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Niezwykła Droga Krzyżowa z udziałem aktorów odby-
ła się w Niedzielę Palmową, 29 marca 2015 r. w Szy-

dłowie. Misterium Męki Pańskiej odtwarzali aktorzy ze 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit 
Honore”.
 Droga Krzyżowa rozpoczęła się po Mszy Św., 
przed kościołem pw. św. Władysława. Kolejne stacje od-
bywały się przy Wikariówce, ul. Kościelnej, w Rynku, ul. 
Targowej, Szkolnej, Kazimierza Wielkiego i na koniec ze 
sceną ukrzyżowania, przy kościele pw. Wszystkich Świę-
tych. Czternaście stacji odtwarzano dbając o szczegóły, 
zarówno pod względem historyczności strojów aktorów, 
jak i dodatkowych efektów wzmacniających realizm in-
scenizacji. 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ - SZYDŁÓW 2015
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, 
nadziei i miłości. Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych 
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Juszczak

Wójt Gminy
Jan Klamczyński

życzą

 Nowością w tym roku było wypowiadanie przez 
aktorów poszczególnych kwestii w łacinie klasycznej, tłu-
maczonej następnie przez lektora.
 Po zakończeniu misterium, ks. proboszcz Ryszard 
Piwowarczyk podziękował organizatorom, aktorom oraz 
wiernym za udział i przygotowanie Drogi Krzyżowej. Na 
pomysł zorganizowania w Szydłowie tego wydarzenia 
wpadł kilka lat temu Paweł Krakowiak - prezes Stowarzy-
szenia Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore”. 
Jest on zarazem głównym reżyserem całego przedsięwzię-
cia. Współorganizatorem inscenizacji jest Parafia Rzym-
skokatolicka w Szydłowie i Gminne Centrum Kultury.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak
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W dniu 2 lutego br. 
podczas sesji Rady 

Gminy w Szydłowie nastą-
piło symboliczne oddanie 
do użytku samochodu do 
przewozu dzieci niepełno-
sprawnych.
 Samochód zo-
stał zakupiony za kwotę 
138.500 zł. Fabrycznie 
nowy mikrobus przystoso-
wany jest do przewozu 4 
osób niepełnosprawnych 
na wózkach inwalidzkich. 
Samochód jest wykorzy-
stywany do przewożenia 
dzieci niepełnosprawnych 

80 TYS. Z PFRON NA SPECJALISTYCZNY BUS

P.o. Dyrektora O/Świętokrzyskiego PFRON Jadwiga Irla z przedstawicielami samorządu 
Gminy Szydłów i nowym samochodem do przewozu niepełnosprawnych dzieci.

z terenu Gminy Szydłów do placówek oświatowych w Sta-
szowie i Szydłowie. Biorąc udział w projekcie pod nazwą 
„Zwiększenie szans w dostępie do edukacji dzieci i mło-
dzieży z terenu Gminy Szydłów poprzez likwidację barier 
transportowych” gmina otrzymała refundację 80.000 zł 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych za pośrednictwem Powiatu Staszowskiego.
 W związku z przekazaniem do użytku mikrobu-
sa, w sesji Rady Gminy uczestniczyła Jadwiga Irla - p.o. 

Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON. Wójt Jan 
Klamczyński podziękował pani dyrektor za zrefundowa-
nie przez PFRON 58% kosztów zakupu samochodu, wrę-
czając okolicznościowy dyplom i obraz z zabytkiem Szy-
dłowa.

Piotr Walczak

Zdjęcia: Sylwester Celejowski
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PÓŁ MILIONA NA DROGĘ W POTOKU
Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński odebrał w dniu 26 lutego br.  z rąk Wojewody Świętokrzyskiej Bożenty-

ny Pałki-Koruby promesę w wysokości 500 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi Potok 
- Gajówka. Wyremontowane zostaną odcinki o łącznej długości 1550 metrów. Dotacja rządowa stanowić będzie nie 
więcej jak 80% wartości zadania. Pozostałe 20% środków wyłoży Gmina Szydłów. Niebawem ogłoszony zostanie 
przetarg na realizację zadania.

Gmina Szydłów zrealizowała pod koniec ub. roku pro-
jekt pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego centrum 

Szydłowa wraz z budową placu zabaw dla dzieci w miej-
scowości Osówka” na który pozyskała dofinansowanie 
w wysokości blisko 55 tys. zł.

W ramach projektu zrealizowano dwa zadania:
Zadanie 1 - Budowa placu zabaw dla dzieci w Osówce,
Zadanie 2 - Dostawy elementów małej architektury.

 Dzięki realizacji pierwszego zadania, dzieci 
w Osówce mają miejsce, gdzie mogą bezpiecznie bawić 
się i spędzać czas wraz z rodzicami. W ramach drugiego 
zadania zakupione zostały donice żeliwne i betonowe, 
w których na wiosnę posadzone zostaną ozdobne rośli-
ny upiększające szydłowski rynek i plac przed Gminnym 
Centrum Kultury.
 Wartość całego projektu wyniosła 88.208,57 zł 
z czego 54.755,00 zł sfinansowane zostało z Europejskie-
go Funduszu Rybackiego (EFR).

JM, PW

Mała architektura w Szydłowie 
i plac zabaw w Osówce przy wsparciu UE

Plac zabaw w Osówce.

Donice betonowe zakupione w ramach realizacji projektu.

SOŁTYSI 2015-2019
Od stycznia do marca 2015 r. w szesnastu sołectwach 
Gminy Szydłów odbywały się zebrania sołeckie na któ-
rych mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybie-
rali sołtysów i członków rad sołeckich. W dwunastu so-
łectwach funkcję sołtysa powierzono dotychczasowym 
osobom. W Jabłonicy, Korytnicy, Osówce i Rudkach 
mieszkańcy wybrali nowych sołtysów.

Brzeziny - Sławomir Michalec
Gacki - Zbigniew Klusek
Grabki Duże - Elżbieta Smagłowska
Jabłonica - Renata Dziedzic
Korytnica - Damian Misterkiewicz
Kotuszów - Wanda Niedbała
Mokre - Stanisław Wawrzyk
Osówka - Dorota Suchojad
Potok - Tadeusz Kręcisz
Potok Rządowy - Jolanta Jopkiewicz
Rudki - Katarzyna Kałandyk
Solec - Bożena Wójcik
Szydłów - Stanisław Wojterski
Wola Żyzna - Tadeusz Palmąka
Wolica - Iwona Mazur
Wymysłów - Helena Orłowska



Strona 5Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2015 (LIV)

kwiecień 2014

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szydłów z dnia 23 marca 2015 r.

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze 
zm.) oraz uchwały Nr  XXXIV/ 158/ 2013  Rady Gminy Szydłów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy 
Szydłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
uchwały Nr VI/ 35/ 2015 Rady Gminy Szydłów w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze 
Gminy Szydłów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. podaje się 
do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Numer obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

1 Sołectwa: Korytnica, Kotuszów, Jabłonica Remiza OSP w Kotuszowie
Kotuszów nr 83a, 28-225 Szydłów

2 Sołectwa: Potok, Potok Rządowy, Rudki, 
                 Wymysłów

była Szkoła Podstawowa w Potoku
Potok nr 99, 28-225 Szydłów

3 Sołectwa: Brzeziny, Grabki Duże, Osówka Szkoła Podstawowa w Szydłowie
ul. Szkolna 10, 28-225 Szydłów

4 Sołectwo: Szydłów Urząd Gminy w Szydłowie
ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

5 Sołectwa: Gacki, Mokre Remiza OSP w Gackach
Gacki nr 29, 28-225 Szydłów

6 Sołectwa: Solec, Wola Żyzna, Wolica Szkoła Podstawowa w Solcu
Solec nr 22, 28-225 Szydłów

7 Dom Pomocy Społecznej  w Rudkach Dom Pomocy Społecznej w Rudkach
Rudki 89, 28-225 Szydłów

 - obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

 - obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej 
w 5 dniu przed dniem wyborców, tj. do dnia 5 maja 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo 
w której czasowo przebywa. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 
dnia 4 maja 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) złożyć wniosek do Wójta Gminy 
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 27 kwietnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 
Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem 

pełnomocnika jest wyłączone.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wójt Gminy Szydłów
(-) Jan Klamczyński
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Procedura szacowania szkód w wyniku 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
Wójt Gminy Szydłów informuje na podstawie Zarzą-

dzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 12/2014 
z dnia 14 lutego 2014 r. o działaniach jakie powinien 
podjąć rolnik w sytuacji wystąpienia szkód powstałych 
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na 
terenie posiadanego gospodarstwa rolnego:
1. Tuż po wystąpieniu na terenie gospodarstwa rolnego 
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego generującego 
straty jak powódź, huragan, piorun, susza, ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, 
obsunięcia się ziemi, grad, lawina, rolnik powinien o tym 
niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Szydłów/Urząd 
Gminy Szydłów.
2. Na podstawie informacji otrzymanych od rolników 
oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej i zweryfikowa-
niu przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego zawiadomienia o wystąpieniu klęski żywiołowej 
na terenie Gminy Szydłów, Wójt w zwyczajowo przyjęty 
sposób informuje rolników o możliwości przeprowadze-
nia szacunków strat oraz terminie ich przeprowadzenia.
3. Rolnik ma prawo do złożenia wniosku o oszacowanie 
szkód powstałych w gospodarstwie, tylko i wyłącznie 
tych które powstały w wyniku w/w niekorzystnych zja-
wisk atmosferycznych.
4. Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na 
wniosek poszkodowanego rolnika.
5. Wypełniony formularz wniosku rolnik winien złożyć 
niezwłocznie, jednak nie później niż 10 dni od daty wy-
stąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do 
Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce wy-
stąpienia strat lub innym miejscu ustalonym przez gminę.
6. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na 
obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły 
szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie, 
wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie 
danej gminy.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żad-
nych upraw, wniosek o stratach składa do gminy właści-
wej ze względu na miejsce położenia upraw.
8. Komisja Gminna przeprowadza lustrację na miejscu 
wystąpienia szkód i dokonuje szacunków zakresu i wy-
sokości strat, na podstawie której sporządza protokoły 
szkód.

