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Zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w ciepłym gronie rodzinnym
a także wiele pomyślności 
oraz sukcesów osobistych 

i zawodowych w 2016 roku
wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom

Gminy Szydłów
życzą

Wójt Gminy
Jan Klamczyński

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Juszczak

Szydłowski kompleks pieców hypokaustycznych, wraz z ich świetnie czytelnymi kanałami dymnymi, bez większych wąt-
pliwości uznać można za najbardziej imponujący rozpoznany relikt tego rodzaju ogrzewania w dawnym Królestwie Polskim 
- mówi archeolog Tomasz Olszacki, który odsłoni przed Czytelnikami zasadę działania zamkowych pieców. Str. 30-31.

Fot. P. W
alczak
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Odbiór największej inwestycji drogowej w 2015 r. 
Droga Potok - Gajówka

Droga Szydłów - Korytnica

Droga w Kotuszowie

Droga Brzeziny - Szydłów

Droga Brzeziny - Małe Brzeziny Droga Rudki - Modrzewiec

Droga w Potoku

Ul. Krakowska w Szydłowie
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GMINNE INWESTYCJE 2015
W 2015 r. Gmina Szydłów zrealizowała szereg inwe-

stycji infrastrukturalnych. Głównie były to przebu-
dowy i remonty dróg (około 10 km) - w sumie za ponad 
2 mln zł.  Wykonano również  remont budynku Szkoły 
Podstawowej w Solcu oraz część z planowanego zakresu 
remontu Szkoły Podstawowej w Szydłowie. W trakcie re-
alizacji jest budowa odcinka knalizacji sanitarnej wzdłuż 
ulic Rakowskiej i Kieleckiej w Szydłowie. 

Nazwa inwestycji Kwota brutto (zł)
Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Małe Brzeziny nr ewid. 2487 165.410,58
Przebudowa drogi gminnej nr Grabki Duże nr ewid. 355/2; 355/1 49.972,32
Przebudowa drogi gminnej Grabki Duże nr ewid. 359/3 34.722,90
Przebudowa drogi gminnej Grabki Duże nr ewid. 168/4 34.158,33
Przebudowa drogi gminnej Grabki Duże nr ewid. 205 35.213,67
Przebudowa drogi gminnej w Korytnicy nr ewid. 816; 797/57 - nr drogi 390026 T 40.292,07
Przebudowa drogi gminnej ul. Urocza do ul. Kielcekiej nr ewid. 600; 2520; 604/2 73.440,41
Przebudowa drogi gminnej w Potoku nr ewid. 57 - nr drogi 390009 T 175.957,65
Przebudowa drogi gminnej Rudki - Modrzewiec nr ewid. 512; 513 116.417,04
Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Szydłów nr ewid. 265 178.405,23
Przebudowa drogi gminnej ul. Krakowska w Szydłowie- nr ewid. 584 - nr drogi 390041 T 115.626,64
Przebudowa drogi gminnej w Kotuszowie nr ewid. 674; 721; 716/1 - nr drogi 390023 T 158.308,23
Przebudowa drogi gminnej w Potoku nr ewid. 57 - nr drogi 390009 T (004117 T) 
- droga Potok - Gajówka 583.864,60

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Szydłów 43.173,00
Remont drogi Szydłów - Korytnica nr 004119 T 153.495,39
Remont drogi nr ewid. 123 w miejscowości Mokre 44.901,88
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Solcu Starym 268.000,00
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie 436.211,20
Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów - II etap 1.190.207,25
Dostawa kruszywa na drogi gminne gminy Szydłów 208.000,00

Remont Szkoły Podstawowej w Szydłowie.

II etap budowy kanalizacji w Szydłowie.

 Na realizację części tych inwestycji gmina pozy-
skała fundusze zewnętrzne z Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich i Starostwa Powiatowego w Staszowie. W poniż-
szym zestawieniu znajdują się najważniejsze inwestycje 
zrealizowane w tym roku.

Źródło: Urząd Gminy w Szydłowie

Zdjęcia: M
ateusz Szw

arc, Sylw
ester C

elejow
ski, Piotr W

alczak
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Sołectwo 

Kwota przyznana na 
poszczególne sołec-
twa z funduszu so-
łeckiego na 2015 r.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 

Brzeziny 17.805,89

Remont dróg dojazdowych do pól i posesji (posiadających status drogi 
gminnej lub wewnętrznej gminnej). Zakup wiaty przystankowej wraz z jej 
montażem oraz wykonaniem posadzki. Zakup wyposażenia dla świetlicy 
wiejskiej w Brzezinach.

Gacki 20.835,36 
Remont dróg dojazdowych do pól i posesji (posiadających status drogi 
gminnej lub wewnętrznej gminnej). Zakup wyposażenia dla Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Gackach. 

Grabki Duże 16.693,02 
Remont dróg dojazdowych do pól i posesji (posiadających status drogi 
gminnej lub wewnętrznej gminnej). Remont chodnika. Zakup materiałów 
lakierniczo-malarskich. 

Jabłonica 11.932,42 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłonicy.

Korytnica 13.508,98 
Remont dróg dojazdowych do pól i posesji (posiadających status drogi 
gminnej lub wewnętrznej gminnej). Zakup wyposażenia dla świetlicy wiej-
skiej w Korytnicy.

Kotuszów 13.725,37 
Remont dróg dojazdowych do pól i posesji (posiadających status drogi 
gminnej lub wewnętrznej gminnej). Zakup koszy na śmieci. 

Mokre 10.664,99
Remont dróg dojazdowych do pól i posesji (posiadających status drogi 
gminnej lub wewnętrznej gminnej). 

Osówka 12.736,16 
Remont dróg dojazdowych do pól i posesji (posiadających status drogi 
gminnej lub wewnętrznej gminnej). Zakup wiaty przystankowej. Zakup 
wyposażenia dla placu zabaw w Osówce.  

Potok 18.300,50
Utwardzenie placu przy starym cmentarzu. Zakup wyposażenia dla Koła 
Gospodyń Wiejskich w Potoku. 

Potok        
Rządowy 9.057,51 

Remont dróg dojazdowych do pól i posesji (posiadających status drogi 
gminnej lub wewnętrznej gminnej). Zakup materiałów niezbędnych do 
wykończenia wiat przystankowych.

Rudki 14.930,98
Ogrodzenie strażnicy OSP w Rudkach. Zakup okien wraz z ich montażem 
w  strażnicy OSP w Rudkach. Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej 
w Rudkach. 

Solec 17.527,67

Remont dróg dojazdowych do pól i posesji (posiadających status drogi 
gminnej lub wewnętrznej gminnej). Zakup wyposażenia sportowego do 
świetlicy wiejskiej. Zakup zabawek dla przedszkola. Zakup koszy na 
śmieci.

Szydłów 30.913,00
Remont dróg dojazdowych do pól i posesji (posiadających status drogi 
gminnej lub wewnętrznej gminnej). Zakup okien, parapetów i drzwi  oraz 
materiałów do ich montażu w strażnicy OSP.  

Wola Żyzna 14.652,76 Budowa placu zabaw w Woli Żyznej. 
Wolica 9.490,29 Ogrodzenie placu zabaw wraz z wykonaniem wjazdu w Wolicy. 

Wymysłów 6.831,77 Remont dróg dojazdowych do pól i posesji (posiadających status drogi 
gminnej lub wewnętrznej gminnej). Zakup kruszywa.

FUNDUSZ SOŁECKI 2015

Zestawił: Sylwester Celejowski
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GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2016–2023 

Szanowni Państwo,

Rada Gmina Szydłów w dniu 25 listopada 2015 podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do opracowania:

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 
2016–2023, w którym wyznaczony zostanie obszar zde-
gradowany i obszar rewitalizacji oraz wskazane zostaną 
przedsięwzięcia mające na celu jego ożywienie społeczno-
-gospodarcze.

 Opracowanie ww. dokumentu  jest konieczne, po-
nieważ będzie on stanowił formalną podstawę ubiegania 
się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Euro-
pejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. 
Zaplanowane do realizacji zadania i projekty w ramach  
dokumentu przyczynią się do przywrócenia ładu prze-
strzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi spo-
łecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania 
dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości 
życia mieszkańców. 

 Nadrzędnym celem prac nad dokumentami jest 
określenie przedsięwzięć do realizacji możliwie bli-
skich oczekiwaniom i potrzebom społeczności lokalnej. 
W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o ak-
tywne wzięcie udziału w pracach nad dokumentem i wy-
pełnienie kwestionariusza ankiety. Ankiety dostępne są 
na kolejnych stronach niniejszego numeru Kuriera Ziemi 
Szydłowskiej. Można je wyciąć i wypełnić. Ankietę / fisz-
kę można także otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze 
strony internetowej Gminy Szydłów: 

http://www.szydlow.pl

 Wypełnioną ankietę i/lub fiszkę można zostawić 
w Urzędzie Gminy Szydłów (pok. 20) lub przesłać na ad-
res e-mail: inwestycje@szydlow.pl

 Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkań-
cy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo 
wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytyw-
nie wpłyną na ostateczny kształt dokumentów.

Z poważaniem,

(-) Jan Klamczyński

Wójt Gminy Szydłów

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Szydłów z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie przystąpienia do opracowania              
Gminnego Programu Rewitalizacji

 Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy 
z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1777), Wójt Gminy Szydłów zawia-
damia o podjęciu przez Radę Gminy Szydłów w dniu 
25 listopada 2015 roku uchwały nr XVIII/97/2015 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–
2023.

 W Gminnym Programie Rewitalizacji wyzna-
czony zostanie obszar zdegradowany i obszar rewitali-
zacji, uwzględniając ograniczenia wynikające z art. 10 
ust. 2 ww. ustawy wskazujące, iż obszar rewitalizacji 
„nie może być większy niż 20% powierzchni gminy 
oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby miesz-
kańców gminy”.

 Wszelkie informacje na temat prac nad progra-
mem umieszczane będą na stronie internetowej (http://
www.szydlow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Szydłów.

(-) Jan Klamczyński

Wójt Gminy Szydłów

SZYDŁÓW WYSOKO W RANKINGU

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opubli-
kowało Ranking wykorzystania środków z UE w la-

tach 2004–2014. Korzystnie w tym rankingu wypadła 
Gmina Szydłów, która na 1566 gmin wiejskich z całej 
Polski zajęła 168 miejsce.
 Ranking opublikowany przez „Wspólnotę” obej-
muje 10 lat członkostwa naszego kraju w Unii Europej-
skiej. Wskaźnikiem miejsca w rankingu była suma pienię-
dzy z Unii Europejskiej, jaka została pozyskana i wydana 
przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Gmina Szy-
dłów sklasyfikowana została na 168 miejscu z kwotą 
2.833,96 zł na mieszkańca. Wśród gmin wiejskich powia-
tu staszowskiego nasz samorząd znalazł się na 3 miejscu 
za Rytwianami i Bogorią.

red.
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ANKIETA Rewitalizacja Gminy Szydłów w latach 2016–2023 
Szanowni Państwo, Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych problemów, czynników i zjawisk 
kryzysowych występujących na terenie gminy oraz potrzeb i oczekiwanych działań w zakresie rewitalizacji, w związku 
z przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023. Ankieta ma 
charakter anonimowy.

1. Jak ocenia Pan/Pani poniższe dziedziny funkcjonowania gminy wpływające na warunki życia mieszkańców? (proszę 
zaznaczyć stawiając x, gdzie: 1–bardzo źle, 2–źle, 3–dostatecznie, 4–dobrze, 5–bardzo dobrze).

