
ISSN 1508-8545 Nakład: 1300 egz.      Nr 2/2016 (58)             listopad 2016

Gmina Szydłów otrzymała 7 mln 893 tys. zł. na realizację projektu „Kompleksowe zachowanie i za-
bezpieczenie obiektów zabytkowych dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich 

do funkcji kulturalnych i turystycznych”. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z działania „Zachowanie dziedzictwa naturalnego i kul-
turowego”. Wartość projektu to 9 mln 866 tys. złotych - dofi nansowanie z RPO stanowi 80 proc. kosztów 
kwalifi kowalnych. Kolejne pieniądze na ten projekt Gmina otrzyma z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego (815 tys. zł), co oznacza, że z budżetu gminy pokryte zostanie jedynie około 10% 
wydatków. W ramach projektu Gmina Szydłów zamierza poddać przebudowie, remontowi i konserwacji pięć 
zabytkowych obiektów w samym Szydłowie: budynek dawnej synagogi, Salę rycerską, Skarbczyk, budynek 
dawnej bramy zamkowej oraz ruiny kościoła i szpitala p.w. Ducha Świętego. Zagospodarowany zostanie tak-
że teren wokół tych zabytkowych obiektów.
 Ofi cjalne podpisanie pre-umowy przez Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
i Jana Klamczyńskiego - Wójta Gminy Szydłów, nastąpi 16 listopada w Szydłowie podczas uroczystej sesji 
Rady Gminy Szydłów.

WIELKIE PIENIĄDZE NA NASZE ZABYTKI!!!
MILOWY  KROK DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO SZYDŁOWA

Synagoga Sala rycerska

Skarbczyk Brama zamkowa Ruiny kościoła i szpitala Ducha Św.
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REWITALIZACJA W GMINIE SZYDŁÓW

„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na 

działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Poglądowa mapa obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, 
Urząd Gminy w Szydłowie rozpoczął działania związa-

ne z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Szydłów zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o re-
witalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.).
 Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia 
kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowa-
nym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. 
Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania 
projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie fi-
nansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji pro-
jekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudze-
nia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, 
przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środo-
wiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, 
a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.
 Pierwszym etapem prac była całościowa diagnoza 
Gminy Szydłów w podziale na sołectwa umożliwiająca wy-

znaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitaliza-
cji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów 
i lokalnych potencjałów. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji 
Rada Gminy Szydłów zatwierdziła granice ww. obszarów 
podejmując uchwałę Nr XXVII/157/2016  z dnia 6 września 
2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów. Jest to akt 
prawa miejscowego, który został opublikowany w dniu 14 
września 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego – poz. 2776). 
 Obszar rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem czę-
ści sołectw Szydłów, Grabki Duże i Gacki.
 Aktualnie trwają prace związane z opracowaniem 
założeń do dokumentu oraz projektów rewitalizacyjnych. 
Zapraszamy mieszkańców do udziału w prowadzonych pra-
cach. Szczegółowe i bieżące informacje można uzyskać na 
stronie internetowej Gminy Szydłów www.szydlow.pl w za-
kładce „Rewitalizacja”.

OGŁOSZENIE PŁATNE
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OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Szydłów na lata 2016–2023

 Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 
r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXVII/157/2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 
2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów

Wójt Gminy Szydłów
zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Szydłów Uchwały Nr XXVIII/165/2016 

z dnia 10 października 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023

 Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr 
XXVII/157/2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2016 roku. Załącznik graficzny do tej uchwały 
znajduje się na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.szydlow.bip.jur.pl/arty-
kuly/2142. 
 Dokument ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na 
zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozy-
skiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–
2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności 
społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowi-
ska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.
 Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządo-
wych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzają-
cych prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opra-
cowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.
 Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stro-
nie internetowej gminy: www.szydlow.pl, w zakładce „Rewitalizacja”, na stronie podmiotowej gminy w Biu-
letynie Informacji Publicznej: www.szydlow.bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłów.

Z poważaniem,
Jan Klamczyński

Wójt Gminy Szydłów

Projekt „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023” jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa 

przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji
na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

OGŁOSZENIE PŁATNE
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W dn. 18 maja 2016 r. zmarł Ryszard Kuc - wiel-
ki przyjaciel Szydłowa, współpracownik „Kuriera Zie-
mi Szydłowskiej”. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w Kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tar-
nobrzegu - Serbinowie 21 maja. Ciało zostało pochowane 
na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.

W dn. 4 lipca 2016 r. zmarł Eugeniusz Boś - wie-
loletni pracownik Urzędu Gminy w Szydłowie. W Urzę-
dzie Gminy przepracował 41 lat zajmując się sprawami 
budownictwa. Na emeryturę odszedł w grudniu 2014 r. 
Zmarł w wieku 67 lat po ciężkiej chorobie. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się dn. 6 lipca br. w Szydłowie.

Lek. med. Barbara Szymańska z domu Mi-
siuda, po ciężkiej chorobie zmarła dn. 2 września 2016 r. 
w wieku 50 lat. Wiele lat leczyła pacjentów w Ośrodku 
Zdrowia w Szydłowie, ostatnio sprawowała w nim funkcję 
dyrektora. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 wrze-
śnia w kościele p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Ko-
przywnicy.

POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

„Dzień zaduszny”  
Jan Brzechwa

Kiedy miedzianą rdzą 
pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki, 

zgadujemy, czego od nas obłoki chcą, 
smutniejące w dali swojej wysokiej. 

Na siwych puklach układa się babie lato, 
na grobach lampy migocą umarłym duszom, 

już niedługo, niedługo czekać nam na to, 
już i nasze dusze ku tym lampom wkrótce wyruszą. 

Jeżeli życie jest nicią - można przeciąć tę nić, 
i odpłynąć na obłoku niby na srebrnej tratwie... 

Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć, 
gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej!

W dniu 1 listopada 2016 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej po raz kolejny zorganizuje kwestę na cmen-
tarzu parafialnym w Szydłowie. W poprzednim roku zebrano kwotę 4.062,04 zł. Na wydzielonym subkoncie TPZS 
po kweście w 2015 r. figurowała kwota 22.881,52 zł. Organizatorzy kwesty liczą, że także w tym roku do puszek trafi 
znaczna kwota na rzecz obiektów znajdujących się na terenie szydłowskiej nekropolii. Wiemy już, że Gmina Szydłów 
otrzymała znaczące dofinansowanie z funduszy unijnych na konserwację zabytkowych, XVI-wiecznych ruin kościoła 
i szpitala p.w. Ducha Świętego. Zakres tych prac będzie dopiero ustalany. Zarząd TPZS podejmie decyzję w sprawie 
przeznaczenia pieniędzy z kwest na prace przy tym zabytku bądź przy innych obiektach na terenie cmentarza.
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W dniu 26 października br. w Domu Strażaka w Szy-
dłowie odbyło się szkolenie sadownicze zorganizo-

wane przez Urząd Gminy w Szydłowie.
 Wójt Jan Klamczyński zaprosił na szkolenie uzna-
nych fachowców branży sadowniczej a także przedstawi-
cieli firmy EKOPLON z Grabek Dużych.
 Po otwarciu spotkania przez Wójta Gminy z pre-
lekcją pt. Nawożenie drzew owocowych i ich ochrona 
w okresie sezonowym wystąpił mgr Adam Fura - Dyrektor 
Oddziału ŚODR w Sandomierzu. Następnie miał miejsce 
wykład prof. dr hab. Czesława Nowaka z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie pt. Integracja w agrobiznesie: 
potrzeby i możliwości. Przedstawiciele firmy Ekoplon sp. 
z o. o. sp. k. wystąpili z dwiema prezentacjami: Strategia 
społecznej odpowiedzialności biznesu Ludzie i środowisko 
oraz Nawożenie sadów jabłoniowych i śliwowych – budo-
wanie wielkości i jakości plonu owoców w oparciu o na-
wozy Ekolist, Maximus i Maxibor. Na szkoleniu wystąpił 
także prezes EKOPLONU dr Stefan Sajkiewicz. Kinga 
Sztupkiewicz reprezentująca firmę DropPlant przedstawi-
ła zalety Systemu nawadniania sadów. Swoje wystąpienie 
miał także dr hab. Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy, Na-
wożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 Podczas szkolenia sadownicy mogli pobrać mate-
riały Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach 
dotyczące poboru prób glebowych do badania pH, makro- 
i mikroelementów gleby.

PW
Zdjęcia: Mateusz Szwarc

Gminne Centrum Kultury zaprasza mieszkańców na 
cykl koncertów muzycznych „Spotkania z muzyką”. 

Raz w miesiącu profesjonalni artyści z Filharmonii Naro-
dowej prezentować będą muzykę twórców polskich i świa-
towych. 25 października zachwycił publiczność pierwszy 
występ  Tajemnice Kameralistyki – Kwartet Smyczkowy 
„Smakołyki na cztery smyki”. Poniżej przedstawiamy 
plan koncertów na sezon 2016/2017, które odbywać się 
będą we wtorki o godzinie 17 lub 18. 

FILHARMONIA NARODOWA W... SZYDŁOWIE

15 Listopada: AGNIESZKA MÓWIĄ MI… Z PIOSENKĄ POD RĘKĘ
13 Grudnia: SZTUKA FLAMENCO / W GORĄCEJ ANDALUZJI
10 Stycznia: MIĘDZY DŹWIĘKAMI – TRIO FORTEPIANOWE / MUZYCZNE POGAWĘDKI
7 Lutego: JAZZOWE FASCYNACJE / POSŁUCHAJCIE, OTO BAJKA
21 Marca: NA POLSKĄ NUTĘ / POD BOKI I Z PRZYTUPEM
25 Kwietnia: TEATR MUZYCZNY – PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO
23 Maja: MUSICA DA CAMERA / DAWNE TAŃCE I MELODIE
20 Czerwca: KAROL KURPIŃSKI – ZAMEK NA CZORSZTYNIE (Przedstawienie operowe w kostiumach).

Serdecznie zapraszamy na te koncerty! 
Maria Stachuczy

EKSPERCKIE SZKOLENIE DLA SADOWNIKÓW

Od lewej: Magdalena Kuziuk (Ekoplon), Anna Suchorow-
ska (UG Szydłów), wójt Jan Klamczyński, prof. Czesław 
Nowak, Michał Gajda (Ekoplon), dyr. Adam Fura (ŚODR 
Sandomierz).

W spotkaniu z sadownikami uczestniczył Stefan Sajkiewicz 
- prezes EKOPLON Sp. z o.o. Sp. k.
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W słoneczne, sobotnie popołudnie, 18 czerwca br. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuszowie świętowa-

ła jubileusz 60-lecia swego istnienia, połączony z gminny-
mi obchodami Dnia Strażaka.
 Uroczystości rozpoczęły się od odprawienia uro-
czystej mszy świętej którą celebrował proboszcz parafii 
św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie ks. kan. Je-
rzy Sobczyk.

 Następnie odbył się przemarsz pocztów sztanda-
rowych oraz kompanii towarzyszącej na parking przed 
strażnicą OSP, który był miejscem uroczystości. Kolumnę 
marszową stanowiły poczty sztandarowe oraz druhowie 
jednostek OSP nie tylko z gminy Szydłów ale również 
z gminy Staszów i Raków. Kolejnym elementem było zło-
żenie meldunku przez dowódcę uroczystości mł. asp. Łu-
kasza Kruka, funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP 
w Staszowie na ręce Starosty i jednocześnie Wiceprezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie dh 
Michała Skotnickiego.