Izabela Jaros

Definicje niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 
zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 
12/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.:

1) powódź – oznaczają szkody powstałe wskutek:
a) zalania terenów w następstwie podniesienia się pozio-
mu wód płynących i stojących,
b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,
c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach gór-
skich i podgórskich.
Nie traktuje się natomiast jako zalania, nawilgocenia gle-
by, jeżeli nie było ono poprzedzone wystąpieniem wody na 
powierzchni gruntu. Jako zalania nie traktuje się również 
zastoisk wodnych, utrzymujących się corocznie w terenach 
podmokłych o wysokim poziomie wody gruntowej przez 
dłuższe okresy czasu niezależnie od nasilenia opadów at-
mosferycznych.
2) huragan – oznaczają szkody powstałe w wyniku dzia-
łania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego 
działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody 
uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w naj-
bliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;
3) piorun – oznaczają szkody będące następstwem wyła-
dowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne 
ślady tego zdarzenia, potwierdzonego dokumentem z Po-
licji lub Straży Pożarnej lub Powiatowego Inspektora We-
terynarii w przypadku zwierząt gospodarskich, jeżeli zda-
rzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim;
4) susza – oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, 
w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwiet-
nia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu 
wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych 
gatunków roślin uprawnych i gleb; w przypadku gdy dla 
danej rośliny nie jest prowadzony monitoring suszy, szko-
dy można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystą-
pienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach
wodnych;
5) ujemne skutki przezimowania – oznaczają szkody spo-
wodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, 
wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 
1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym 
lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie 
plonu lub jego części;
6) przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowa-
ne przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, w okresie 
od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na 
całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całko-
witej utracie plonu lub jego części;
7) deszcz nawalny – oznaczają szkody powstałe wsku-
tek deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4; 
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tek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziem-
nych wolnych przestrzeni w gruncie;
b) usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek 
ruchów ziemi na stokach;
9) grad – oznaczają szkody powstałe wskutek opadu at-
mosferycznego składającego się z bryłek lodu;
10) lawina – oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtow-
nego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub 
podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub 
błota.

w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczyn-
nika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód 
w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działa-
niach deszczu nawalnego;
UWAGA! Wymagane potwierdzenie wystąpienia deszczu 
nawalnego wydane przez Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej
8) obsunięcie się ziemi – oznaczają szkody spowodowane 
przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że 
za szkody spowodowane przez:
a) zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wsku-

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015
Uwaga! Zbliża się termin na składanie wniosków o 
dopłaty 2015! Znaczące zmiany w płatnościach bezpo-
średnich!

W związku z wieloma zapytaniami, od rolników, 
mieszkających na terenie Gminy Szydłów, w kon-

tekście zbliżającego się terminu składania wniosków o 
płatności bezpośrednie realizowanego przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zachęcam 
wszystkich potencjalnych beneficjentów, do odpowiednio 
wczesnego, zapoznania się z aktualnymi zasadami wypeł-
nienia wniosków o dopłaty bezpośrednie.
 Jest to o tyle ważne, gdyż w roku 2015 występuje 
wiele istotnych zmian w systemie płatności bezpośrednich, 
m.in. rodzajów schematów, o jakie rolnik będzie mógł się 
ubiegać, czy definicji, których interpretacja wskaże, co go-
spodarstwo danego rolnika musi spełnić, aby odpowiednią 
płatność otrzymać.
 I co najważniejsze, żeby uświadomić beneficjen-
tom, wagę terminu składania wniosków o płatności, aby 
był on odpowiednio wczesny, tak, aby umożliwił, jeszcze 
przed ostatecznym terminem, na składanie wniosków, zło-
żenie potencjalnych korekt wniosków, gdyż część błędów 
usuniętych, po ostatecznym terminie, na składanie wnio-
sków, czyli po dniu 9 czerwca 2015, może skutkować 
nieuwzględnieniem „błędnej” części w płatnościach, czy 
obowiązku wystąpienia do ARiMR o materiał graficzny, 
m.in. dla nowo nabytych działek ewidencyjnych, do któ-
rych beneficjent, będzie się ubiegał o płatności, również 
przed ostatecznym, w/w terminem.

Dla przypomnienia!
 W roku 2015 wniosek o przyznanie płatności wraz 
z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wy-
pełnionym materiałem graficznym składa się w terminie 
od dnia 15 marca do dnia 15 maja. Wniosek o przyzna-
nie płatności wraz z załącznikami może być także złożony 
w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania 
wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2015 r., jednak za każdy 
dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 18 maja 2015 r., 

stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% 
należnej kwoty płatności.
 Już teraz serdecznie wszystkich zachęcam, do 
uczestnictwa w organizowanych szkoleniach, oraz do 
zapoznania się z materiałami informacyjnymi, m.in. na 
oficjalnych stronach Ministerstwa Rolnictwa, Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy Centrum Do-
radztwa Rolniczego.

DYŻURY SPECJALISTY ŚODR
W każdy wtorek w godzinach 7:30 - 14:30 w Urzędzie 
Gminy w Szydłowie pełni dyżur pani Agnieszka Woź-
niczka - specjalista Świętokrzyskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Staszowie.

Z ostatniej chwili: Będzie wydłużony termin, na skła-
danie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 
2015 r.
 Jak wynika z konferencji prasowej, przeprowa-
dzonej przez Ministra Rolnictwa Pana Marka Sawickiego, 
w dniu 23 marca, Komisja Europejska rozpoczęła zmia-
nę przepisów w sprawie przedłużenia terminu składania 
Wniosków o przyznanie płatności na rok 2015.
 Zakłada się, że termin składania Wniosków 
o przyznanie płatności na rok 2015 zostanie przedłużony 
do dnia 15 czerwca 2015 r. 
 Złożenie Wniosku o przyznanie płatności na rok 
2015, po dniu 15.06.2015 r. będzie skutkowało pomniej-
szeniem kwoty płatności o 1%, za każdy dzień roboczy. 
W związku z tym, ostateczny termin na składanie Wnio-
sków o przyznanie płatności na rok 2015, będzie upływał 
w dniu 10 lipca 2015 r. Część poprawek wniesione po 
tym terminie, nie będą uwzględniane przy rozpatrywa-
niu wniosku o przyznanie płatności na rok 2015.  

Łukasz Gondek
Radny Gminy Szydłów
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie na podsta-
wie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o In-

spekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 
744 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że na podstawie 
art. 16 ust. 1 wyznaczył następujących lekarzy weteryna-
rii do wykonywania czynności na terenie Gminy Szydłów 
w 2015 roku.

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych:
- badania monitoringowego
- badania monitoringowego trzody chlewnej
1. Anna Goliczewska
ul. Urocza 36, 28-225 Szydłów
tel. 502 350 470

b) badanie mięsa zwierząt rzeźnych przeznaczonych na 
użytek własny oraz badania mięsa zwierząt łownych
1. Tomasz Miodyński
ul. Połaniecka 19, 28-221 Osiek
tel. 601 220 957
2. Maciej Dulęba
ul. Krakowska Mała 51, 28-230 Połaniec
tel. 604 142 962
3. Krzysztof Gębura
Kamieniec, 28-230 Połaniec
tel. 604 786 735
4. Piotr Markiewicz
Przeczów 10A, 28-232 Łubnice
tel. 509 489 690
5. Andrzej Altenberg
ul. Wojska Polskiego 1, 28-200 Staszów
tel. 509 932 946
6. Józef Brocki
ul. Opatowska 7, 28-210 Bogoria
tel. 15 867 41 11

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, prze, prze-
znaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw 
zdrowia
1. Tomasz Miodyński
ul. Połaniecka 19, 28-221 Osiek
tel. 601 220 957
2. Maciej Dulęba
ul. Krakowska Mała 51, 28-230 Połaniec
tel. 604 142 962

3. Krzysztof Gębura
Kamieniec, 28-230 Połaniec
tel. 604 786 735
4. Piotr Markiewicz
Przeczów 10A, 28-232 Łubnice
tel. 509 489 690

5. Andrzej Altenberg
ul. Wojska Polskiego 1, 28-200 Staszów
tel. 509 932 946
6. Józef Brocki
ul. Opatowska 7, 28-210 Bogoria
tel. 15 867 41 11
7. Anna Goliczewska
ul. Urocza 36, 28-225 Szydłów
tel. 502 350 470
8. Zbigniew Czerwonka
ul. Staszica 4, 28-100 Busko Zdrój
tel. 502 681 829

 Powiatowy Lekarz Weterynarii nie wyznacza le-
karzy do szczepień psów przeciwko wściekliźnie. Obo-
wiązek zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie spoczy-
wa na właścicielu psa. 
 Zgodnie z art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 
marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwal-
czaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1539):
- psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju 
na obszarach określonych przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi właściwego do spraw rolnictwa podlegają obo-
wiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wście-
kliźnie.
- posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy prze-
ciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia 
przez psa 3 miesięcy, a następnie nie rzadziej niż co 12 
miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
 Szczepienia przeciwko wściekliźnie można doko-
nać w każdym gabinecie i zakładzie leczniczym dla zwie-
rząt na terenie całego kraju.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Staszowie

lek. wet. Zofia Słomka

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
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CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOŻENIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady zmieszane będą odbierane od wszystkich miesz-
kańców raz w miesiącu.

Odpady zbierane selektywnie z posesji gdzie zadeklaro-
-wano selektywną zbiórkę będą odbierane:
- papier – raz na 2 miesiące
- metal i tworzywa sztuczne – raz na 2 miesiące
- szkło – raz na 2 miesiące

Popiół (w osobnym pojemniku lub worku) – raz w miesią-
cu w dniu kiedy odbierane są odpady zmieszane, w okresie 
od 1 października do 30 kwietnia.

INNE ODPADY:

Odpady wielkogabarytowe – będą odbierane od miesz-
kańców podczas ustalonych zbiórek dwa razy w roku.

Przeterminowane leki a także opakowania po nich 
można oddawać do pojemnika znajdującego się w aptece 
w Szydłowie.

Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, zużyte opony, opakowania po 
środkach ochrony roślin i innych chemikaliach, zużyte 
termometry, świetlówki należy przekazywać do punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujące-
go się w Szydłowie przy ul. Kieleckiej 21, czynnego w po-
niedziałki i w piątki w godzinach 9.00-15.00

STAWKI OPŁAT OKREŚLONO NA POZIOMIE:

5,50 zł miesięcznie od osoby gdy na danej nieruchomości 
jest zadeklarowana i faktycznie prowadzona segregacja 
odpadów
11 zł miesięcznie od osoby w przypadku gdy na danej nie-
ruchomości odpady nie będą segregowane.

W przypadku nieruchomości zamieszkałej przez cztery 
lub więcej osób stawki będą wynosić :
20 zł miesięcznie za rodzinę w przypadku selektywnej 
zbiórki odpadów,
44 zł miesięcznie za rodzinę w przypadku braku segrega-
cji.

W przypadku niedopełniania przez właściciela nierucho-
mości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania od-

ODPADY KOMUNALNE
odbiory, terminy, płatności

padów komunalnych przedsiębiorca, który będzie odbierał 
odpady komunalne, przyjmuje je jako odpady zmieszane 
i powiadomi o tym urząd. Jeśli więc zadeklarowali Pań-
stwo, że będą gromadzić odpady w sposób selektywny, 
a nie będziecie tego robić, to na mocy decyzji administra-
cyjnej opłata zostanie podwyż-szona do wysokości odpo-
wiadającej odpadom zmieszanym.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgod-
nie z Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XLIV/207/2013 
z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie terminu, często-
tliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, należy wpłacać kwartalnie (za trzy 
kolejne miesiące bez wezwania) w następujących termi-
nach: 

I KWARTAŁ (styczeń / luty / marzec)
    do 28 lutego 2015
II KWARTAŁ (kwiecień / maj / czerwiec)
    do 30 maja 2015
III KWARTAŁ (lipiec / sierpień / wrzesień)
    do 30 września 2015
IV KWARTAŁ (październik / listopad / grudzień)
    do 30 listopada 2015

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

09 8521 0006 2001 0000 0130 0002

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

Anna Suchorowska, Marta Stachowicz-Hanczke
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Gminne Centrum Kultury w Szydłowie w tym roku 
będzie realizowało projekt „Sięgaj, gdzie wzrok nie 

sięga - łączmy się w działaniu” w ramach programu Naro-
dowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lo-
kalne 2015. Nasza jednostka znalazła się w zacnym gronie 
50 domów kultury z całej Polski, które napisały najcie-
kawsze wnioski. 