Lp. Dziedzina funkcjonowania
OCENA (w skali 1–5 )

1 2 3 4 5

1. Sytuacja na rynku pracy

2. Kompetencje zawodowe mieszkańców

3. Aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne

4. Opieka przedszkolna i żłobkowa

5. Oferta edukacyjna szkół podstawowych i ponadpodstawowych

6. Bezpieczeństwo publiczne

7. Stan infrastruktury technicznej i drogowej

8. Estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznych

9. Stan techniczny zabudowy mieszkaniowej

10. Baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa

11. Stan środowiska naturalnego

12. Oferta placówek kulturalnych

13. Stan techniczny zabytków

2. Jakie pięć najważniejszych efektów, według Pana/Pani, powinno zostać osiągniętych w wyniku przeprowadzonego 
procesu rewitalizacji? (proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi stawiając x)

1. Wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców 8. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych

2. Włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożo-
nych marginalizacją 9. Poprawa stanu infrastruktury technicznej  

i drogowej

3. Zwiększenie integracji mieszkańców  
i pobudzenie ich aktywności lokalnej 10. Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej  

i rekreacyjnej

4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 11. Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej 

5. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług pu-
blicznych 12. Ograniczenie tzw. niskiej emisji i poprawa jakości środowi-

ska naturalnego

6. Pozyskanie dużych inwestorów 13. Odnowa i zachowanie zabytków

7. Rozwój mikro i małej przedsiębiorczości 14. Inne (jakie?) …………………………………………………….

3. Będąc Wójtem Gminy Szydłów, na jakie konkretne działania wydałby/wydałaby Pan/Pani kwotę  
10 mln zł wolnych środków w celu osiągnięcia najważniejszych efektów procesu rewitalizacji?

1) ……………………………………………………………………………....................................................................

2) ...................................................................................................................................................

3) ...................................................................................................................................................

4. Inne uwagi/sugestie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza ankiety.
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FISZKA PROJEKTOWA

Szanowni Państwo, W związku z przystąpieniem do prac nad  Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata  
2016-2023 zachęcamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie gminy.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu  Zespół ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 
2016–2023 oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one wpisane do dokumentu, 
w celu zwiększenia ich szansy na pozyskanie dofinansowania w nowym okresie programowania Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020.

IDENTYFIKACJA ZGŁASZAJĄCEGO

I.1. Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy E-mail

Reprezentowana organizacja

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PROJEKTU

II.1. Lokalizacja projektu

Miejscowość

(ulice/nr działki)

II.2. Informacje dotyczące planowanego projektu

1. Cel projektu

2. Główne planowane działania/zadania

3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 
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4. Jakie trzy najważniejsze efekty zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu?

Wzrost wykształcenia i dostosowanie kwalifikacji 
mieszkańców do potrzeb rynku pracy Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych

Włączenie społeczne osób wykluczonych Poprawa stanu infrastruktury technicznej  
i drogowej

Zwiększenie integracji mieszkańców  
i pobudzenie ich aktywności lokalnej

Rozwój budownictwa mieszkaniowego  
i poprawa warunków zamieszkania

Wzrost liczby miejsc pracy Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Rozwój mikro i małej przedsiębiorczości Poprawa jakości i zwiększenie dostępności  
do usług publicznych

Stworzenie i/lub rozszerzenie infrastruktury tury-
stycznej i rekreacyjno-sportowej Rozwój funkcji turystycznej

Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń Inne (jakie?) …………………………………………………..

5. Planowany termin realizacji (mm/rr) od ……………………….      do ………………………...

6. Czy projekt będzie realizowany  
we współpracy z partnerem/ami?  
(jeśli tak, proszę ich wskazać)

TAK                NIE

sektor publiczny

sektor społeczny

sektor gospodarczy

7. Szacunkowa wartość całego projektu  
w złotych (netto) 

II.3. Uwagi/dodatkowe informacje

Dziękujemy za wypełnienie formularza. Wypełnioną ankietę i/lub fiszkę można zostawić w Urzędzie Gminy Szydłów 
(pok. 20) lub przesłać na adres e-mail: inwestycje@szydlow.pl
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Rolnicy poszkodowani w 2015 roku w skutek gradu, 
huraganu i suszy mogą zgłaszać się do Urzędu Gmi-

ny w Szydłowie po odbiór protokołów indywidulanych 
z oszacowania strat w gospodarstwie rolnym powstałych 
w wyniku w/w klęsk żywiołowych.
 Informuję, że w terminie nie później niż 12 mie-
sięcy od daty oszacowania szkód przez komisję rolnicy 
mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie 
produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjal-
nych produkcji rolnej. 
 Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o w/w kredyt pre-
ferencyjny muszą posiadać protokół z oszacowania szkód 
w ich gospodarstwie rolnym, a dodatkowo w przypadku 

KAŻDY ADRES JEST WAŻNY

Każdy adres jest ważny – pod takim hasłem Głów-
ny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prowa-

dzenie na terenie całego kraju kampanii informacyjnej 
dotyczącej ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 
Kampania ta ma na celu uświadomienie obywatelom 
jak duże znaczenia ma posiadanie aktualnych danych 
adresowych, z których na co dzień korzystają nie tylko 
mieszkańcy danej miejscowości, ale również służby 
ratunkowe i przedsiębiorcy. Wiarygodność danych ad-
resowych jest zatem bardzo ważna z punktu widzenia 
działań ratowniczych prowadzonych m.in. przez straż 
pożarną i służby medyczne.  

 W związku z powyższym przypomina się 
o wynikającym z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 520 z późn. zm.) obowiązku umieszczenia w wi-
docznym miejscu tabliczki zawierającej numer porząd-
kowy nieruchomości oraz pełna nazwę miejscowości.

Izabela Jaros

wystąpienia szkód w wysokości powyżej 30%, protokół 
musi posiadać adnotację wojewody potwierdzającą wystą-
pienie szkody.
 W związku z powyższym bardzo proszę osoby, 
które chcą ubiegać się o kredyt preferencyjny o wcześniej-
sze zgłoszenie się do tutejszego urzędu w celu podpisania 
swojego protokołu z oszacowania szkód, który następnie 
zostanie przesłany do wojewody świętokrzyskiego w celu 
potwierdzenia. Dopiero potwierdzony protokół będzie 
mógł służyć jako podstawa do udzielenie przez bank 
w/w kredytu.

Izabela Jaros

ODBIÓR PROTOKOŁÓW Z OSZACOWANIA SZKÓD 
POWSTAŁYCH W WYNIKU GRADU, HURAGANU I SUSZY W 2015 R.

Dnia 20 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej 
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycie-

li w Kielcach, odbyło się uroczyste podsumowanie I edycji 
Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o AIDS/HIV, organizo-
wanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiolo-
giczną.

 Uczennica szydłowskiego gimnazjum Wiktoria 
Kilijanek z klasy II zajęła zaszczytne II miejsce w woje-
wództwie świętokrzyskim. Na szczeblu powiatowym Wik-
toria zdeklasowała konkurentów z gimnazjów w powiecie 
staszowskim zdobywając 100 % punktów i zajęła I miejsce. 
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe z rąk pani prezes 
Elżbiety Sochy – Stolarskiej. Wiktoria przygotowywała się 
do olimpiady pod kierunkiem pani Justyny Gawlikowskiej.
 

Tekst i foto: 
Justyna Gawlikowska

Sukces Wiktorii 
na Olimpiadzie Wiedzy o AIDS/HIV
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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 

XVIII/89/2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

ogłasza

Taryfy dla zbiorowego zaopaTrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na Terenie gminy Szydłów 

obowiązujące od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę
Taryfowa 

grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

Grupa 1
cena 1 m3 wody 2,38 2,57 zł/ m3

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

Grupa 2
cena 1 m3 wody 2,38 2,57 zł/ m3

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

Grupa 3
cena 1 m3 wody 2,57 2,78 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 4,54 4,90 zł/ m3

Grupa 2 cena 1 m3 
odprowadzonych ścieków 4,54 4,90 zł/ m3

Grupa 3 cena 1 m3 
odprowadzonych ścieków 4,54 4,90 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 2016

Widzisz w TV ciężko chore dziecko. Czasem ma kilka, czasem kilkanaście lat. Zbierają na pomoc na leczenie. My-
ślisz sobie „Dlaczego? Dlaczego tak małe dziecko choruje tak ciężko? Dlaczego go to spotkało? Ale nieszczęście!” 
A potem idziesz podłożyć do pieca CO i wrzucasz w ogień plastikowe opakowania. Pali się ładnie, trochę śmierdzi 
ale co tam... Tymczasem spalając plastik, zatruwasz powietrze m.in. furanami i dioksynami, które są najbardziej tru-
jącymi chemicznymi syntetykami znanymi człowiekowi. Związki te są rakotwórcze, działają mutagennie, naruszają 
strukturę kodu genetycznego, obniżają odporność immunologiczną, osłabiają proces wzrostu i powodują zaburzenia 
neurologiczne i hormonalne, powodują poronienia i wysypki alergiczne. Spalanie plastiku zabija życie. Co możesz 
zrobić dobrego dla dzieci? Możesz przelać na konto kilka zł. Ale jeśli zaczniesz wrzucać plastiki do odpowiedniego 
worka, zamiast do pieca - zrobisz dla siebie i wszystkich dzieci znacznie więcej.

CHORE DZIECI TO TWOJA WINA!



Strona 11Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 3/2015 (LVI)

grudzień 2015

NA FARMIE WIATROWEJ POD IŁŻĄ

W dn. 13 lipca br. odbył się wyjazd studyjny na far-
mę wiatrową w gminie Iłża w powiecie radomskim. 

W wyjeździe tym uczestniczyli mieszkańcy, sołtys i radny 
sołectwa Potok, wójt gminy Szydłów, pracownicy Urzędu 
Gminy oraz delegacja z gminy Gnojno.

– zależnie od wielkości turbiny oraz od warunków tereno-
wych a także droga dojazdowa ok. 5 arów – bardzo duża 
zmienność zajętej powierzchni zależna od długości dro-
gi dojazdowej pomiędzy placem manewrowym turbiny, 
a drogą publiczną. 
 Sołtys Stanisław Borkowski pokierował nas pod 
sam wiatrak dzięki czemu mogliśmy obejrzeć tę budow-
lę z bliska. Mogliśmy usłyszeć jak pracują trzy olbrzymie 
łopaty umocowane na każdym z wiatraków. Wg opinii soł-
tysa jakość i tryb życia tutejszych mieszkańców nie pogor-
szył się na skutek wybudowania farmy. Rolnicy nie maja 
problemów z jakąkolwiek uprawą, sami mogliśmy zaob-
serwować olbrzymie pola uprawne, krowy pasące się pod 
wiatrakiem czy ule  nieopodal. Widać też było wiele no-

wych domów budujących się lub wybudowanych w ostat-
nim czasie, co dowodzi, że farmy wiatrowe nie są prze-
szkodą dla ludzi. Wręcz przeciwnie – można by sądzić, że 
są atrakcją terenu. W ostatnim czasie wiele młodych par 
przyjeżdża w okolice wiatraków na ślubne plenery foto-
graficzne.
 Na produkcji energii wiatrowej zyskują nie tyl-
ko inwestorzy, ale przede wszystkim lokalna społeczność 
i gmina. Z budową farm wiatrowych związane są liczne 
korzyści ekonomiczne i gospodarcze np.: możliwość za-
gospodarowania mało żyznych i nieprzydatnych rolniczo 
gruntów, budowa dróg dojazdowych do wiatraków, która 
poprawi warunki dojazdu do okolicznych działek, promo-
cja gminy poprzez stworzenie jej proekologicznego wize-
runku, dodatkowe źródło stałego dochodu dla rolników 
uzyskiwanego z tytułu dzierżawy gruntu pod elektrownię 
wiatrową przez długi okres czasu, zwiększenie wpływów 
budżetowych gminy, a co za tym idzie – zwiększenie fun-
duszy na inwestycje publiczne, które poprawiają jakość 
życia mieszkańców. 

