
KRAJU MÓJ
Kraju mój piękny! Kraju mój barwny, 
który posiadasz dwie piękne barwy! 
Jedna jest biała, jak serce czyste. 
Druga czerwona, jak plamy krwiste.

To są cierpienia kraju naszego,
przed wiekami z mapy skreślonego.
To krew przez naszych przodków przelana,
by Polska znowu była uznana.

Oj! Jak cierpiałeś mój kraju drogi, 
gdy trwały wojny, liczne pożogi! 
Czasy zaborów, jak ciężkie były! 
Po wielu latach pęta puściły!

Ta ziemia nasza krwią nasiąknięta! 
Ginęli za Nią chłopcy, dziewczęta. 
Ginęli starzy, ginęli młodzi, 
chcieli z niewoli kraj wyswobodzić!

Na polskiej ziemi groby wyrosły, 
a na nich krzyże, brzozy i sosny. 
Są tablice w mury wmontowane. 
Na nich nazwiska są wypisane.

Ty przy tablicy, czy też przy grobie, 
przystań na chwilę! Poczytaj sobie!
- Kto tu spoczywa, o kim tu pisze.
I zapamiętaj! Zachowaj ciszę!

Bo w tej mogile, na polskiej ziemi
leżą Polacy nieustraszeni! 
Za Ojczyznę swe życie oddali,
byśmy się w Polsce wychowywali!

Walczyli do ostatniej kropli krwi,
by kraj nasz teraz niepodległym był.
Cieszmy się wszyscy z niepodległości!
Cieszmy się wszyscy z danej wolności!

Cieszymy się 100 lat wolnością! 
Kochajmy Polskę! Darzmy miłością!
Kraj nasz jest piękny! Kraj nasz wspaniały!
I polskie godło - ptak - orzeł biały!

   Alina Mikuśkiewicz z Solca
 na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
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SAMORZĄD 2018-2023 WYBRANY
W dniu 21 października 2018 r. Polacy wybierali nowe władze samorządowe na szczeblu gminnym, powiatowym 

i wojewódzkim. Mieszkańcy Gminy Szydłów wybierali spośród dwóch kandydatów na wójta, głosowali na rad-
nych gminnych, powiatu staszowskiego i sejmiku województwa świętokrzyskiego. Prezentujemy wyniki.

Okręg Nr 1 - Kotuszów
NIEDŹWIECKA Danuta, 38, 27.74%, Nie
JUSZCZAK Agnieszka Iwona, 99, 72.26%, Tak

Okręg Nr 2 - Korytnica
GĄSIOREK Tadeusz, 59, 48.36%, Nie
GAŁĄZKA Sebastian Wojciech, 63, 51.64%, Tak

Okręg Nr 3 - Potok Rządowy, Wymysłów, Osówka
SUCHOJAD Jarosław, 41, 28.87%, Nie
ARENDARSKI Mariusz, 66, 46.48%, Tak
GRUCA Krzysztof Adam, 35, 24.65%, Nie

Okręg Nr 4 - Potok
KRĘCISZ Tadeusz Józef, 80, 44.94%, Nie
JASTRZĄB Ireneusz Jerzy, 98, 55.06%, Tak

Okręg Nr 5 - Rudki
KARWATA Damian, 68, 53.97%, Tak
SADŁOCHA Ryszard Franciszek, 58, 46.03%, Nie

Okręg Nr 6 - Brzeziny
MICHALEC Monika Małgorzata, 46, 26.74%, Nie
SOBIEGRAJ Dawid, 68, 39.53%, Tak
KALBARCZYK Mariusz Przemysław, 8, 4.65%, Nie
KONIARSKA Małgorzata Maria, 50, 29.07%, Nie

Okręg Nr 7 - Grabki Duże
WÓJCIK Leszek, Bez głosowania, Tak

Okręg Nr 8 - Szydłów
KRĘCISZ Elżbieta Ewelina, 74, 39.57%, Nie
GONDEK Łukasz Zdzisław, 113, 60.43%, Tak

Okręg Nr 9 - Szydłów
KONIARSKI Dawid Marcin, 71, 31.42%, Nie
KLUSZCZYŃSKI Stanisław, 67, 29.65%, Nie
PROSTAK Robert, 88, 38.94%, Tak

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WÓJTA GMINY SZYDŁÓW
1. KLAMCZYŃSKI Jan Tadeusz, KWW Gospodarna Gmina Szydłów 2018, lat 62, zam. Szydłów, głosów: 939, 40.46%
2. TUZ Andrzej, KWW Razem dla Gminy Szydłów, lat 39, zam. Jabłonica, głosów: 1 382, 59.54%

WYNIKI GŁOSOWANIA NA RADNYCH GMINY
Kolejno: Liczba głosów, % głosów w okręgu wyborczym, Mandat radnego (Tak/Nie)

Okręg Nr 10 - Szydłów
GŁOGOWSKI Zbigniew Rafał, 94, 52.22%, Tak
KLAMCZYŃSKI Jerzy Tadeusz, 86, 47.78%, Nie

Okręg Nr 11 - Jabłonica, Mokre
TUZ Andrzej, 72, 41.62%, Tak
DZIEDZIC Renata Anna, 45, 26.01%, Nie
SKUZA Jerzy Adam, 56, 32.37%, Nie

Okręg Nr 12 - Gacki
KLUSEK Zbigniew Paweł, 34, 29.82%, Nie
SKUZA Marek Marian, 52, 45.61%, Tak
KUC Anna Maria, 28, 24.56%, Nie

Okręg Nr 13 - Gacki
STAWECKA Agnieszka Maria, 53, 54.08%, Tak
SAMIEC Karolina Weronika, 45, 45.92%, Nie

Okręg Nr 14 - Wola Żyzna, Wolica
SUCHOJAD Joanna Barbara, 97, 55.75%, Tak
FIT Krzysztof, 77, 44.25%, Nie

Okręg Nr 15 - Solec
SKUZA Katarzyna Justyna, 86, 53.75%, Tak
ANIOŁ Przemysław, 74, 46.25%, Nie

Z Gminy Szydłów mandat radnego powiatu staszowskiego 
uzyskał SKOTNICKI Michał Tomasz (KW PSL), który 
otrzymał 1.593 głosy, co stanowi 18.55% w skali okręgu 
wyborczego obejmującego gminy Rytwiany, Szydłów, 
Łubnice i Oleśnica.

Z Powiatu Staszowskiego mandat radnych Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego uzyskali: KRAKOWIAK Pa-
weł Jerzy, lat 44, Staszów, 6.372 głosy (4.83%) i STRZA-
ŁA Marek, lat 53, Staszów, 8.238 głosów (6.24%). Obaj 
startowali z KW PiS w okręgu wyborczym obejmującym 
powiaty: staszowski, opatowski, sandomierski i ostro-
wiecki.
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PODZIĘKOWANIA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szydłów,

  Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wy-
borach samorządowych 21 października 2018 r. 