 Dalsza część rozpoczęła się od przywitania gości. 
Rolę gospodarzy pełnili Michał Kaczmarczyk – prezes 
OSP Kotuszów oraz Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyń-
ski, zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

OSP R.P w Szydłowie. Po przywitaniu gości przedstawio-
no rys historyczny jednostki OSP Kotuszów.
 Jak to jest już w zwyczaju jubileuszowych uroczy-
stości, przystąpiono następnie do wręczania dla zasłużo-
nych druhów okolicznościowych odznaczeń i wyróżnień. 
W pierwszej kolejności odznaczono druhów złotymi me-
dalami „Za zasługi dla pożarnictwa”, następnie srebrnymi 
i brązowymi, natomiast na koniec wręczono odznaki „Stra-
żak wzorowy” . Aktu dekoracji dokonali Michał Skotnic-
ki – Starosta Staszowski, Jan Klamczyński – Wójt Gmi-
ny Szydłów, mł. bryg. Grzegorz Rajca – przedstawiciel 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Staszowie oraz Mieczysław Madej sekretarz Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP R.P. w Staszowie.
 Przemówienia zaproszonych gości zakończyły 
część oficjalną. Wystąpili m.in. honorowy obywatel Gmi-
ny Szydłów Bożena Kizińska, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Szydłów (Komendant Gminny OSP w Szydłowie) Ja-
nusz Juszczak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów Adam 
Lubera. Do miłych akcentów należy zaliczyć przekazanie 
podczas swych wystąpień przez Michała Skotnickiego 
oraz wójta Jana Klamczyńskiego okolicznościowych li-
stów gratulacyjnych i upominków, natomiast mł. bryg. 
Grzegorz Rajca przekazał okolicznościowe listy Święto-

60 LAT OSP W KOTUSZOWIE
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krzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach 
oraz Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie skiero-
wane dla jednostki OSP w Kotuszowie.
 Pewnym urozmaiceniem był występ zespołu śpie-
waczego „Kasztalon” który umilał przebieg jubileuszo-
wych uroczystości.
 Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszyst-
kich uczestników na ucztę kulinarną przygotowaną przez 
panie z Kotuszowa zarówno te zrzeszone w Kole Gospodyń 
Wiejskich jak i nie zrzeszone, które jak to już jest w zwy-
czaju tego sołectwa stanęły na wysokości zadania.

 Z pomocą paniom przyszła OSP w Staszowie ser-
wując prosto z kuchni polowej strażacką grochówkę oraz 

sami organizatorzy, którzy zadbali o smaczne przekąski 
z grilla. Zwieńczeniem uroczystości była zabawa tanecz-
na, na której mieszkańcy jak i goście bawili się do białego 
rana.
 Organizatorami uroczystości jubileuszowych po-
łączonych z obchodami dnia strażaka był: Zarząd Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kotuszowie oraz Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Szydłowie przy wsparciu finanso-
wym udzielonym przez Gminę Szydłów.

Tekst i zdjęcia: Sylwester Celejowski

85 LAT OSP POTOK
W słoneczne, sobotnie popołudnie, 24 września br. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Potoku świętowała ju-
bileusz 85-lecia swego istnienia.
 Uroczystości rozpoczęły się od odprawienia 
mszy świętej i poświęcenia samochodu średniego OSP 
Potok marki Mercedes. Mszę świętą celebrował i samo-
chód poświęcił ks. Edward Szymczyk - proboszcz parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Potoku. Po mszy św. odbył 
się przemarsz pocztów sztandarowych oraz kompanii to-
warzyszącej na plac przed budynkiem Centrum Rozwo-

ju Lokalnego gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 
Kolumnę marszową stanowiły poczty sztandarowe oraz 
druhowie jednostek OSP z Gminy Szydłów oraz Gminy 
Pierzchnica (OSP Drugnia). Uroczystość na placu zapo-
czątkowało złożenie meldunku przez dowódcę uroczy-
stości dh Jerzego Szlompka na ręce Mirosława Pawlaka – 
Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP w Kielcach.
 Następnie przywitano gości. Rolę gospodarzy peł-
nili Tadeusz Kręcisz – prezes OSP Potok, Krzysztof Ko-
gut – naczelnik OSP Potok oraz Wójt Gminy Szydłów Jan 
Klamczyński a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gmin-
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nego Związku OSP RP w Szydłowie. Formalną stronę 
uroczystości prowadził mł. bryg. Janusz Juszczak – ko-
mendant gminny OSP w Szydłowie. Po przywitaniu go-
ści przedstawiono rys historyczny jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Potoku.
 Podczas obchodów zasłużonym druhom wręczo-
no okolicznościowe odznaczenia i wyróżnienia. Złotymi 
medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowano 
druhów Bronisława Misterkiewicza, Mariana Opato-
wicza, Wiesław Gądka, Stanisława Miodka i Henryka 
Wójcika. Medal srebrny otrzymał Krzysztof Kogut zaś 
brązowy Wojciech Wójcik. Na koniec wręczono odzna-
ki „Strażak wzorowy”. Aktu dekoracji dokonali Michał 
Skotnicki – Starosta Staszowski, Jan Klamczyński – Wójt 
Gminy Szydłów, mł. bryg. Rafał Gajewicz – Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, 
Mieczysław Madej – sekretarz Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP R.P. w Staszowie oraz Mirosław 
Pawlak.

 Przemówienia zaproszonych gości zakończy-
ły część oficjalną. Wystąpili m.in. Michał Skotnicki, Jan 
Klamczyński, Mirosław Pawlak, Rafał Gajewicz. Do mi-
łych akcentów należy zaliczyć przekazanie przez staro-
stę oraz wójta okolicznościowych listów gratulacyjnych 
i upominków.

 Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili 
wszystkich uczestników na poczęstunek przygotowany 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Potoku. Z po-
mocą kulinarną przyszła także OSP w Staszowie serwując 
prosto z kuchni polowej strażacką grochówkę.
 Zwieńczeniem uroczystości była zabawa tanecz-
na, na której mieszkańcy i goście bawili się do białego 
rana.
 Organizatorem uroczystości jubileuszowych był 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku oraz Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szydłowie przy wsparciu 
finansowym udzielonym przez Gminę Szydłów.
 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku 
składa serdeczne podziękowania za współfinansowanie 
zakupu samochodu pożarniczego średniego marki Merce-

des: Urzędowi Gminy Szydłów, Starostwie Powiatowemu 
w Staszowie, Zarządowi Głównemu Związku OSP RP, fir-
mie Ekoplon Sp. z o.o. sp. k., Bankowi Spółdzielczemu 
w Szydłowie i Gminnej Spółdzielni „SCh” w Szydłowie.

Tekst: Sylwester Celejowski
Zdjęcia: Anna Radomska
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W niedzielę, 12 czerwca 2016 r. w Ożarowie (powiat 
opatowski) na obiekcie klubu sportowego „Alit” 

odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu 
CTIF.
 Naszą gminę a jednocześnie cały powiat sta-
szowski reprezentowała w tym roku jednostka Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej chłopców z Kotuszowa, która 
w 2015 r. wykazała się największą sprawnością podczas 
zawodów powiatowych i awansowała do zawodów rangi 
wojewódzkiej.
 Na 14 drużyn w kategorii MDP chłopców repre-
zentacja z Kotuszowa zajęła zaszczytne drugie miejsce 
(skład drużyny: Kacper Niedźwiecki, Daniel Bednarski, 
Dawid Bień, Sebastian Bień, Kacper Fit, Miłosz Kuc, 
Patryk Kuca, Jakub Wojsa, Piotr Michalski, Mateusz 
Podsiedlik) tracąc jedynie 1,07 sek. do zwycięskiej dru-
żyny MDP Skotniki (gmina Samborzec, powiat sando-
mierski), co jest największym osiągnięciem drużyny MDP 
z naszej gminy i powiatu na zwodach tej rangi.
 Laureaci zawodów otrzymali medale, puchary 
oraz nagrody ufundowane przez Świętokrzyskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kiel-
cach.
 Puchar oraz medale wręczyli: Z-ca Świętokrzy-
skiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej – st. bryg. Robert Sabat oraz dh Mirosław Paw-
lak - prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Kielcach.
 Szczególne podziękowania należą się druhowi 
Michałowi Klamczyńskiemu który przygotowywał dru-
żynę do zawodów a także zarządowi Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kotuszowie.

Tekst: Sylwester Celejowski
Zdjęcia: Marcin Niedźwiecki, Michał Kaczmarczyk

WIELKI SUKCES STRAŻAKÓW Z KOTUSZOWA
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W dniach 9-11 września 2016 odbyło się w Szydło-
wie 3 Terenowe Spotkanie Członków Katolickie-

go Stowarzyszenia Karawaningowego Razem w Drodze. 
Przybyło 26 załóg (56 osób) z całej Polski. Organizacją 
spotkania zajął się ks. Mariusz Chmura - wiceprezes KSK 
Razem w Drodze, a jednocześnie prefekt parafii w Szy-
dłowie. Przy rejestracji, każda załoga otrzymała materiały 
promocyjne o Szydłowie i okolicy oraz dzięki życzliwości 
parafian… śliwki ;)

 Spotkanie rozpoczęło się nieoficjalnie w piątek - 
po przyjeździe załóg - wspólną, postną kolacją. Były roz-
mowy, wspomnienia z wakacji, dyskusje. Odwiedził nas 
i zasiadł przy wspólnym stole p. wójt gminy Szydłów - 
Jan Klamczyński, a także Robert Kaszuba (były wicewójt 
gminy Zagnańsk) wraz z małżonką. Gościom bardzo po-
dobała się wspaniała atmosfera wspólnego stołu.
 Oficjalne rozpoczęcie zlotu miało miejsce w so-
botę o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Szydłowie, 

a dokonał go wójt Szydłowa, który serdecznie przywitał 
Gości, następnie ks. Proboszcz Ryszard Piwowarczyk opo-
wiedział o parafii, kościele i naszym patronie – św. Włady-
sławie. Po Szydłowie oprowadziła nas sama pani dyrektor 
Centrum Kultury w Szydłowie - p. Maria Stachuczy, która 
w piękny sposób zapoznała wszystkich z historią miasta.

 Po obiedzie załogi odpoczywały na miejscu zlotu 
lub indywidualnie pojechały nad Chańczę lub do Pałacu 
w Kurozwękach.
 Wieczorne wspólne grillowanie zostało poprze-
dzone poświęceniem dwóch przyczep, które po zakupie 
zadebiutowały na naszym spotkaniu. Na wspólnej kolacji 
obecny był wójt gminy – p. Jan Klamczyński, który zafun-
dował Gościom beczkę kiszonych ogórków (wspaniałe!!!) 
oraz p. Aleksandra Stachniak – dyrektor Centrum Kultury 
w niedalekich Łubnicach (i znów Goście zachwyceni ro-
dzinną atmosferą przy stole).

 W niedzielę załogi uczestniczyły w Mszy św. pa-
rafialnej, po której parafianie mogli zobaczyć kampery 
i przyczepy stojące na placu za synagogą. Odbyły się tak-
że zawody w strzelaniu z łuku. Zlot zakończyła oficjalnie 
wspólna kawa.
 Serdecznie dziękujemy wójtowi Szydłowa Janowi 
Klamczyńskiemu, pani dyrektor Centrum Kultury w Szy-
dłowie Marii Stachuczy, ks. Proboszczowi Ryszardowi 
Piwowarczykowi za życzliwość i pomoc w organizacji 
spotkania oraz miłe przyjęcie załóg KSK w Szydłowie.
 Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok w pięk-
nych murach Szydłowa…

ks. Mariusz Chmura

ZLOT KSK W SZYDŁOWIE
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W dniach 2-5 września 2016 r. do Lanciano we Wło-
szech wybrali się przedstawiciele Bractwa Rycer-

skiego Zamku Szydłów z wójtem Janem Klamczyńskim 
na czele oraz Aleksandrą Stachniak - dyrektor Centrum 
Kultury w Łubnicach. Delegacja wzięła udział w obcho-
dach XXXV Edizione Rievocazione Storica dell’investitura 
del Mastrogiurato.