Tekst i zdjęcia:
Marta Stachowicz-Hanczke

 Głównym 
celem wyjazdu 
było zapoznanie 
się z etapami po-
wstawania i funk-
cjonowania farmy 
wiatrowej, która 
od ponad roku 
działa na terenie 
gminy Iłża. Dzię-
ki uprzejmości za-
stępcy burmistrza 

Marka Łuszczka, mogliśmy spotkać się z sołtysami dwóch 
sołectw: Stanisławem Borkowskim – sołtysem wsi Pako-
sław oraz Grzegorzem Zarębą – sołtysem wsi Seredzice na 
których zlokalizowana farma. 
 Teren  na którym stoi  farma wiatrowa  (otoczenie 
wsi Pakosław)  w całości położony jest w Obszarze Chro-
nionego Krajobrazu Iłża – Makowiec i w bezpośrednim 
sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 tj. obszaru specjalnej 
ochrony siedlisk Pakosław. Farma wiatrowa Iłża składa 
się z 27 nowoczesnych turbin V 90 każda o mocy 2 MW 
i wysokości 105 metrów. Każda z turbin wyposażona jest 
w trzy łopaty omiatające koło o średnicy 90 metrów. Dłu-
gość łopat to 45 metrów. Całkowita moc farmy wynosi 54 
MW. Energia wyprodukowana przez ten zespół wiatraków 
może oświetlić 30 tysięcy mieszkań. Łączny obszar pod 

budowę turbiny wiatrowej o mocy 2MW to średnio ok. 30-
40 arów. Powierzchnie zajęte pod odpowiednie elementy 
placu budowy to:  fundament – ok. 6-17 arów – zależnie 
od wielkości turbiny, plac manewrowy – ok. 10-30 arów 
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Jan Klamczyński obchodził 4 grudnia 2015 r. 45-lecie 
pracy społecznej na rzecz gminy. Działacz społeczny 

a od kilkunastu lat także samorządowiec dzielił się wspo-
mnieniami w szerokim gronie przyjaciół i znajomych.
 Spotkanie wspomnieniowe odbyło się w remizie 
OSP w Szydłowie. Zorganizowało je Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Szydłowskiej wspólnie z Janem Klamczyń-
skim. 

 Sala remizy pękała w szwach – na benefis przyszło 
około 200 osób. Uroczystość poprowadził Dominik Rożek 
ze Staszowa, który w imieniu Jana Klamczyńskiego po-
witał zebranych i podziękował za przyjęcie zaproszenia. 
Życiorys działacza przedstawiła Dorota Skuza – skarbnik 
TPZS. Dalsza część miała charakter rozmowy z jubila-
tem. Jan Klamczyński dzielił się swoimi wspomnieniami 
z okresu kiedy zaczynał działalność społeczną w 1970 r. 
i w okresie późniejszym, także z okresu ostatnich kilkuna-
stu lat, kiedy już pełnił funkcję wójta gminy. Nie zabrakło 
anegdot ale także wspomnień osób, które współpracowały 
z Jankiem a których już nie ma wśród nas. Była więc at-
mosfera nostalgii ale i wesołości, na przykład wtedy kiedy 
jubilat żartował ze swego kawalerskiego stanu. 

45 LAT MINĘŁO czyli
BENEFIS JANA KLAMCZYŃSKIEGO

JAN KLAMCZYŃSKI - SPOŁECZNIK OD 45 LAT

Kolega Janek Klamczyński zaczął społecznie działać 
w wieku lat 15-tu. W 1970 r. wstąpił do Ludowego 

Zespołu Sportowego w Szydłowie. Od roku 1971 zorga-
nizował kilkanaście piłkarskich meczy towarzyskich i tur-
nieje tenisa stołowego. W 1974 roku zakładał ogniwa LZS 
na terenie Gminy, czego efektem w 1975 r. było powstanie 
Rady Gminnej LZS w Szydłowie. 
 W wojsku rozmyślał o powrocie do Szydłowa 
i przygotowywał plany szerokiej aktywności Ludowych 
Zespołów Sportowych na terenie Gminy Szydłów. 
 Od 1977 r. za jego sprawą odbywały się imprezy 
sportowe, rajdy turystyczne, mistrzostwa wsi w szachach, 
warcabach, tenisie stołowym oraz turnieje gminne w pił-
ce nożnej. Za rok 1977 Gmina Szydłów zajęła II miejsce 
w województwie za całokształt działalności LZS. W roku 
1978 z inicjatywy Jana Klamczyńskiego odbyły się pierw-
sze w Polsce Uliczne Biegi Sylwestrowe. Za rok 1979 Gmi-
na Szydłów zajęła II miejsce w kraju we współzawodnic-
twie Ludowych Zespołów Sportowych. 
 W 1981 roku zaczął tworzyć wspólnie z Barba-
rą Arendarską Solidarność Rolniczą na terenie Gminy. 
Z jego inicjatywy powstawały jak grzyby po deszczu koła 
Związku Młodzieży Wiejskiej ,,Wici”. 

 Spotkanie uświetniły popisy muzyczne wycho-
wanków Staszowskiego Ośrodka Kultury i uczniów Spo-
łecznej Szkoły Muzycznej im. St. Moniuszki w Staszowie. 
 Po około dwugodzinnej części oficjalnej goście 
wręczyli jubilatowi kwiaty i drobne upominki. Następnie 
Jan Klamczyński zaprosił wszystkich na poczęstunek, któ-
ry rozpoczął się od pokrojenia okolicznościowego torta.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak
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 W latach 1981-1985 był wielokrotnie przesłu-
chiwany przez ówczesne władze za działalność w ,,Soli-
darności”.  4 czerwca 1989 roku startował w pierwszych 
wolnych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Co prawda nie został wybrany ale uzyskał bardzo dobry 
wynik w głosowaniu – 7.690 głosów. 
 Na przełomie lat 80-tych i 90-tych organizował 
bardzo dużo imprez sportowych np. turniej piłki nożnej, 
tenisa stołowego, podnoszenia ciężarów, brydża sportowe-
go i wiele innych.
 W 1998 roku wspólnie z Jerzym Klamczyńskim 
był inicjatorem powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Szydłowskiej, które aktywnie działa do chwili obecnej. 
Kolejne inicjatywy o charakterze kulturalnym miały miej-
sce w latach 90-tych XX w. Odbywały się wtedy plene-
ry malarskie „Szydłowskie Lato”, „Szydłowska Jesień”, 

a także koncerty takich zespołów jak ,,Top One”, ,,Bajer 
Full”, ,,Czerwone Gitary”. W Szydłowie występowały też 
kabarety: „Kmity”, „Pigwa” i inne, co służyło dużej pro-
mocji Szydłowa i Gminy w województwie. 
 Z inicjatywy Jana Klamczyńskiego zaczęto orga-
nizować „Dni Szydłowa”, „Turnieje Rycerskie” i ,,Bie-
siady” oraz „Święto Śliwki”, które z czasem gromadziło 
tysiące gości stając się w ten sposób świetną promocją ro-
dzimego sadownictwa.
 Aktywność społeczna Jana Klamczyńskiego zo-
stała doceniona przez społeczeństwo Gminy Szydłów 
poprzez wybranie go w pierwszych wyborach samorządo-
wych na Wójta Gminy w roku 2002. 
 Pomimo, że został Wójtem nadal poświęca dużo 
czasu na pracę społeczną. W ogólnopolskim Stowarzysze-
niu Króla Kazimierza Wielkiego pełni funkcję wicepreze-
sa. Jest członkiem zarządu Związku Miast i Gmin Regio-
nu Świętokrzyskiego, społecznie pracuje w OSP i TPZS. 
W 2007 roku z jego inicjatywy powstał Honorowy Komi-
tet Obchodów 680 rocznicy Nadania Praw Miejskich dla 
Szydłowa. Inicjował sympozja i konferencje naukowe pt. 
,,Szydłów przez stulecia” czy ,,Przywrócić Szydłów do 
świetności”. Co roku kilka dni urlopu przeznacza na po-
moc w poszukiwaniu środków finansowych od sponsorów 
i darczyńców dla GCK i TPZS. 

Zarząd TPZS

Wiele uczciwych ludzi staje się ofiarą oszustów. Zło-
dzieje nie mają żadnych skrupułów. Żerują często 

na dobroci starszych osób i są coraz bardziej bezwzględni. 
Oszuści wykorzystując łatwowierność osób starszych, 
najczęściej mieszkających samotnie, często grając na ich 
uczuciach, dokonują wyłudzeń pieniędzy.
 Najczęściej wykorzystywany sposób to meto-
da „na wnuczka” - sprawcy najczęściej dzwonią na tele-
fon domowy podszywając się pod członków rodziny, np. 
wnuczka, siostrzeńca czy nawet córkę lub syna i proszą 
o pilne przekazanie gotówki. 
 Ostatnio popularnym sposobem wyłudzenia pie-
niędzy jest metoda „na policjanta”. Sprawcy nawiązują 
telefonicznie kontakt z wytypowanymi osobami. Zwra-
cają się z pilną prośbą o pożyczenie pieniędzy. Powody 
wymagające nagłej „pomocy” finansowej są przeróżne. 
Najczęściej dotyczą wypadku drogowego lub innej nagłej 
sytuacji, gdzie pieniądze mają pomóc w uniknięciu aresz-
towania. Zazwyczaj, po chwili dzwoni kolejny przestęp-
ca podający się za „policjanta”. Tu pada informacja, że 

wcześniej dzwonił oszust, a policjant prosi starszą osobę 
o pomoc w schwytaniu sprawców. W tym celu należy speł-
nić żądania oszustów i przekazać im pieniądze osobiście 
lub poprzez wpłatę na konto. Osoba podszywająca się 
pod policjanta obiecuje zatrzymać oszustów na gorącym 
uczynku. Niestety po wpłaceniu umówionej kwoty, wszel-
ki kontakt z przestępcami jak również z „policjantami”, 
urywa się. Z reguły wówczas pokrzywdzony orientuje się, 
że padł ofiarą oszusta.

Pamiętajmy, że tylko dzięki ostrożności i przezorności 
możemy uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń.

Policja nigdy nie prosi o pieniądze! 
Każdy, kto odebrał tego typu telefon 

proszony jest o pilny kontakt pod 
numerem 997 lub 112.