  Liczny udział mieszkańców w lokalach wyborczych, jest najlepszym 
dowodem na to, że zależy nam na przyszłości naszych małych ojczyzn: 
gminy, powiatu i województwa. 

  Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie i pomagali podczas kam-
panii wyborczej. W szczególności pragnę podziękować tym osobom, któ-
re wybierając Wójta Gminy Szydłów, oddały głos na moją osobę. Niemal 
60% poparcia stanowi dla mnie zobowiązanie do prężnego i skutecznego 

działania oraz pracy na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Szydłów. 
 Nie zawiodę pokładanego we mnie zaufania. 

Z wyrazami szacunku

Andrzej Tuz
KWW Razem dla Gminy Szydłów

Drodzy Mieszkańcy Gminy Szydłów,

  Po 16 latach sprawowania funkcji Wójta Gminy, przychodzi mi odejść 
i pożegnać się ze stanowiskiem, radnymi i pracownikami urzędu.

  Miałem od Państwa zaufanie przez 16 lat za co Wam serdecznie dzię-
kuję. W ostatnich wyborach wyborcy zdecydowali inaczej, wybierając no-
wego wójta. Chciałbym podziękować za te szesnaście lat. W tym okresie 
osiągnęliśmy wiele sukcesów a w ostatnich kilku latach były, są i będą 
realizowane inwestycje za kilkanaście milionów złotych - dzieło nie tylko 
moje ale także radnych i pracowników Urzędu Gminy. 

  Życzę nowo wybranem Wójtowi i Radzie Gminy kolejnych milionów 
zł w nadchodzącej kadencji na inwestycje potrzebne w rozwoju naszej Gminy.
 Chciałbym zapewnić, że tak jak służyłem pracą społeczną od 1970 r., tak dalej zamierzam 
angażować się dla mojej ukochanej Małej Ojczyzny - Gminy Szydłów.

Z wyrazami szacunku

Jan Klamczyński
Wójt Gminy Szydłów w latach 2002-2018
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Zadania inwestycyjne w latach 2003-2018
Środki pozyskane i środki Gminy Szydłów

Lata  Wartość inwestycji
2003-2006 4 mln 620 tys. zł
2007-2010 18 mln 550 tys. zł
2011-2014 5 mln 450 tys. zł
2015-2018 20 mln 500 tys. zł

Inwestycje razem z Powiatem Staszowskim - ponad 7 mln zł (drogi powiatowe),
Droga wojewódzka Wola Żyzna - Solec - 9 mln zł oraz droga wojewódzka - Grabki Duże - Szydłów, ulica 
Kielecka.

Zadania do realizacji w 2019 r.:
Odnawialne Źródła Energii (OZE)  2 mln 400 tys. zł (środki Gminy i mieszkańców)
LED-owe oświetlenie uliczne   1 mln 50 tys. zł
Zabezpieczenie zabytków w Szydłowie 6 mln zł

Zadanie do realizacji w latach 2020-2021:
Rewitalizacja Szydłowa: biblioteka publiczna, teren po oczyszczalni ścieków i przy odsłonięciu geolo-
gicznym, parking przy ulicy Kieleckiej - 4 mln 500 tys. zł + 500 tys. zł parter prywatny na przebudowę 
i termomodernizację ratusza.

Zachęcamy Czytelników do zachowania tego numeru „Kuriera”, żeby w kolejnych 20 latach przeanalizować 
wydatki na inwestycje w latach 2020-2040.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Ireneusz Jastrząb

Wójt Gminy
(-) Jan Klamczyński

Razem: 50 mln zł (w tym własne ok. 19 mln zł
    i pozyskane ok. 31 mln zł)

OTWARCIE OŚRODKA ZDROWIA

W dn. 26 października 2018 r. miało miejsce oficjal-
ne otwarcie przebudowanego Ośrodka Zdrowia w 

Szydłowie. Po oficjalnych wystąpieniach wstęgę przecięli: 
wójt Jan Klamczyński, przewodniczący RG Ireneusz Ja-
strząb, dyrektor SPZOZ w Szydłowie lek. Wojciech Staak. 

Aktu poświęcenia budynku dokonał proboszcz ks. Ryszard 
Piwowarczyk. Gmina Szydłów dysponuje obecnie jednym 
z najnowocześniejszych tego typu obiektów w powiecie 
staszowskim.

PW
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Mamy nowoczesny Ośrodek Zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zre-
alizował projekt pn. „Przebudowa budynku i wypo-

sażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Szydłowie”.
 Zadanie współfi-
nansowane jest z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Działania 7.3 – ,,Infrastruk-
tura zdrowotna i społecz-
na”, Oś 7 „Sprawne usługi 
publiczne”, Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie ze środków 
EFRR wynosi 85% kosztów 
kwalifikowanych: 1 573 654,58 zł. 
Całkowity wkład własny: 982 525,76 zł.
Wartość projektu ogółem: 2 556 180,34 zł.  
Celem projektu jest „Poprawa jakości i dostępności 
świadczeń medycznych dla społeczności lokalnej poprzez 
przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Szydłowie wraz 
z zakupem sprzętu dla SPZOZ”.
 W ramach projektu przebudowano budynek 
Ośrodka Zdrowia, zmieniono konstrukcję dachową i spo-
sób użytkowania części pomieszczeń piwnicy. Przysto-

sowano budynek na potrzeby osób niepełnosprawnych 
poprzez zamontowanie windy wewnętrznej i platformy 
schodowej zewnętrznej oraz poszerzenie otworów drzwio-

wych. Zakupiono również 
sprzęt medyczny (aparat 
USG, spirometr) oraz sprzęt 
komputerowy wraz z nowo-
czesnym oprogramowaniem 
medycznym umożliwiają-
cym wdrożenie, prowadze-
nie i wymianę dokumentacji 
medycznej zgodnej ze stan-
dardem HL7 CDA oraz obo-
wiązującymi przepisami.    
 Roboty budowlane wy-
konała Spółdzielnia Rze-
mieślnicza w Busku Zdroju 

ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdroju. Nadzór inwe-
storski nad prowadzonymi robotami prowadziła firma: 
Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak, ul. Krakowska 
8, 28-200 Staszów.
 Roboty wykonano i zakończono zgodnie z zawar-
tą umową z Wykonawcą robót budowlanych. Budynek 
odebrano i przekazano Samodzielnemu Publicznemu Za-
kładowi Opieki Zdrowotnej w dniu 28-09-2018 roku.