 Głównym celem wyjazdu było jednak potwier-
dzenie przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nych „AVITO VIVIT HONORE” w ramach którego działa 
Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów, przystąpienia do gru-
py Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations 
Historiques (CEFMH) zrzeszającej miasta i stowarzysze-
nia zajmujące się kultywowaniem tradycji historycznych.
 Podczas spotkania 4 września, prezes stowarzy-
szenia Paweł Krakowiak potwierdził chęć przyłączenia 
się do organizacji. W trakcie wizyty delegacja została uro-
czyście przyjęta przez burmistrza Lanciano Mario Pupillo. 
Podczas tego spotkania wójt Jan Klamczyński podzięko-
wał za zaproszenie, oraz wspomniał, że podczas ostatnie-
go Święta Śliwki uczczono minutą ciszy ofiary trzęsienia 
ziemi które pod koniec sierpnia nawiedziło środkowe 
Włochy (Lanciano znajduje się niespełna 100 km od epi-
centrum). Gest ten bardzo wzruszył gospodarzy.

WIZYTA WE WŁOSKIM LANCIANO

Od lewej: wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński, 
burmistrz Lanciano Mario Pupillo, 
burmistrz Wyszehradu Félegyházi András.

 - Wizyta we Włoszech była bardzo udana oraz 
efektywna w zakresie nowych kontaktów oraz wyzwań - 
mówi Paweł Krakowiak. - Należy nadmienić, że Bractwo 
Rycerskie Zamku Szydłów zostało zaproszone do udzia-
łu w wielkim wydarzeniu rekonstruktorskim które będzie 
miało miejsce na początku lipca 2017 w Wyszehradzie na 
Węgrzech. To na pewno nie jedyne wydarzenie poza grani-
cami kraju w którym weźmiemy udział w przyszłym roku. 
Wielkie podziękowania dla Danilo Marfisi – prezydenta 
CEFMH który nas zaprosił do Lanciano a w szczególności 
pani Ani Rybickiej – naszej opiekunce i tłumaczce, która 
dbała o nas jak tylko mogła. Pięknie dziękujemy i do zo-
baczenia, miejmy nadzieję, już wkrótce.
 Oficjalne przyjęcie Stowarzyszenia Rekonstruk-
cji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE” nastąpiło 
w połowie października na walnym zebraniu CEFMH któ-
re odbyło się w hiszpańskim mieście Lugo.
 Bractwo z Szydłowa jest jedyną polską grupą na-
leżącą do tej międzynarodowej organizacji. W jej skład 
wchodzą bractwa rycerskie z Niemiec, Francji, Hiszpanii, 
Włoch, Portugalii, Węgier i Rumunii. Jest to członko-
stwo niezwykle prestiżowe ale także wymagające odpo-
wiednich działań, tak aby godnie reprezentować Szydłów 
i nasz kraj na arenie międzynarodowej.

PK, PW
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Gminne Centrum Kultury w Szydłowie w związ-
ku z realizacją projektu z Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 o  numerze 
RPSW.08.03.01-26-0027/16 pt. „Wesołe przedszkolaki 
z gminy Szydłów” w roku szkolnym 2016/2017 mogło 
przyjąć wielu nowych wychowanków do prowadzonych 
przez nas Punktów Przedszkolnych. Projekt zakładał 
przyjęcie do bezpłatnego udziału w wychowaniu przed-
szkolnym 30 nowych dzieci, a także objęciem zajęciami 
dodatkowymi wszystkich naszych maluszków, których 
w tym momencie mamy aż 62 łącznie w Puntach w Sol-
cu i Potoku. Umowa podpisana pod koniec sierpnia po-
zwoliła nam zakupić nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne 
i zabawki dzięki czemu nasze dzieci przebyają w przy-
jaznym i kolorowym otoczeniu. Nasi wychowankowie 
uczestniczą w zajęciach z wychowawcami, ale także mają 
możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez liczne 
zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmikę, gimnastykę 
korekcyjną, religię oraz wsparcie psychologa i logopedy. 
W każdym miesiącu do naszych Punktów zawita bezpłat-
ny teatrzyk. 

 Dzięki realizacji wniosku nasza jednostka mogła 
przyjąć do Punktów Przedszkolnych dużo więcej dzieci 
i w tym momencie nasz gmina może się poszczycić obję-
ciem edakacją przedszkolną 100% zainteresowanych. 
 14 października w Punkcie Przedszkolnym 
w Solcu odbyła się uroczystość pasowania na przed-
szkolaka. Było to dla naszych wychowanków nie lada 
wyzwanie. Uroczystość rozpoczęła grupa maluchów. 
Po przepięknych występach wokalnych, recytatorskich 
i tanecznych nagrodzonych gromkimi brawami, grupa 
w pełni udowodniła, że w przeciągu miesiąca od rozpo-
częcia uczęszczania na zajęcia bardzo wiele się nauczyła. 
Obecny na uroczystości wójt gminy Jan Klamczyński po-

mógł wychowawcom - Monice Rudnik i Agacie Kozieł 
w ceremonii pasowania. 
 W następnej kolejności zaprezentowała się grupa 
5-6 latków, której opiekunem jest Aleksandra Sobieszko-
da. Starszaki bezbłędnie wyrecytowały wiersze, rozśpie-
wały się razem z rodzicami, ale najbardziej zachwycił 
wszystkich zademonstrowany przez nich układ taneczny. 
Po uroczystym pasowaniu wszystkie dzieci poczęstowały 
się przepysznym tortem i innymi pysznościami przygoto-
wanymi przez rodziców. 
 Serdecznie dziękuję naszym Paniom za tak do-
skonale zorganizowaną uroczystość, a rodzicom za pomoc 
w zorganizowaniu poczęstunku i społeczne zaangażowa-
nie na rzecz naszej placówki, a tym samym naszych dzieci. 
 Relację z pasowania w Punkcie Przedszkolnym 
w Potoku przedstawimy w następnym numerze „Kuriera 
Ziemi Szydłowskiej”.

Maria Stachuczy 

PUNKTY PRZEDSZKOLNE 
Z DOFINANSOWANIEM

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Potoku.
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W dniu 10 lipca 2016 w Rudkach odbył się Festyn 
Muzyczno-Kulinarny, zorganizowany przez Sto-

warzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich. Koło Gospodyń 
wzięło udział w konkursie na wsparcie zadań publicznych 
ogłoszonym przez Gminę Szydłów i dzięki temu pozyska-
ło środki na organizację imprezy.
 Pogoda tego dnia wyjątkowo dopisała i o godzinie 
16-ej prowadzący: przewodnicząca Koła Gospodyń Kata-
rzyna Kałandyk i Radny Rudek Ryszard Sadłocha rozpo-
częli festyn od przywitania wszystkich przybyłych. Wśród 
zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Wójta Gminy 
Szydłów Jana Klamczyńskiego, który nie krył swojego za-
dowolenia z tak przygotowanej imprezy.

 Zgodnie z założeniem projektu, nie zabrakło 
w tym dniu muzyki, dobrego jedzenia a dzieci mogły po-
szaleć na dmuchanej zjeżdżalni. Po odczytaniu programu 
i przemówieniu jako pierwszy wystąpił  ze swoim reper-
tuarem zespół śpiewaczy ze Śladkowa „Źródło Sanicy”. 
Następnie wybrano niezależną komisję do konkursu ku-
linarnego, która została zaproszona do degustacji potraw 
konkursowych a pozostali uczestnicy festynu częstowali 
się na powietrzu smakołykami przygotowanymi przez Pa-
nie z Koła. Na stole królowały pierogi, krokiety, paszteci-
ki, nie zabrakło też słodkich, przepysznych ciast.

FESTYN MUZYCZNO-KULINARNY 
W RUDKACH

 Po poczęstunku na scenie zaprezentowały się 
dzieci z Rudek: Kamil i Nikola z grą i śpiewem, Laura 
i Dominika z układem tanecznym przygotowanym według 
własnego pomysłu, oraz Dominika i Natalia z wykonaną 
wspólnie piosenką. Widzowie byli zachwyceni talentem 
wszystkich dzieci nagradzając ich gromkimi brawami.
 Pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym zdo-
była rolada przygotowana przez Panią Bożenę M., drugie 
miejsce szynka pieczona przygotowana przez Panią Kingę 
S., a trzecie otrzymał schab ze śliwką – dzieło Pani Basi J. 
Wszystkie potrawy smakowały wyśmienicie a szanowne 
Jury miało nie lada zadanie żeby wyłonić najlepszą z nich. 
Po ogłoszeniu wyników konkursu uczestnicy otrzymali 
dyplomy wraz ze słodkim upominkiem a laureaci trzech 
pierwszych miejsc otrzymali nagrody.

 Następnie na scenę wkroczył zespół ludowy 
„Drugnianki” który oprócz pięknego śpiewu zaprezento-
wał krótki skecz. Jako ostatni na scenie wystąpił zespół 
śpiewaczek ludowych „Śladkowianki” który zakończył 
festyn. 

KK
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W dniu 4 czerwca br. odbyło się Sympozjum „Ducho-
wa Droga Świętego Jakuba”. Tegoroczne, trzecie 

sympozjum zatytułowano „Młodzi na drogach Europy do 
Miłosiernego Ojca”. Głównym organizatorem wydarze-
nia było Bractwo Świętego Jakuba w Kotuszowie przy 
współpracy z Wydziałem Zamiejscowym Nauk o Spo-
łeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Instytutem Teologii 
Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II oraz Parafią Rzymskokatolicką Św. Jakuba St. 
Ap. w Kotuszowie.
 Przed rozpoczęciem sympozjum, uczestnicy wzię-
li udział we Mszy Świętej odprawionej w pięknym kościele 
pw. Św. Jakuba St. Apostoła w Kotuszowie. O godz. 10:30 
rozpoczęła się naukowa część sympozjum – w malowni-
czo położonym nad Zalewem Chańcza Hotelu „Tawerna 
Marina State”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa obrazów 
„Anioły” Jadwigi Kotlarz ze Staszowa.

W ramach sympozjum odbyły się następujące prelekcje:
• Ks. Prof. dr hab. Marek Chmielewski „Młodość a du-
chowość”
• Ks. Prof. dr hab. Roman Sieroń „Analiza biblijno-peda-
gogiczna orędzi na Światowy Dzień Młodzieży Papieża 
Benedykta XVI”
• O. Prof. dr hab. Paweł Mazanka „O Żydowskim wycho-
waniu dzieci – czyli dlaczego Żydzi są mądrzy i bogaci”
• Dr Franciszek Mróz „Światowe Dni młodzieży w Santia-
go de Compostela krokiem milowym w rozwoju pielgrzy-
mek do grobu Św. Jakuba”
• Mgr Paulina Mielnik „Sfragistyka miejska ze Świętym 
Jakubem Starszym. Studium miasta Opatowiec”
• Ks. dr Michał Mierzwa „Światowe Dni Młodzieży z Ja-
nem Pawłem II”
• Darwina i Jacek Matuszczak „Nowa Droga” wraz z po-
kazem filmu o resocjalizacji młodzieży przez pielgrzymo-
wanie pt. „Działanie Boga przez pielgrzymowanie”.

 Bodaj największe zainteresowanie wzbudziło wy-
stąpienie Barbary Wachowicz, autorki książek, wystaw, 
spektakli, programów telewizyjnych i radiowych po-
święconych Wielkim Polakom. Jej opowieści o wielkich 
polskich pisarzach i bohaterach narodowych przeplatane 
były pieśniami patriotycznymi. Nie zabrakło odniesień 
do Kotuszowa i pobliskich Kurozwęk, głównie za sprawą 
opowieści o Stefanie Żeromskim. Zaraz po wystąpieniu 
i gromkich brawach, ks. Jerzy Sobczyk – proboszcz Para-
fii w Kotuszowie, podziękował Barbarze Wachowicz za to 
niezwykłe spotkanie. Słowa podziękowania skierował tak-
że do wszystkich prelegentów i uczestników sympozjum.