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ „wnuczkom” i „policjantom”



Strona 14 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 3/2015 (LVI)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

WOLONTARIUSZE ZEBRALI PONAD 4 TYS. ZŁ

Podczas kwesty, która odbyła się 1 listopada 2015 r. na 
cmentarzu w Szydłowie zbierano datki na zabezpie-

czenie ruin kościoła i szpitala Ducha Świętego. 
 W tym roku darczyńcy okazali się wyjątkowo hoj-
ni. W ciągu czterech godzin do puszek trafiło 4.062,04 zł 
(słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt dwa zł i cztery gr). 
Zachętą dla wsparcia szczytnego celu był najnowszy eg-
zemplarz Kuriera Ziemi Szydłowskiej, który wolontariu-
sze wręczali darczyńcom.
 Kwesty na odnawianie zabytkowych nagrobków 
odbywają się w dniu Wszystkich Świętych w całej Pol-
sce. To piękna idea, dzięki której ocalono od zniszczenia 
nagrobki o dużej wartości historycznej, będącej częścią 
naszego kulturowego dziedzictwa. Warto w tym miej-
scu nadmienić, że w powiecie staszowskim, doroczne 
kwesty na cmentarzach organizowane są tylko w dwóch 
miejscach: w Szydłowie i Staszowie. Tym bardziej należy 
z imienia i nazwiska wymienić wolontariuszy tegorocznej 
kwesty, których w tym roku było szesnaścioro. Kwestowa-
li w czterech miejscach szydłowskiej nekropolii od 9:00 
do 13:00 po dwie godziny:

Stanisław Cecot (TPZS)
Sylwester Celejowski (Urząd Gminy)
Renata Długosiewicz (Gminne Centrum Kultury)
Łukasz Gondek (Radny, TPZS)
Krzysztof Gruca (Radny)
Jan Klamczyński (Wójt Gminy, TPZS)
Jerzy Klamczyński (W-ce Przewodniczący RG, TPZS)
Zbigniew Lubelski (TPZS)
Kornelia Pytowska (Radna)
Karolina Samiec (Radna)
Marek Skuza (Radny)
Halina Szwarc (TPZS)
Krystyna Wojterska (TPZS)

Kwestuje Milena Wojterska i radny Łukasz Gondek.

Kwestują radni Leszek Wójcik i Marek Skuza. 
Datek wrzuca Andrzej Palmąka.

Milena Wojterska (TPZS)
Leszek Wójcik (Radny)
Monika Iwańska (Gminne Centrum Kultury)

 Obecnie na wydzielonym subkoncie Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej - organizatora akcji, 
znajduje się kwota 22.881,52 (słownie: dwadzieścia dwa 
tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden zł i 52 gr). Środ-
ki te przeznaczone zostaną na zabytkowe ruiny kościoła 
i szpitala Ducha Świętego. Zakres prac zostanie uzgodnio-
ny w terminie późniejszym, ze względu na fakt, że Urząd 
Gminy będzie w 2016 r. składał wniosek o fundusze euro-
pejskie m.in. na zagospodarowanie tego zabytku.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Sylwester Celejowski

Marian Lesiak

Kwestuje Halina Szwarc i wójt Jan Klamczyński.
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GMINNE OBCHODY 11 LISTOPADA

W dn. 11 listopada 2015 r. obchodziliśmy 97. Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości. W Szydłowie odbyły 

się uroczystości gminne.
 W kościele pw. św. Władysława odprawiona zo-
stała Msza Święta w intencji Ojczyzny. Kolejna część 
obchodów miała miejsce pod Pomnikiem Walczących, 
Poległych i Pomordowanych w latach 1939-45. Przedsta-
wiciele władz powiatowych i gminnych, kombatantów, in-
stytucji, firm i organizacji pozarządowych a także zwykli 
mieszkańcy złożyli hołd wszystkim Obrońcom Ojczyzny 
poprzez złożenie biało-czerwonych wiązanek kwiatów 
oraz zapalenie zniczy. Honorową wartę przy pomniku peł-
nili 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-muzyczno-taneczne nawiązujące 
do wydarzeń 1918 roku.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Sylwester Celejowski

Kwiaty składa wójt Jan Klamczyński 
i skarbnik Alicja Kłonicka.

Kwiaty składa starosta Michał Skotnicki.

Warta honorowa szydłowskich strzelców.
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6. TURNIEJ STRZELECKI SAMORZĄDOWCÓW

Turniej odbył się na strzelnicy Szydłowskiego Towa-
rzystwa Strzeleckiego. Wzięli w nim udział przed-

stawiciele samorządów z województwa świętokrzyskiego 
(Staszów, Raków, Rytwiany, Tuczępy, Szydłów), lubel-
skiego (Kazimierz Dolny) i mazowieckiego (Szydłowiec) 
– w sumie dziewięć trzyosobowych drużyn oraz kilka 
osób indywidualnie.

W sobotę, 14 listopada 2015 r. w Szydłowie odbył się 6. Międzywojewódzki Turniej Strzelecki Samorządowców 
o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego, nawiązujący do 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wzięło w nim 
udział ponad 30 samorządowców z województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Strzela drużyna Rady Gminy Szydłów w składzie: 
Janusz Juszczak, Krzysztof Fit, Krzysztof Gruca.

Strzela drużyna Starostwa Powiatowego w składzie: 
Michał Skotnicki, Jan Mazanka, Jerzy Chudy.

 Konkurencja polegała na oddaniu 10 strzałów 
z karabinka sportowego kal. 5,6 mm do tarczy na odle-
głość 50 metrów. Każdy zawodnik mógł wystrzelać mak-
symalnie 100 pkt. a drużyna – 300 pkt. Najlepsi w tym 
roku okazali się zawodnicy reprezentujący Radę Gmi-
ny Szydłów w składzie: Janusz Juszczak, Krzysztof Fit 
i Krzysztof Gruca, którzy łącznie wystrzelali 274 pkt. To 

oni zdobyli piękny puchar ufundowany przez Bożentynę 
Pałkę-Korubę – wojewodę świętokrzyskiego. Na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna Starostwa Powiatowego 
w Staszowie w składzie: Michał Skotnicki, Jerzy Chudy 
i Jan Mazanka. Drużyna ta uzyskała 271 pkt. Trzecie miej-
sce na podium zajęli reprezentanci Urzędu Miasta i Gminy 
Kazimierz Dolny w składzie: Stanisław Kuś, Kamil Kubiś, 

Najlepszym strzelcem turnieju został radny Marek Skuza.

Najlepszą celnością wśród pań wykazała się Joanna Tutak, 
która na co dzień pracuje w Straży Miejskiej w Staszowie.

Mateusz Stachyra. Przedstawiciele województwa lubel-
skiego wystrzelali 270 pkt.
 Klasyfikację indywidualną wśród pań wygrała Jo-
anna Tutak z drużyny UMiG Staszów (81 pkt.) przed Ali-
cją Kłonicką – skarbnik Gminy Szydłów (78 pkt.) i Aliną 
Siwonią – wójt Gminy Raków (47 pkt.).
 Najlepszym strzelcem tegorocznego turnieju zo-
stał Marek Skuza – radny Gminy Szydłów (98 pkt.), dru-
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gie miejsce zajął Piotr Walczak z UG Szydłów (97 pkt.) 
a trzecie Krzysztof Fit – radny Gminy Szydłów (96 pkt). 
Podkreślić należy, że turniej stał na wysokim poziomie 
sportowym – 12 na 31 sklasyfikowanych zawodników 
uzyskało wynik co najmniej 90 pkt.
 Podczas ceremonii zakończenia, Jan Klamczyń-
ski – wójt Gminy Szydłów podziękował uczestnikom za 
przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w turnieju. Słowa 
podziękowania padły pod adresem organizatora zawodów 
Mariana Lesiaka – prezesa Szydłowskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego. Przy tej okazji Michał Skotnicki – staro-
sta staszowski, wręczył Marianowi Lesiakowi Brązową 
Odznakę „Za zasługi dla sportu” nadaną przez Ministra 
Sportu i Turystyki. Prezes STS podkreślił, że w tym roku 
mija 20 lat od założenia oddziału Związku Strzeleckiego 
w Szydłowie, co zostało uwiecznione na wspólnym zdję-
ciu po wręczeniu pucharów i dyplomów.
 Turniej zorganizowało Szydłowskie Towarzystwo 
Strzeleckie w ramach projektu współfinansowanego przez 
Gminę Szydłów.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Sylwester Celejowski, Mateusz Stachyra

Turniej drużynowy - pierwsza „szóstka”
1. Rada Gminy Szydłów - 274 pkt
2. Starostwo Powiatowe w Staszowie - 271 pkt
3. Urząd Miasta i Gminy Kazimierz Dolny - 270 pkt
4. Urząd Gminy Rytwiany - 268 pkt.
5. Urząd Miasta i Gminy Staszów - 240 pkt
6. Urząd Miasta i Gminy Szydłowiec - 219 pkt

Starosta Staszowski Michał Skotnicki wręczył st. insp. ZS 
Marianowi Lesiakowi Brązową Odznakę „Za zasługi dla 
sportu” nadaną przez Ministra Sportu i Turystyki.

Turniej indywidualny - najlepsi zawodnicy
1. Skuza Marek (RG Szydłów) - 98 pkt
2. Walczak Piotr (UG Szydłów) - 97 pkt
3. Fit Krzysztof (RG Szydłów) - 96 pkt
4. Skotnicki Michał (Starostwo Staszów) - 95 pkt
5. Błąk Piotr (UG Rytwiany), 
Gruca Krzysztof (RG Szydłów), 
Kopeć Leszek (UMiG Staszów) - 92 pkt
6. Charyga Wojciech (UMiG Staszów), 
Kubiś Kamil (UMiG Kazimierz Dln.), 
Kuśmierz Marcin (UMiG Staszów), 
Wyrazik Robert (UG Rytwiany) - 91 pkt
7. Stachyra Mateusz (UMiG Kazimierz Dln.) - 90 pkt

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie 6. Międzywojewódzkiego Turnieju Strzeleckiego z Okazji Święta Niepodległości. 
W 2015 r. minęło 20 lat od założenia oddziału Związku Strzeleckiego w Szydłowie przez st. insp. ZS Marina Lesiaka, któ-
ry  od tamtego czasu nieprzerwanie propaguje postawy patriotyczne i strzelectwo, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
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Z ŻYCIA STRZELCÓW

Stefanów, 20 września 2015 r. Udział szydłowskich 
strzelców w corocznym Święcie Państwa Podziemnego.

Staszów, 11 listopada 2015 r. Udział pocztu sztandarowe-
go STS w powiatowych obchodach Narodowego Święta 
Niepodległości.

Szydłów, 1 listopada 2015 r. Strzelcy pełnili wartę 
przy grobach żołnierzy Wojska Polskiego.

Żarnów, 20 września 2015 r. Warta przy grobie gen. Ka-
zimierza Załęskiego „Bończy” w kwaterze 25. Pułku AK.

Szósty marsz „Szlakiem Leśnych” na trasie Cisów - 
- Szydłów - Cisów, który odbył się 27-28 sierpnia 2015 r.

Strzelcy w 20. rocznicę założenia Oddziału Związku 
Strzeleckiego i Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

Szydłów, 25 listopada 2015 r. Warta honorowa żołnierzy 
WP z Kielc i szydłowskich strzelców w uroczystościach po-
grzebowych ppor. Mariana Sapały - żołnierza Kampanii 
Wrześniowej. Śp. Marian Sapała przeżył 102 lata.

W drugim półroczu 2015 r. szydłowscy strzelcy 
uczestniczyli w kilku marszach i uroczystościach 

o charakterze patriotycznym. Przedstawiamy wybrane 
wydarzenia w poniższej fotokronice.

Zdjęcia: M
arian Lesiak, Jan M

azanka, Piotr W
alczak
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Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych

PODSUMOWANIE PROJEKTU Z FIO
Dzięki wnioskowi „Zdrowe społeczeństwo – to aktyw-

ne społeczeństwo” finansowanemu przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej z Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich do końca listopada na terenie 
Szydłowa odbywały się liczne zajęcia sportowe. Projekt 
kierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych, dlatego 
ostateczna liczba uczestników zajęć przekroczyła 180 
osób. Dzięki wsparciu finansowemu mogły odbywać się 
systematyczne treningi prowadzone przez profesjonalnych 

polubiła sposób prowadzenia i dobór ćwiczeń, a przede 
wszystkim panie zrozumiały, że należy znaleźć dla wła-
snego zdrowia kilka godzin w tygodniu. 
 W trakcie ośmiu miesięcy odbywały się też wy-
kłady ze specjalistami, np. dietetykiem, ratownikiem, 
rehabilitantem. Dzięki fachowej wiedzy wykładowców 
zainteresowani słuchacze mogli znaleźć odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania. 