SIĘGAJ GDZIE WZROK NIE SIĘGA

 W pierwszym etapie realizacji projektu od 01.03 
do 30.06.  planujemy kilka ciekawych inicjatyw: zajęcia 
bibułkarskie, międzypokoleniowe gotowanie potraw wiel-
kanocnych, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz gminne obchody Dnia Dziecka. Przeprowadziliśmy 
już pierwsze spotkanie informacyjne, na którym gościli 
przedstawiciele prawie wszystkich stowarzyszeń z terenu 
naszej gminy. Do czerwca nasza jednostka przeprowadzi 
ankiety  z jak największą ilością mieszkańców. Wyniki 
ankiet posłużą nam do opracowania diagnozy społecznej, 
a dzięki temu dowiemy się jakie są potrzeby mieszkańców 
w sferze kultury. 
 W drugim etapie realizacji projektu ogłosimy kon-
kurs grantowy, w wyniku którego 7 organizacji z terenu 
naszej gminy otrzyma finansowanie zadań z zakresu dzia-
łalności społeczno-kulturalnej, które będą odpowiedzią na 
wyniki diagnozy. 
 Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych oraz wszystkich mieszkańców gminy 
Szydłów na spotkania i  zajęcia  podczas których szczegó-
łowo przedstawimy założenia projektu.

Maria Stachuczy

Dla beneficjentów działania Inicjatywy Lokalne + z ca-
łej Polski odbyło się w Warszawie trzydniowe szkolenie. 
Przedstawicielem GCK w Szydłowie i jednocześnie osobą 
odpowiedzialną za  realizację projektu na terenie naszej 
gminy jest Renata Długosiewicz.

Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szy-
dłowie oraz Gminne Centrum Kultury w Szydłowie 

zorganizowali w marcu konkurs czytelniczy dla uczniów 
„Magiczne podróże po literaturze…”
 Pasjonatów literatury, którzy zgłosili się do kon-
kursu podzielono na 2 grupy wiekowe. Uczniowie klas 
I-III odpowiadali  ustnie na pytania dotyczące szczegó-
łowiej znajomości treści legend świętokrzyskich zawar-
tych w książce Jerzego Stankiewicza „Legendy święto-
krzyskie”. Finał konkursu miał miejsce w siedzibie GCK. 
Trzeba przyznać, że młodzi mieszkańcy naszej gminy wy-
kazali się ogromną wiedzą i znakomicie odpowiadali na 
wylosowane pytania. Zwyciężyła Patrycja Chmielewska, 
drugie miejsca ex aequo zajęły aż cztery uczennice: Julia 
Grosicka, Antonina Jaskólska, Angelika Sojda i Anna Sta-
chuczy zaś miejsce trzecie zajął Przemysław Arendarski.
 Uczniowie klas IV-VI wykazywali się pisemnie ze 
znajomości książek Kornela Makuszyńskiego. Test znajo-
mości lektur okazał się najłatwiejszy dla Karoliny Trąt-
nowieckiej (1 miejsce), Aleksandry Ramskiej (2 miejsce) 
i Katarzyny Cecot (3 miejsce).

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i piękne puchary. 
Wiosną br. Gminne Centrum Kultury wraz z Gimnazjum 
zorganizuje konkurs wiedzy na temat patrona placówki 
oświatowej – Władysława Stanisława Reymonta.
Rywalizacja tego rodzaju rozbudza wśród młodego poko-
lenia pasje czytelnicze dlatego będziemy je organizować 
cyklicznie co roku.

Maria Stachuczy

KONKURS CZYTELNICZY 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, charakte-
ryzującym się niskimi temperaturami, są w nim ta-

kie dwa dni , kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo 
przecież w styczniu jest  święto naszych Kochanych Babć 
i Dziadków.  
 Z tej okazji przygotowałyśmy przedstawienie, 
w którym przedszkolaki wyraziły dla Nich swą nieogra-
niczoną miłość, szacunek i podziękowanie. Mali artyści 
z przejęciem odtwarzali swoje role, a dostojni jubilaci ze 
wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich ad-
resem.
 Następnie zaprosiłyśmy szanownych gości na po-
częstunek i wspólną zabawę.
 Dziadkowie mogli wykazać się zręcznością 
i szybkością w kilku przygotowanych konkursach. Uro-
czystość zakończyłyśmy wręczeniem  skromnych laurek 
z życzeniami od ukochanych wnuków.

 Frekwencja dopisała. Dzieci poczuły się prawdzi-
wymi gospodarzami placówki przedszkolnej. Spotkanie 
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Przedszkolaki 
poprzez wiersze, piosenki mogły wyrazić kochanym Bab-
ciom i Dziadkom, swoje uczucia za trud wkładany w ich 
wychowanie.

 Niechaj Dziadzio z Babunią
tak długo nam żyją,
póki komar i mucha
morza nie wypiją.

Oj, ty mucho, ty komarze,
pijcie wodę powoli,
niech się Dziadzio z Babunią
Nażyją do woli.

Aleksandra Sobieszkoda
Monika Rudnik

Śnieg nie zawitał w tegoroczne ferie do Szydłowa, dla-
tego sanki, narty i łyżwy muszą czekać do przyszłego 

roku. Centrum Kultury wraz ze szkołami starało się za-
pewnić dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego spę-
dzania czasu wolnego. 
 Było sporo tańca, tradycyjny konkurs tenisa stoło-
wego, zajęcia plastyczne i pedagogiczne.  
 Największe zainteresowanie wzbudziło spotkanie 
z policjantem Tomaszem Bilskim. Kilkanaście osób w sku-
pieniu wysłuchało prezentacji, dowiedziało się jak reago-
wać w sytuacjach niebezpiecznych. Zachwyt wzbudziła 
możliwość obejrzenia samochodu policyjnego. Uczniowie 
przekonali się, że policjant nie tylko wypisuje mandaty, 

FERIE W CENTRUM

ale przede wszystkim pomaga ludziom i zapewnia bezpie-
czeństwo.

Maria Stachuczy

Dzień Babci i Dziadka w Punkcie Przedszkolnym w Solcu.

Dzień Babci i Dziadka w Punkcie Przedszkolnym w Potoku.
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Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy 
żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas.

D. Gatek

Ekologia to zagadnienie, które bardzo często pojawia 
się w telewizji, prasie, życiu codziennym, a także 

w edukacji przedszkolaków z naszego przedszkola. Od 
najmłodszych lat należy rozpocząć kształtowanie właści-
wych postaw człowieka wobec środowiska.
 Dziecko nawiązuje żywy i silny kontakt z przyro-
dą. Powinno obserwować, badać, eksperymentować. Dzię-
ki temu jego stosunek i otaczającej przyrody stanie się bar-
dziej osobisty i emocjonalny. Tak więc zrodził się pomysł 
napisania programu ekologicznego - „Ekoludek moim 
przyjacielem” przez nauczycieli z Publicznego Przed-
szkola w Szydłowie, który jest realizowany w bieżącym 
roku szkolnym. Celem naszego programu jest wyrobienie 
właściwego stosunku do ochrony naturalnego środowiska 
z jednoczesnym zrozumieniem jego związku ze zdrowiem 
oraz stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku po-
znawania i rozumienia otaczającej przyrody.
 Jesteśmy przekonane, ze dziecko, które poznało 
i pokochało piękną nasza przyrodę szybciej dostrzeże czy-
hające zagrożenia ekologiczne, a z pomocą nauczyciela 
podejmie działania korzystne dla środowiska.  

      Aby przeprowadzić realizację programu ekologiczne-
go ważne jest stosowanie aktywizujących metod i technik. 
Dlatego też w dniu 4 marca 2015 grupa dzieci 5-6 letnich 
„Biedronki” z wychowawczynią oraz mamą Kacperka 
wybrała się do Regionalnego Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Rzędowie. Dzieci zostały bardzo miło przyjęte 
przez pracowników zakładu.  Uczestniczyły w warsztatach 
„Śmieci nasze powszechne – segregowanie odpadów”, na 
których  w  praktyczny sposób nabyły umiejętność segre-
gowania odpadów. Przekonały się, że zwykłą gazetę moż-
na wykorzystać do świetnej zabawy. Na zakończenie zajęć 
praktycznych każde dziecko otrzymało certyfikat „Ukoń-
czenia Warsztatów” i firmowy upominek.
 Podsumowaniem zajęć było zwiedzanie Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi, gdzie dzieci prze-
konały się na własne oczy, że warto segregować odpady, 
poznały sposoby powtórnego ich zagospodarowania w na-
szym otoczeniu. Uczymy więc dzieci zasad segregacji 

i wtórnego wykorzystania odpadów, aktywnego uczest-
nictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapo-
bieganie dewastacji środowiska nie tylko w placówkach 
oświatowych ale również w domach rodzinnych.
 W naszej placówce rozbudzamy wrażliwość eko-
logiczną również poprzez udział dzieci w konkursach pla-
stycznych między innymi „Dobre rady na odpady”, „Eko 
-robot”, gdzie nasi wychowankowie  Weronika Samiec, 
Piotr Wesołowski znaleźli się w gronie laureatów zdoby-
wając  nagrody.
 Angażujemy się razem z naszymi wychowankami 
w działania prowadzące do polepszenia stanu środowiska 
naturalnego w naszej miejscowości poprzez udział w akcji 
„Czysta Gmina – Wiosenne Sprzątanie”. Realizując to za-
danie kładziemy nacisk nie tylko na uprzątanie śmieci, ale 
na działania promujące nie śmiecenie i poszanowanie dla 
środowiska.
 Uczestniczymy  w akcji „Misiek Zdzisiek zbiera 
nakrętki”, dzięki niej dzieci wiedzą, że zużyte nakrętki 
można powtórnie wykorzystać przetwarzając je.
    Wprowadzenie w przedszkolu edukacji ekologicznej 
stanowić będzie dobre podłoże do dalszej pracy z dziećmi 
w szkole.