 III Sympozjum współfinansowane było przez 
Gminę Szydłów w ramach realizacji zadania publicznego 

„III Sympozjum – Duchowa droga Św. Jakuba. Młodzi na 
drogach Europy do Miłosiernego Ojca”. Wsparcia udzieli-
ło także Starostwo Powiatowe w Staszowie.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

SYMPOZJUM JAKUBOWE PO RAZ TRZECI
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Dziewiętnasta edycja Święta Śliwki za nami. W tym 
roku drugi dzień imprezy połączony był z Dożynkami 

Powiatu Staszowskiego. Królowała więc nie tylko śliwka 
ale także piękne wieńce uplecione z tegorocznych zbóż.
 Impreza w dn. 27 sierpnia rozpoczęła się o godz. 
15:00 od występu zespołu ludowego Śladkowianki. Zespół 
obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia i na tę okoliczność 
otrzymał od wójta Jana Klamczyńskiego okolicznościowy 
puchar. Po zespole ludowym ze Śladkowa Małego wystąpi-
ły dwa zespoły z Połańca – Sidus i Radius. Kolejne godziny 
umilały publiczności koncerty zespołów Fox oraz Serwis.

 W pierwszy dzień imprezy w Szydłowie gościły 
m.in. delegacja z powiatu Raseiniai i gminy Šiluva na Li-
twie, delegacja z Łącka na czele z wójtem Janem Dzie-
dziną, Kazimierza Dolnego na czele z przewodniczącym 
rady miejskiej Piotrem Guzem, Pińczowa (z-ca burmistrza 
Marek Zatorski) i Rakowa (wójt Alina Siwonia). Przed 
gwiazdą wieczoru wystąpił męski chór Vyshyvanka z Tar-
nopola na Ukrainie. Kulminacyjnym punktem programu 
był występ góralskiego zespołu Baciary. Na koncercie ba-
wił się czterotysięczny tłum ludzi. Po góralach z Poronina 
i Zakopanego zabawę kontynuowała gwiazda disco-polo 
Etna. Sobotni program zakończył się dyskoteką, która 
trwała do godz. 01:00.

 Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od Mszy 
Świętej koncelebrowanej w kościele pw. św. Władysła-
wa. Korowód dożynkowy na plac zamkowy poprowadziła 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dondiuszanów (Mołda-
wia). Oficjalne otwarcie Święta Śliwki i Dożynek Powiatu 
Staszowskiego miało niezwykle uroczystą oprawę. Sta-
rostowie dożynek – Małgorzata Laskowska z Szydłowa 
i Waldemar Ziomek z Orzelca przekazali staroście sta-
szowskiemu Michałowi Skotnickiemu – chleb, zaś wójto-
wi gminy Janowi Klamczyńskiemu – kosz owoców. Go-
spodarze uroczystości podziękowali za dary i obiecali, że 
będą je dzielić sprawiedliwie między mieszkańców.
 W oficjalnym otwarciu uczestniczyli m.in. Iurie 
Bodrug – Ambasador Mołdawii w Polsce, delegacja z po-
wiatu Raseiniai i gminy Šiluva na Litwie, dr Czesław Sie-
kierski – poseł do Parlamentu Europejskiego, Małgorzata 
Erlich-Smurzyńska która odczytała list od prezesa ARiMR 
Daniela Obajtka, Marek Szczepanik – członek zarządu 
województwa świętokrzyskiego odczytał list od marszał-
ka Adama Jarubasa, Mariola Zięba – zastępca inspektora 
wojewódzkiego JHARS reprezentowała Agatę Wojtyszek 
– wojewodę świętokrzyskiego, Bożena Kizińska – hono-
rowy obywatel Gminy Szydłów, Bożentyna Pałka-Koruba 
– były wojewoda świętokrzyski, Zbigniew Rękas – z-ca 
prezesa RIO, Damian Sierant – przewodniczący Rady Po-

2016

Delegacja z Šiluvy i Raseiniai wręcza wójtowi J. Klam-
czyńskiemu tradycyjny chleb litewski.

Gwiazda sobotniego wieczoru - zespół Baciary.
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Przemawia dr Czesław Siekierski 
- poseł do Parlamentu Europejskiego.

Niedzielny korowód dożynkowy poprowadziły 
dzieci z Dondiuszanów (Mołdawia).

Od lewej: starosta Michał Skotnicki, 
wójt Jan Klamczyński, Waldemar Ziomek, 
Małgorzata Laskowska, Dominik Rożek.

Oficjalną część imprezy rozpoczęła Maria Stachuczy - dyr. 
GCK w Szydłowie - główny organizator Święta Śliwki.

Starostowie Dożynek Powiatu Staszowskiego 
i 19. Święta Śliwki: Małgorzata Laskowska z Szydłowa 
i Waldemar Ziomek z Orzelca.

Centralną część placu zamkowego zajmowały 
wieńce dożynkowe... ...wśród których królowały szydłowskie śliwki.

Wśród gości m.in. radni Gminy Szydłów.
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Ogłoszenie wyników konkursu na najładniejsze 
stoisko sołeckie.

Gwiazda imprezy - zespół IRA.

Na imprezie gościła posłanka Anna Krupka.

Przy stoiskach sołeckich nieustanny ruch....

Tłumy na koncercie zespołu IRA.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dondiuszanów (Mołdawia).

Siostry Matkowskie przybliżyły publiczności 
kulturę cygańską - śpiew i taniec.

...każdy chciał spróbować śliwkowych specjałów.
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wiatu Staszowskiego, wicestarosta Tomasz Fąfara, radni 
powiatu, delegacje z gmin powiatu staszowskiego na czele 
z burmistrzami i wójtami.
 Podczas imprezy rozstrzygnięte zostały trzy kon-
kursy. W konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda, przy-
jazna środowisku” wygrali Maria i Henryk Polakowie 
z Czarzyzny w Gminie Łubnice. Otrzymali oni symbolicz-
ny czek na 1000 zł ufundowany przez Bank Spółdzielczy 
w Szydłowie. W konkursie na najpiękniejszy wieniec po-
wiatu staszowskiego rywalizowało osiem gmin: Bogoria, 
Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów 
i Szydłów. Komisja za najpiękniejszy uznała wieniec 
z gminy Osiek, wykonany przez mieszkańców Turska 
Wielkiego. Reprezentował on powiat staszowski na do-
żynkach wojewódzkich. Nagrody ufundowało Starostwo 
Powiatowe w Staszowie. Trzeci konkurs wyłonił najpięk-
niejsze stoisko sołeckie z Gminy Szydłów. Rywalizowa-
ło w nim sześć sołectw. Komisja spoza Gminy Szydłów 
oceniała zarówno wizualną stronę stoiska jak i próbowała 
wszelkiego rodzaju potraw w których królowała śliwka. 
Ostatecznie za najładniejsze uznane zostało stoisko z Woli 
Żyznej. Drugie miejsce zajęło sołectwo Szydłów a trzecie 
Potok. Wyróżnienia otrzymały stoiska z Gacek i Mokre-
go, Kotuszowa oraz Rudek. Nagrody finansowe ufundo-
wała Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”. Dodatkowe 
nagrody rzeczowe podarowała firma Chemirol – główny 
sponsor 19. Święta Śliwki. Podczas imprezy 15 rolnikom 
z powiatu staszowskiego wręczono medale „Za zasługi dla 
rolnictwa”.
 Na placu zamkowym, pomiędzy wieńcami do-
żynkowymi, prezentowanych było kilkanaście odmian 
śliwek. Kompozycję nawiązującą do czterech pór roku 

przygotowali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Szy-
dłowie. W jednym ze stoisk nauczyciele szydłowskiego 
gimnazjum rozdawali śliwki do degustacji. Odbywał się 
także pokaz suszenia śliwek starodawnym sposobem „na 
laskach”.
 W niedzielę, poza śliwką, królowała muzyka. Po 
oficjalnych wystąpieniach zagrała Orkiestra Huty Szkła 
Tadeusza Wrześniaka. Dwukrotnie zaprezentowała się 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dondiuszanów w Mołda-
wii. W bloku popołudniowym odbył się pokaz taneczny 
Jumpstyle, wystąpiły zespoły The Pearl, Yuka oraz Cama-
sutra z kielecką wokalistką Małgorzatą Główką.
 Najbardziej wyczekiwanym przez publiczność ze-
społem była oczywiście rockowa grupa IRA. Muzycy na 
czele z wokalistą Arturem Gadowskim stanęli na wysoko-
ści zadania i dali wspaniały, energetyczny koncert.
 Z całą pewnością warto było zostać na koncercie 
Sióstr Matkowskich, które w tym roku wydały debiutanc-
ką płytę „Lela Pala Tute”. Siostry Matkowskie śpiewały 
i prezentowały tańce cygańskie. Opowiedziały też nieco 
o sobie i kulturze cygańskiej. Publiczności podobał się 
także taneczny pokaz świetlny Lightshow. Impreza zakoń-
czyła się zabawą z zespołem Cytrus.
 Głównym organizatorem imprezy było Gminne 
Centrum Kultury w Szydłowie na czele z dyrektor Marią 
Stachuczy przy udziale Gminy Szydłów i Starostwa Po-
wiatowego w Staszowie. Patronat nad wydarzeniem objęła 
Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski i Adam Jaru-
bas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Opiekę 
medialną sprawowały Echo Dnia, Radio Kielce i TVP3 
Kielce.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Sponsorzy 19. Święta Śliwki:
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UDANY TURNIEJ RYCERSKI
Szczęk oręża, świst strzał, feeria barw dworskich su-

kien i zapach swojskiego jadła – 18. Turniej Rycerski 
o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego pobudzał wszystkie 
zmysły uczestników.

 Już po raz 18. w Szydłowie spotkali się miłośnicy 
rycerstwa i średniowiecznych obyczajów. Zaczęło się od 
przemarszu uliczkami Szydłowa z zamku do kościoła pw. 
św. Władysława, gdzie odprawiona została Msza Święta. 
Po mszy, tą samą drogą, barwny korowód rycerzy, dam 
dworu i pospólstwa przemaszerował wzdłuż miejskich 
murów i dotarł na plac zamkowy. Tutaj nastąpiło oficjalne 
otwarcie imprezy i prezentacja grup rycerskich.
 Turniej prowadził Paweł Krakowiak – kasztelan 
Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów dla którego orga-
nizacja turnieju w Szydłowie, to przysłowiowe „oczko 
w głowie” podczas całego sezonu rycerskiego. Rycerską 
stronę turnieju przygotowywali wszyscy członkowie szy-
dłowskiego bractwa.
 Dla Jana Klamczyńskiego – Wójta Gminy Szy-
dłów, pomysłodawcy i organizatora tej imprezy od 18 
lat, udział w turnieju nie ograniczał się tylko do funkcji 
reprezentacyjnych. Wójt pełnił rolę gospodarza ale także 
aktywnego uczestnika imprezy, co podkreślał nosząc strój 
z epoki.

 - Szydłów jest jeszcze nie odkryty, Szydłów jest 
niepowtarzalny ale myślę, że za dziesięć, dwadzieścia lat, 
Szydłów będzie tak słynny jak Sandomierz czy Kazimierz 
Dolny – mówił Jan Klamczyński do mediów.
 Jednym z elementów promocji miasteczka jest 
właśnie turniej rycerski, który propaguje tę piękną, świę-

tokrzyską perłę nie tylko w kraju ale i w Europie. Widać 
to choćby po składzie bractw rycerskich, które przybyły 
w tym roku do grodu nad Ciekącą.
 W tegorocznej imprezie udział wzięli: Associa-
zione Culturale Il Mastrogiurato - Lanciano (Włochy), 
Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów, Chorągiew Zacięż-
na „Trzy Miecze” z Warszawy, Drużyna Rycerska Ziemi 
Chęcińskiej „Chorągiew Ferro Aquilae”, Juvenes Feles, 
Konfraternia Rycerska z Krakowa, Kompania Gryfitów 
z Krakowa, Poczet Prywatny Stanisława Kuli z Krakowa, 
Primavera Medieval Dancing Group (Węgry), Sando-
mierski Ośrodek Kawaleryjski, Szent György Lovagrend 
- Visegrad (Węgry), Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego 
z Rzeszowa, Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów oraz 
liczna grupa łuczników.