 Szkoda, ze projekt dobiegł końca. Jednakże wiel-
kim sukcesem naszego stowarzyszenia jest to, że osią-
gnęliśmy zakładane wcześniej rezultaty. Wzrosły chęci 
mieszkańców do udziału w zajęciach sportowych i proz-
drowotnych. Praktycznie wszystkie grupy chcą kontynu-
ować swoje treningi. Mamy nadzieję, że ich zapał nie osty-
gnie!

Maria Stachuczy
Wręczenie nagrody dla najlepszego zawodnika 

kat. SP w tenisie stołowym.

Zajęcia gimnastyki dla dorosłych.

Drużyna futbolowa - grupa starsza.

instruktorów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia futbolowe i lekkoatletyczne, a młodzi sportowcy 
ich zakończenie przyjęli z wielkim żalem. Warto zazna-
czyć, że do drużyny piłki nożnej przyłączyły się również 
dziewczęta, które radziły sobie nie gorzej od chłopców. 
 W ramach przewidzianych zadań odbyły się rów-
nież bezpłatne wyjazdy na basen do Powiatowego Cen-
trum Sportu w Staszowie. Każda tego typu wycieczka była 
ograniczona liczbą miejsc i zawsze cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Dla dorosłych kierowane były zajęcia 
aerobiku oraz gimnastyki. Pani Instruktor Joanna Biała 
Wilk niezwykle kompetentna oraz wymagająca trenerka, 
okazała się jednocześnie tak sympatyczną osobą, że licz-
ba uczestników zajęć ciągle rosła. Zajęcia będą odbywać 
się po zakończeniu realizacji projektu, gdyż grupa bardzo 

Drużyna futbolowa - grupa młodsza.
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Dom Kultury +  Inicjatywy Lokalne 2015 

Dzięki wnioskowi realizowanemu przez Gminne Cen-
trum Kultury w Szydłowie pt. „Sięgaj, gdzie wzrok 

nie sięga – łączmy się w działaniu” mogliśmy zrealizować 
aż siedem ciekawych inicjatyw kulturalnych na terenie 
naszej gminy. Od sierpnia do 11 listopada grupy liderów 
w zależności od rodzaju wniosku ćwiczyły, uczyły się 
i wyjeżdżały. 
 Jako pierwszy w naszej gminie realizowany był 
„Sierpniowy festyn rodzinny”. Celem głównym projektu 
było zaprezentowanie na scenie utalentowanych muzycz-
nie i tanecznie dzieci oraz młodzieży z tak małej miejsco-
wości jak Brzeziny. Okazuje się, że nie każdy z miesz-
kańców wiedział, że mamy tak zdolne młode pokolenie.  
Przez całą niedzielę trwały prezentacje i konkursy. W tym 
miejscu chciałabym podziękować liderowi tego działania 
Sławomirowi Michalcowi oraz bardzo licznej grupie wo-
lontariuszy zaangażowanych w organizację tej inicjatywy. 

 W okresie wakacji w ramach projektu „Historia 
zaklęta w glinie” odbyły się kilkudniowe warsztaty rzeź-
biarsko-ceramiczne. Zajęcia polegały na wykonywaniu 
naczyń i innych przedmiotów z gliny na kole garncarskim. 
Pani instruktor  prowadząc zajęcia opowiadała o histo-
rycznych już metodach „produkcji”,  co mogło być po-
twierdzone  artefaktami ceramicznymi znalezionymi pod-
czas trwających jednocześnie badań  archeologicznych na 
szydłowskim zamku.   
 Od wakacji realizowano również projekt „Letnia 
akademia artystyczna”. Około 50 dzieci z naszej gminy 
uczestniczyło w warsztatach plastycznych, przyrodni-
czych, fotograficznych i teatralnych. W okresie letnim od-
były się także wyjazdy na ścieżki przyrodnicze podczas 

których dzieci poznawały zagadnienia związane z naturą 
jednocześnie fotografując  piękno okolic świętokrzyskich.  
Jesienią młodzi aktorzy uczestniczyli w lekcjach teatral-
nych w Kielcach oraz sami intensywnie przygotowywali 
się do przedstawień.  W listopadzie nastąpiło zakończenie 
projektu w postaci premier scenicznych  „Szewczyka Dra-
tewki” i „Czerwonego kapturka”. 
 Kolejną inicjatywą  realizowaną przez kilka 
miesięcy był projekt Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów z Gminy Szydłów „Integracja seniorów i młodych 
– wspólnie poznajemy zabytki” . W ramach projektu se-
niorzy wraz z wnukami zwiedzili największe atrakcje tu-
rystyczne województwa świętokrzyskiego jednocześnie 
uczestnicząc w warsztatach czy lekcjach muzealnych. 
Międzypokoleniowa  współpraca była w tej inicjatywie 
szczególnie widoczna we wspólnej nauce obsługi kompu-
tera. Ostatnim wyjazdem w ramach projektu było obejrze-
nie „Zemsty”  w Teatrze im. St. Żeromskiego w Kielcach. 

Sierpniowy festyn rodzinny w Brzezinach.

Warsztaty rzeźbiarsko-ceramiczne.

Seniorzy w Teatrze im. St. Żeromskiego w Kielcach. 
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 Bardzo dużą liczbę odbiorców w postaci dzieci 
i młodzieży miały zajęcia taneczne przewidziane w inicja-
tywie „Taneczne pasje”. Przez kilka miesięcy uczestnicy 
warsztatów szlifowali swoje talenty mogąc bezpłatnie brać 
udział  w profesjonalnych lekcjach. Efekty zajęć można 
było obejrzeć na gminnych obchodach Dnia Edukacji Na-
rodowej.

Gminne obchody „Dnia Edukcji Narodowej” 
- pokaz taneczny.

Bajka o Koziołku Niematołku.

 Parafia Rzymskokatolicka w Szydłowie zrealizo-
wała projekt, którego finałem był spektakl teatralny „Ży-
wot Władysława Świętego w odsłonach kilku”. Szerzej tę 
inicjatywę opisała Kamila Pytowska na następnych stro-
nach.  
 Ostatnią z inicjatyw było powstanie „Grupy wo-
kalno-teatralnej – W krzywym zwierciadle”. W ramach 
projektu dzieci i młodzież uczestniczyły przez kilka mie-
sięcy w warsztatach teatralnych jednocześnie korzystając  
z rad profesjonalnych aktorów z kieleckiego teatru.  Po-
wstała sztuka pt. „Bajka o Koziołku Niematołku”, która 
była  aż pięciokrotnie wystawiana.  Niezwykłym doświad-
czeniem dla młodych aktorów było to, że mogli wystąpić 
przed publicznością  OREW w Staszowie i  Domu Pomo-
cy Społecznej w Rudkach. 

Maria Stachuczy
Zdjęcia własne i od realizatorów projektów

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa realizowanego ze środków finansowych Bi-

blioteki Narodowej oraz środków budżetowych, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Szydłowie zakupiła w 2015 roku 
360 woluminów książek i audiobooków. 

 Podstawowym celem tego programu jest zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, a co za 
tym idzie uatrakcyjnienie ich zasobów i łatwiejszy do nich 
dostęp. Spośród nowości wydawniczych zakupionych 
w 2015 roku na szczególną uwagę czytelników zasługują: 
biografie znanych ludzi ze świata nauki, kultury i polity-
ki; książki historyczne np. Dziewczyny wyklęte Szymona 
Nowaka i Dziewczyny z Syberii Anny Herbich, ukazującą 
walkę polskich kobiet o przetrwanie na nieludzkiej ziemi. 
Z powieści warto przeczytać wielowątkowe Księgi Ja-
kubowe Olgi Tokarczuk – książka wyróżniona Nagrodą 
NIKE 2015 oraz nigdy niepublikowany debiutancki utwór 
Marka Hłaski Wilk. Wielbicielom kryminału i sensacji bi-

blioteka poleca kontynuację słynnej trylogii Millennium, 
Co nas nie zabije, a także najnowszą książkę, mistrza pol-
skiego kryminału, Marka Krajewskiego Arena szczurów. 

 GBP w Szydłowie realizując od kilku lat pro-
gramy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Biblioteki Narodowej, związane z zakupem nowo-
ści wydawniczych do bibliotek, wzbogaciła i uzupełniła 
księgozbiór o blisko 1300 nowych pozycji książkowych, 
na kwotę ponad 31 tysięcy złotych. Biblioteka zaprasza 
wszystkich miłośników dobrej literatury do korzystania 
z jej zbiorów.

Iwona Baran

NOWOŚCI W BIBLIOTECE
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ŻYWOT WŁADYSŁAWA ŚWIĘTEGO
W ODSŁONACH KILKU
8 listopada w godzinach wieczornych miało miejsce 

niezwykłe wydarzenie – święty król Władysław – pa-
tron szydłowskiej fary gościł w murach naszej świątyni. 
A wszystko za sprawą spektaklu: ŻYWOT WŁADY-
SŁAWA – ŚWIĘTEGO – W ODSŁONACH KILKU, 
przygotowanego w ramach projektu: „Sięgaj gdzie wzrok 
nie sięga – łączymy się w działaniu” dzięki finansowaniu 
z Narodowego Centrum Kultury.
 Spektakl składa się z sześciu odsłon i zakończe-
nia, które w oparciu o dostępne dokumenty i źródła uka-
zują życie niezwykłego rycerza, króla, a przede wszystkim 
człowieka, który został świętym i od ponad 660 lat patro-
nuje szydłowskiemu kościołowi. 
 W pierwszej odsłonie spotykamy króla Belę 
I i jego małżonkę Rychezę z małym Władysławem w ra-
mionach, w progach kościoła. Uczestniczymy w Chrzcie 
Świętym królewskiego potomka w obrządku łacińskim.