Angelika Wójtowicz

Gmina Szydłów jest partnerem w projekcie realizowa-
nym przez Województwo Świętokrzyskie pn. „Szkol-

ne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzy-
skiego” (nazwa skrócona projektu: „e-Pracownie WŚ”). 
W ramach projektu zostanie wyposażona pracownia kom-
puterowa w Szkole Podstawowej w Solcu. 
 Wniosek projektowy wraz z wymaganymi załącz-
nikami przygotowany przez Departament Społeczeństwa 
Informacyjnego, został złożony w dniu 19 lipca 2018 r. do 
IZRPOWŚ 2014-2020 w ramach konkursu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2007-2014), Oś. Priorytetowa 
7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infra-
struktury edukacyjnej i szkoleniowej. Projekt został przy-
gotowany wspólnie z 49 Gminami – Partnerami. Celem 

Projektu jest wyposażenie pracowni komputerowych w 79 
obiektach szkół podstawowych zlokalizowanych na Ob-
szarach Strategicznej Interwencji – „Najgorszy dostęp do 
usług” publicznych.
 Wszystkie placówki zostaną wyposażone w kom-
pleksowe zestawy komputerowe z obsługą sieci radio-
wej Wi-Fi, systemem operacyjnym, pakietem biurowym 
i oprogramowaniem antywirusowym.
 Wydatki ogółem: 4 723 632,00 zł, w tym wydatki 
kwalifikowalne: 4 723 632,00 zł, dofinansowanie (75%): 3 
542 724,00 zł.
 Planowany termin realizacji zadania to IV kwartał 
2018 r.

Angelika Wójtowicz

e-Pracownia dla soleckiej szkoły
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W dn. 15 października br. odbyła się LV sesja Rady 
Gminy Szydłów. Podczas sesji, radni zaapelowali 

m.in. do władz państwowych o udzielenie pomocy sadow-
nikom w związku z ostatnimi klęskami oraz cenami owo-
ców poniżej kosztów produkcji.
 Stanowisko Rady Gminy Szydłów, podpisane 
przez wszystkich obecnych na posiedzeniu radnych zosta-
ło tego samego dnia wysłane do Prezydenta RP, Marszałka 
Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Parlamentarzystów 
Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzy-
skiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Prezesa Związku Sadowników RP.

APEL O POMOC DLA SADOWNIKÓW

Klęska urodzaju była jeszcze doskonale widoczna 18 paź-
dziernika br. Pozostawione na drzewach śliwki, których 
nie opłaciło się zrywać.

Szydłów, dnia 15 października 2018 r.

Stanowisko Rady Gminy Szydłów 
w sprawie trudnej sytuacji sadowników

Rada Gminy Szydłów jest głęboko zaniepokojona 
brakiem propozycji ze strony Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi dotyczących uregulowania trudnej sy-
tuacji jaka wystąpiła w tym roku na rynku owoców 
w województwie świętokrzyskim, w tym w Gminie Szy-
dłów. Na terenie Gminy Szydłów nastąpiła klęska uro-
dzaju. Nie zerwano tysięcy ton owoców ze względu na 
drastycznie niską cenę owoców wynoszącą nawet 30 
do 50 groszy za 1 kg. W 2017 roku warunki pogodowe 
spowodowały, że owoców zebrano na poziomie 10 do 
20% przeciętnych rocznych zbiorów. Polski rząd ogło-
sił, że udzieli wsparcia rolnikom, natomiast sadownicy 
z tej pomocy są wyłączeniu ze względu na to, iż w tym 
roku był urodzaj. Uważamy tę decyzję za błędną i wzy-
wamy do jej korekty. Sadownicy cały rok ponoszą kosz-
ty utrzymywania sadów, natomiast przez ostatnie lata 
zanotowali minimalne dochody ze sprzedaży owoców. 
Apelujemy o włączenie sadowników w zakres pomo-
cy udzielanej innym rolnikom, co pozwoli chociaż 
w symboliczny sposób zrekompensować straty jakie 
ponieśli.

Podpisy

3 września br. w miejscowości Raków nastąpiło otwar-
cie ofert na realizację zamówienia publicznego pn. 

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udzia-
łu OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków 
i Szydłów”.
• Części nr 1 - Zaprojektowanie (dla każdego obiektu 
osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie i prze-
prowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroin-
stalacji fotowoltaicznych
• Części nr 2 - Zaprojektowanie (dla każdego obiektu 
osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie instalacji 
kolektorów słonecznych
Z powodu braku ofert postępowanie unieważniono.
 W październiku br. zostanie ogłoszony powtórny 
przetarg, jego rozstrzygnięcie nastąpi do końca br. Z uwa-
gi na brak ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym 

Urząd Marszałkowski po pozytywnej opinii wydłużył ter-
min realizacji zadania. Inwestycja zostanie zrealizowana 
w I połowie przyszłego roku.

Agnieszka Bąk

INFORMACJA O PROJEKCIE OZE
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SZKOŁA W SZYDŁOWIE JAK NOWA!

Gmina Szydłów zrealizowała projekt pn. „Przebudowa, 
modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Pod-

stawowej w Szydłowie”. Zadanie współfinansowane jest 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Działania 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej”, Oś 7 „Sprawne usługi publiczne”, Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020.
 Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% 
kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 760 714,54 
zł. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

 W ramach projektu dokończona została przebu-
dowa poddasza budynku w którym powstały 4 nowe sale 
dydaktyczne. Wykonany został remont pozostałej części 
budynku oraz zakupione niezbędne wyposażenie dydak-
tyczne w ramach którego między innymi powstała nowa 
pracownia komputerowa i językowa.

 Celem projektu jest „Poprawa warunków kształ-
cenia poprzez poprawę dostępności infrastruktury, prze-
budowę i modernizację oraz doposażenie infrastruktury 
edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Szydłowie”.
 Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe-Handlowe K. Korus, S. Koło-
dziejczyk, „ESKO” S.C. , ul. Wrzosowa 28, 26-050 Za-
gnańsk. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami 
prowadziła firma: Usługi Budowlano-Projektowe Andrzej 
Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 28-200 Staszów.
 Roboty zostały zakończone zgodnie z zawartą 
umową i budynek został odebrany i przekazany Gminie 
w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

Tekst: Angelika Wójtowicz
Zdjęcia: Piotr Walczak

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Władysława w Szy-
dłowie realizuje Program 2018 – w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 
 Pomoc dla mieszkańców Gminy Szydłów ofero-
wana jest w formie artykułów żywnościowych. Miesz-
kańcy mogą otrzymać paczki żywnościowe po uzyskaniu 
skierowania po które należy zgłosić się do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie.
 Żywność może być przekazana zarówno rodzi-
nom jak i osobom samotnym. Należy spełnić warunki do-
chodowe tj. kryterium dla osoby samotnej wynosi 1.402 

zł, natomiast dla osoby w rodzinie – 1.056 zł oraz jeden 
z powodów udzielenia pomocy tj. ubóstwo, bezdomność, 
niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, inne. Paczki z żywnością będą do odbioru 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie raz na dwa 
miesiące. Wszelkie szczegółowe informacje zamieszczo-
ne są na stronie internetowej Parafii oraz Gminy Szydłów 
a także w gablocie informacyjnej.

Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej
w Szydłowie

Pomoc żywnościowa - Program 2018
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Wiosną br. Gmina Szydłów odniosła kolejny, wiel-
ki sukces w pozyskiwaniu środków unijnych. 