 W niedzielę odbył się finał Turnieju Łuczniczego 
o sakiewkę Zbója Szydło – eliminacje odbyły się dzień 
wcześniej. W zmaganiach wzięło udział 27 łuczników 
z całej Polski. Zaznaczyć należy, że byli to jedni z naj-
lepszych łuczników strzelających z łuków historycznych 
w naszym kraju. Turniej i sakiewkę Zbója Szydło wygrał 
Jacek Łabędzki z Dąbrowy Górniczej, drugie miejsce za-
jęła Anna Płotycia z Wołczyna a trzecie Artur Kołodziej-
czyk z Krakowa.
 Dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród 
pań, cieszyły się pokazy tańca dawnego w wykonaniu Ze-
społu Tańca Dawnego Zamku Szydłów oraz węgierskiej 
grupy „Primavera”. Na szczególną uwagę zasługiwały nie 
tylko umiejętności taneczne ale także piękne stroje śre-
dniowieczne i renesansowe dziewcząt z Szydłowa.
 Warto było obejrzeć pokazy XV-wiecznej jazdy 
konnej. Ciężkozbrojni rycerze konni przyjechali do Szy-
dłowa z Sandomierza i prezentowali swoje nieprzeciętne 
umiejętności władania kopią i mieczem w pełnym galopie. 
Równie efektownie zaprezentowali się Węgrzy z Wyszeh-
radu. Grupa Szent György Lovagrend (Rycerze Świętego 
Jerzego) od kilku lat przyjeżdża do Szydłowa i prezentuje 
niezwykle dynamiczne pokazy walk z użyciem różnora-
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kich broni takich jak np. buzdygany czy szurikeny. Także 
i w tym roku Węgrzy nie zawiedli a ich pokazy nagradza-
ne były gromkimi brawami.
 Na turnieju, poza Węgrami, gościli także przed-
stawiciele bractwa rycerskiego z włoskiego miasteczka 
Lanciano – Associazione Culturale Il Mastrogiurato. De-
legacji przewodził Danilo Marfisi, który jednocześnie jest 
prezydentem Europejskiej Konfederacji Wydarzeń i Festi-
wali Historycznych (The Confédération Européenne des 
Fêtes et Manifestations Historiques). Do konfederacji tej 
należy Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów – jedyna pol-
ska grupa w tej organizacji.

 Turniej bojowy o główną nagrodę turnieju – 
miecz króla Kazimierza Wielkiego odbywał się w gronie 
rodzimych bractw rycerskich. W turnieju głównym wzię-
ło udział 20 rycerzy. Zmagania wygrał Wojciech Dudek 
z Kompani Gryfitów z Krakowa który w finale minimalnie 
pokonał na punkty Mariusza Łazarza vel. „Fryku” z Brac-
twa Rycerskiego Zamku Szydłów. Nasz „Fryku” doznał 
później poważnej kontuzji podczas starcia o zamek i plac 

boju opuszczał za pomocą samobieżnego wozu mecha-
nicznego.
 Imprezie towarzyszył bogaty kiermasz rękodzieła. 
Oprócz akcesoriów rycerskich dla dzieci, były także sto-
iska z malarstwem, rzeźbą, minerałami, ręcznie robioną 
biżuterią, wyrobami z drewna, starociami i naturalnymi 
kosmetykami.
 Po oficjalnej ceremonii zakończenia zagrał i za-
śpiewał kielecki zespół Austin. Zabawa trwała niemal do 
północy, choć chętnych do wieczornych baletów nie było 
zbyt wiele.
 Organizatorzy oceniają, że w imprezie wzięło 
udział około 3 tys. osób. Na tę liczbę składa się 2.259 
sprzedanych biletów, zaproszeni goście i rekonstruktorzy.
 Imprezę zorganizowała Gmina Szydłów z Brac-
twem Rycerskim Zamku Szydłów, Towarzystwem Przy-
jaciół Ziemi Szydłowskiej i Gminnym Centrum Kultury. 
Nagrodę główną – miecz królewski, ufundowało Sto-
warzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego. Patronat nad 
wydarzeniem objął Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego i Wojewoda Świętokrzyski. Opiekę medialną 
zapewniły: Echo Dnia, Radio Kielce, TVP3 Kielce i TVP 
Historia.
 Sukces organizacyjny imprezy byłby niemożliwy 
bez szczodrego wsparcia sponsorów i darczyńców, na czele 
ze sponsorem głównym – firmą Ekoplon z Grabek Dużych.

Piotr Walczak

Impreza współfinansowana ze środków Województwa 
Świętokrzyskiego w ramach zadania publicznego pod na-
zwą „18. Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Króla 
Kazimierza Wielkiego”. Edukację historyczną mieszkań-
ców województwa świętokrzyskiego wspiera Agata Wojty-
szek - Wojewoda Świętokrzyski. Imprezę współfinansował 
Powiat Staszowski.

Główny sponsor imprezy: Ekoplon spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa w 
Grabkach Dużych – producent nawozów roślinnych 
i środków żywienia zwierząt gospodarczych. Impre-
zę sponsorowały także następujące firmy i przedsię-
biorstwa:
• Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak
• Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
• KASTEL - Świętokrzyska Fabryka Okien i Drzwi
• Zakład Wyrobów Metalowych EMIZET Sp. z o.o. 
• ELBUD J. Szymański w Staszowie
• KOLPORTER Sp. z o.o. Sp. komandytowa
• „SKOWBUD” Sp. z o.o. Sp. komandytowa
• PPHU SUBOR w Staszowie
• DYLMEX Tomasz Dyl

• Intester Sp. z o.o w Dobrowie
• Dolina Nidy Sp. z o.o. w Leszczach
• Kopalnia Gipsu Leszcze
• Bank Spółdzielczy w Szydłowie
• Zakład DARBUD Adam Darowski w Kłodzie
• PHU GAL-POL Krzysztof Galus z Mokrego
• Zakład Kamieniarski Tadeusz Miklaś z Szydłowa
• Eko Kanwod Czyszczoń i Półtorak SJ Nowy Korczyn
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Staszowie
• FABET Kielce
• Rob-Bud z Pacanowa
• GRA-PAL Krzysztof Skwark w Grabkach Dużych
• Ogródek Piwno-Grillowy „U Michała” w Szydłowie
• Drog-Bud Czajków Południowy
• Top-Serwis Kielce
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DOBRY WYNIK GIMNAZJALISTÓW
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów 

i gmin. Bardzo dobrze zaprezentowali się gimnazjaliści z Szydłowa zajmując drugie miejsce w powiecie staszow-
skim. Ranking z powiatu staszowskiego opracowany na podstawie średnich wyników z poszczególnych przedmiotów.
 W rankingu najpierw podajemy sumę punktów, dalej średnie z poszczególnych przedmiotów - język polski, 
historia, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny, który zdawała największa liczba osób - poziom 
podstawowy. Pierwsza liczba poza nawiasem to miejsce w rankingach w 2015 roku.
 Najlepiej wypadli gimnazjaliści z gminy Bogoria, którzy w ubiegłym roku byli na piątym miejscu. Drugie 
miejsce na podium zajęli gimnazjaliści z gminy Szydłów, którzy w ubiegłym roku zajęli 7 miejsce, a trzecie z gmi-
ny Łubnice – w porównaniu z ubiegłym rokiem awansowali o jedno miejsce. Dwa ostatnie miejsca zajęły gminy Ole-
śnica, która w ubiegłym roku zajęła pierwsze miejsce oraz Osiek, który również w ubiegłym roku zajmował miejsce na 
końcu stawki.

1. Bogoria – 101,41 punktów (23,25 język polski + 17,95 historia + 16,09 matematyka + 18,41 przedmioty przyrodnicze 
+ 25,71 średnia z języków angielskiego i rosyjskiego, poziom podstawowy) - 5 miejsce w powiecie w 2015;
2. Szydłów – 97,04 punktów (23,32 język polski + 19,16 historia + 13,54 matematyka + 13,70 przedmioty przyrod-
nicze + 27,32 język angielski, poziom podstawowy) - 7 miejsce w powiecie w 2015.
3. Łubnice – 95,23 punktów (23,27 język polski + 19,87 historia + 14,17 matematyka + 15,65 przedmioty przyrodnicze 
+ 22,27 język angielski, poziom podstawowy) - 4 miejsce w powiecie w 2015;
4. Staszów – 89,58 punktów (21,19 język polski + 17,41 historia + 12,90 matematyka + 14,54 przedmioty przyrodnicze 
+ 23,54 język angielski, poziom podstawowy) - 6 miejsce w powiecie w 2015;
5. Rytwiany – 89,45 punktów (21,66 język polski + 17,46 historia + 12,98 matematyka + 14,48 przedmioty przyrodnicze 
+ 22,87 język angielski, poziom podstawowy) - 2 miejsce w powiecie w 2015.
6. Połaniec – 89,28 punktów (21,82 język polski + 19,10 historia + 12,05 matematyka + 13,60 przedmioty przyrodnicze 
+ 22,71 język angielski, poziom podstawowy) - 3 miejsce w powiecie w 2015.
7. Oleśnica – 88,26 punktów (21,46 język polski + 17,85 historia + 13,44 matematyka + 13,95 przedmioty przyrodnicze 
+ 21,56 język angielski, poziom podstawowy) - 1 miejsce w powiecie w 2015;
8. Osiek – 87,83 punktów (21,25 język polski + 15,59 historia + 12,29 matematyka + 13,05 przedmioty przyrodnicze + 
25,65 język angielski, poziom podstawowy) - 8 miejsce w powiecie w 2015.

Źródło: „Echo Dnia”

Szydłów jako jedna z pierwszych miejscowości wo-
jewództwa świętokrzyskiego przystąpił do projektu 

Wander Book przeznaczonego dla pasjonatów turystyki i 
kolekcjonerów.
 Wander Book jest czeskim projektem i tam jest 
najbardziej rozwinięty (w Czechach obejmuje w chwili 
obecnej 5073 miejsc). Poza Czechami rozwija się na Sło-
wacji, Polsce, Niemczech i Norwegii. W Polsce program 
zaczął funkcjonować od 2014 roku, jednakże obejmował 
do tej pory głównie południowo-zachodnie rejony nasze-
go kraju. W tym sezonie do projektu przyłączyła się nasza 
miejscowość. Można powiedzieć, że to pilotaż w woje-
wództwie świętokrzyskim. Oprócz Szydłowa do Wander 
Book przystąpiły jeszcze Chęciny, Kurozwęki, Sando-
mierz i Rytwiany.
Na czym polega Wander Book?
 Znamy upodobania turystów i wiemy, że pośród 
nich jest bardzo wielu kolekcjonerów i zbieraczy pieczą-
tek, pamiątek i innych śladów po odwiedzanych miejscach. 

SZYDŁÓW W PROJEKCIE WANDERBOOK
Wander Book to jednakowe w całej Europie dzienniki tury-
styczne ułatwiające gromadzenie naklejek, pieczątek i za-
pisków z odwiedzanych miejsc. Dzienniki w zrzeszonych 
atrakcjach turystycznych sprzedawane są w jednakowej 
cenie, a ukoronowaniem odwiedzonego miejsca jest wkle-
jenie do dziennika odpowiedniej naklejki Wander Card. 
W każdym zrzeszonym punkcie można zakupić naklejki z 
atrakcjami tego miejsca i specjalnym kodem kreskowym. 
Po uzbieraniu określonej ilości naklejek uzyskuje się ran-
gi i odznaki turystyczne, a także uczestniczy w losowaniu 
atrakcyjnych nagród. Szydłów ma 5 takich naklejek, każda 
z innym zabytkiem.
 Każdy turysta może mieć swój dziennik, w któ-
rym opisuje sobie swoje podróże i wkleja nalepki. Wander 
Book staje się osobistym dziennikiem z podróży i orygi-
nalną pamiątką, która przypomina o odwiedzonych miej-
scach.