 W odsłonie drugiej towarzyszymy Beli i Ryche-
zie, którzy podejmują poselstwo z Węgier. Posłowie rado-
sną wieść przynoszą, otóż para królewska wraz z 16-let-
nim Władysławem wracać może do Ojczyzny.
 W kolejnej odsłonie po raz drugi stajemy w pro-
gach świątyni. Tym razem jesteśmy świadkami podniosłej 
uroczystości - koronacji Władysława na króla Węgier.
 W odsłonie czwartej przenosimy się do obozowej 
kaplicy króla Władysława. Zastajemy go modlącego się 
do Boga o cud. Otóż stacjonującym na rozległych, nie-
zamieszkałych terenach wojskom węgierskim zabrakło 
żywności. Sytuacja była dramatyczna, żołnierze zaczęli 
umierać z głodu. Bóg nie pozostał głuchy na głos swe-
go wiernego sługi i sprawił, że w pobliżu stacjonujących 
wojsk przebiegło wielkie stado jeleni i bawołów. Życie 
żołnierzy i króla Władysława zostało uratowane.
 W przed ostatniej odsłonie jesteśmy świadkami 
narady króla Władysława z medykiem, doradcą, dowódcą 

i biskupem Nehemiaszem w związku z szalejącą w całej 
Transylwanii epidemią dżumy. Po naradzie, która nie przy-
niosła oczekiwanych rezultatów, król gorąco prosił Boga 
o pomoc. We śnie nawiedził go anioł nakazujący, by jak 
tylko się obudzi wziął łuk i wypuścił strzałę. Tam, gdzie 
utkwi grot znajdzie kwiat, który pomoże uleczyć chorobę. 
Tak też się stało.
 W ostatniej odsłonie jesteśmy świadkami śmierci 
króla Władysława. Pozostawił cały kraj w żałobie, żal po 
jego odejściu był tak wielki, że przez trzy lata wstrzymano 
się na Węgrzech od tańców i muzyki. 
 Nie byłoby tego niezwykłego wieczoru i spo-
tkania ze świętym Władysławem gdyby nie wspaniała, 
około 30 osobowa grupa parafian, która poświęciła swój 
czas i przez trzy miesiące z wielkim zaangażowaniem 
i oddaniem pracowała nad spektaklem. Słowa uznania 
dla gry aktorskiej i umiejętności jakie zaprezentowali 
poszczególni odtwórcy ról. Ujawnił się niejeden aktor-
ski talent! Występ został bardzo ciepło przyjęty przez 
licznie zgromadzoną publiczność i nagrodzony owacja-
mi na stojąco.
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OBSADA
Narrator: ADAM KLUSZCZYŃSKI
Król Władysław: ZDZISŁAW GONDEK/
    DAMIAN MAJEROWICZ
Królowa Adelajda: STANISŁAWA RÓZGA
Bela I: STANISŁAW ZAWADA
Królowa Rycheza: CELINA CZUBIŃSKA
Biskup Nehemiasz: KS. RYSZARD PIWOWARCZYK
Poseł 1: HUBERT MAKUŁA
Poseł 2: MARCIN KOZERA
Poseł 3: OSKAR PALMĄKA
Giermek: DAMIAN MAJEROWICZ
Zwiadowca 1: HUBERT MAKUŁA
Zwiadowca 2: MARCIN KOZERA
Zwiadowca 3: OSKAR PALMĄKA
Medyk: WOJCIECH WAWSZCZYK
Dowódca: JERZY KLAMCZYŃSKI
Doradca: TADEUSZ SZWARC
Anioł: STANISŁAWA POŁOŃSKA
Marszałek: JERZY KLAMCZYŃSKI
Chór: Civitas Musica (Henryka Kluszczyńska, Agnieszka 
Makowska, Kazimiera Bąk, Helena Sojda, Zuzanna Ziół-
kowska) pod kierunkiem ADAMA KLUSZCZYŃSKIEGO
Solistka: SYLWIA ZIÓŁKOWSKA
Damy dworu: WERONIKA WAWSZCZYK,
            KATARZYNA KURANDA
Techniczny: MARIUSZ TARNOWSKI
Scenariusz i reżyseria: KAMILA PYTOWSKA

 Słowa podziękowania kierujemy pod adresem 
Gminnego Centrum Kultury i pani dyrektor Marii Stachu-
czy za życzliwość i wsparcie. Wielkie słowa podziękowa-

nia należą się również dla pana Pawła Krakowiaka, 
który otworzył dla nas nie tylko magazyn ze stro-
jami i rekwizytami z epoki ale przede wszystkim 
serce. Dziękujemy pani Agnieszce Ziółkowskiej za 
wypożyczenie sukien z epoki.
  Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia 
był ks. Proboszcz Ryszard Piwowarczyk, który 
pisząc projekt chciał by życie wspaniałego patro-
na szydłowskiej wspólnoty było znane wszystkim 
parafianom. Ks. Proboszcz nie szczędzi sił i wy-
korzystuje każdą sposobność by szerzyć kult św. 
Władysława. 

  W ramach projektu powstał ponadto fol-
der o św. Patronie i niewielka publikacja pt.: „WŁADY-
SŁAW Oblicze Świętego”.

Tekst: Kamila Pytowska
Zdjęcia: Paulina Arendarska
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Wraz z intensywnym rozwojem cywilizacyjnym, 
środowisko jest bardziej narażone na szkodliwe 

działanie człowieka. Konsumpcyjny tryb życia powodu-
je produkcję coraz większej ilości odpadów, co zmusza 
społeczeństwo do poszukiwania nowych metod ich zago-
spodarowania. Problemowi odpadów poświęca się zatem 
coraz więcej uwagi ponieważ naszym moralnym obowiąz-
kiem jest pozostawienie następnym pokoleniom Ziemi na-
dającej się do życia. Dorosłym znacznie trudniej zmienić 
poglądy, styl życia i postępowanie wobec natury. Dlatego 
wszelkie nadzieje należy pokładać w młodym pokoleniu, 
a szczególnie w dzieciach. 
 Ważną rolę w tym procesie odgrywa zapoczątko-
wana już na etapie przedszkolnym edukacja polegająca na 
kształtowaniu u dzieci odpowiedzialności za stan przyro-
dy poprzez budzenie świadomości ekologicznej.

 Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w Publicz-
nym Przedszkolu realizujemy program ekologiczny „Eko-
ludek moim przyjacielem” którego celem jest kształtowa-
nie wśród dzieci postaw proekologicznych. 

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

W lutym 2015 roku w miejscowości Potok zostało za-
łożone Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich. Preze-

sem SGW jest Mirosława Kogut, a pozostałymi członki-
niami zarządu Anna Jastrząb, Magdalena Buś, Katarzyna 
Walkowicz oraz Izabela Jaros. Obecnie Stowarzyszenie 
skupia 29 członkiń, które spotykają się w świetlicy wiej-
skiej w Potoku. Działania SGW finansowane są głównie 
ze składek członkowskich oraz darowizn.
 Koło Gospodyń jest dla mieszkanek Potoka od-
skocznią od codziennych obowiązków. Ważna jest dla nich 
dobra zabawa, integracja i wspólne spędzanie czasu, bo 
nie można przecież cały czas tylko pracować. Wydarzenia-
mi, w których do tej pory SGW z Potoka wzięło udział są 

GOSPODYNIE Z POTOKA DZIAŁAJĄ RAZEM
Turniej Rycerski w Szydłowie, na którym Panie zajęły się 
przygotowaniem poczęstunku dla rycerzy i zaproszonych 
gości oraz Dożynki Powiatowe w Połańcu, gdzie wieniec 
wykonany przez członkinie SGW otrzymał wyróżnienie.
 Zapraszamy wszystkie gospodynie z Potoka do 
zapisania się do Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
i wspólnego działania na rzecz integracji lokalnej i pro-
mowania wsi Potok wśród mieszkańców nie tylko gminy 
Szydłów, ale również całego województwa świętokrzy-
skiego.

Izabela Jaros

 W ramach rozbudzania świadomości ekologicz-
nej, dzieci z naszego przedszkola w dniach 19 i 24 listopa-
da wraz z wychowawcami i mamą Mikołaja, odwiedziły 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie. 
Dla dzieci przygotowano warsztaty, podczas których miały 
okazję poznać metody przetwarzania i ponownego zago-
spodarowania odpadów. Poprzez aktywny udział w inte-
resujących zajęciach, dzieci przyswoiły wiedzę z zakresu 
prawidłowej segregacji odpadów. Na zakończenie zajęć 
zwiedziliśmy Zakład Gospodarki Odpadami Komunalny-
mi i poznaliśmy drogę którą przebywają odpady zabierane 
z naszych domów. 
 Na pamiątkę wizyty, dzieci otrzymały upominki 
oraz dyplomy uczestnictwa w warsztatach.

Ewelina Boś
Danuta Rak
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13. SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ

Spotkania odbyły się 28 listopada br. Rozpoczęły się Mszą 
Świętą w kościele św. Władysława w intencji Żydów – 

dawnych mieszkańców Szydłowa i Chmielnika. Mszę kon-
celebrowali księża: ks. dziekan Franciszek Siarek, ks. Ry-
szard Piwowarczyk i ks. redemptorysta Paweł Mazanka.
 Dalsza część odbywała się w synagodze. Gości 
powitała Maria Stachuczy – dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Szydłowie, które było głównym organizatorem 
przedsięwzięcia. 
 Prezentacje kulturalne zainaugurowała młodzież 
gimnazjalna widowiskiem słowno-muzycznym „Poznajemy 
i kochamy naszą przeszłość” nawiązującym do codzienne-
go życia i zwyczajów szydłowskich Żydów. Gimnazjaliści 
przygotowali widowisko pod merytoryczną opieką nauczy-
cieli: Doroty Kowalczewskiej-Spetel, Małgorzaty Boś i Bar-
bary Rak. Młodzież opierała się na bezpośrednich wywia-
dach z mieszkańcami Szydłowa i dostępnej literaturze. 

 Po spektaklu głos zabrał wójt gminy Jan Klamczyń-
ski, który wyraził zadowolenie z inicjatywy zorganizowania 
kolejnej edycji imprezy w Szydłowie i przypomniał pokrót-
ce historię Spotkań, podkreślając w niej rolę ówczesnego 
burmistrza Chmielnika Jarosława Zatorskiego. Uzupełnie-
niem wystąpienia wójta była prezentacja filmowa o historii 
Spotkań z kulturą żydowską w Chmielniku i w Szydłowie.
 O wystawie fotograficznej „Wspomnienia trady-
cji żydowskich w Leżajsku, Lelowie, Chmielniku, Włoda-
wie, Bobowej, Kazimierzu Dolnym” opowiedział fotograf 
Ryszard Biskup. Z kolei Agnieszka Dziarmaga – dyrektor 
OEM Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku opowiedziała 
o wystawie „Życie codzienne w dawnych sztetlach”, która 
przygotowana została wspólnie z Archiwum Państwowym 
w Kielcach.
 Prof. o. Paweł Mazanka podzielił się z słuchaczami 
stanem prac nad książką „Żydzi Szydłowa”. Ta monogra-
ficzna publikacja przygotowywana będzie zespołowo i być 
może ukaże się drukiem w przyszłym roku. O. Mazanka 
przytoczył kilka zabawnych anegdot z życia Żydów, o któ-
rych dowiedział się z wywiadów przeprowadzonych wśród 
szydłowskich seniorów.

 Ostatnim, a zarazem najbardziej ciekawym punk-
tem programu był koncert ostatniego klezmera Rzeczy-
pospolitej, 97-letniego Leopolda Kozłowskiego oraz jego 
wspomnienia. Spotkanie w formie ciepłej, przyjacielskiej 
rozmowy poprowadził Jarosław Zatorski. Fragmenty bio-
graficznej książki „Klezmer” Jacka Cygana czytała Danuta 
Gajek. Mistrz grał na pianinie a śpiewały Renata Świerczyń-
ska i Marzena Trzebińska. W koncercie uczestniczyły także 
skrzypaczka Daria Miszczuk i córka Leopolda Kozłow-
skiego Marta Kozłowska-Woźniak. Warto było posłuchać 
wspomnień autentycznego świadka holocaustu, człowieka, 
który mimo traumatycznych przeżyć jest niewiarygodnie 
ciepłym, pełnym poczucia humoru człowiekiem, kochają-
cym życie i ludzi. Pomimo swoich 97 lat, Leopold Kozłow-
ski wykazywał niezwykłą żywiołowość podczas koncertu, 
a także wspaniałą erudycję, gdy opowiadał o swoich prze-
życiach czasu wojny i lat późniejszych.
 Na zakończenie koncertu Leopold Kozłowski ob-
darowany został kwiatami i... pieczoną gęsią. Był to znako-
mity pretekst do zaproszenia wszystkich gości na poczęstu-
nek, gdzie królowały potrawy kuchni żydowskiej. 
 13. Spotkania z Kulturą Żydowską w Szydłowie 
odbyły się dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Cen-
trum Kultury (w Szydłowie był obecny Wojciech Kwiat-
kowski - przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego). Patronat honorowy nad imprezą objęli: Wo-
jewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego oraz Starosta Staszowski.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak
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Kilka tygodni temu odbyły się w Szydłowie kolejne 
„Spotkania z Kulturą Żydowską”. W związku z tym 

może pojawić się pytanie: Po co w ogóle zajmować się 
historią Żydów? Co nam to daje poznawanie ich kultury?
Spróbujmy odpowiedź na to w trzech punktach:

 Po pierwsze: Zajmujemy się historią i kulturą 
Żydów jako Szydłowianie. Jak wiadomo, Żydzi stanowili 
część naszej, szydłowskiej historii i to przez wiele wieków. 
Jeżeli pierwsza pisemna wzmianka o Szydłowie powstała 
w 1191 roku, to pierwsza pisemna wzmianka o Żydach 
szydłowskich pochodzi już z 1453 r. Żydzi mieszkali 
więc w Szydłowie około 600 lat. Ta długa historia została 
przerwana w dramatyczny sposób w ciągu kilku tygodni. 
 Na początku października 1942 r. Niemcy 
ogłosili zbiórkę na rynku szydłowskim, uformowali 
kolumnę i pognali Żydów do Chmielnika. Kto nie mógł 
iść, zostawał natychmiast rozstrzeliwany. Z Chmielnika 
przetransportowano ich do obozu zagłady w Treblince. 
Tam zginęli w komorach gazowych. W Szydłowie 
pozostawiono jeszcze około 200 Żydów. Tych 7 listopada 
1942 r. pognano do Staszowa. Po kilku dniach zostali 
zagazowani w obozie śmierci w Bełżcu. 

