego dom w Dobrowie, odległym 
od Szydłowa o pięć kilometrów.
 Od tego momentu partyzantka Armii Krajowej 
kierowana przez kapitana Piotra Kabatę, komendanta tam-
tego rejonu, miała schronienie u hodowcy. - Mój dom był 
siedzibą rejonowego agronoma i równocześnie schronie-
niem dla partyzantki Armii Krajowej - wspomina z dumą.

Pierwsza była Lalka
 - Matka podnosiła mnie do parapetu i pokazywała 
przez  okno konie, miałem wtedy siedem lat - wspomina 
pan Zygmunt. ,,Widzisz, to jest koń” - mówiła. ,,Najcen-
niejszy i najszlachetniejszy. Jemu warto poświęcić swoje 
życie”. Pamiętam te słowa do dzisiaj - wyznaje.
 Pierwszym jego koniem była klacz półkrwi arab-
skiej Lalka, którą kupił w 1935 roku u hrabiego Pusow-
skiego w Czarłokach. Po kilku miesiącach Laka została 
sprzedana za 400 złotych. Pieniądze ze sprzedaży Zyg-
munt Braur przeznaczył na zakup ziemi w Dobrowie. 
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W czasie wojny Zygmunt Braur hodował zaledwie kilka 
koni. - Wojna nie sprzyjała hodowli. Ważniejsza była wal-
ka z okupantem - opowiada.
 W 1960 roku Zygmunt Braur dowiedział się, że 
likwidowana jest stadnina koni arabskich czystej krwi 
w Nowym Dworze koło Żywca. Wracając z wycieczki 
z Węgier, pojechał na miejsce. Od kierownika stadniny 
dowiedział się, że do sprzedania jest kilka źrebiąt. Za 300 
złotych kupił wybrakowaną klacz -Wielką Zorzę. Do-
bijając targu zauważył, że nieco dalej stoi siedemnaście 
rocznych źrebic przeznaczonych na rzeź. - Spojrzałem 
na te źrebięta i wpadła mi w oko klacz gniada z małym 
kwiatkiem na czole i czterema białymi pęcinami. Gdy za-
pytałem Tyszkowskiego, kierownika stadniny, czy ta klacz 
może być sprzedana, powiedział: ,,Człowieku, ty się lepiej 
znasz na koniach niż krajowi specjaliści” - wspomina.

Bezwartościowa prywatność
 Do czasu pojawienia się Ben-Cometa, pierwszego 
konia o bardzo wysokiej klasie, tory wyścigowe w Pol-
sce nie przyjmowały koni wyhodowanych w prywatnej 
stadninie kuhailanów w Dobrowie. - Za PRL tylko to, 
co państwowe miało wartość. Prywatność w ich pojęciu 
była bezwartościowa - hodowca mówi z goryczą w głosie. 
- Drzwi na świat otworzył mi Ben-Comet, który wygrał 
wiele sławnych wyścigów - dodaje.
 Za konie, które w czasach PRL sprzedawał na 
aukcjach cudzoziemcom, otrzymywał niewielkie pienią-
dze. Do kieszeni hodowcy trafiały złotówki, przeliczone 
według państwowego kursu od wartości dolarowej konia, 
wycenianego przed aukcją. - Klacz poszła  za kilka tysięcy 

dolarów, ja dostawałem kilkaset złotych - wspomina pan 
Zygmunt. - Ale w moim przypadku nie chodziło o pienią-
dze. Ja hodowałem i hoduję nie dla zysku, konie są moją 
pasją - dodaje.
 Wśród kuhailanów wypielęgnowanych w Dobro-
wie znalazła się również klacz Wielka Esta, córka Wielkiej 
Zorzy. Sprzedana Axelson Rolf w Szwecji, zdobyła potem 
światowy czempionat wśród koni klasy arabskiej. Z kolei 
klacz kuhailańska Megara zdobywała czołowe miejsca na 
torach wyścigowych w Stanach Zjednoczonych.
 Hodowca posiada kilkanaście listów od daw-
nych nabywców z Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz 
wspaniały album ze zdjęciami i wycinkami prasowymi. - 
Wszystkie inne pamiątki spłonęły w starym domu. Pozo-
stało mi niewiele.