Konkursowy wniosek gminy z Działania 6.5 „Rewitali-
zacja obszarów miejskich i wiejskich” RPO WŚ został 
oceniony najwyżej spośród 54 poddanych ocenie for-
malnej. Dofinansowanie wyniesie niemal 4 mln zł!
 Wniosek pn. „Kompleksowa rewitalizacja wy-
znaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu 
zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” Gmina 
Szydłów złożyła w październiku 2017 r. W ramach rewita-
lizacji obszaru zaproponowano m.in. przebudowę i rozbu-
dowę budynku po tzw. „starej gminie” na bibliotekę wraz 
z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem przyległego te-
renu, zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kazimierza 
Wielkiego a rzeczką Ciekącą – ochrona odsłonięcia geo-
logicznego, zagospodarowanie terenu parkingu przy ul. 
Kieleckiej, montaż systemu monitoringu bezpieczeństwa 
miejsc publicznych oraz przebudowa i termomodernizacja 
budynku „ratusza” (partner prywatny).
 W dn. 18 kwietnia br., Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs i ogłosił, że ponad 
100 mln zł trafi do 26 gmin w regionie. Najwyżej spośród 
54 projektów oceniono ten z Gminy Szydłów, przyznając 

4 MLN NA REWITALIZACJĘ

69 punktów i dofinansowanie w wysokości 3 mln. 989 tys. 
zł. Do kwoty tej dołożonych zostanie 20% środków wła-
snych.
 Pre-umowa na dofinansowanie zadania zosta-
ła podpisana w dn. 6 czerwca 2018 r. w kościółku pw. 
Wszystkich Świętych. Obecnie gmina jest na etapie przy-
gotowywania projektów budowlanych. Termin zakończe-
nia projektu rewitalizacyjnego planowany jest na 2021 
rok.

Piotr Walczak

Parking wraz z przystankiem przy ul. Kieleckiej.

W miejscu „starej gminy” powstanie biblioteka.

Teren po starej oczyszczalni ścieków.

Budynek „ratusza”.

Wizualizacja budynku biblioteki od strony południowej.
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Dzięki unijnemu wsparciu nowoczesne i energoosz-
czędne oświetlenie uliczne zamontowane zostanie 

na terenie gminy Szydłów.
 W dniu 10 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Szy-
dłów Jan Klamczyński i Skarbnik Alicja Kłonicka podpi-
sali umowę z Województwem Świętokrzyskim reprezen-
towanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego 
umowę podpisali Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego – Adam Jarubas oraz Marek Szczepanik – Członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – na dofinanso-
wanie projektu pn. „Modernizacja 595 lamp oświetlenia 
ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych 
opraw typu LED – I etap”, współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrówno-
ważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020.
 Całkowita wartość projektu szacowana jest na 
kwotę 1 053 507,63 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR 
wynosi 85% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 
877 631,49 zł.
 Gmina Szydłów w ramach podpisanej umowy 
zmodernizuje 595 lamp oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Szydłów w oparciu o zastosowanie energoosz-
czędnych opraw typu LED. Wymienione zostaną oprawy, 
dobrane tak aby w jak największym stopniu zapewnić 

zgodność z wymogami normy oświetleniowej wraz z wy-
sięgnikami.
 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
w wyniku przeprowadzonej inwestycji będzie na pozio-
mie 43%, a ilość zaoszczędzonej energii oszacowano na 
181,788 MWh/rok. Emisja gazów cieplarnianych zmniej-
szy się natomiast o 145,07 tony równoważnika CO2/rok. 
Planowane zakończenie realizacji zadania planowane jest 
do końca listopada 2019 roku w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”.

Tekst: Angelika Wójtowicz
Fot. Mateusz Szwarc

LED-owe oświetlenie uliczne dla gminy

Podpisanie umowy na lampy LED - Urząd Gminy Szydłów. 
Od lewej: Janusz Machnik, Anna Pytowska, Angelika Wój-
towicz, Agata Suchojad, Marta Stachowicz-Hanczke, Ali-
cja Kłonicka, Jerzy Klamczyński, Marek Szczepanik, Jan 
Klamczyński.

Dofinansowanie na inwestycję w Gackach

W ramach rządowego program rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej- Otwarte Stre-

fy Aktywności (OSA), Ministerstwo Sportu i Turystyki 
przyznało Gminie Szydłów dofinansowanie w wysokości 
50 000 zł na realizację zadania pn. ,,Budowa siłowni ze-
wnętrznej wraz z placem zabaw w Gackach”.
 W ramach inwestycji zostanie wybudowana infra-
struktura sportowo-rekreacyjna o charakterze wielopoko-
leniowym w miejscowości Gacki, na działce o numerze 
ewd. 78 (plac obok remizy OSP). 
 Plac zabaw składać się będzie z 6 urządzeń: ze-
staw zabawowy, huśtawka wahadłowa, huśtawka ważka, 
kiwak sprężynowy, karuzela barierkowa oraz zestaw gim-

nastyczny składający się z 5 urządzeń sprawnościowych. 
Siłownia plenerowa zostanie wyposażona w 5 zestawów 
do ćwiczeń rozciągających i siłowych. W strefie relaksu 
znajdować się będzie stół do gry w szachy i chińczyka 
oraz betonowy stół do gry w tenisa stołowego. Całość te-
renu będzie ogrodzona, a także zostanie posadzona roślin-
ność.  
 W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetar-
gowego wyłoniono wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Inżynieryjne ,,ADMA” Sp. z o.o., ul. Ko-
ściuszki 68, 28-200 Staszów.
 Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyno-
si 186 000,00 zł, a jego zakończenie planowane jest na 
grudzień 2018 r.  

Angelika Wójtowicz
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Ochotnicza Straż Pożarna w Grabkach Dużych zreali-
zowała projekt pn. „Budowa infrastruktury rekre-

acyjnej w Grabkach Dużych”.
 Zadanie współfinansowane jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 
 Refundacja zadania inwestycyjnego wynosi 100 %, 
co stanowi kwotę 80 089,21 zł i obejmuje koszty projektu 
budowlanego, robót budowlanych i promocji projektu.  
 Celem operacji jest „Podniesienie atrakcyjności 
turystycznej i standardu życia mieszkańców poprzez budo-
wę infrastruktury rekreacyjnej w Grabkach Dużych”.
 W ramach projektu wykonano plac zabaw skła-
dający się z kilku urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, si-
łownię zewnętrzną z urządzeniami do ćwiczeń siłowych 
i rozciągających oraz kilka miejsc parkingowych. Infra-
struktura przeznaczona jest zarówno dla osób dorosłych 
jak i najmłodszych mieszkańców. Realizacja zadania ko-
rzystnie wpłynie na promocję regionu, a także przyczyni 
się do integracji mieszkańców. 