 Cała społeczność, a więc około 680 Żydów 
szydłowskich została wymordowana, nagle zniknęła 
z naszej miejscowości. Przeżyło niewielu, bo zaledwie 27. 
Po zakończeniu wojny rozproszyli się po całym świecie. 
Warto więc w jakiś sposób uwiecznić naszych sąsiadów, 
np. poprzez tablicę informacyjną umieszczoną na terenie 
żydowskiego cmentarza, koło „starego” ośrodka zdrowia 
czy synagogi. Do tego zresztą zapraszają nas polscy 
biskupi. W styczniu tego roku Komisja Episkopatu ds. 
Dialogu z Judaizmem wystosowała apel o upamiętnienie 
Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów. Biskupi 
piszą, że „istotnym elementem pejzażu polskich miast 
były synagogi, szkoły, sklepy i cmentarze żydowskie. 
Często nie zdajemy sobie już sprawy, że w bliskiej 
okolicy, na sąsiednich ulicach przez wieki mieszkali, 
pracowali i tworzyli Żydzi, nasi starsi bracia w wierze, 
sąsiedzi i współobywatele. Obowiązkiem sumienia jest 
upamiętnienie obecności naszych sąsiadów, ich życia 
i wiary”. 

 Po drugie zajmujemy się historią i kulturą 
Żydów jako chrześcijanie. Wymowny jest fakty, że nasz 
rodak Jana Paweł II jako pierwszy z papieży, po św. 
Piotrze, odwiedził synagogę. Miało to miejsce w 1986 
r. w Rzymie. Święty Jan Paweł II, nawiązując do słów 
Adama Mickiewicza, określał Żydów „starszymi braćmi 
w wierze”, a Benedykt XVI dodawał, że są oni dla nas 
również „ojcami w wierze”. Dlaczego? Dlatego, że mamy 
wspólnego patriarchę Abrahama, ojca naszej wiary. 
Ponadto, przecież w narodzie żydowskim, w Betlejem, 
narodził się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Pan Jezus 
w czasie swojego ziemskiego życia nie chodził przecież 
do kościoła tylko do synagogi. Te oczywiste prawdy jakoś 
trudno docierają do świadomości niektórych katolików. 
Jan Paweł II uczył, że kto spotyka Jezusa Chrystusa, 
spotyka również judaizm. Profesor Stefan Swieżawski, 
wybitny filozof, mówił, że bez znajomości Starego 
Testamentu, istnieje niebezpieczeństwo uczynienia 
z chrześcijaństwa: albo gnozy, a więc religii oderwanej od 
codziennego życia, albo ideologii, a więc religii mocno 
związanej z polityką. Podobnych wypowiedzi wybitnych 
postaci naszego Kościoła jest wiele. Mówią one wyraźnie, 
że poznanie judaistycznych korzeni chrześcijaństwa 
pozwala głębiej zrozumieć naszą religię, jej moralne 
wymagania, a szczególnie lepiej zrozumieć Słowo Boże, 
oraz Eucharystię, która przecież została ustanowiona 
podczas żydowskiej Paschy. W każdej Mszy św. czytamy 
lub śpiewamy psalm, po pierwszym czytaniu. Psalmy 
są to najpiękniejsze modlitwy w literaturze światowej. 
W Psalmach wyrażone jest całe życie człowieka: radości, 
klęski, prośby, a nawet swoiste „kłótnie” z Bogiem jak np. 
w psalmie 44, gdy psalmista zwraca się do Boga: 

PO CO ZAJMOWAĆ SIĘ HISTORIĄ ŻYDÓW?

Kirkut (cmentarz żydowski) w Szydłowie. Leib Księski przy 
grobie swojej siostry Perl, która zmarła w 1925 r. w wieku 
15 lat. 
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 „Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? 

 Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze!
 Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze?
 Zapominasz o nędzy i ucisku naszym?”

 Nie ma podobnych modlitw w innych religiach. 
Psalmy napisali ludzie, którzy wiedzieli kim jest Bóg, 
mówił Tomasz Merton. To dobrze, że co raz więcej 
katolików sięga po Psalmy (Brewiarza), by ożywiać swoją 
modlitwę. 

 I wreszcie po trzecie, zajmujemy się historią 
i kulturą Żydów nie tylko jako Szydłowianie, jako 
chrześcijanie, ale również jako współcześnie ludzie, 
otwarci na świat. Mówi się, że naród żydowski jest 
narodem wyjątkowym, czy tak jest rzeczywiście? Nie ma 
potrzeby mitologizować Żydów. Niemniej nie wszyscy 
może wiedzą, że na kuli ziemskiej żyje obecnie około 
13 mln Żydów. To o 5 milionów mniej, niż liczył świat 
żydowski tuż przez II wojną światową. Oznacza to, że 
Żydzi stanowią zaledwie dwie setne procenta (0,02%) 
światowej populacji. To bardzo mało! Jednakże na liście 
400 najbogatszych ludzi na świecie magazynu „Forbes”, 

Żydzi stanowią ponad 10%. Rzecz jeszcze ciekawsza: 
stanowią oni aż 30% zdobywców nagrody Nobla. 
Z dwóch setnych do trzydziestu procent! Skąd ten sukces 
tego narodu, który przecież przez blisko 2 tys. lat nie 
miał nawet własnej ojczyzny? Zapewne nie bierze się on 
przypadkowo. Okupiony jest ciężką pracą i pasją do nauki. 

 Ciekawe dane pochodzą również z naszej 
Ojczyzny. Jak wiadomo, wiele żydowskich dzieci zostało 
ocalonych w czasie ostatniej wojny. Przechowano ich 
w zakonnych sierocińcach, ale najczęściej znalazły one 
schronienie w polskich rodzinach i to głównie na wsiach. 
Po zakończonej wojnie te żydowskie sieroty nie miały, po 
ludzku patrząc, wielkich perspektyw na życie. A jednak 
aż 80% procent tych żydowskich sierot zdobyło wyższe 
wykształcenie. Wśród kobiet to głównie lekarki. Wizyta Jana Pawła II w rzymskiej synagodze. Rok 1986.

 Żyjemy w XXI weku, a więc w czasie rosnącego 
zainteresowania kulturą żydowską, która pomimo swojej 
odrębności nigdy nie przestała towarzyszyć kulturze 
Zachodu i Wschodu. Spotkanie z kulturą i historią 
judaistyczną zapewne przyczynia się do naszego 
ubogacenia i to na wielu płaszczyznach.

o. Paweł Mazanka

Tadeusz Reichstein (1897-1996) 
-  jeden z wielu noblistów żydow-
skiego pochodzenia. Urodzony w 
Polsce, profesor chemii organicznej 
na uniwersytecie w Zurychu, na-
stępnie na uniwersytecie w Bazylei, 
członek Towarzystwa Królewskiego 
w Londynie. Zsyntetyzował kwas 
askorbinowy, wyizolował kortyzon 
oraz inne hormony kory nadnercza. 
Nagrodę Nobla otrzymał w 1950 r. wspólnie z Ph.St. Hen-
chem i E.C. Kendallem „za prace dotyczące chemicznej 
struktury i biologicznego działania hormonów kory nad-
nercza”.

ZGŁOSZENIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. 

w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130 poz. 880) wszystkie 
oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowe-
go/rolnego podlegają zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy w Szydłowie.
 Zgłoszenie powinno zostać dokonane na wzorze druku dostępnym w Urzędzie Gminy w Szydłowie pok. 19 lub 
na gminnej stronie internetowej www.szydlow.pl. Do zgłoszenia należy załączyć mapę zasadniczą z naniesioną lokali-
zacją przydomowej oczyszczalni.
 Jednocześnie informuję, że przedmiotowe zgłoszenie na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1a w związku z pkt 13 części 
I załącznika do ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.783 z późn. zm.) podlega 
opłacie skarbowej w wysokości 120,00 zł.
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Taniec jest uniwersalnym językiem komunikacji mię-
dzy ludźmi, ale także nośnikiem wartości piękna 

i wrażliwości na otaczający nas świat. Warto więc korzy-
stać z szerokiej palety tańców, traktując je jako skuteczny 
środek wspomagania procesów edukacji i wychowania. 
 Rok 2015 był bogaty w przedsięwzięcia taneczne. 
Członkowie zespołu tanecznego dwanaście razy prezento-
wali się przed publicznością. W zajęciach tańca dawnego 
wzięła największa jak do tej pory ilość osób (30), na zaję-
cia tańca nowoczesnego regularnie uczęszczało 14 osób, 
w przygotowanie polskich tańców narodowych zaangażo-
wało się 26 osób.

KALENDARIUM TANECZNE 

Gminne obchody Dnia Kobiet, 8 marca 2015
Tegoroczne obchody Dnia Kobiet w Szydłowie zgroma-
dziły bardzo liczną grupę mieszkańców naszej gminy. 
Były życzenie, tulipany i słodycze oraz udane występy ar-
tystyczne. Występy taneczne zostały przygotowane w ra-
mach realizacji projektu Gminnego Centrum Kultury„Na-
sza szkoła to nasz przyjaciel” z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Uroczyste obchody 490 rocznicy nadania praw miej-
skich dla Staszowa, 12 kwietnia 2015 r.
W Staszowie hucznie obchodzono 490 rocznicę nadania 
praw miejskich. Jednym z punktów inscenizacji historycz-
nych, jakie z tej okazji odbyły się na staszowskim rynku 
był występ Zespołu Tańca Dawnego Zamku Szydłów.
Członkowie zespołu zaprezentowali kilka tańców daw-
nych, uczestniczyli także w marszu ulicami Staszowa oraz 
w uroczystej mszy św.

XI Festiwal Kultury Szkół w Staszowie 
Uczniowie gimnazjum prezentowali się 14 kwietnia w tań-
cu dawnym , natomiast 15 kwietnia w tańcu nowoczesnym 
w stylu hip-hop.

Dzień Matki, 26 maja 2015
Występy taneczne uświetniły uroczystą akademię.

Dni Radomia, 14 czerwca 2015
W niedzielę, 14 czerwca, odbyły się obchody Dni Rado-
mia. Na obchody te został zaproszony Zespół Tańca Daw-
nego Zamku Szydłów. Dzięki zaangażowaniu uczniów 
i systematycznemu udziałowi w zajęciach zespół mógł 
zaprezentować repertuar obejmujący tańce średniowiecz-
ne i renesansowe. Dla członków zespołu był to sposób na 
promowanie naszego średniowiecznego grodu oraz żywa 
lekcja historii.