Jadwiga Golba

Ziemia nie da sobie rady, segregujmy więc odpady
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Tegoroczne obchody Dnia Kobiet w Szydłowie zgro-
madziły bardzo liczną grupę mieszkańców naszej 

gminy. Były życzenie, tulipany i słodycze oraz udane wy-
stępy artystyczne.
 Niedzielny wieczór w Gminnym Centrum Kultu-
ry rozpoczął się od występów tanecznych uczniów Szkoły 
Podstawowej w Szydłowie. Trzy bardzo energiczne wy-
stępy wprowadziły widzów w zachwyt i wzbudziły po-
dziw dla talentów naszych pociech. Grupy przygotowała 
instruktor Joanna Biała-Wilk. W kolejnym tańcu zapre-
zentowały się uczennice Gimnazjum w Szydłowie przy-
gotowane przez Agnieszkę Ziółkowską. Wszystkie grupy 
taneczne swoje zajęcia realizują w ramach projektu Gmin-
nego Centrum Kultury „Nasza szkoła to nasz przyjaciel” 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

OBCHODY DNIA KOBIET

 Kolejną atrakcją popołudnia był pokaz sekcji 
muzycznej szkolącej się pod kierunkiem Krzysztofa Pi-
tuli. Uczniowie zaprezentowali się w sześcioosobowym 
mini zespole wygrywając i wyśpiewując okolicznościowe 
utwory. Szczególną sympatię wśród widzów wzbudziła 
młoda perkusistka.
 Po zasłużonych brawach życzenia dla wszystkich 
zgromadzonych Pań od Starosty Powiatu Staszowskiego 
Michała Skotnickiego odczytała Maria Stachuczy. Głos 
zabrał również przewodniczący Rady Gminy Szydłów Ja-
nusz Juszczak przekazując ciepłe słowa wszystkim obec-
nym Paniom. Radni Gminy Szydłów wręczyli okoliczno-
ściowe kwiaty od wójta Jana Klamczyńskiego wszystkim 
Paniom, a słodki upominek od Starosty Staszowskiego 
również trafił do wszystkich obecnych kobiet. Zakończe-
niem części artystycznej wieczoru był występ zespołu 
Kasztalon, który skupia coraz szersze grono pasjonatów 
śpiewu.

Tekst: Maria Stachuczy
Zdjęcia: Zbigniew Zieliński, 

Mirosław Ziółkowski
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Lok. Nazwisko i imię Klub Kraj Rok ur. Czas Strata do 1 Tempo na 
km

Mężczyźni
1 Kern Artur Unia Hrubieszów POL 1980 00:31:57 +00:00:00 03:11,7
2 Kyshchenko Yurij Dynamo, Ukraina UKR 1991 00:32:17 +00:00:20 03:13,7
3 Iveruk Mykhaylo SK Kovel, Ukraina UKR 1975 00:32:19 +00:00:22 03:13,9
4 Matvicehuk Oleksandr Demolex Bardejov UKR 1984 00:32:24 +00:00:27 03:14,4
5 Sahajdat Igor Demolex Bardejov SVK 1990 00:32:35 +00:00:38 03:15,5
6 Rybak Sergij Winnica, Ukraina UKR 1986 00:32:58 +00:01:01 03:17,8
7 Kuzmichov Oleksandr Dynamo, Winnica UKR 1995 00:33:01 +00:01:03 03:18,1
8 Noga Damian UKS Żaczek Połaniec POL 1989 00:33:04 +00:01:07 03:18,4
9 Tarasiuk Andrij Dynamo, Ukraina UKR 1995 00:33:25 +00:01:28 03:20,5

10 Sator Damian KS Słoneczko Busko-Zdrój POL 1996 00:34:06 +00:02:08 03:24,6
Kobiety

1 Kudelicz Svetlana Mińsk, Białoruś BLR 1987 00:35:33 +00:03:36 03:33,3
2 Burkovska Olena Ukraina UKR 1981 00:36:14 +00:04:17 03:37,4
3 Holovchenko Tatiana Ukraina UKR 1980 00:36:14 +00:04:17 03:37,4
4 Mierzejewska Agnieszka Wolbórz POL 1985 00:36:26 +00:04:29 03:38,6
5 Fiskowicz Lilia Ukraina UKR 1989 00:36:27 +00:04:30 03:38,7
6 Kutakh Julia Dynamo, Ukraina UKR 1991 00:38:27 +00:06:30 03:50,7
7 Olinyk Natalia Dynamo, Ukraina UKR 1995 00:38:30 +00:06:33 03:51,0
8 Mihaylova Daria Ukraina UKR 1989 00:39:37 +00:07:40 03:57,7
9 Yakymovicz Natalia SK Kovel UKR 1968 00:43:38 +00:11:41 04:21,8
10 Domańska Katarzyna Majków POL 1973 00:47:09 +00:15:12 04:42,9

Wyniki biegu głównego na 10 km.

W przedostatni dzień 2014 roku miały miejsce w Szy-
dłowie Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestro-

we. Idei biegów wymyślonych przez Jana Klamczyńskie-
go stuknęło 35 lat.
 W tym roku głównym organizatorem przedsię-
wzięcia był Urząd Gminy w Szydłowie, który pozyskał 
na ten cel ponad 19 tys. zł z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Nieocenioną pomoc i wsparcie zapewniło 
Gminne Centrum Kultury w Szydłowie gromadząc środki 
finansowe od sponsorów i pomagając logistycznie. 
 Impreza odbyła się pod patronatem honorowym 
Bożentyny Pałki-Koruby – Wojewody Świętokrzyskiego 
i Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego.

 Biegi Sylwestrowe, jak co roku, przyciągnęły do 
Szydłowa  rzeszę amatorów biegania. Linię mety przekro-

35 LAT BIEGÓW SYLWESTROWYCH

czyło 330 osób – 128 w biegu głównym, 192 w biegach 
dzieci i młodzieży i 10 osób w biegu VIP. Chęć rywaliza-
cji zgłosiło ponad 400 osób ale część wystraszyła się nie-
sprzyjającej porannej pogody. Były to jednak „strachy na 
lachy” – bo około południa świeciło już nad Szydłowem 
piękne słońce.
 W porównaniu do roku ubiegłego zaszła jedna po-
ważna zmiana w stosunku do trasy biegu głównego. Bieg 
wydłużono z dotychczasowych ośmiu do dziesięciu kilo-
metrów. Start odbył się na ulicy Kieleckiej – na wysokości 
Bramy Krakowskiej, pod górkę i dalej ulicami Staszowską, 
Brzezińską, Ogrodową i znów Kielecką. Po takich dwóch 
okrążeniach, zawodnicy wbiegli przez Bramę Krakowską 
w Rynek i robili cztery małe pętle – Rynek, ul. Kościelna, 
ul. Staszowska z finiszem przy budynku poczty.
 Najlepszym biegaczem tegorocznych biegów oka-
zał się Artur Kern z Unii Hrubieszów uzyskując czas 31 
min. 57 sek. Po nim linię mety przekroczyło dwóch Ukra-
ińców: Yuriy Kyshchenko i  Mykhaylo Iveruk. Wśród 
pań całe podium należało do biegaczek z zagranicy. Wy-
grała Svetlana Kudelicz (Białoruś), na drugim miejscu 
uplasowała się Olena Burkovska a na trzecim Tatiana 
Holovchenko (obie z Ukrainy).
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L. Nazwisko i Imię Klub/Szkoła Rok 
ur. Czas

Szkoły Podstawowe dziewczęta kl. I-II (320 m)
1 Jakubczyk Julia SP w Brześciu 2006 00:01:27
2 Gad Paulina Olimp Strawczyn 2006 00:01:29
3 Musiał Julia SP Gnojno 2006 00:01:30

Szkoły podstawowe chłopcy kl. I-II (320 m)
1 Szemraj Kacper Topór Goźlice-Ossolin 2006 00:00:53
2 Treliński Maciej SP w Szydłowie 2006 00:00:57
3 Salus Damian SP w Brześciu 2006 00:00:58

Szkoły podstawowe dziewczęta kl. III-IV (425 m)
1 Kisiel Katarzyna UMKS Nadir Jędrzejów 2004 00:01:20
2 Szydłowska Julia Żaczek Połaniec 2004 00:01:21
3 Bernaciak Olga LKB Rudnik 2004 00:01:23

Szkoły podstawowe chłopcy kl. III-IV (425 m)
1 Przybysławski Jakub SP w Brześciu 2004 00:01:17
2 Płużek Oliwier Żaczek Połaniec 2005 00:01:20
3 Jaros Krystian SP w Szydłowie 2004 00:01:20

Szkoły podstawowe dziewczęta kl. V-VI (715 m)
1 Siedlarz Kinga Olimp Strawczyn 2002 00:02:32
2 Rosół Klaudia UKS Sparta Daleszyce 2002 00:02:35
3 Mularczyk Patrycja UMKS Nadir Jędrzejów 2003 00:02:38

Szkoły podstawowe chłopcy kl. V-VI (715 m)
1 Podsiedlik Mateusz ZPO w Kurozwękach 2002 00:02:12
2 Bilski Dawid LKB Rudnik 2002 00:02:16
3 Śliwa Kacper Olimp Strawczyn 2003 00:02:20

Gimnazjum dziewczęta (1370 m)
1 Witek Paulina Żaczek Połaniec 1999 00:04:57
2 Kazberuk Gabriela Żaczek Połaniec 1999 00:04:58
3 Szymkiewicz Julia Olimp Strawczyn 2001 00:04:59

Gimnazjum chłopcy kl. (1370 m)
1 Chara Łukasz Staszów 1999 00:04:10
2 Karasiński Michał Ostrowiec Świętokrzyski 1999 00:04:19
3 Gruszka Karol MUKS Ostrowiec Świętokrzyski 2000 00:04:29

Szkoły średnie (juniorki) (2055 m)
1 Filipowska Agnieszka LKB Rudnik 1997 00:07:02
2 Markowska Paulina ULKS Gryf Rytwiany 1997 00:07:40
3 Dziewięcka Wiktoria KKL Kielce 1998 00:08:07

Szkoły średnie (juniorzy) (2055 m)
1 Bilawski Kamil Olimp Strawczyn 1998 00:06:09
2 Gałek Piotr HI Sport Medical Ostrowiec Św. 1996 00:06:24
3 Węglarczyk Mateusz KKL Kielce 1997 00:06:33

VIP Kobiety (715 m)
1 Figacz Magdalena Sołtys Grabiny 1977 00:03:08
2 Kłonicka Alicja Skarbnik Gminy Szydłów 1960 00:04:22

VIP Mężczyźni
1 Dudek Sylwester Prezes LKB „Rudnik” 1963 00:02:15
2 Kaczmarczyk Marcin Radny Rady Miejskiej w Połańcu 1978 00:02:19

3 Łabudzki Jacek Z-ca Kierownika Centrum Me-
dyczne Rokitek w Sandomierzu 1960 00:02:28

Wyniki biegów dzieci i VIP

Sponsorzy: EKOPLON S.A., LOTTO, Grupa Azoty 
Siarkopol, Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrze-
śniak, ZPUE KORONEA/ Stolbud Koronea Włoszczo-
wa, Subor Staszów, Środowisko i Innowacje Dobrów, 
Kolporter, Świętokrzyska Fabryka Okien i Drzwi 
KASTEL, ENREM Połaniec, Firma Zieliński Raków, 
EMIZET Szydłów, ELBUD Szymański Staszów, DAR-
BUD, Intester SP. z o.o. Dobrów, Top Serwis Kielce, 
Bank Spółdzielczy Szydłów, ROB BUD Pacanów, Me-
trax Sp. z o.o Dobrów, GMC Sp. z o.o. Staszów, Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, Kółko Rolni-
cze w Szydłowie.

 Wielkie ukłony i podziękowania należą się spon-
sorom imprezy, dzięki którym możliwe było ufundowanie 
nagród finansowych. Szczególne podziękowania organi-
zatorzy kierują do EKOPLON S.A., LOTTO, Grupa Azo-
ty Siarkopol oraz pana Tadeusza Wrześniaka – właściciela 
Huty Szkła Gospodarczego, który oprócz wsparcia finan-
sowego ufundował także piękne szklane puchary.