Nowoczesny plac rekreacyjny w Grabkach

Roboty budowlane oraz dostawę i montaż urządzeń wy-
konała firma APIS POLSKA Sp. z o.o, ul. 3-go Maja 85, 
37-500 Jarosław. 
 Roboty wykonano i zakończono zgodnie z zawar-
tą umową i dokumentacją techniczną. Infrastrukturę ode-
brano i przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Grab-
kach Dużych w dniu 14-09-2018 roku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabkach Dużych

Artykuł reklamowy
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PIĘKNY JUBILEUSZ
W dniu 3 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Szydło-

wie w uroczystej oprawie 4 pary z gminy Szydłów 
świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
 Złote Gody to jubileusz, obchodzony w naszej pol-
skie tradycji szczególnie uroczyście. Obecność Jubilatów 
dowodzi, że dochowali wbrew wszelkim przeciwnościom 
przysięgi małżeńskiej, bo przecież miłość jest dawaniem, 
nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, zaufaniem, 
nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym 
dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku.
W tym roku złote gody świętowali Państwo: Janina 
i Adam Kwiecień, Ewa i Tadeusz Palmąka, Danuta 
i Zygmunt Turlińscy, Henryk i Henryka Walkowicz.
 Jubilatów i Gości powitał Wójt Gminy Szydłów, 
po czym dodał: Szanowni Jubilaci! Minęło 50 lat, lub wię-
cej od chwili kiedy połączyliście swój los. Wytrwaliście 
długie lata w miłości od kiedy złączeni uczuciem i wza-
jemną ufnością powiedzieliście sobie słowo „tak” i włoży-
liście obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrze-
czenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było tylko 
dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i poszano-
waniem. Jesteście przykładem dobrych rodzin, przykładem 
dla młodego pokolenia właściwego podtrzymywania war-
tości rodzinnych. Możecie również z dumą stwierdzić, że 
dobrze wywiązywaliście się ze swoich obowiązków wobec 
siebie, dochowując sobie przez tyle lat miłości i wierno-
ści małżeńskiej. Z tej tak miłej okazji, jubileuszu Waszego 
pożycia małżeńskiego składam Wam, Drodzy Jubilaci gra-
tulacje za chlubne przeżycie tak pięknej, wspólnej drogi 
życia. Za Waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, 
łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy 
siwy włosy na Waszej skroni. Moje skromne słowa nie by-

łyby pełne, gdybym w tak ważnym dniu nie złożyła Pań-
stwu życzeń na przyszłość. Życzę Wam, Drodzy Państwo 
długich i pogodnych lat życia. Życzę wszystkiego najlep-
szego w następnych latach! 
 Po wójcie głos zabrała Z-ca kierownika USC 
Agnieszka Wilk informując, że z kancelarii Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej napłynęły medale z okazji 50-le-
cia pożycia małżeńskiego. Przyznanie odznaczenia, to wy-
raz szacunku Państwa Polskiego dla małżonków, którzy 
przeżyli wspólnie 50 lat. Odznaczenia jubilatów medalem 
w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokonał 
Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński. 
 Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani kwiata-
mi i upominkami ufundowanymi przez Gminę Szydłów. 
Do życzeń Pana Wójta dołączyli: Z-ca Przewodniczące-
go Rady Gminy Szydłów Jerzy Klamczyński, Skarbnik 
Gminy Szydłów Alicja Kłonicka i Agnieszka Wilk – Z-ca 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Był poczęstunek, 
szampan i dużo pięknych wspomnień. 
 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szydłowie 
zachęca i prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które będą 
obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, oraz 
par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniej-
szych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. 
 Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów 
mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie 
gminy Szydłów. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubila-
ci lub osoby im najbliższe. 

Agnieszka Wilk
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„NASZA NIEPODLEGŁA” Z SENIORAMI
W niedzielę, 14 października br. w strażnicy OSP 

w Gackach Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
z Gacek i Mokrego zorganizowało imprezę patriotyczną 
„Nasza Niepodległa” z seniorami, by wspólnie upamiętnić 
Jubileusz Stulecia Odzyskania Niepodległości.

 Pomysł organizacji spotkania zrodził się z miłości 
do Niepodległej, z potrzeby uczczenia wydarzeń związa-
nych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w wyjąt-
kowy sposób oraz umożliwienia osobom starszym spotka-
nia się w miłym gronie, ponieważ najczęściej przebywają 
w domu a chcielibyśmy, by częściej się aktywizowali, bo 
potrzebują spotkań i rozrywki.

 Wieczór umilił koncert pt. „Z pieśnią do wol-
ności” w wykonaniu Zespołu śpiewaczego Kasztalon 
pod kierunkiem Adama Barabasza z Rakowa, w którego 
skład wchodzą osoby z miejscowości Gacki, Potok, Ko-
rytnica, Szydłów, Brzeziny. Zespół Kasztalon w swoim 
repertuarze ma pieśni ludowe, kolędy, pastorałki, pieśni 
patriotyczne i biesiadne. Koncertuje na imprezach plene-
rowych w gminie i województwie świętokrzyskim, a tak-
że podczas kameralnych koncertów, często w miejscach 
sakralnych.
 Zgromadzeni mogli śpiewać wspólnie z chórem 
piękne pieśni polskie, popularne piosenki patriotyczne 
oraz degustować przygotowane potrawy. Taka forma inte-
gracji bardzo spodobała się seniorom.

 Obecni byli również zaproszeni goście m.in. Wójt 
Gminy – Jan Klamczyński, który pogratulował inicjatywy 
wręczając na ręce inicjatorki imprezy upominek, Dyrektor 
Gimnazjum w Szydłowie Dorota Kowalczewska-Spetel, 
ks. Sebastian Wideł i radni miejscowości Gacki.
 Koncert dedykowany był mieszkańcom Gacek 
i Mokrego, w tym seniorom, dla których prezentowany 
repertuar jest szczególnie bliski oraz wszystkim gościom, 
aby w atrakcyjny sposób pokazać wartości na których bu-
dował się patriotyzm.
 Dziękujemy wszystkim za przybycie, wsparcie 
i każdą pomoc w organizacji tej uroczystości.

Karolina Samiec

NAD MORZE ZA EKONOMICZNĄ WIEDZĘ

Uczniowie klasy IV „b” ze Szkoły Podstawowej 
w Szydłowie zajęli 2 miejsce w konkursie eko-

nomicznym dla szkół z całego terenu LGD „Białe 
Ługi”(7 gmin). 
 Nagrodą był 10-dniowy pobyt na obozie nad 
morzem w Międzywodziu.  Uczniowie wykazali się 
ogromną wiedzą z zakresu ekonomii i biznesu. Ser-
decznie gratulujemy!
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Gminne Centrum Kultury zorganizowało, tak jak w ca-
łej Polsce, akcję Narodowego Czytania, którego kul-

minacja odbyła się 8 września 2018 r. w kościółku p.w. 
Wszystkich Świętych w Szydłowie. Zainaugurowana 
przez Parę Prezydencką tegoroczna odsłona Narodowego 
Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, pod-
czas której czytane mogły być aż dwie lektury.