„Szklarki” w Sielcu, 28 czerwca 2015
28 czerwca 2015 w Sielcu k/Staszowa odbyła się jubile-
uszowa X edycja Szklarek, corocznej imprezy organizo-
wanej przez Wrześniak Glassworks i Staszowską Izbę 
Gospodarczą. Swój udział na imprezie miał także Zespół 
Tańca Dawnego Zamku Szydłów - zaprezentował tańce 
dworskie.

Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego, 
5 lipca 2015
Turniej rozpoczął się od przemarszu uczestników ulicami 
Szydłowa do kościoła św. Władysława, gdzie odprawio-
na została msza św. Po mszy św. rycerstwo wróciło na 
plac zamkowy, gdzie rozpoczęły się turniejowe zmagania.
Warto było zobaczyć widowiskowe walki, pokazy konne, 
zmagania łuczników a także występy taneczne.
 
Festyn rodzinny w Brzezinach, 2 sierpnia 2015
Motywem przewodnim zabawy było zaprezentowanie lo-
kalnych talentów muzycznych i tanecznych.

Święto Śliwki, 15 sierpnia 2015
Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów dał pokaz dwor-
skich tańców podczas osiemnastej edycji Święta Śliwki – 
największej imprezy plenerowej w „polskim Carcassonne”.

Dzień Nauczyciela, 14 października 2015
Uczennice zaprezentowały żywiołowy układ taneczny pod 
tytułem „W chemicznym laboratorium” do utworu Johan-
na Straussa „Tritsch – Tratsch – Polka”. W humorystyczny 
sposób przedstawiły trudy i codzienne zmagania uczniów 
i nauczycieli. 

Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada 2015
Młodzież Gimnazjum im Wł. St. Reymonta w Szydłowie 
wzięła udział w gminnych obchodach Święta Niepod-
ległości. Z tej okazji przygotowano uroczystą akademię 
oraz układy choreograficzne dwóch polskich tańców naro-
dowych poloneza i mazura.

Agnieszka Ziółkowska

TANECZNE KALENDARIUM 2015
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Podczas niedawno zakończonych badań szydłowskiego 
pałacu królewskiego, wewnątrz jego sali wschodniej 

odsłonięto doskonale zachowane pozostałości zamkowe-
go systemu ogrzewania hypokaustycznego. Wprawdzie 
jego istnienie zostało stwierdzone już w trakcie prac ar-
cheologicznych przeprowadzonych w latach 1977-1978, 
ale - z braku zadowalającej dokumentacji - ani o lokaliza-
cji, ani o formie, ani też o datowaniu tego interesującego 
zabytku techniki w zasadzie nic nie było wiadomo. Peł-
ne przebadanie hypokaustum pozostawało zatem jednym 
z głównych postulatów badawczych jakie stanęły przed 
piszącym te słowa.     

 Pojawienie się omawianych konstrukcji (znanych 
już dobrze starożytnym Rzymianom) w średniowiecznej 
Europie Centralnej związane było głównie z częstym ich 
stosowaniem przez przybyłe z zachodu i południa zgroma-
dzenia zakonne: benedyktynów, cystersów i krzyżaków. 
To właśnie pod krużgankiem klasztoru benedyktyńskiego 

na Świętym Krzyżu archeolog Czesław Hadamik odkrył 
niedawno tego rodzaju piec, datowany przez niego na XV 
wiek. Powszechnie znanymi są piece omawianego typu 
znajdujące się w malborskiej stolicy pruskiego Państwa 
Zakonu, gdzie niegdyś powszechnie wykorzystywano je 
do ogrzewania izb dostojników oraz zamkowych łaźni. 
Jednym z najlepiej zachowanych jest urządzenie grzew-
cze pod Wielkim Refektarzem na tzw. zamku średnim. Jak 
napisała monografistka problematyki grzewczej zamku 
malborskiego Barbara Pospieszna: „Składał się z dolnej, 
przesklepionej komory paleniska, nad którą leżała komora 
akumulacyjna (ok. 6m³) wypełniona do połowy swej wyso-
kości kamieniami. Sklepienie nad paleniskiem zbudowane 
było z sześciu półkolistych łęków (żeber), które wymuro-
wano ze zwykłych cegieł. Szerokość każdego żebra odpo-
wiadała wymiarowi cegły. Wszystkie łęki (...) spięte były 
żebrami poprzecznymi, co w rzucie przypominało kratow-
nicę. W rzeczywistości służyła ona za ruszt komory aku-
mulacyjnej, na którym zgromadzone były kamienie polne. 
Z kolei komora akumulacyjna nakryta była kolebą, w któ-
rej znajdowały się otwory kanałów cieplnych mających uj-
ście w posadzce [położonej nad piecem: T.O.] sali. Siatka 
z ich wylotami założona na kwadracie liczyła 36 otworów. 
Wszystkie zamykane były specjalnymi, metalowymi pokry-
wami, którymi można było regulować temperaturę sali. 
Dno komory spalania nachylone było pod pewnym kątem 
w stosunku do właściwego paleniska. Wznosiło się ku tyl-
nej części komory, aby zmienić kierunek płomienia z pio-
nowego na poziomy. Główny kanał dymny był przyłączony 
do tylnej ściany komory akumulacyjnej. (...) Praca pie-
ca była regulowana przez szyber (przesuwną przegrodę) 
umieszczony w ścianie komina... [B. Pospieszna, Ogrze-
wanie w Zamku Malborskim w dawnych wiekach, Malbork 
2002, s. 22-23]. Sposób działania, jak i sam wygląd pie-
ca położonego pod Wielkim Refektarzem można śmiało 
porównywać z realiami szydłowskimi, zaś mniejsze roz-
miary, a tym samym skromniejszą wydajność naszych pie-
ców, nadrabiało ich zdublowanie, zapewniające wysokie 
walory użytkowe. Jak wykazały badania były to bowiem 
aż dwa piece (o przybliżonych wymiarach zewnętrznych 
3,80 x 4,50 m każdy) przedzielone „komorą palacza” 
(mającą 2,60 x 3,75 m), a kompleks ten zajmował łącznie 
nieomal 47 m². Wyznaczony wylewką poziom palenisk, 
jak i nawierzchnia rozdzielającej je „komory palacza”, 
położone były nieco niżej niż podłoga dolnej kondygnacji 
pałacu, a różnicę wysokości pokonywano niegdyś dzięki 
zastosowaniu drewnianej pochylni. Opał do komór pale-
niskowych dostarczany był półkoliście zamkniętym otwo-
rem, znajdującym się w ceglanej ścianie wymurowanej 
z cegieł „palcówek” w wysokich standardach murarstwa 

O SZYDŁOWSKIM HYPOKAUSTUM 
(TUŻ PO ODKRYCIU) SŁÓW KILKA

Rycina 1: Zasada działania średniowiecznego systemu hy-
pokaustum: a. rozpalanie pieca, b. wydzielanie ciepła (za: 
B. Pospieszna 2002, rys. J. Kacperska).
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gotyckiego. Zachodnie 
narożniki pieców obli-
cowane były starannie 
opracowaną kamienną 
okładziną. Rozpozna-
ne paleniska miały po-
wierzchnię po około 
5,0  m². Nad nimi znaj-
dowały się pewnie, jak 
w Malborku, łęki skle-
pienne, nad tymi zaś 
wypełnione kamienia-
mi i również sklepione 
komory akumulacyjne, 
którymi gorące po-
wietrze docierało ka-
nałami do reprezen-
tacyjnej sali. Osobne 
kolebkowe sklepienie, 
położone poprzecznie 
względem piecowych, 
przykrywało najpraw-
dopodobniej także 
i „komorę palacza”. 
Spaliny odprowadzano 
w pełni zachowany-
mi kanałami dymnymi 
umieszczonymi w gru-
bości południowego 
i północnego muru pa-
łacu. Tam też oglądać 
można szybry (północ-
ny w stanie idealnym) 
obsługiwane niegdyś 
z poziomu drugiej 
kondygnacji. Pomimo 
wstępnych ustaleń, 
dalsze badania dostar-
czyły nielicznych, ale 
przekonywujących do-
wodów na funkcjono-
wanie pieców zgodnie 
z ich przeznaczeniem, 
choć trwało ono (po-
dobnie jak samo istnie-
nie pałacu w jego śre-
dniowiecznej formie) 
bardzo krótko i za-
mknęło się w 1 tercji 
XV wieku.  

Rycina 2: Szydłów, widok ogólny na szydłowski kompleks pieców hypokaustycznych, gdzie A: 
piec północny, B: „komora palacza”, C: piec południowy (fot. M. Cichocki, P.A „TRECENTO”).

   Szydłowski kompleks pieców hypokaustycznych, wraz 
z ich świetnie czytelnymi kanałami dymnymi, bez więk-
szych wątpliwości uznać można za najbardziej imponują-
cy rozpoznany relikt tego rodzaju ogrzewania w dawnym 
Królestwie Polskim. Miejmy nadzieję, że już niedługo 

Rycina 3: Szydłów, widok na lico południowej ściany północnego pieca hypokaustycznego, 
gdzie A: ściana południowa, B: ściana wschodnia, C: ściana zachodnia, D: otwór do paleni-
ska, E: komora paleniska, F: podstawa ściany zachodniej paleniska, G: „komora palacza” 
(fot. M. Cichocki, P.A. „TRECENTO”).       

odkrycie to doczeka się należnego mu spopularyzowania, 
realizowanego również poprzez poświęconą mu obszerną 
wystawę w zamkowym Skarbczyku.

Tomasz Olszacki                            
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Z „KURIEREM” PRZEZ ŚWIAT

Barbara wyprasza łaski u M.B. Ostrobramskiej także dla 
Czytelników „Kuriera”. Wilno, Litwa.

Spacer Beaty z „Kurierem” po wąziutkich uliczkach Toledo.

Zmierzając do uatrakcyjnienia  naszej gazety, na ostat-
niej stronie chcemy informować czytelników do ja-

kich zakątków Polski i świata dociera nasza gazeta. Bez 
względu na datę wydania, gazeta zawiera nadal aktualne 
treści,  dokumentuje zmiany lub pozwala na bieżącą  oce-
nę szydłowskich przemian. Uświadamia, że  nie jesteśmy 
tylko punktem na mapie ale maleńką cząstką światowej 
społeczności, z dorobkiem materialnym i kulturalnym, po-
czuciem  dumy i nieprzemijającej wartości naszej małej 
ojczyzny.
 Zwracamy się do czytelników z prośbą o uczest-
nictwo w redakcji tej strony i  nadsyłanie  propozycji 
zdjęciowych świadczących o tym, że nasza gazeta zna-
lazła czytelników w sinej dali, wraz z krótką informacją 
o prezentowanym  zdjęciu. W miejscu tym publikować 
będziemy także ciekawe fotki lokalne, przyrodnicze,  hu-
morystyczne dowcipnie podpisane miejmy nadzieję rymo-
wanką. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, krótko, czasem 
wesoło, może też być przekornie, niefrasobliwie, ale nigdy 
obraźliwie. Pierwsza publikacja  tej strony, miała miejsce 

w poprzednim numerze. Celowego błędu nikt nie zauwa-
żył. Dowcip się udał, nikt z Czytelników nie protestował. 
Poczekamy. Sprostowania nie będzie.
 Mamy nadzieje, że „Kurier” czytany będzie od 
ostatniej strony.  

 Redaktorzy strony - Ryszard Kuc, Piotr Walczak

Fot. P. W
alczak