Cztery konie
 Zygmunt Braur hoduje teraz w Dobrowie cztery 
konie. Ogier Nazar i trzy klacze mieszkają w oddalonej 
od domu o kilka metrów zagrodzie. Hodowca kilka razy 
dziennie sam dogląda swoich podopiecznych. Niosąc peł-
ne wiadro z prosem, mówi, że nie odczuwa ciężaru. Dla 
niego praca przy koniach to sama przyjemność. Pomimo 
podeszłego wieku doskonale radzi sobie z niesfornym Na-
zarem, który po wyjściu z boksu biega przez cały dzień po 
20-hektarowym wybiegu. Osiem innych koni z dobrow-
skiej stadniny znajduje się w zakładzie jeździeckim pana 
Wojciechowskiego w Kielcach.

Klaudia Tajs

NASZA SZKOŁA TO NASZ PRZYJACIEL
W bieżącym roku szkolnym Gminne Centrum Kultury 

w Szydłowie realizuje projekt „Nasza szkoła to nasz 
przyjaciel”, który ma na celu wyrównanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

 Dzięki niemu dzieci i młodzież ze szkół na terenie 
Gminy Szydłów mogą korzystać z zajęć dodatkowych, ta-

kich jak: zajęcia ponadprogramowe dla uczniów zdolnych, 
zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągających słabsze 
wyniki w nauce oraz uczestniczyć w spotkaniach z logo-
pedą, pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym. 
 W ramach pracy pedagoga szkolnego została zor-
ganizowana akcja charytatywna „Uśmiech na święta”. 
Dzięki tej inicjatywie grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Szydłowie otrzymała paczki świąteczne. 
 W wyniku współpracy z Dyrekcją i Gronem Peda-
gogicznym uczniowie ze szkół na terenie gminy Szydłów 
mają możliwość brać udział w zajęciach prowadzonych 
przez pedagoga szkolnego. Na zajęciach poruszana jest 
różnorodna tematyka związana z: bezpieczeństwem, tole-
rancją, przeciwdziałaniem przemocy, profilaktyką uzależ-
nień, stresem w szkole, zdrowym odżywianiem, zaintere-
sowaniami i spędzaniem wolnego czasu, oraz radzeniem 
sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakie występują 
we współczesnym świecie.

Tekst i fot. Grzegorz Poniewierski
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15 kwietnia – Marszobieg na kondycję na trasie Szydłów 
- Brzeziny - Szydłów wraz z turniejem strzeleckim.
10 maja – Przekazanie maski Józefa Piłsudskiego do Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej.
1-10 lipca – Strzelecki obóz wędrowny śladami chwały 
oręża polskiego na trasie Szydłów - Wągrowiec - Poznań 
- Gniezno - Hel - Sopot - Toruń - Grunwald - Linia obrony 
Armii Modlin - Warszawa (Powązki) - Szydłów. 
20 lipca – Uroczystości patriotyczne w Cebrze „Ocalić od 
zapomnienia” w 70 rocznicą Akcji Burza i pamięci Żołnie-
rzy Armii Krajowej.
22 lipca - Podczas 50. sesji Rady Gminy Szydłów, wice-
marszałek Grzegorz Świercz odznaczył Mariana Lesiaka 
- prezesa Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego Brą-
zową Odznaką Honorową Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego w uznaniu zasług dla rozwoju strzelectwa 
sportowego.
10 sierpnia – Udział STS w uroczystościach poświęco-
nych 70 rocznicy Akcji Burza w Daleszycach.
15 sierpnia – Warty przy pomniku i grobach żołnierzy WP 
w Święto Wojska Polskiego.
23 sierpnia – Marsz szlakiem „Leśnych” Cisów – Szy-
dłów z młodzieżówką OSP Cisów zakończony turniejem 
strzeleckim.
1 września – Warty przy pomniku i na grobach żołnierzy 
Wojska Polskiego.
5 września – Udział STS w uroczystości odsłonięcia po-
mnika „Juranda” w Łącznej.
21 września - Udział STS w obchodach 62. rocznicy  pa-
cyfikacji wsi Stefanów.
28 września – Turniej strzelecki dla młodzieży szkolnej.
2 października – I Turniej Strzelecki Młodzieży Gimna-
zjalnej w Jarosławicach.
10 października – Turniej Strzelecki z karabinka oficerów 
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.
18 października – Strzelanie zapoznawcze i zwiedzanie 
Izby Pamięci przez ministrantów.
19 października – Turniej strzelecki Szydłów – Jarosławice.
8 listopada – zakończenie projektu ,,Przeszłość dla przy-
szłości – młodzież tworzy Muzeum Czynu Niepodległo-
ściowego w Koniemłotach”, poświęcony pierwszemu w 
niepodległej Polsce prezydentowi Przemyśla Józefowi 
Kostrzewskiemu.
8-11 listopada – Turniej strzelecki oddziałów Jarosławice, 
Rębów, Szydłów.
10 listopada – Turniej strzelecki samorządowców z okazji 
Święta Niepodległości.
Listopad – Grudzień: Wystawa w muzeum w Staszowie 
„Związek Strzelecki wczoraj i dziś”.