NARODOWE CZYTANIE 2018
 Wybraną książką Narodowego Czytania na 2018 
rok było Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto, 
Para Prezydencka zaproponowała również 44 teksty Anto-
logii Niepodległości.
 Bardzo ważnym było, aby tegoroczna akcja, 
oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja 
czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu odzy-
skania niepodległości.
 Akcja czytania w Szydłowie spotkała się z bardzo 
dużym zainteresowaniem mieszkańców i czytaliśmy po-
nad 2 godziny. Bardzo dziękujemy za współudział w zor-
ganizowaniu tak wspaniałej akcji promującej czytelnic-
two. Mamy nadzieję, że spotkamy się również za rok.

Tekst i fot. Maria Stachuczy

W dn. 15 października br. w Urzędzie Gminy w Szy-
dłowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Wójt Gminy Szydłów podziękował pedago-
gom za codzienny, nauczycielski trud.
 W spotkaniu uczestniczyli pedagodzy z gminnych 
placówek oświatowych, nauczyciele emeryci, Jerzy Klam-
czyński - wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz pracow-
nicy Zespołu Obsługi Szkół - kierownik Mariusz Mister-
kiewicz i księgowa Krystyna Wojterska. Wójt Gminy 
Szydłów Jan Klamczyński podziękował nauczycielom za 
codzienną pracę na polu edukacji i wychowywania dzieci 
oraz młodzieży. Dyrektorzy placówek, panie: Dorota Ko-
walczewska-Spetel (Publiczne Gimnazjum w Szydłowie), 

SPOTKANIE NA DZIEŃ NAUCZYCIELA
Krystyna Żmuda (Szkoła Podstawowa w Szydłowie), 
Anna Kucharska (Szkoła Podstawowa w Solcu), Stani-
sława Trelińska (Publiczne Przedszkole w Szydłowie) 
otrzymały od wójta podziękowania w formie dyplomów 
i nagrody za wzorowe zarządzanie swoimi jednostkami. 
Dyrektorzy nagrodzili tych nauczycieli, którzy w ubie-
głym roku szkolnym wyróżnili się szczególnymi osią-
gnięciami zawodowymi. Po części oficjalnej, przy ciastku 
i kawie, dyskutowano nad bieżącymi problemami oświaty, 
których, w dobie pospiesznej reformy szkolnictwa i nie-
ustannie zmieniających się przepisów, nie brakuje.

Piotr Walczak
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Rok 2017 był na Węgrzech rokiem świętego Włady-
sława – wielkiego władcy, który w tym kraju odbiera 

szczególną cześć. Jest także patronem Polonii węgierskiej 
i co najważniejsze od ponad 660 lat nieprzerwanie patro-
nuje kościołowi naszej wspólnoty parafialnej. Fundator 
drewnianego kościoła szydłowskiego, król Władysław 
Łokietek, zawierzył go swojemu patronowi Św. Włady-
sławowi - królowi Węgier. Jak wiemy z historii kościół 
ten nie przetrwał, został strawiony przez ogień podczas 
jednego z pożarów, które co jakiś czas nawiedzały osa-
dę. Odbudowy zniszczonej świątyni podjął się syn Wła-
dysława Łokietka – król Kazimierz Wielki w roku 1350 
– 1355. Wybudowany z czerwonej cegły kościół górował 
nad zabudowaniami okolicy. Zarówno król jak i parafianie 
pozostali wierni swemu patronowi. Nowo wybudowana 
świątynia służy parafii Szydłów po dziś dzień. I tak jak 
kiedyś, tak i dziś zachwyca swoim pięknem turystów i go-
ści, miejscowych napawa dumą, a Święty Patron obdarza 
potrzebnymi łaskami.
 Celem ogłoszonego Roku św. Władysława na Wę-
grzech było jak najszersze spopularyzowanie życia i dzieła 
świętego nazywanego „rycerzem Chrystusa”. Wychodząc 
naprzeciw temu celowi i stawiając sobie za punkt honoru 
przedstawienie życia i dzieła naszego Patrona wszystkim 
parafianom, Gospodarz naszej świątyni ks. Ryszard Piwo-
warczyk podjął kilka działań i inicjatyw by tak się stało. 

 W dniach od 23 do 27 czerwca miały miejsce Pa-
rafialne Misje, których hasłem przewodnim było: „Święty 
Władysław – Patron godny naśladowania”. Każdego dnia 
parafianie poznawali coraz to nowe aspekty życia czczo-
nego Patrona. Pochylaliśmy się nad dzieciństwem i mło-
dymi latami Władysława spędzonymi w Polsce, a które 
można uznać za wzór pięknego wzrastania ku wartościom 
uniwersalnym oraz w miłości do Boga i Ojczyzny. Zoba-
czyliśmy naszego Świętego jako króla i rycerza Chrystu-
sowego, szczególnego sługę Maryi. Dał się nam poznać 
jako osoba będąca wzorem życia ascetycznego, pokuty 
i wierności Chrystusowi do końca swoich dni. A z dru-

giej strony to dumny, srogi i nieugięty władca, którego 
waleczność i odwaga odbiły się szerokim echem w ów-
czesnej Europie i są przekazywane przez pokolenia aż po 
dziś dzień. To człowiek stanowiący surowe prawo i je eg-
zekwujący. Nie miał litości dla złoczyńców, a odznaczał 
się niezwykłym miłosierdziem dla biednych, uciśnionych 
i potrzebujących. O jego wielkości świadczy fakt, iż po 
jego śmierci naród węgierski wstrzymywał się od tańców 
i muzyki przez trzy lata. Przewodnikiem w naszym czasie 
ze Świętym Władysławem był O. Paweł Denisiewicz, kar-
melita, który przez 12 lat był proboszczem na Węgrzech. 
Dobrze zatem poznał ten kraj, jego zwyczaje i kult jakim 
naród węgierski darzy naszego Patrona. Cieszymy się ze 
wspólnego czasu i dziękujemy za ubogacenie wiarą i wie-
dzą o naszym Świętym i kraju którego koronę dzierżył. 