Piotr Walczak

Zdjęcia: P. Walczak, S. Celejowski
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Na ternie Gminy Szydłów zorganizowano działania 
muzyczne w ramach dofinansowania ze środków 

Programu  „Działaj Lokalnie VIII” Polsko – Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokal-
nie – Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży  FAR-
Ma.
 Grupa pięciu osób przygotowała projekt pn. „Mu-
zyczny rozwój społeczności lokalnej”. Zorganizowano 
szereg warsztatów muzycznych na terenie gminy Szy-
dłów, w miejscowościach Potok, Szydłów, Solec, Grabki 
Duże.  Wszystkich zainteresowanych śpiewem, grą na in-
strumentach, amatorów, sympatyków i pasjonatów muzy-
ki zaproszono na spotkania muzyczne. W ramach działa-
nia przygotowano  trzy duże koncerty zaprezentowane na 
terenie Gminy Szydłów, tj.:

DZIAŁAJ LOKALNIE VIII - PODSUMOWANIE
1. „Koncert w bliskości Jana Pawła II” - 17.10.2014 r.
2. „Mikołajki – Zapomniane Karty Historii” - 7.12.2014 r.
3. „Koncert Kolęd i Pastorałek” - 28.12.2014 r.
 Początkowo grupa wykonawców liczyła 10 osób. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się działania muzyczne 
organizowane w ramach projektu i ostatni koncert wyko-
nano  w grupie 19 osób.
 Przygoda zaowocowała tym, że grupa zebranych 
pasjonatów muzyki przyjęła  nazwę zespołu muzycznego 
„Civitas Musica”.
 Zapraszamy miłośników śpiewu i gry na instru-
mentach na nasze spotkania i koncerty.

Agnieszka Makowska

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE 
OTWARTY W STASZOWIE

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa 
zainaugurowała 31 marca br. działalność Ośrodka 

Działaj Lokalnie, który mieści się przy ul. Parkowej 10 
w Staszowie. Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie 
to pierwsze miejsce w powiecie staszowskim, które ma 

służyć organizacjom, liderom i grupom nieformalnym. 
Miejsce, w którym poprzez systematyczne działania 
doprowadzimy do zbudowania społeczności osób ak-
tywnych społecznie i połączenia ich potencjałów. Dzia-
łalność ośrodka będzie polegała również na udzielaniu 
szeroko rozumianego wsparcia. Planowane są systema-
tyczne spotkania z ekspertami, warsztaty i dyskusje. 
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Zespół śpiewaczy „Kasztalon” działający przy Stowa-
rzyszeniu Gospodarstw Gościnnych „Nad Zalewem 

Chańcza” w Korytnicy jest coraz bardziej znany. 
 Przyczyniają się do tego częste występy zespołu, 
który w swym repertuarze ma pieśni patriotyczne, wojsko-
we, biesiadne, ludowe i kościelne. Zaznaczyć należy, że 
wszystkie występy zespołu są nieodpłatne. Członkowie 
zespołu z własnych środków pokrywają koszty dojazdów 
na próby i na występy oraz inne drobne wydatki. Pomocy 
i wsparcia udziela Urząd Gminy w Szydłowie, w szcze-
gólności Pan Piotr Walczak w ramach promocji gminy 
oraz Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Maria 
Stachuczy, która ze środków przeznaczonych na działal-
ność GCK finansuje nauczyciela zespołu.

 A teraz o występach artystycznych w 2014 roku.
 Od Świąt Bożego narodzenia zaczyna się czas 
śpiewania kolęd i pastorałek, które są związane z polską 
tradycją. Członkowie zespołu podtrzymują tą tradycję 
i już w miesiącu styczniu w kościele parafialnym w Szy-
dłowie zaprezentowali koncert kolęd i pastorałek. Należy 
tu wspomnieć o dużej życzliwości Ks. Proboszcza Ryszar-
da Piwowarczyka, który zawsze chętnie udostępnia świą-
tynię na występy zespołu.
 Przemija czas kolęd, karnawału i nastaje okres 
Wielkiego Postu. Również ten okres w życiu zespołu nie 
zostaje zapomniany. Znów spotykamy się z mieszkańca-
mi szydłowskiej parafii aby uczestniczyć we Mszy Św. 
na której śpiewamy pieśni związane z Drogą Krzyżową 
i śmiercią Jezusa Chrystusa.
 Miesiąc czerwiec to odpust św. Władysława i uro-
czysta Msza Św. Zespół „Kasztalon” śpiewa na chwałę 
Bogu. Nastaje czas wakacji i urlopów, przepięknie wyglą-
dają okolice naszej Małej Ojczyzny, ukwiecone łąki, pach-
nące lasy, kołyszące się zboża. Sady pełne dorodnych śliw, 
jabłek, grusz stwarzają niepowtarzalny polski klimat. Po-
woli zbliżamy się do tradycyjnych polskich dożynek. I ta 
tradycja nie pozostaje dla zespołu obca. Z końcem sierpnia 
odbyły się msze dożynkowe w Kotuszowie w kościele pa-
rafialnym p.w. Św. Jakuba oraz w Kurozwękach na tere-
nie zespołu pałacowego. W ich trakcie śpiewamy razem 

z chórem „Chorał” z Rakowa. Pomysłodawcą wspólnego 
śpiewania był Pan Adam Barabasz, który prowadzi oby-
dwa zespoły.
 We wrześniu odbyła się Msza Św. w kościele św. 
Władysława z koncertem pieśni patriotycznych z okazji 75 
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Po zakończeniu 
mszy uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Walczą-
cych Poległych i Pomordowanych w latach 1939 – 1945. 
Tutaj oddano hołd obrońcom Ojczyzny poprzez złożenie 
wieńca i zapalenie zniczy. 
 Specjalny koncert słowno – muzyczny przygoto-
wany został w celu uczczenia 96 rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę.
 
 „Wstań biały orle wstań,
 Czarne pióra z siebie zrzuć,
 Nie daj swego gniazda psuć,
 Lecz się zemścij zań”

 Pieśnią „Legiony” rozpoczął się koncert w dniu 
9 listopada 2014 roku w kościele p.w. św. Władysła-
wa w Szydłowie. Koncert zaszczycili swoją obecnością 
przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, ks. 
Proboszcz, prezes stowarzyszenia emerytów i rencistów 
a także mieszkańcy. 
 Kolejny koncert połączonych zespołów miał miej-
sce 11 listopada 2014 roku w Rakowie w remizie OSP. 
W koncercie uczestniczyli radni Gminy Raków, Pani 
Wójt, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy. Z opinii jakie osobiście 
nam przekazano można sądzić, że występ był udany i po-
dobał się słuchaczom. Zarówno wiersze patriotyczne jak 
i pieśni wojskowe wywołały niejedną łzę w oku, szczegól-
nie u osób starszych pamiętających II Wojnę Światową. 
Od 16 listopada trwały próby i ćwiczenia kolęd i pasto-
rałek przygotowywanych na okres Bożego Narodzenia. 
Koncertowaliśmy w Szydłowie i Kotuszowie w naszych 
kościołach parafialnych.
 Niezapomniany pozostaje koncert kolęd i piose-
nek ludowych jaki miał miejsce w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kurozwękach. Personel i podopieczni licznie 
zgromadzili się w świetlicy i razem z nami śpiewali. Było 
dużo radości i wzruszeń. Cieszy nas, że mogliśmy dostar-
czyć tak pozytywnych wrażeń, szczególnie ludziom do-
tkniętym chorobą i samotnością.
 Kończąc podsumowanie 2014 roku, serdecznie 
zapraszamy miłośników śpiewu do wstąpienia w skład na-
szego zespołu.

Zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom Gminy Szydłów
życzą członkowie zespołu „Kasztalon”.

Z ŻYCIA ZESPOŁU „KASZTALON”
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W BETLEJEM

We wtorek 6 stycznia w Święto Trzech Króli miesz-
kańcy Gminy Szydłów mogli obejrzeć Jasełka pt. 

W Betlejem, przygotowane przez uczniów gimnazjum pod 
opieką ks. Dariusza Kozaka i Agnieszki Ziółkowskiej.
 Święta Bożego Narodzenia w szczególny sposób 
kierują nasze myśli do miejsca narodzenia Pana Jezusa – 
do Betlejem. Szopka bożonarodzeniowa, sianko pod ob-
rusem, słowa kolęd – wszystko w te święta związane jest 
z Betlejem. Ewangelie mówią nam o tym wielkim wyda-
rzeniu, Tradycja dodaje swoje. Mamy więc od najwcze-
śniejszych, dziecięcych lat jakieś wyobrażenie jak to wy-
glądało ponad 2 tys. lat temu.

 A jak to wygląda dzisiaj? Myśl ta nurtowała nas, 
gdy w listopadzie rozpoczęliśmy przygotowania do szkol-
nych jasełek. Jak tam jest dzisiaj? Przecież te stulecia, ja-
kie upłynęły od tego wydarzenia wszystko zmieniły?
 Impulsem do przygotowania jasełek w nieco-
dziennej formie, była organizowana w tym roku przez na-
szą parafię pielgrzymka do Ziemi Świętej.

Marzeniem ludzi młodych jest podróżowanie i zwiedzanie 
odległych zakątków, dlatego zrodził się pomysł, aby choć 
przez chwilę przenieść się wyobraźnią do Betlejem tego 
współczesnego i tego sprzed 2 tys. lat.
 Czy uczniom klasy IIIa Gimnazjum im. Wł. St. 
Reymonta się to udało?
 Można się było o tym przekonać w dniu 19 grud-
nia 2014 r podczas szkolnych jasełek oraz 6 stycznia 2015 
r podczas występów dla wszystkich mieszkańców.
W przedstawieniu wzięli udział:
1. Maryja – Małgorzata Michalec
2. Józef – Paweł Banasik

3. Kacper / turysta – Michał Bławat
4. Melchior / turysta – Marek Prajs
5. Baltazar / turysta – Patryk Sondor
6. Kupiec I – Bartosz Kuca
7. Kupiec II – Krzysztof Klusek
8. Kupiec III – Arkadiusz Suchojad
9. Przewodnik – Katarzyna Maciszewska
10. Herod/ kierowca – Marcin Gąsior
11. Dwórka Heroda / turystka – Karina Kapral
12. Dwórka Heroda/ turystka – Aleksandra Walkowicz
13. Ojciec / pasterz – Bartosz Cecot
14. Matka / pasterka – Małgorzata Sapalska
15. Córka – Katarzyna Kogut
16. Turystka – Klaudia Kogut
17. Turystka – Oliwia Jacak
18. Turystka / pasterka – Aleksandra Bania
19. Turystka / pasterka – Natalia Grochowska
20. Turystka / pasterka – Zuzanna Ziółkowska
Sprzęt nagłaśniający obsługiwali: Filip Głogowski i Da-
mian Majerowicz.
 Dziękujemy wszystkim, obecnym na przedstawie-
niu, tak duża liczba widzów była najcenniejszą nagrodą 
dla aktorów.