MS
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W trwających od kilku miesięcy obchodach Jubile-
uszu Chrześcijańskiej Polski, uczestniczyła również 

grupka utalentowanych wokalnie osób, skupiona pod na-
zwą Civitas Musica, prowadzona artystycznie przez Ada-
ma Kluszczyńskiego.
 Zespół na tą okoliczność przygotował dziesięć pie-
śni przeplatanych komentarzem historycznym lub poezją 
poetów: C.K. Norwida, A. Mickiewicza, M. Konopnic-

KONCERT JUBILEUSZU 1050 LAT CHRZTU POLSKI
kiej, L. Rydla, K. Wojtyły. Wykonane utwory przypomi-
nały ważne wydarzenia w historii polski. Pieśni: Boguro-
dzica, Modlitwa za Rzecz Pospolitą i za Króla, Pochwała 
Wesołości, Wykonane były przy akompaniamencie fletów 
prostych: (M. Rudnik, Z. Ziółkowska, A. Kluszczyński). 
W ten sposób zbliżały nas do czasów zamierzchłych.
 Chciałbym podziękować wykonawcom: Stani-
sławowi Zawadzie, Wojtkowi Wawszczykowi, Dorocie 
Cecot, Zuzi Ziółkowskiej, Henryce Kluszczyńskiej, Mi-
kołajowi Rudnikowi, a szczególnie Sylwii Ziółkowskiej, 
już studentce III roku Akademii Muzycznej w Krakowie 
za ubogacenie brzmienia zespołu. Dziękuję Szczepanowi 
Rożkowi za nagranie koncertu. Koncert odbył się 10 lipca 
2016 roku w Kościele pw. św. Władysława w Szydłowie, 
szkoda, Że przy skąpym zainteresowaniu społeczności 
Szydłowa.

Adam Kluszczyński

W sobotni wieczór 16 lipca, w szydłowskiej synago-
dze zgromadziła się duża liczba gości i koneserów 

sztuki, aby podziwiać kilkadziesiąt obrazów powstałych 
przez niespełna dwa tygodnie.
 Tegoroczni organizatorzy pleneru - Gminne Cen-
trum Kultury w Szydłowie oraz Urząd Gminy w Szydło-
wie zaprosili do naszego miasteczka następujących arty-
stów: Wojciech Naczelnik, Anna Bączek, Sylwia Skęda, 
Marta Zawadzka, Monika Polak, Alexandra Iorga, Natalia 
Rahmistriuc, Gabriela Cebotari, Elvira Cemortan-Volosin, 
Natalia Procop, Serghei Tiseev, Silvia Iorga, Stella Volo-
sin.
 Patronat nad tegorocznym plenerem objął Mar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas 
i Starosta Staszowski Michał Skotnicki.
 Uroczystość rozpoczęła się koncertem wokalnym 
Sylwii Ziółkowskiej. Mieszkanka naszej gminy, sopra-
nistka, obecnie studiuje na III roku Akademii Muzycznej 
w Krakowie w klasie śpiewu zauroczyła wszystkich gości 
niezwykłym głosem, który mogła zaprezentować przy ide-
alnie dobranych utworach muzycznych. Akompaniament 
w wykonaniu Karola Wieczorka - wykładowcy w Szkole 
Organistycznej w Kielcach wprost zachwycił słuchaczy.
 Po bisach i oklaskach na stojąco głos zabrał Sta-
rosta Powiatu Staszowskiego Michał Skotnicki. W swoim 
przemówieniu pokreślił kilkuletnią współpracę Starostwa 
Powiatowego oraz Gminy Szydłów z Mołdawią, a także 
bardzo dobrze ocenił prace pięknie prezentujące się na 

ścianach synagogi. Artyści podziękowali organizatorom 
pleneru za jego organizację wręczając pamiątkowe dyplo-
my Staroście Michałowi Skotnickiemu, Wicestaroście To-
maszowi Fąfarze, Wójtowi Gminy Szydłów Janowi Klam-
czyńskiemu, dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury 
w Szydłowe Marii Stachuczy oraz Stafanowi Sajkiewiczo-
wi, prezesowi Firmy Ekoplon - sponsorowi tegorocznego 
pleneru.

 Następnie w miłej atmosferze zgromadzeni goście 
podziwiali powstałe podczas pleneru obrazy i dyskutowali 
z artystami do późnych godzin wieczornych.

Maria Stachuczy

MIĘDZYNARODOWY WERNISAŻ

NOWY SOŁTYS MOKREGO

W dniu 5 października 2016 r. w Sołectwie Mokre 
odbyły się przedterminowe wybory sołeckie. 

Nowym sołtysem został Jerzy Skuza. Do Rady Sołec-
kiej Sołectwa Mokre wybrano: Albina Szczepanika, 
Sławomira Wójcika oraz Iwonę Jaros.
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Oficjalna delegacja oraz młodzież z Gminy Szydłów 
wzięła udział w XIV Spotkaniach z Kulturą Żydow-

ską, które odbyły się w dn. 30 września - 1 października 
w Busku-Zdroju.

 W piątek delegacja gminna na czele z wójtem 
Janem Klamczyńskim wzięła udział w uroczystości rede-
dykacji Cmentarza Żydowskiego przy ul. Widuchowskiej 
i odsłonięciu tablicy upamiętniającej ofiary egzekucji hi-
tlerowskich podczas II wojny światowej. Uporządkowanie 
terenu cmentarza, budowa pomnika i tablic upamiętniają-
cych polskich i żydowskich mieszkańców Buska, odbyło 
się bez zaangażowania środków finansowych tamtejsze-
go samorządu lecz staraniem Towarzystwa Miłośników 
Buska-Zdroju przy wsparciu Fundacji Nissenbaumów 
w Warszawie oraz sponsorów z Polski i zagranicy. Koor-
dynatorem odbudowy był Jarosław Zatorski.

 Cmentarz żydowski w Busku-Zdroju założono 
w 1870 r. O cmentarzu żydowskim w Szydłowie wzmian-
kuje się już 400 lat wcześniej - w 1470 r. W najbliższym 
czasie planowana jest rededykacja cmentarza szydłow-
skiego. Wzorem buskim, nie będą w uporządkowanie ne-
kropolii zaangażowane fundusze samorządowe. Samorząd 
gminny będzie wspierał te działania organizacyjnie, warto 
bowiem upamiętnić Szydłowian wyznania mojżeszowego, 
którzy tu mieszkali przez pięć wieków, byli sąsiadami na-
szych przodków, pozostawili po sobie materialne i ducho-
we dziedzictwo. 

XIV SPOTKANIA W BUSKU-ZDROJU

 W sobotę, w Busku-Zdroju odbyła się część arty-
styczna Spotkań z Kulturą Żydowską. Nie obyło się bez 
akcentów szydłowskich. Młodzież z Gimnazjum w Szy-
dłowie pod opieką Agnieszki Ziółkowskiej, zaprezentowa-
ła tańce żydowskie. Pieśni polskie i żydowskie wykonała 
Sylwia Ziółkowska. Do akcentów szydłowskich należała 
także ciekawa prelekcja ks. prof. Pawła Mazanki Dlaczego 
Żydzi są mądrzy i bogaci?

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Krzysztof Bujnowicz / Radio Kielce, PW
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Wspaniała zabawa, piękna pogoda, uśmiechnięte twa-
rze dzieci oraz rodziców to obrazki które można 

było zauważyć podczas III Pikniku Rodzinnego, który od-
był się 30 maja na terenie Publicznego Przedszkola w Szy-
dłowie. Organizatorem było Przedszkole oraz Gminne 
Centrum Kultury prowadzące Punkty Przedszkolne.
 Celem imprezy było zachęcanie rodziców do 
wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi, a także dostarcze-
nie uczestnikom pikniku wielu okazji do radości, śmiechu 
i dobrego nastroju. Fantastyczną zabawę zapewniła Agen-
cja Artystyczna „PATIGO”, która zabawiała i organizowa-
ła gry pełne śmiechu i współzawodnictwa. Główną atrak-
cją był dmuchany zamek, basen z piłeczkami oraz Myszka 
Miki.
 Naszą imprezę zaszczycili swoją obecnością Wójt 
Gminy Szydłów – Jan Klamczyński i Przewodniczący 

PIKNIK RODZINNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Rady Gminy – Janusz Juszczak życząc wszystkim dzie-
ciom, aby ich dzieciństwo było jak najlepsze i trwało jak 
najdłużej. Z okazji Dnia Dziecka wójt częstował słodko-
ściami.
 Tegoroczny piknik okazał się wielkim przeżyciem 
zarówno dla dzieci, jak i rodziców, którzy po raz pierwszy 
przygotowali przedstawienie teatralne pt. „Wesoły kabare-
cik”. Niespodzianka czekała również na rodziców, przed-
szkolaki przygotowały program artystyczny i wręczyły 
upominki.
 Wszystkim uczestnikom pikniku dziękujemy za 
cudowna zabawę, pomoc w organizacji i pomoc w organi-
zacji.

Stanisława Trelińska

DRAMATYCZNY APEL
W dniu 13 października 2016 r. do Urzędu Gminy 

w Szydłowie wpłynęło pismo adresowane do Prze-
wodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy podpisane 
przez 23 osoby. Przytaczamy treść tego pisma w całości.

 My, niżej podpisani członkowie Gminnej Spół-
dzielni „SCh” w Szydłowie zwracamy się do Pana Prze-
wodniczącego oraz Wójta Gminy Szydłów z prośbą 
o udzielenie nam przez władze samorządowe wszelkiej 
pomocy, w tym pomocy prawnej mającej na celu ratowa-
nie tej Spółdzielni, która w ostatnich miesiącach została 
postawiona w stan likwidacji.
 Jako członkowie Spółdzielni jesteśmy zbulwerso-
wani likwidacją firmy o długoletniej tradycji, dysponują-
cej znacznym majątkiem, z którą byliśmy związani jako 
jej członkowie. Spółdzielnia powstała i rozwijała się wy-
siłkiem wielu pokoleń spółdzielców, dzięki nim przetrwała 
okresy, które nie sprzyjały funkcjonowaniu spółdzielczości 

chłopskiej. Przedsiębiorczość szydłowskich spółdzielców 
spowodowała, że GS „SCh” w Szydłowie dysponowała 
znacznym majątkiem, w tym piekarnią i dwiema bazami 
magazynowymi, przez co stała się znaczącą firmą na ob-
szarze Gminy Szydłów, zatrudniającą kilkadziesiąt pra-
cowników.
 Likwidacja Spółdzielni przyczyni się do wzro-
stu bezrobocia na terenie Gminy Szydłów, a zwolnionym 
z pracy pracownikom jak i członkom Spółdzielni trudno 
będzie znaleźć pracę w Gminie Szydłów oraz okolicznych 
miejscowościach tak ze względu na wiek jak i na warunki 
materialne i społeczne byłych pracowników.
 Przedstawiając powyższe uprzejmie prosimy Pana 
Przewodniczącego Rady Gminy Szydłów oraz Wójta Gmi-
ny Szydłów o podjęcie działań na rzecz ratowania GS 
„SCh” w Szydłowie.