 Kolejnym przedsięwzięciem była obecność w na-
szym kościele wystawy pt.: „Święty Władysław – król wę-
gierski z rodu Piastów”. Historia związana z pojawieniem 
się wystawy w naszej świątyni jest dość zawiła. A zaczęło 
się od Świętego Krzyża, gdzie wystawa ta trafiła z Węgier 
za sprawą przełożonego świętokrzyskich Oblatów. Miejsce 
to również ma swoje szczególne miejsce w naszej wspól-
nej historii, gdyż pierwszy król Węgier św. Stefan wysłał 
z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha swojego syna św. 
Emeryka. Na drogę powierzył mu Relikwie Drzewa Krzy-
ża Świętego, które to miały chronić go od wszelkiego zła. 
Kronikarz Jan Długosz pisze, iż relikwie zostały pozo-
stawione przez św. Emeryka na Łyścu, obecnie Świętym 
Krzyżu. Legenda zaś mówi jakoby św. Emeryk, przeby-
wając w gościnie u króla Polskiego Bolesława Chrobrego, 
wybrał się razu pewnego na polowanie podczas którego 
dojrzał dorodnego jelenia za którym udał się w pogoń. 
Biedne zwierze uciekając zaplątało się w zaroślach. Króle-
wicz dogonił zbiega i już miał wypuścić strzałę, gdy jeleń 
odwrócił głowę z pięknym porożem w stronę królewicza. 
W jego wieńcu ujrzał Emeryk świetlisty krzyż, który go 
oślepił, aż musiał zasłonić oczy, a wtedy zwierzę rozpłynę-
ło się w powietrzu. Całe zdarzenie miało miejsce na wzgó-

CZAS ŚWIĘTEGO WŁADYSŁAWA
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rzu, które potem zaczęto nazywać Świętym Krzyżem i na 
którym stanął klasztor gdzie przechowywano podarowane 
przez królewicza Emeryka relikwie krzyża świętego. Wy-
stawę na Świętym Krzyżu zobaczył ks. Proboszcz R. Pi-
wowarczyk, który od opata sanktuarium dowiedział się, że 
jest ona własnością Rządu Węgierskiego, a opiekę nad nią 
w Polsce sprawuje Pani konsul generalna republiki Węgier 
– Adrienne Kormendy. I tak rozpoczęły się starania by wy-
stawę mogli oglądać nasi parafianie. Pani konsul zgodziła 
się na spotkanie i w konsekwencji na obecność wystawy 
w murach naszej średniowiecznej świątyni. Szczegóły 
natomiast należało uzgadniać z prof. Arkadiuszem Nowa-
kiem z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
który został opiekunem wystawy z ramienia Pani konsul. 
Rozmowy z Panem profesorem, uzgadnianiem terminów, 
transportem i aranżacją wystawy w kościele zajęła się na-
sza parafianka, a jednocześnie studentka wyżej wymienio-
nego Uniwersytetu – Kamila Pytowska. I w ten oto sposób 
przez ponad trzy miesiące wszyscy odwiedzający nasz ko-
ściół mieli możliwość zapoznać się z jej treścią.
 Istotnym i niezwykle ważnym działaniem było po-
wzięcie decyzji o powiększeniu w świątyni pamiątek zwią-
zanych ze Św. Władysławem. Zazwyczaj w kościołach nie 
brak jest pamiątek dotyczących świętych patronów. Są oni 
upamiętniani przede wszystkim w ołtarzu głównym bądź 
w ołtarzach bocznych, możemy ich podziwiać na ściennych 
malowidłach czy obrazach. Nierzadko ich wizerunki są na 
feletronach i sztandarach. Niektóre kościoły mogą się po-
szczycić relikwiami swoich patronów. Pod tym względem 
nasz kościół wydawał się być ubogi. Na próżno szukać 
Świętego Władysława w ołtarzu głównym, w którym obok 
Maryi z małym Jezusem na rękach są Św. Paweł i Piotr. 
Nie ma też żadnego ołtarza bocznego z którego król Wę-
gierski spoglądałby na wierny lud szydłowski. Najcenniej-
szą pamiątką był obraz wiszący na ścianie w prezbiterium 
przedstawiający całą sylwetkę króla Władysława oraz wi-
zerunek świętego na mocno już sfatygowanym sztandarze. 
Ksiądz Proboszcz postanowił zaadaptować niewykorzy-
staną do tej pory niewielką wnękę w Kaplicy Literackiej 
i oddać ją Świętemu Władysławowi. Wybór od razu był 
jeden – Herma Świętego - nie mogło to być nic innego. 

Relikwiarz zwany Hermą Świętego Władysława jest jedną 
z trzech, obok Prawicy Świętego Stefana i Korony Świę-
tego Stefana, najważniejszych relikwii narodu węgierskie-
go. Zawiera kość czaszkową króla. Oryginalny relikwiarz 
wykonany został w Wielkim Waradynie, obecnie miasto 
Oradea w Rumunii, z pozłacanego srebra wysokości 64,5 
cm uznane za arcydzieło sztuki złotniczej średniowieczne-
go Królestwa Węgier. Jej dzieje są dość ciekawe ale naj-
bardziej interesujący nas fakt to krótki pobyt relikwiarza 
w Polsce w Pułtusku. A teraz przed kopią tego relikwiarza 
mogą zanosić swe modły szydłowscy parafianie. Piękne 
popiersie dla naszej świątyni wykonał pan Grzegorz Wiatr, 
dyplomowany konserwator zabytków, któremu należą się 
serdeczne podziękowania. 
 Uwieńczeniem i pięknym podsumowaniem dzia-
łań związanych z popularyzacją Świętego Władysława 
wśród parafian szydłowskich była uroczystość odpustowa 
ku czci świętego 27 czerwca bieżącego roku. Uroczystej 
sumie odpustowej przewodniczył Ks. Biskup Andrzej 
Kaleta, który wygłosił okolicznościową homilię. Mszę 
Świętą koncelebrowali ks. dziekan Franciszek Siarek, O. 
Misjonarz Paweł Denisiewicz, ks. dr habilitowany Roman 
Sieroń – prof. KUL, ks. Proboszcz Ryszard Piwowarczyk 
oraz liczni księża z dekanatu przybyli na tą uroczystość. 
Podczas Mszy poświęcona została przez ks. Biskupa Her-
ma Św. Władysława. Cieszymy się, iż Pani Konsul Węgier 
Adrien Kormendy odpowiedziała pozytywnie na zapro-
szenie i wspólnie modliliśmy się do naszego Świętego. 
Uroczystość zgromadziła wielką ilość parafian i gości, 
a także lokalnych władz samorządowych, zespół Kaszta-
lon swoim śpiewem ubogacił liturgię. Na tą okoliczność 
została wydana, ubogacona o nowe treści, książka pt.: 
„Władysław – Oblicze Świętego”. Publikacja autorstwa 
ks. Ryszarda Piwowarczyka i Kamili Pytowskiej została 
poszerzona o tekst sztuki o świętym Władysławie, która 
została napisana i wystawiona w naszym kościele farnym 
w 2015 r. przez naszych parafian.

Kamila Pytowska
Fot. Ks. Mariusz Chmura
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60 LAT OSP RUDKI
W wietrzne, niedzielne popołudnie, 1 lipca br. Ochot-
nicza Straż Pożarna w Rudkach świętowała jubileusz 
60-lecia swego istnienia.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia na plac 
przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Rud-

kach pododdziałów. Następnie odprawiono uroczystą 
Mszę Świętą, podczas której dokonano poświęcenia no-
wego sztandaru dla jednostki w Rudkach. Mszę Świętą 
koncelebrowali ks. Edward Szymczyk – proboszcz para-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w Potoku oraz ks. Ryszard 
Piwowarczyk – proboszcz parafii pw. Świętego Włady-
sława w Szydłowie.