Tekst: Agnieszka Ziółkowska
Zdjęcia: Justyna Zbytek, Mirosław Ziółkowski
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SZKOLNY BAL Z KURATOR OŚWIATY

Bal noworoczny - tradycyjna „Choinka” jest wspaniałą 
okazją do integracji społeczności szkolnej. Uczniowie 

naszej szkoły, z niecierpliwością czekali na zabawę choin-
kową. Impreza odbyła się tym roku w szczególnym dniu 
– 14 lutego – w Walentynki. 
 Emocje udzieliły się również nauczycielom i ro-
dzicom, ponieważ na uroczystość została zaproszona pani 
Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty. Za-
proszenie stanowiło formę podziękowania dla pani kurator 
za zaangażowanie i wsparcie „małych szkół”.
 W swoim wystąpieniu pani Małgorzata Muzoł 
podkreśliła szczególny charakter małych wiejskich szkół. 
Zwróciła uwagę na program artystyczny uczniów. Na jego 
podstawie zauważyła wkład pracy uczniów, nauczycieli 
i rodziców. Podkreśliła istotę łączenia tradycji ze współ-
czesnością oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
dzieci. Wystrój szkoły i urządzenie klas również wywarły 
bardzo duże wrażenie na pani kurator. 
 Imprezę swoją obecnością zaszczycili także:
- przewodnicząca Stowarzyszenia „Nad Ciekącą” – pani 
Monika Michalec,

- przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pro-
mocji Gminy – pani Karolina Samiec,
- przewodniczący Rady Gminy Szydłów – pan Janusz 
Juszczak.
 Bardzo licznie przybyli rodzice dzieci uczęszcza-
jących do naszej szkoły, jak również rodzice z dziećmi 
młodszymi, które w przyszłości zasilą społeczność szkol-
ną.
 Wszyscy doskonale się bawili. Do tańca przygry-
wał zespół muzyczny, który organizował także konkursy 
i zabawy. Rodzice zadbali, by ich pociechy miały energię 
do tańców i przygotowali wspaniały poczęstunek. Deko-
racja szkoły oraz kreacje uczestników imprezy podkreśliły 
wyjątkowy charakter uroczystości. Miłym akcentem było 
wręczenie prezentów w postaci zabawek dla najmłodszych 
jako upominek od pani kurator. Nasza szkoła otrzymała 
również pomoce naukowe.
 Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przy-
gotowaniu tegorocznej zabawy choinkowej. Kultywując 
tradycję zapraszamy za rok. 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne SP Solec Stary
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Policja odnotowuje coraz więcej oszustw, w których 
pokrzywdzonymi są osoby starsze. Oszuści wchodzą 

do mieszkań pod różnym pretekstem np. z prośbą o wodę, 
sprzedaży artykułów przemysłowych, podają się za pra-
cowników administracji, przedstawicieli służb, urzęd-
ników, przedstawiają się jako np. listonosz, pracownik: 
opieki społecznej, zakładu energetycznego albo innych 
instytucji.
 Powszechnym typem tego rodzaju przestępstw 
jest oszustwo „na wnuczka”, „na kolegę” lub „na litość”. 
Czynów tych dopuszczają się młodzi ludzie, którzy wcze-
śniej rozpoznają sytuacją rodzinną i materialną ofiary.
 • Przy przestępstwach „na kolegę” - oszuści po-
dają się za kolegę syna lub córki. Swoją pewnością siebie 
i informacjami, które posiadają udaje im się wzbudzić za-
ufanie, wprowadzić w błąd zaskoczoną osobę, a następnie 
wyłudzić od niej pieniądze.
 • W przestępstwach „na wnuczka” - przeważnie 
sprawcy dzwonią na telefon domowy przedstawiając się 
jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica (głos 
w telefonie jest zniekształcony dlatego może się wydawać, 
że faktycznie dzwonią te osoby). Tłumaczą „dziadkowi” 
lub „babci”, iż są np. na giełdzie i mają niepowtarzalną 
okazję zakupu samochodu po bardzo okazjonalnej cenie. 
W związku z tym proszą o pożyczkę pieniężną. Oszuści 

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OSZUSTWAMI
twierdzą, że nie mogą przyjechać po pieniądze podając 
jakiś błahy powód i informują, że wyślą po nie swojego 
dobrego znajomego lub kolegę. Po jakimś czasie znajomy 
„wnuczka” zjawia się w mieszkaniu ofiary po pieniądze.
 • Przy przestępstwach „na litość” - do mieszkań 
pukają osoby, które proszą o coś do jedzenia lub picia 
twierdząc, że np. niedawno zmarł im ojciec, a matka prze-
bywa w szpitalu. Starsze osoby nie zastanawiając się ani 
przez chwilę nad udzieleniem pomocy przygotowują posi-
łek, a w tym czasie oszuści okradają mieszkanie. 
 To tylko wybrane sytuacje, które mogą się przy-
trafić. Pamiętaj, że pomysłowość przestępców nie zna gra-
nic.
 W takich przypadkach należy niezwłocznie kon-
taktować się z policją, dzwoniąc na numer alarmowy 997 
lub 112. Uwagi i spostrzeżenia zawsze można przekazać 
dzielnicowemu tel. 158647259, 158647258.

Dystans, ostrożność i czujność również co do przekazy-
wanych informacji spowodują, iż nie staniesz się ofiarą 
oszusta! Zawszę bądź uważny, ostrożny i przewidują-
cy!

Komenda Powiatowa Policji w Staszowie

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W dniu 24 marca br. w Szkole Podstawowej w Szy-

dłowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” organizowanego corocznie przez Komendę Po-
wiatową Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, którą 
w tym roku reprezentował mł. bryg. Janusz Juszczak.
 W eliminacjach, które polegały na rozwiązaniu 
testów pisemnych, udział wzięło dziewięcioro uczniów 
z naszej gminy - troje z gimnazjum i sześcioro ze szkół 
podstawowych z Szydłowa i Solca. Po sprawdzeniu testów 
okazało się, że w kategorii szkół podstawowych potrzebna 
będzie dogrywka ale i ona wskazała remis. Także kolej-
na dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Dopiero gdy 
uczestnicy rozwiązali test z poziomu szkół ponadgimna-
zjalnych - wyłonił się zwycięzca - jednym punktem prze-
wagi. Uczniami, którzy tak dzielnie rywalizowali na polu 
wiedzy pożarniczej byli Dawid Godziszewski (1 miejsce) 
i Patryk Celiński (2 miejsce). Trzecie miejsce zajął Hubert 
Laskowski. W kategorii gimnazjum wygrał Bartosz Cecot, 
drugie miejce zajął Bartosz Kuca a trzecie Klaudia Kogut.
 Nagrody książkowe ufundowane przez Urząd 
Gminy oraz dyplomy wręczał wójt Jan Klamczyński. Pro-
wadzący konkurs Janusz Juszczak podziękował wszystkim 

za udział w eliminacjach i pomoc organizacyjną, w tym 
opiekunom uczniów: Urszuli Skotnickiej, Małgorzacie 
Konopackiej i Dorocie Fit.
 Zwycięzcy eliminacji gminnych: Dawid Godzi-
szewski i Bartosz Cecot będą reprezentować Gminę Szy-
dłów w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 9 
kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Piotr Walczak
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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Staszowie zwraca się z apelem o poszanowanie 

otaczającego nas środowiska naturalnego.
 Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! 
Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia 
środowiska. 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 wypala-
nia,
• Wypalanie traw zabija zwierzęta. Niszczone są miejsca 
lęgowe wielu gatunków ptaków,
• Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie 
łąk. Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniej-
szenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji ob-
niżenie plonów roślin,
• Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się 
w zasięgu pożaru, dotyczy to również dużych zwierząt le-
śnych.
• 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 poinformowanie straży pożarnej i policji. Państwowa 
Straż Pożarna - 998, Policja - 997, Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego (CPR) 112.
 Sytuacji w tym zakresie nie zmienią zakazy ad-
ministracyjne a jedynie świadomość o bezsensowności 
wypalania traw może doprowadzić do ograniczenia tego 
zjawiska.
 Koszty akcji, ponosi całe społeczeństwo. W ostat-
nim 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 Pożar-
nej w Staszowie informuje:
 Wypalanie traw oraz pozostałości roślinnych na 
łąkach, pastwiskach, nieużytkach jest zabronione. W sto-
sunku do osób naruszających wyżej wymienione zasady 
mogą być stosowane sankcje karne określone w Kodek-
sie Wykroczeń oraz w Kodeksie Karnym, do pozbawienia 
wolności włącznie.
 Apelujmy do wszystkich, aby pod hasłem „Ochro-
ny Przyrody” zrobić wszystko, co pozwoli na ograniczenie 
liczby niepotrzebnych i niczemu nie służących pożarów 
spowodowanych wypalaniem traw, zarówno w roku bie-
żącym jak i w latach następnych.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

NIE WYPALAJMY TRAW!

KRONIKA POLICYJNA
Informacja policji o zdarzeniach zanotowanych na te-
renie Gminy Szydłów od stycznia do lutego 2015 r.

 Między 25 a 28 stycznia 2015 r. miało miejsce 
włamanie do garażu przy ul. Brzezińskiej w Szydłowie. 
Skradziono m.in. akumulator, podnośnik hydrauliczny 
oraz elektrody spawalnicze.
 Między 7 a 9 lutego w Gackach miało miejce wła-
manie do pomieszczenia gospodarczego, skąd skradziono 
przewód siłowy o wartości 500 zł.
 19 lutego w Szydłowie, na placu obok kościoła 
parafialnego miały miejsce akty wandalizmu. Sprawcy 
uszkodzili ogrodzenie, powywracali stół i ławy pod wiatą 
turystyczną. Straty oszacowano na 500 zł.
 Policja zwraca się z apelem do sadowników aby 
znakować sadzonki drzewek owocowych w sposób umoż-
liwiający ich identyfikację po ewentualnej kradzieży. 
 Przypominamy, że Punkt przyjęć interesantów w 
Szydłowie mieści się w budynku byłego Posterunku Po-

Uszkodzone ogrodzenie placu przy tzw. Wikariówce 
w Szydłowie. Nikt nic nie widział i nie słyszał...

licji. Dyżury pełnione są w każdy poniedziałek w godz. 
12:00 – 14:00 i czwartek w godz. 14:00 – 16:00.

asp. szt. Tomasz Bilski



Strona 22 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2015 (LIV)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO
Już po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie przystępuje do realizacji projektu 

systemowego pod tytułem „Czas na zmiany w Gminie Szydłów” w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upo-
wszechnienie 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 Pra-
cy, które są klientami pomocy społecznej.

Projekt ma na celu pomóc osobom bezrobotnym w zdobyciu i podwyższeniu aktywności zawodowej, pod-
niesieniu 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 pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz.163), które pozwolą na pokrycie 
bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

Wszystkich chętnych do udziału w projekcie na rok 2015 zapraszamy do biura projektu mieszczącego się 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie ul. Rynek 2 pokój 5. 