Z poważaniem
(podpisy 23 osób)

Fot. P. Walczak
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W dniu 24 maja br. w szydłowskim gimnazjum miał 
miejsce XVI Konkurs „Szydłów – polskie Carcas-

sonne”. Otwarcia konkursu dokonali: Wójt Gminy Szy-
dłów – Jan Klamczyński wraz z Dyrektorem Gimnazjum 
– Dorotą Kowalczewską–Spetel.
 W konkursie wzięło udział 21 uczniów z pięciu 
szkół. Drużyny przedstawił Roman Baron; Szkoła Pod-
stawowa w Gnojnie: Oliwia Ogórek, Weronika Bochniak, 
Maciej Ramski, opiekun – pani Barbara Markowska, Szko-
ła Podstawowa w Rakowie: Karolina Zacharska, Mateusz 
Sobierajski, Weronika Olszewska, opiekun – pan Antoni 
Suchojad, Szkoła Podstawowa w Szydłowie: Natalia Jasik, 
Katarzyna Cecot, Krzysztof Bania, opiekun – pani Emilia 
Gałązka, Gimnazjum w Rakowie: Agata Haba, Justyna 
Kania, Kamila Rogozińska, Sylwia Jaros, Weronika Jusz-
czyk, Julia Śmieszek, opiekun – pan Jerzy Malisiewicz, 
Gimnazjum w Szydłowie: Wiktoria Kilijanek, Magdalena 
Trelińska, Aleksandra Gniewkiewicz, Katarzyna Jopkie-
wicz, Aleksandra Słomka, Katarzyna Kuranda, opiekun – 
pani Barbara Rak.
 Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach; 
szkoła podstawowa i gimnazjum. W pierwszej części zma-
gali się z pytaniami pisemnymi a w drugiej – odpowiadali, 
w trzech turach, na wybrane przez siebie pytania za 3, 6 
lub 10 punktów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwała komisja konkursowa w składzie: pani Iwona Ba-
ran – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydło-
wie (autorka testu pisemnego konkursu i znaczącej części 

XVI Konkurs „Szydłów - polskie Carcassonne”
pytań ustnych), pani Urszula Skotnicka oraz Roman Ba-
ron.
 W kategorii szkół podstawowych, w XVI Konkur-
sie „Szydłów – polskie Carcassonne”, najwyższą lokatę 
uzyskała drużyna Szkoły Podstawowej w Gnojnie (Oli-
wia Ogórek - lider, Weronika Bochniak, Maciej Ram-
ski), natomiast w kategorii gimnazjów konkurs wygrała 
drużyna Gimnazjum w Szydłowie (Wiktoria Kilijanek 
- lider, Magdalena Trelińska, Aleksandra Gniewkie-
wicz).
 Aktu wręczenia dyplomów dokonali: Starosta Sta-
szowski Michał Skotnicki, Inspektor ds. promocji Gminy 
Szydłów Piotr Walczak oraz Dyrektor Gimnazjum w Szy-
dłowie Dorota Kowalczewska – Spetel.
 Roman Baron podziękował sponsorom: Gminie 
Szydłów, Starostwu Powiatowemu w Staszowie, Zespo-
łowi Pałacowemu w Kurozwękach oraz współorganizato-
rom konkursu: pani Iwonie Baran, pani Annie Baron i pani 
Urszuli Skotnickiej. Pani dyrektor Dorota Kowalczewska-
-Spetel, pan starosta Michał Skotnicki, pan Piotr Walczak 
(w imieniu wójta), pogratulowali młodzieży dużej wiedzy, 
zwrócili uwagę na solidne przygotowanie uczniów przez 
opiekunów oraz na dobrą organizację konkursu i zachęcili 
do kontynuowania tej pożytecznej inicjatywy wychowaw-
czo-edukacyjnej. Na koniec zrobiono sobie pamiątkowe 
zdjęcie.

Roman Baron

Fot. P. Walczak

ROZMOWY W SPRAWIE DROGI STOPNICA - SZYDŁÓW. W bieżącym roku wójt Jan Klamczyński trzykrotnie 
rozmawiał z władzami województa świętokrzyskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej Stopnica - Szydłów 
(jedno spotkanie wspólnie ze starostą Michałem Skotnickim). Potrzebę remontu drogi i budowy chodnika wyrazili 
mieszkańcy Szydłowa, Woli Żyznej i Solca, składając pod petycją w tej sprawie kilkaset podpisów. Mamy nadzieję, 
że władze wojewódzkie przychylnie odniosą się do postulatu mieszkańców.
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W dniu 22 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Szydłowie odbył się Zjazd Delegatów i Przed-

stawicieli Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Szydłowie 
na którym druhowie dokonali wyboru nowych władz na 
kadencję 2016-2020.

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Jan Klamczyński – prezes zarządu
Janusz Juszczak – wiceprezes (komendant gminny)
Michał Skotnicki – wiceprezes
Stanisław Wojterski – wiceprezes
Łukasz Gondek – sekretarz
Tadeusz Kręcisz – skarbnik
Stanisław Góra – członek prezydium
Członkowie Zarządu: Robert Pitek, Zbigniew Klusek, 
Andrzej Zapart, Wiesław Gondek, Józef Niedźwiecki, 
Krzysztof Kogut, Piotr Boś, Piotr Skuza, Leszek Wój-

NOWY ZARZĄD GMINNY OSP
cik, Tadeusz Gąsiorek, Ryszard Sadłocha, Tadeusz Mi-
sterkiewicz.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Kazimierz Zarzycki – przewodniczący
Zdzisław Palmąka – wiceprzewodniczący
Andrzej Klamka – sekretarz

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Staszowie zostali druhowie:

Michał Skotnicki
Jan Klamczyński
Janusz Juszczak
Łukasz Gondek

SC

W dn. 16 września, w budynku byłej synagogi odbył 
się wieczór poetycki z udziałem aktora Stanisława 

Wojciecha Malca. Stanisław W. Malec wystąpił z progra-
mem recytatorskim „Wiersze polskie sercem pisane”. Jak 
powiedział na wstępie, wiersze te mają bardzo duży ciężar 
poetycki: - Nie chcę Państwa straszyć, ale są to utwory 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Czesława Miłosza, Ju-
liana Tuwima, Jana Lechonia. Po drodze jeszcze innych 
autorów, nawet wiersz mojego kolegi, który napisał w Chi-
cago - Wojtka Borkowskiego. 
 Następnie artysta nawiązał do pięćdziesięciolecia 
swojej pracy aktorskiej: - Każdy artysta na początku lubi 

WIERSZE POLSKIE SERCEM PISANE
mówić trochę o sobie. Najpierw zacznę od tego, że 50 lat 
temu a może nawet więcej, nie chcę się odmładzać, kiedy 
odbywała się słynna konferencja w Szydłowie, konferencja 
nauczycieli z województwa kieleckiego, na tejże uroczysto-
ści jako chłopiec szkoły podstawowej recytowałem wiersz 
Marii Konopnickiej „W piwnicznej izbie”. Ksiądz Tomal, 
który tam był obecny, rozpłakał się a z księdzem cała sala. 
Nie z rozpaczy, że tak źle mówiłem ale dlatego, że tak się 
wszyscy wzruszyli. Po tylu latach wróciłem do państwa 
z programem, który specjalnie przygotowałem. Jest to pro-
gram niezwykle dla mnie ważny, dlatego, że tym progra-
mem rozpoczynam pięćdziesięciolecie pracy aktorskiej. 
Przed państwem obywatel Szydłowa i Chicago w Stanach 
Zjednoczonych.
 Publiczność zgromadzona w dawnej bożnicy, 
w skupieniu i z uwagą wysłuchała pięknych wierszy naj-
większych polskich poetów. Donośny głos aktora, słowa 
przepojone miłością do Ojczyzny wbijały się w pamięć 
i przenikały do serc słuchaczy. Artysta deklamował nie-
przerwanie, płynnie przechodząc od utowru do utworu, 
tak, że czasami trudno było wychwycić, w którym miejscu 
rozpoczyna się nowy wiersz. Ten celowy zabieg, wywarł 
wrażenie niezwykłej spójności całego programu. Po pięć-
dziesięciu latach publiczność w Szydłowie co prawda nie 
płakała ale gromkie brawa na stojąco były dobitnym uzna-
niem dla kunsztu aktorskiego Stanisława Malca.

Piotr Walczak
Stanisław Wojciech Malec
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4-14 lipca 2016 r. Obóz wędrowny na Szlakach Upamięt-
niających Chwałę Oręża Polskiego. 

Warszawa. Cmentarz Powązkowski, warty pod pomni-
kami: Smoleńskim, Harcerzy, Powstańców Styczniowych 
z udziałem pocztów sztandarowych, zwiedzanie Muzeum 
Powstania Warszawskiego.

Linia Obrony Armii Modlin za Mławą. Wystawienie 
wart pod pomnikiem i płytami poległych żołnierzy z udzia-
łem dwóch pocztów sztandarowych, zapalenie zniczy.
Grunwald - wystawienie wart honorowych pod trzema 
pomnikami z udziałem dwóch pocztów sztandarowych, 
zapalenie zniczy.
Hel - zwiedzanie umocnień obronnych Półwyspu Helskie-
go. Wystawienie wart z udziałem pocztów sztandarowych 
na cmentarzu poległych marynarzy i żołnierzy. Wystawie-
nie wart i pocztów pod czterema pomnikami na terenie 
miasta Hel.

Gdańsk - wystawienie wart i pocztów na Westerplatte pod 
obeliskiem i płytami poległych, zapalanie zniczy, zwie-
dzanie starówki i kościoła św. Brygidy.
Gdynia - wystawienie wart i pocztów na „skwerze Ko-
ściuszki” pod płytą upamiętniającą obrońców Gdyni. 
Zwiedzanie okrętów „Grom”, „Mewa” i statku żaglowego 
„Dar Pomorza”. 
Wągrowiec. Wystawienie wart i pocztów pod pomnikiem 
w centrum miasta, zapalenie zniczy. Pożegnanie na poli-
gonie.
Poznań. Wystawienie wart, pocztów i zapalenie zniczy 
pod pomnikami Powstańców Wielkopolskich. Zwiedzanie 
Cytadeli i Katedry Poznańskiej.
Gniezno. Zwiedzanie miasta, w tym katedry. Wystawienie  
warty pod pomnikiem Bolesława Chrobrego.
Żarnów (cmentarz). Warty i poczty sztandarowe z zapa-
leniem zniczy w Kwaterze Poległych Żołnierzy 25 pp AK, 
gdzie spoczywają prochy gen. bryg. Kazimierza Załęskie-
go ps. „Bończa” - długoletniego członka STS.

7 sierpnia 2016 r., Daleszyce
72 rocznica wymarszu 1 Batalionu 4 PP AK na pomoc 
walczącej Warszawie. Udział strzelców z Szydłowa: wy-
stawienie wart pod pomnikiem na placu „Cedry”. Poczet 
sztandarowy i uczestnictwo w inscenizacji jako grupa par-
tyzancka na rynku w Daleszycach.

12 sierpnia 2016 r., Kielce
Wystawienie pocztów sztandarowych ZS Kielce i ZS STS 
Szydłów pod pomnikiem „Czwórki” podczas przemarszu  
uczestników „Kadrówki” z Krakowa do Kielc oraz przy 
płycie poświęconej Kwaterze Głównej Józefa Piłsudskie-
go w Pałacu Biskupów Krakowskich.

Z ŻYCIA STRZELCÓW

Pod pomnikiem „Obroncom Mławy”.

Na okręcie „Grom”.

Pod Pomnikiem Poległych Mieszkańców Miasta 
w Wągrowcu.
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Komendant szydłowskich strzelców st. insp. ZS Ma-
rian Lesiak został wyróżniony w XVII edycji na-

grody „KOZIOŁEK” - przyznawanej za działalność na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Nagrody przyznawane są dla najlep-
szych powiatów a dodatkowo wyróżniane są instytucje, 
organizacje i osoby indywidualne. Prezes Szydłowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego otrzymał to wyróżnienie jako 
jedyny w powiecie staszowskim.
 Uroczystość odbyła się w Podzamczu Chęciń-
skim, w poniedziałek 30 maja 2016 r. Zwycięzców uhono-
rowała m.in. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek 
oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam 
Jarubas i p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kiel-
cach insp. Artur Bednarek.
 Wyróżnienie dla Pana Mariana Lesiaka to przede 
wszystkim wyraz uznania dla jego wieloletniej, społecz-
nej działalności na rzecz pracy z młodzieżą, pochodzącej 
często z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Od 20 lat, w ra-
mach Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego organi-
zuje szereg imprez dla dzieci i młodzieży: turnieje strze-
leckie, marsze szlakami historycznymi, wyjazdy na obozy 
wędrowne. Dzięki niemu młodzież z rodzin ubogich może 
uczestniczyć w wyjazdach wakacyjnych poznające różne 

regiony Polski. Prowadzi edukację historyczną i budzi 
w młodych ludziach postawy patriotyczne. Współpracuje 
z wieloma instytucjami m.in. Ministerstwem Obrony Na-
rodowej, urzędem wojewódzkim, samorządami wszyst-
kich szczebli, policją, organizacjami paramilitarnymi. 
Jego działalność w bezpośredni sposób wpływa na popra-
wę bezpieczeństwa w Gminie Szydłów i Powiecie Sta-
szowskim, co zostało zauważone i uhonorowane w tym 
roku przez Kapitułę Nagrody „Koziołek”.