Zarząd STS
Zdjęcia ze zbiorów STS

DZIAŁALNOŚĆ STRZELCÓW W 2014 R.

Na uroczystościach patriotycznych w Cebrze - 20 lipca.

Na 70 rocznicy Akcji Burza w Daleszycach - 10 sierpnia.

Stefanów - 21 września. 

Łączna - 5 września. 
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grudzień 2014

W trakcie obozu wędrownego strzelcy zwiedzili 
m.in. ORP „Błyskawica” w porcie gdyńskim.

REKLAMA

OGŁOSZENIE PŁATNE

Przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Toruniu.

Wakacyjny obóz wędrowny szlakiem miejsc upamiętniających chwałę oręża polskiego został zorganizowany przez 
Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie przy dofinansowaniu Gminy Szydłów i Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Dziękujemy!

Przy Kopcu Kaszubów 
na samym końcu Półwyspu Helskiego.

Strzelecki obóz wędrowny
1-10 lipca 2014 r.

Zdjęcia: Grzegorz Rózga

Szanowni Państwo! 
  Chciałbym serdecznie podzięko-
wać Wszystkim, którzy wzięli udział       
w tegorocznych wyborach samorzą-
-dowych a w szczególności tym, którzy 
obdarzyli mnie swoim zaufaniem i od-
dali głos na moją osobę.
  Chciałbym zapewnić, że jako radny 
Gminy Szydłów zrobię wszystko, aby 
nie zawieść Państwa zaufania, a swo-

je obowiązki będę wykonywał sumiennie i odpowiedzialnie za 
wspólne dobro mieszkańców Naszej Gminy. 
                                      Z poważaniem, Łukasz Gondek

e-mail: gondek.lukasz@wp.pl         tel. 501 785 606

Gondek Łukasz, radny Gminy Szydłów, z okręgu nr 8, 
obejmujacego miejscowość Szydłów, ulice: Armii Krajowej, 
Brzezińska, Cmentarna, Górki, Kościelna, Opatowska, 
Os. Wł. Łokietka, Rakowska, Rynek, Staszowska, Szkolna, 
Targowa, Wł. Łokietka, Wschodnia.
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W słoneczny wtorek, 11 listopada obchodziliśmy Na-

rodowe Święto Niepodległości. Gminne uroczysto-
ści związane z 96. Rocznicą Odzyskania Niepodległości 
odbyły się w Szydłowie.
 W kościele pw. św. Władysława odprawio-
na została Msza Święta w intencji Ojczyzny. Z kościoła 
poczty sztandarowe, przedstawiciele władz gminnych 
i powiatowych, delegacje kombatantów, instytucji, fi rm 
i organizacji pozarządowych a także zwykli mieszkań-
cy przemaszerowali pod Pomnik Walczących, Poległych 
i Pomordowanych w latach 1939-45. Tutaj złożono hołd 
wszystkim Obrońcom Ojczyzny poprzez symbolicznie za-
palone znicze i złożone wiązanki kwiatów w narodowych 
barwach. Honorową wartę przy pomniku pełnili strzelcy 
Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.
 Ostatnim punktem programu była uroczysta aka-
demia zorganizowana przez Publiczne Gimnazjum w Szy-
dłowie. Gości przywitała Dorota Kowalczewska-Spetel 
- dyrektor placówki, następnie z okolicznościowym refe-
ratem wystąpił Jan Klamczyński - wójt gminy Szydłów. 
Po wystąpieniu wójta, młodzież gimnazjalna zaprezento-
wała widowisko słowno-muzyczne nawiązujące do listo-
padowego święta.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Sylwester Celejowski