Czekamy na państwa propozycje związane z wyborem najkorzystniejszego szkolenia odpowiadającego 
i spełniającego 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

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

LUB na rzecz:

Fundacji „Pomóżmy Marzeniom” nr KRS 0000255194
z koniecznością wpisania w informacjach uzupełniających: Na leczenie Natalii i Patrycji Szyba

  DZIĘKUJEMY ZA POMOC!!! Rodzice Patrysi i Natalci

1% dla Patrysi i Natalci
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Z ŻYCIA STRZELCÓW
W dniach 23-24 stycznia 2015 r. wizytował siedzi-

bę Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego płk 
Witold Gniecki - asystent gen. dyw. rez. prof. Bogusła-
wa Packa - pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. 
Społecznych Inicjatyw Proobronnych.
 24 stycznia - dwudziestosześcioosobowy oddział 
szydłowskich strzelców, wśród których było dziesięciu 
uczniów Gimnazjum w Jarosławicach i czterech pod-
opiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Rembowie wzięło udział w marszu upamiętniającym 
152. rocznicę Powstania Styczniowego. Strzelcy pokona-
li dwadzieścia kilometrów na trasie Szydłów - Kurozwę-
ki - Szydłów. W Kurozwękach wystawione zostały warty 
honorowe przy mogile powstańczej oraz przy tablicy pa-
miątkowej poświęconej poległym powstańcom wmurowa-
nej w elewację kurozwęckiego kościoła. W miejscach tych 
Michał Skotnicki - starosta staszowski i Jan Klamczyński 
- wójt gminy Szydłów w asyście strzelców zapalili znicze.
 28 marca w siedzibie Szydłowskiego Towarzy-
stwa Strzeleckiego miała miejsce miła uroczystość wrę-
czenia pamiątkowych medali dla Gminy Szydłów i STS 
w stulecie wkroczenia Kadrówki do Kielc. Udział wzięli: 
Jan Klamczyński - wójt gminy, st. insp. ZS Marian Lesiak 
- prezes STS, komendant Orląt Armii Krajowej Andrzej 
Pomian-Karyś i kpt. Dariusz Orlik-Kundera. Dwaj ostatni 
reprezentują Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, który odsłonięto 12 sierpnia 2014 r. w Kiel-
cach m.in. z udziałem szydłowskich strzelców.

STS
Zdjęcia: Jan Mazanka, Dariusz Orlik-Kundera

Od lewej: Damian Banasik, komendant Marian Lesiak, płk 
Witold Gniecki, Wiesław Urbanowski z MOW w Rembowie.

Komendant Andrzej Karyś wręcza komendantowi Mariano-
wi Lesiakowi pamiątkowy medal w dn. 28 marca br.

Przed pałacem w Kurozwękach w trakcie marszu upamiętniającego Powstanie Styczniowe 1863 r.

Przy mogile powstańczej w Kurozwękach - 24 stycznia br.
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,,Piękna nasza Polska cała,
Piękna, żyzna i niemała…” 
To napisał Wł. Broniewski, 
a ja całkowicie się z Nim zgadzam. 

W tej pięknej i niemałej Ojczyźnie przemiłej…. 
Jest sobie urocza świętokrzyska ziemia,
O której zwiedzający ją poeta mógłby napisać poemat.
Poetą, nie jestem, wierszy nie rymuję, 
ale moją rodzinną wioskę Kotuszów tak opisuję:
Wyrosła wśród lasów, górek, pagórków i pól…
Ciągle młoda i kto by pomyślał, że ma już 700 lat?
Na wzgórzu, wśród drzew, przodkowie nasi 
Wznieśli świątynię, gdzie zamieszkał Bóg.
Bóg w świątyni i w sercach tych ludzi,
Których na ,,Anioł Pański” głos dzwonu budzi.
Odległe to były czasy i nikt nie pamięta 
Jak tradycyjnie, po wiejsku, po polsku 
Obchodzono Bożenarodzeniowe święta.
Na Boże Narodzenie z gwiazdą kolędnicy wędrowali 
I w odpowiednich strojach Dziecię pytali:
„Czyście nie słyszeli o tej Panience 
Co porodziła syna w Betlejem stajence”? 
I całą historię betlejemskich dzieci 
Przedstawiali młodzieńcy, nie wstydząc się wiary.
Bez samochodów, pieszo, brnąc po śniegu od wioski 
do wioski, chcieli ucieszyć widzów, zebrać skromne dary 
i mieć radość… aktorem być! 
A być aktorem - warto, warto... ponieść czasem i ofiary,
aby pokazać piękno! Piękno czasu i sztuki!
Lata płyną, czas ucieka... i nadszedł wiek XX –sty. 
Zostawmy dawną historię, a wspomnijmy czas okupacji i
wojny. Czas łapanek, kontyngentów, czas bardzo niespokojny. 
Wreszcie ,,bohaterskie” w cudzysłowie niemiecko-sowieckie boje,
gdy mieszkańcy Kotuszowa opuścić musieli gospodarstwa 
i mieszkania swoje.
Wysiedleni latem 1944 roku - tułali się w różnych stronach,
w leśnym mroku. Byleby przeżyć, ochronić dzieci,
A da na pewno dobry Bóg, że znów nam słońce zaświeci. 
I zaświeciło… i zobaczyło… i słońce i ludzie,
że to co budowali w swym codziennym trudzie 
Legło w gruzach… nie ma domu, ni stodoły
Stoisz Wygnańcu bosy i goły.
A wokół gruzy i zaminowane pola… roku 1945
Jak ruszyć do wiosennych prac? Można nie wrócić z pola
już, czyha na cię w postaci min skrytobójczy wróg!
Ale są saperzy – oni potrafili zniszczyć to co nasi 
wrogowie – sąsiedzi tu nam zostawili.
A więc do roboty – do roboty! A Polak potraf i! 
I pokazali nasi dziadkowie, że te ruiny można 
Odbudować i znowu cieszyć się, uczyć i pracować.
Chcą też się modlić – a kościół w ruinie…

Ale przecież gdzie Polak – tam wiara nie zginie! 
Przybywa energiczny, młody ksiądz Antoni
I ochoczo do pracy i modlitwy goni. 
Zrujnowaną świątynię w trudzie odbudowują 
I uroczyste jej otwarcie z biskupem świętują.
Wędrują mieszkańcy parafii z dalekich 
Wiosek: Jabłonicy, Korytnicy, Jasienia i Chańczy...
Nie mają samochodów, idą na piechotę 
Na mszę święta i wcześniej godzinki ku czci
Matki Bożej śpiewać mają ochotę.
Gorąco dziękują bogu za przeżycie wojny.
Proszę o łaskę wiary i o czas spokojny.
Dzieci uczą się w szkołach w Chańczy, w Kotuszowie 
Idą na lekcji pieszo, czasem boso…
Chętnie się uczą, deklamują wiersze. 
W podstawówkach otrzymują wiadomości pierwsze:
Jak się pisze, jak liczy, jak kocha Ojczyznę…
Poznają piosenki wojskowe i patriotyczne,
I takie twierdzenia, trochę nie matematyczne: 
- Że dopóki Wisła płynie – Polska nie zaginie! 
Wisła płynie i czas płynie – wiek XXI–szy…
Dokąd idziesz człowieku XXI–szego wieku?
Idź naprzód! Lecz nie zapomnij znaku
krzyża jakiego uczyła cię matka – 
Bądź wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie – do ostatka!
                                                                   
Wiersz powstał podczas spotkania integracyjnego pod ha-
słem „Każdy czuje, że rymuje” w Kotuszowie 31 grudnia 
2014 r.

Mieczysława Adamowicz

KOTUSZOWSKIE WSPOMNIENIA...
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20grudnia 2014 Świętokrzyskie Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych oraz 

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zorganizowali  
spotkanie z archeologiem Tomaszem Olszackim z Pra-
cowni Archeologicznej „TRECENTO” w Łodzi,  podczas 
którego przedstawił on najnowsze badania i interpreta-
cje na temat zamku szydłowskiego. Ciekawa prezentacja 
i wykład były wstępem do długiej dyskusji na temat tego 
zabytku. 
 Jesienią 2014 w ruinach zamku prowadzono bada-
nia archeologiczne, które mogły odbyć się dzięki finanso-
waniu realizacji zadań publicznych Gminy Szydłów, a be-
neficjentem było powyższe stowarzyszenie. Wykopaliska 
budziły duże zainteresowanie mieszkańców oraz turystów 
zwiedzających naszą miejscowość.

Maria Stachuczy

ARCHEOLOGICZNY WIECZÓR
Tomasz Olszacki – arche-
olog, łodzianin. Absolwent 
Uniwersytetu Łódzkiego, na-
stępnie, jako asystent, zwią-
zany z tamtejszym Instytutem 
Archeologii, a od 2011 roku 
prowadzący własną działal-
ność archeologiczną, aktualnie 

pn. Pracownia Archeologiczna „Trecento”. Kierownik bądź 
współprowadzący badania archeologiczno-architektoniczne i 
architektoniczne na zamkach w Sochaczewie,  Besiekierach, 
Ćmielowie, Gołańczy, Koniecpolu-Chrząstowie, Pińczowie, 
Pyzdrach, Radzikach Dużych, Wyszogrodzie,  Płoninie koło 
Bolkowa, Sieradzu, Sierpcu. Autor i współautor ponad dwu-
dziestu publikacji naukowych poświęconych głównie tema-
tyce kastellologicznej, w tym monografii Zamku w Sieradzu 
pt. Zamek Królewski w Sieradzu dzieje - badania - architektu-
ra. Przygotowuje na Uniwersytecie Jagiellońskim rozprawę 
doktorską poświęconą średniowiecznym rezydencjom kró-
lów polskich. 

Film IDA w reżyserii Pawła Pawlikowskiego otrzymał 
właśnie Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. 

Ten wielki sukces polskiej kinematografii musnął delikat-
nie nasze rodzinne podwórko. Co ma wspólnego Szydłów 
z IDĄ? Ci, co oglądali film wiedzą, że pada w nim kilka 
razy nazwa (naszego?) miasteczka. Mało tego – rozgrywa 
się tam całkiem spora część akcji.
 Po raz pierwszy hasło „Szydłów” pojawia się, kie-
dy młody chłopak (Lis) zatrzymuje „na okazję” wartburga, 
którym podróżują dwie główne bohaterki – Ida i jej ciotka 
Wanda. Kobiety jadą do Szydłowa aby odnaleźć Szymona 
Skibę. Lis ma tam grać na imprezie z okazji „urodzin mia-
steczka”. Przystanek na którym zatrzymuje się samochód 
jako żywo przypomina przystanek na Mokrym ;-) Kolej-
ne ujęcia mają miejsce już we wnętrzach szydłowskiego 
hotelu „Świt”. Odbywają się tu wspomniane „urodziny 
miasteczka”. Za grającymi muzykami znajduje się duży 
napis „SZYDŁÓW – 550 lat” i herb z wizerunkiem jakie-
goś zwierzęcia.
 Oczywiście w naszym Szydłowie nie było nigdy 
takiego hotelu (w ogóle nie było hotelu). Analogii roczni-
cowych też nie ma się bardzo jak doszukiwać, bo wyszła 
by nam akcja filmu w 1879 roku. Podobnie ma się sprawa 
z herbem, na którym widnieje, jeśli dobrze zauważyłem – 
kozioł.
 Dalsze sceny z „Idy” utwierdzają nas w przekona-
niu, że to nie jest nasz Szydłów świętokrzyski, nie nasze 
„polskie Carcassonne” ale Szydłów wymyślony na potrze-

by filmu. Nie wiem, czym kierowali się twórcy oskarowe-
go dzieła wymyślając taką a nie inną nazwę miasteczka. 
Być może było jakieś, bardzo luźne odniesienie akurat do 
naszej miejscowości a być może to czysty przypadek. O to 
trzeba by jednak zapytać reżysera i scenarzystę.
 Oczywiście pięknie byłoby się ogrzać w oskaro-
wym blasku, zyskać darmową promocję i turystów przy-
jeżdżających „do tego Szydłowa z IDY”. Prawdopodobnie 
zabieg „zmyślonego Szydłowa” był jednak celowy. Istotą 
filmu jest bowiem poszukiwanie własnej tożsamości bez 
odniesień i wskazań do miejsc konkretnych. Ta historia 
mogła wydarzyć się przecież wszędzie.