PW

MARIAN LESIAK Z „KOZIOŁKIEM”

13-15 sierpnia 2016 r., Szydłów
Rewizyta strzelców z Helu w Szydłowskim Towarzyst-
stwie Strzeleckim. Turniej strzelecki z broni długiej i krót-
kiej. Udział w uroczystościach pod pomnikiem „W hołdzie 
Walczącym, Poległym i Pomordowanym w latach 1939-
1945 w  Święto Wojska Polskiego.

21 sierpnia 2016 r., Koniemłoty
Udział strzelców w uroczystości obchodów 40-tej roczni-
cy śmierci ks. Romana Kotlarza. Poczet sztandarowy. Wy-
stawienie wart przy grobowcu ks. Kotlarza. 1 września 2016 r., Szydłów

Wystawienie wart przed Pomnikiem Walczących, Pole-
głych i Pomordowanych w rocznicę wybuchu II wojny 
światowej.

15 października 2016 r. minęło 21 lat od rozpoczęcia 
działalności Oddziału Związku Strzeleckiego w Szydło-
wie.

16 października 2016 r. na strzelnicy STS odbyło się 
ognisko integracyjne członków i sympatyków Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, połączone ze strze-
laniem z karabinka 5,6 mm. Najlepszym strzelcem okazał 
się Zbigniew Lubelski, który uzyskał 98 pkt. na 100 moż-
liwych.

ML, PW
Przy płycie poświęconej Kwaterze Głównej 
Józefa Piłsudskiego w Pałacu Biskupów Krakowskich.

Rewizyta strzelców z Helu w Szydłowie.
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W dn. 3 maja 2016 r. w Szydłowie odbyły się gminne 
uroczystości związane z obchodami 225. rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w ko-
ściele pw. św. Władysława. Po mszy, uczestnicy obcho-
dów przemaszerowali pod Pomnik Walczących, Poległych 
i Pomordowanych w latach 1939-1945, gdzie delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów.
 W dniu 4 maja obchodzony jest Dzień Strażaka, 
w związku z czym, korzystając z okazji, Jan Klamczyński 
- wójt gminy, a zarazem prezes zarządu gminnego OSP 
w Szydłowie złożył strażakom serdeczne życzenia.
 Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym 
Centrum Kultury w Szydłowie, gdzie po okolicznościo-
wym referacie wójta gminy, odbyło się przedstawienie 
przygotowane przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Pod-
stawowej w Szydłowie.

OBCHODY 3 MAJA W SZYDŁOWIE

DELEGACJE W GMINACH PARTNERSKICH

Na zaproszenie Wójta Gminy Łącko Jana Dziedziny, 
delegacja z Gminy Szydłów wzięła udział w cyklicz-

nej imprezie pt. Święto Kwitnącej Jabłoni, która odbyła 
się 15 maja br. Tym razem, oprócz oficjalnej delegacji, na 
łąckiej scenie zaprezentował się także nasz zespół.
 Gminę Szydłów reprezentował Przewodniczący 
Rady Gminy Janusz Juszczak wraz z żoną Agnieszką, Dy-
rektor Gimnazjum w Szydłowie Dorota Kowalczewska-
-Spetel oraz uczniowie i absolwenci Gimnazjum im. W. 
St. Reymonta pod opieką nauczycielki i instruktorki tańca 
Agnieszki Ziółkowskiej. W pięknym amfiteatrze na Jeżo-
wej, obok zespołów z Węgier, Słowacji, „Górali Łąckich” 
zaprezentował się Zespół Tańca Dawnego Zamku Szy-
dłów. Nasza młodzież wzbudziła bardzo duże zaintereso-

 Skład 19-osobowego zespołu, który wystąpił 
w Łącku: Ziółkowska Zuzanna, Kogut Katarzyna, Walko-
wicz Aleksandra, Michalec Małgorzata, Bania Aleksan-
dra, Kuca Bartosz, Kuranda Katarzyna, Cecot Aleksandra, 
Stolarska Aleksandra, Głogowski Filip, Kręcisz Stanisław, 
Zarzycka Paulina, Banasik Paulina, Kucharska Weronika, 
Makuła Aleksandra, Król Patrycja, Laskowski Hubert, Za-
rzycka Martyna, Kilijanek Wiktoria.
 Tego samego dnia Jan Klamczyński – Wójt Gmi-
ny Szydłów przebywał z oficjalną wizytą w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą na zaproszenie Burmistrza Andrzeja 
Pisuli. Okazją ku temu był I Bieg Kazimierski im. Jana 
Pawła II. Przed biegiem Jan Klamczyński złożył kwia-
ty pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II. Wójt Gminy 
Szydłów wręczał nagrody i medale uczestnikom kazi-
mierskiego biegu a także serdecznie zapraszał do udziału 
w Międzynarodowych Ulicznych Biegach Sylwestrowych 
w Szydłowie, które odbędą się u nas 30 grudnia.

P. Walczak

Fot. Sylwester Celejowski

wanie publiczności, nie tylko prezentowanymi tańcami ale 
także pięknymi strojami. Ciepłe przyjęcie w naszej gminie 
partnerskiej sprawiło, że młodzież była bardzo zadowo-
lona z wyjazdu i zapewne jeszcze nie raz chętnie będzie 
uczestniczyć w podobnych wydarzeniach promujących 
Gminę Szydłów.

Fot. S. Celejowski

Fot. D. Kowalczewska-Spetel
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W dn. 18 kwietnia 2016 r., podczas XXII-ej sesji Rady 
Gminy Szydłów przyjęto Strategię Rozwoju Gminy 

Szydłów na lata 2016-2023 (Uchwała Nr XXII/127/2016).
To podstawowy dokument strategiczny gminy, który wy-
tyczał będzie kierunki działań naszego samorządu na naj-
bliższe lata. Strategia rozwoju to także niezbędny doku-
ment przy aplikowaniu o unijne środki finansowe.
 Dokument został opracowany przez specjalistów 
z InicjatywaLokalna.pl przy ścisłej współpracy z Urzędem 
Gminy i przy uwzględnieniu uwag i propozycji uzyska-
nych dzięki konsultacjom społecznym. Strategia zosta-
ła pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska i Świętokrzyskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 Strategia Rozwoju Gminy Szydłów uwzględnia 
dwa kluczowe elementy, tj. wizję – pokazującą wizerunek 
gminy w przyszłości i misję – będącą naczelnym kierun-
kiem polityki rozwoju, wokół której powinny koncentro-
wać się partnerskie i kompleksowe działania samorządu 
oraz podmiotów z sektora publicznego, gospodarczego, 
społecznego oraz mieszkańców na rzecz poprawy jakości 
życia lokalnej społeczności.

Wizja: 
Gmina Szydłów – przedsiębiorczy i aktywni społecznie 
mieszkańcy wykorzystują zasoby dziedzictwa kulturo-
wego i naturalnego do rozwoju turystyki oraz produkcji 
i przetwórstwa „śliwki szydłowskiej”.

Misję zdefiniowano następująco: 
Tworzenie przyjaznych warunków do rozwijania przed-
siębiorczości i aktywności społecznej mieszkańców z wy-
korzystaniem międzysektorowej współpracy do rozwoju 
turystyki oraz produkcji i przetwórstwa „śliwki szydłow-
skiej”. 

Wypełnienie przyjętej wizji i misji jest uwarunkowane 
realizacją postawionych celów strategicznych, celów ope-
racyjnych oraz zaplanowanych do realizacji działań prio-
rytetowych. Są one szczegółowo rozpisane w omawianym 
dokumencie.

Pełna treść strategii dostępna jest na stronie internetowej 
www.szydlow.pl w zakładce „Dokumenty” oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej - www.szydlow.bip.jur.pl

PW

STRATEGIA UCHWALONA

Oprac. InicjatywaLokalna.pl
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REKLAMA

Na zaproszenie wójta gminy Jana Klamczyńskiego w poło-
wie sierpnia na terenie Gminy Szydłów gościła poseł ziemi 
świętokrzyskiej Anna Krupka. Odwiedziła m.in. fermę dro-
biu budowaną obecnie przez EKOPLON Sp. z o.o. Sp. k.

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA 
W TECHNOLOGII CYFROWEJ

Zapraszamy kobiety w wieku 50-69 lat, które 
w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) 

nie wykonywały bezpłatnego badania.

17 listopada 2016 r. (czwartek) 

Szydłów obok Remizy OSP (ul. Opatowska 7)
Infolinia i zapisy: 42 254 64 10 lub 517 544 004

Do rejestracji telefonicznej proszę przygotować 
numer telefonu i PESEL.

22 lipca - amerykańska młodzież w drodze na Światowe 
Dni Młodzieży, przechodziła przez Szydłów. Zwiedzili naj-
ważniejsze zabytki naszego miasteczka. W drodze na ŚDM 
do Szydłowa zawitała także liczna grupa Francuzów.

13 września w Piwnicach Kazimierzowskich odbyło się 
spotkanie młodzieży gimnazjalnej z Eugeniuszem Dłu-
goszem - astronomem i kosmologiem amatorem. W przy-
stępny sposób opowiedział o swojej fascynacji kosmosem, 
przedstawił teorię nt. powstania Wszechświata i zachęcał 
młodzież do studiowania matematyki, fizyki i astronomii. 
O dużym zainteresowaniu młodzieży wykładem świadczyły 
liczne pytania do pana Eugeniusza.

Wojewódzcy komendanci Państwowych Straży Pożarnych 
gościli w województwie świętokrzyskim. Na zaproszenie 
wójta gminy przyjechali także do Szydłowa. Zwiedzili za-
bytki i pojedli śliwek. Urok polskiego Carcassonne zrobił 
na nich duże wrażenie.



24 października 2016 r. rozpoczął się w Szydłowie kolejny 
sezon archeologiczny. Pracami kieruje mgr Tomasz Ol-
szacki z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento”. 
Już drugiego dnia po założeniu wykopu na placu zamko-
wym, archeolodzy odkryli piec z XVII w. Wydobyte zostały 
kafl e ze zdobieniami fl orystycznymi - niewykluczone, że 
piec ten uda się zrekonstruować.

Co robi piec na środku placu zamkowego? Otóż został on 
wrzucony do dołu po likwidowanych sadzawkach ogrodo-
wych, o których wspominają szesnastowieczne teksty źró-
dłowe. Niewykluczone, że podczas tegorocznych badań, 
uda się ustalić zarysy tych stawów. Szerzej na temat prac 
archeologicznyh poinformujemy Czytelników w grudnio-
wym numerze Kuriera. 

Piotr Walczak

Pierwszy dzień prac archeologicznych. Tomasz Olszacki 
w rozmowie z Marią Stachuczy - dyr. Gminnego Centrum 
Kultury w Szydłowie.

Dzień drugi. Archeolodzy prezentują kafl e wydobyte z wy-
kopu. Ujawnił się tu także około 60-letni dół z wapnem. 
Wapno to było używane przy odbudowie Sali Rycersiej pod 
koniec lat .40 XX w.

Czytelniczki „Kuriera”: Krystyna Pasternak w chłodnym Kownie (Litwa) 
i Karolina Pasieka w ciepłej Sienie (Włochy).
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Z „KURIEREM” PRZEZ ŚWIAT

ARCHEOLODZY ODKRYLI PIEC Z XVII w. 