Piotr Walczak

SZYDŁÓW A „IDA”

Urodziny miasteczka Szydłowa - kadr z filmu IDA. 
Fot. idamovie.com
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Po piętnastu latach przerwy, w październiku-listopa-
dzie 2014 roku, zamek w Szydłowie stał się ponownie 

przedmiotem badań archeologicznych. Pracami kierował 
piszący te słowa, przy udziale łódzkich archeologów: Mi-
chała Cichockiego i Adama Rapiejki. 
 Te niewielkie, sondażowe badania, objęły stre-
fę dotąd bardzo słabo rozpoznaną, położoną na tyłach 
zamku. Eksplorację prowadzono po południowej stronie 
„pałacu królewskiego”: w rejonie ryzalitu (czyli elementu 
wysuniętego przed bryłę pałacu, a zachowanego obecnie 
w partii jego muru południowego i zachodniego) oraz przy 
południowo-wschodnim narożniku pałacu. W pierwszej 
z wymienionych lokalizacji wytyczono wykop 15/2014 
(numery wykopów wynikają z zachowania ich kontynuacji 
w nawiązaniu do badań z 1999 r.), zajmujący łącznie 19,5 
m² [fot. 1, 2], natomiast w drugiej 16/2014, mający około 
6,25 m² [fot. 3]. Ponadto przeprowadzono szereg ważkich 
obserwacji architektonicznych dotyczących wspomnianej 
strefy pałacu. Badania pozwoliły szczegółowo rozpoznać 
najstarsze relikty zamku, a także odsłonić pozostałości 
dwóch późniejszych budynków: gmachu datowanego na 

1 ćwierć XVIII w., a uwiecznionego jeszcze (choć w nie 
dość wierny sposób) na planie z 1820 roku oraz domostwa, 
powstałego w 2 połowie XIX wieku i rozebranego dopiero 
w 3 ćwierci XX stulecia. Pozyskano także spory zbiór za-
bytków ruchomych: łącznie 1039 egzemplarzy, w tym 824 
ułamki naczyń ceramicznych, 62 fragmenty zwierzęcych 
kości, 47 metali (w tym m. in. monety Jana Kazimierza 
i Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz doskonale za-
chowaną podkówkę od buta), 37 wydzielonych destruk-
tów budowlanych (polepy i dachówek), 36 kafli (w tym 21 
płyt oraz 12 kołnierzy), 32 zabytki szklane (21 fragmen-
tów szkła naczyniowego, 10 taflowego, czyli pochodzące-
go z okien oraz 1 koralik) i 1 krzemień. 
 Podane dalej informacje traktuję jako pierwszą 
i wstępną prezentację wyników badań, których rezultaty 
pod wieloma względami uznać wypada za interesujące. 
W obrębie wykopu 15/2014 rozpoznano historyczny układ 
nawarstwień ziemnych (czyli stratygrafię), dokumentują-
cych proces budowy, przebudowy oraz destrukcji ryzali-
tu. Odsłonięto nie wzbudzający wątpliwości interpreta-
cyjnych jego południowo-wschodni narożnik bez śladów 

Relacja z badań archeologicznych zamku 
szydłowskiego przeprowadzonych w 2014 roku

Fot. 1. Wykop 15/2014 - widok ogólny od strony północnej (wyk. M. Cichocki)
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pierwotnej kontynuacji muru w kierunku wschodnim, co 
wyklucza zrealizowanie pierwotnego murowanego skrzy-
dła południowego pałacu w sugerowanej wcześniej (przez 
piszącego te słowa) jego lokalizacji [fot. 1, 2]. Zanim 
powstał ryzalit, czyli i pałac - bo oba obiekty są ze sobą 
przewiązane, a zatem sobie współczesne - badany obszar 
nie był intensywnie wykorzystywany przez osadnictwo. 
Stwierdzono tylko obecność nielicznych, drobnych frag-
mentów późnośredniowiecznej (XIV-XV w.) ceramiki 
wdeptanej w pierwotny humus odłożony na warstwach na-
turalnych. Pierwszy stwierdzony na warstwach budowla-
nych poziom użytkowy zawiera wyłącznie materiał, który 
datować można na wczesny okres nowożytny (XVI w.), co 
wraz z datowaniem zabytków pochodzących z warstw bu-
dowlanych każe na nowo przemyśleć problem początków 
pałacu. Inwentarz spisany po śmierci starosty Krzyszto-
fa Szydłowieckiego poza starym, szczegółowo opisanym 
północnym domem zamkowym (położonym w miejscu 
obecnej sali gimnastycznej), a rozpoznanym przez eks-
pedycję Leszka Kajzera, wspomina, iż w obrębie ujętego 
murami zamkowego dziedzińca (poza budowlami drugo-
planowymi): ...sunt domus ab ipso domino olim Castellano 
aut anterius edificate... [...są domy przez tegoż zmarłego 
pana kasztelana (czyli kasztelana krakowskiego Krzysz-
tofa Szydłowieckiego - T.O.), albo raczej poprzedniego 
(czyli Adama Drzewieckiego, trzymającego starostwo 

szydłowskie w latach 1513-1520 - T.O.) zbudowane... Wo-
bec niewymienienia w innym miejscu „pałacu królewskie-
go” i „skarbczyka” sądzić można, że w ten właśnie sposób 
ujęto w opisie oba rzeczone obiekty; nie może to jednak 
bezdyskusyjnie przesądzać kwestii ich datowania. Póź-
niejsze źródła pisane informują ogólnie o spaleniu zamku 
przed spisaniem lustracji w latach 1564-1565, zaś w roku 
1615 wspomniano, że: ...Naprzeciwko temuż budowaniu 
(tzn. naprzeciwko północnego domu zamkowego) jest 
budowanie stare murowane, które pustkami stoi..., które 
to słowa dotyczą interesującego nas gmachu. Jak można 
zatem wnosić, od pożaru z początku 2 połowy XVI w., pa-
łac był już zapewne nieużytkowany zgodnie z pierwotnym 
przeznaczeniem. Zarysowane problemy wymagają jeszcze 
dalszych badań, przede wszystkim archeologiczno-archi-
tektonicznych.
 Od strony południowej do „pałacu królewskie-
go” dostawiony został w 1 połowie XVIII wieku budynek 
o wymiarach około 8,0 x 10,0 m. Bezpośrednio pod jego 
podłogą odnaleziono doskonale zachowane kafle płyto-
we z około schyłku XVI - 1 połowy XVII wieku, ułożone 
tam w celach izolacyjnych [fot. 4, 5]. W wykopie 15/2014 
zidentyfikowano wkop po rozebranym zachodnim funda-
mencie tegoż gmachu, natomiast w wykopie 16/2014 do-
brze zachowany wschodni jego fundament [fot. 3]. Zbu-
dowany był on nieomal bez zaprawy, z łupanych kamieni, 

Fot. 1. Wykop 15/2014 - widok ogólny od strony północnej (wyk. M. Cichocki)
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którymi w najniższej warstwie obustronnie obłożono 
ociosaną skałę. Wyżej przechodził on w mur oporowy, do 
którego od środka przylegały warstwy datowane na XVI-1 
połowę XVII wieku, stanowiące w tej sytuacji nasyp ni-
welacyjny. W narożniku południowo-zachodnim odsłonię-
to wyżłobione w warstwach naturalnych okrągłe gniazdo 
o średnicy 0,70 m, zapewne na osadzenie narożnego słu-
pa konstrukcyjnego. Przy północno-zachodnim narożniku 
opisywanego obiektu znajdował się piec, który korzystał 
z przewodu dymnego w grubości południowego muru „pa-
łacu królewskiego”, do którego się przekuto. Wnętrze tego 
budynku używane było w wieku XIX jako śmietnisko, jak 
o tym zaświadczają masy tłuczki ceramicznej, związa-
nej chyba z funkcjonującą w pobliżu pracownią garncar-
ską. Powstanie opisanego gmachu łączyć chyba wypada 
z działalnością budowlaną starosty Józefa Załuskiego ze 
schyłku 1 ćwierci XVIII w. Najmłodszym obiektem był 
mieszkalny budynek z 2 połowy XIX - 1 połowy XX 

wieku, o wymiarach 6,70 - 7,0 x 10,50 m. Mieścił się on 
w obrębie trzech murów ryzalitu, a podczas jego budowy 
wyburzono mur zamykający ryzalit od strony wschodniej; 
nowa ściana, osadzona na kamiennym fundamencie, po-
wstała z przesunięciem około 2,20 m na wschód [fot. 1, 
2]. Z funkcjonowaniem tegoż domu związane jest wykucie 
otworu w południowym murze ryzalitu, który dotąd bywał 
traktowany jako pierwotny. Piec ogrzewający ów budynek 
dostawiony był do jego północno-wschodniego narożni-
ka, a korzystał on - podobnie jak poprzedzający go gmach 
nowożytny - z zamkowego kanału dymnego, do którego 
znów się przekuto.      
 Jak już wyżej zaznaczyłem, są to jedynie wstępne 
informacje na temat ubiegłorocznych wykopalisk; a liczne 
pytania dotyczące czasu powstania, formy i funkcji „pała-
cu królewskiego” wymagają dalszych, niekiedy zupełnie 
podstawowych badań. Na koniec pragnę złożyć najser-
deczniejsze podziękowania osobom, dzięki którym arche-
ologia powróciła do szydłowskiego zamku: w pierwszej 
kolejności nieocenionej pani Marii Stachuczy (Gminne 
Centrum Kultury w Szydłowie) oraz jej małżonkowi: Ro-
bertowi (który stał się pełnoprawnym członkiem ekspe-
dycji archeologicznej), jak również panu wójtowi Janowi 
Klamczyńskiemu i panu Piotrowi Walczakowi, których 
aktywności i życzliwości wiele zawdzięczamy. Oby do-
brze rozpoczęte działania przyczyniły się do jak najlep-
szego rozpoznania zamku, który paradoksalnie wciąż 
pozostaje najsłabiej zrozumianym elementem „polskiego 
Carcassonne”...

Tomasz Olszacki 
(Pracownia Archeologiczna „TRECENTO”, Łódź)

Fot. 3: Wykop 16/2014 - widok ogólny od strony południo-
wej (wyk. A. Rapiejko)

Fot. 5: Wczesnonowożytny 
kafel płytowy z wykopu 
15/2014 (wyk. T. Olszacki)

Fot. 4: Wczesnonowożyt-
ny kafel płytowy z wykopu 
15/2014 (wyk. T. Olszacki)