 Uroczystości na placu zapoczątkowało złożenie 
meldunku przez dowódcę uroczystości Waldemarowi 
Pawlakowi – Prezesowi Zarządu Głównego Związku 
OSP RP. Następnie przywitano gości. Rolę gospodarza 
pełnili Tadeusz Kałandyk – prezes OSP Rudki, Andrzej 
Klikowicz – naczelnik OSP Rudki oraz Wójt Gminy Szy-
dłów Jan Klamczyński a zarazem Prezes Zarządu Od-
działu Gminnego OSP RP w Szydłowie. Formalną stronę 
uroczystości prowadził mł. kpt. Łukasz Kruk – funkcjo-
nariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Staszowie. Po przywitaniu gości przedstawiono rys 
historyczny jednostki OSP Rudki.

 Podczas obchodów zasłużonym druhom wręczo-
no okolicznościowe odznaczenia i wyróżnienia. Aktu 
nadania nowego sztandaru dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Rudkach dokonał Waldemar Pawlak – Prezes 
Zarządu Głównego Związku OSP RP, sztandar został do-
datkowo uhonorowany srebrnym medalem za „Zasługi 
dla Pożarnictwa”.
 Przemówienia zaproszonych gości zakończyły 
część oficjalną. Wystąpili m.in. Waldemar Pawlak, Mi-
rosław Pawlak, Marek Szczepanik, Michał Skotnicki, 
mł. bryg. Grzegorz Rajca, Jan Klamczyński. Do miłych 
akcentów należy zaliczyć przekazanie przez przemawia-
jących okolicznościowych listów gratulacyjnych oraz 
upominków.

 Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili 
wszystkich uczestników na poczęstunek przygotowany 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudkach.
 Zwieńczeniem uroczystości była zabawa tanecz-
na, na której mieszkańcy i goście bawili się do białego 
rana.
 Organizatorami uroczystości jubileuszowych był 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudkach oraz Za-
rząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szydłowie przy 
wsparciu udzielonym przez Gminę Szydłów.
 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudkach 
składa serdeczne podziękowania za współfinansowa-
nie sztandaru dla: Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza 
Wrześniaka, Banku Spółdzielczego w Szydłowie, firmy 
Ekoplon Sp. z o.o. Sp.k., firmy Emizet Sp. z o.o., Przed-
siębiorstwa Handlowo Usługowego EMTRANS – To-
masz Bassa oraz mieszkańcom sołectwa Rudki.

Tekst i zdjęcia: 
Sylwester Celejowski
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W niedzielę, 6 maja br. w Szydłowie odbyły się Gmin-
ne Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła 

się od przemarszu pocztów sztandarowych na cmentarz 
parafialny w Szydłowie, gdzie odbył się uroczysty apel, na 
którym wspominano zmarłych strażaków.

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwo-
ści którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Sprzęt ratownictwa medycznego dla OSP
W dniu 22 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-

ny w Szydłowie odbyło się uroczyste przekazanie 
sprzętu ratownictwa medycznego. Z rąk wójta gminy Jana 
Klamczyńskiego strażacy ochotnicy z trzech jednostek 
OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego tj. Kotuszów, Szydłów, Wola Żyzna otrzymali 
najnowsze zestawy toreb medycznych PSP/OSP R1 oraz 
defibrylatory. 
 Sprzęt zakupiono z środków Funduszu Sprawie-
dliwości którego dysponentem jest Minister Sprawie-
dliwości. Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota prze-
kraczająca 30 tys. złotych z czego 99% wkładu pokryło 
Ministerstwo Sprawiedliwości a 1% Gmina Szydłów.

Sylwester Celejowski

 Następnie po uroczystym apelu odbyła się msza 
święta którą koncelebrowali ks. proboszcz Ryszard Piwo-
warczyk oraz ks. wikariusz Mariusz Chmura w intencji 
druhów strażaków oraz ich rodzin.

 Dalsza część uroczystości odbyła się na placu 
przed Domem Strażaka w Szydłowie, gdzie uroczyste ży-
czenia w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szydłowie złożyli: 
Jan Klamczyński – prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Szydłowie oraz Michał Skotnicki - 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Staszowie.
 Po życzeniach odbył się skromny poczęstunek 
który ufundowało prezydium Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej OSP RP w Szydłowie.

Tekst i fot. Sylwester Celejowski



Strona 18 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2018 (LXIV)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

Z ŻYCIA STS
Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie od maja do paź-

dziernika 2018 r. uczestniczyło w wielu wydarzeniach 
o charakterze patriotycznym.

22 maja strzelcy pełnili wartę w Oględowie pod płytą upa-
miętniającą pobyt Komendanta 1. Brygady Legionów Jó-
zefa Piłsudskiego w 1914 i 1915 r.

12 sierpnia, w Daleszycach strzelcy wzięli udział w ob-
chodach 74. rocznicy wymarszu 1 Bat. 4 PP AK na Akcję 
„Burza”.

15 czerwca w Kielcach - Bukówce strzelcy uczestniczyli 
w uroczystości Święta Pułkowego „Czwartaków”.

W dn. 8 września w Cisowie odbyła się uroczystość prze-
niesienia Krzyża z kopca upamiętniającego odzyskanie 
niepodległości. Kopiec został usypany przez mieszkań-
ców Cisowa w 1928 r. Uroczystości towarzyszyła wysta-
wa portretowa Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego przy-
gotowana przez komendanta STS Mariana Lesiaka.

W dn. 29 września strzelcy i strzelczynie STS przebywa-
li w Krakowie na Wawelu, gdzie oddali hołd Marszałko-
wi Polski Józefowi Piłsudskiemu. Wyjazd zaplanowano 
w związku z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę.

Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie
Zdjęcia ze zbiorów STS
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21. ŚWIĘTO ŚLIWKI
W dn. 4 i 5 sierpnia br. odbyło się w Szydłowie 21. 

Święto Śliwki. Impreza przyciągnęła do Szydłowa 
tłumy mieszkańców i gości. 
 Zaszczytne funkcje starostów imprezy pełnili Iza-
bela Kaniszewska i Rafał Cecot. Jeszcze przed imprezą 
aktywnie udzielali się w mediach m.in. TVP gdzie zachwa-
lali owoce z Szydłowa ale zwracali także uwagę na klęskę 
urodzaju i drastycznie niskie ceny owoców. Starościna 21. 
Święta Śliwki Izabela Kaniszewska ma 34 lata i mieszka w 
Szydłowie. Wspólnie z mężem Łukaszem gospodarują na 
15 hektarach. W ich sadach dominuje śliwa, ale uprawiają 
także morele, czereśnie, jabłonie, a nawet kapustę pekińską. 
Starosta 21 edycji Święta Śliwki Rafał Cecot  pochodzi z 
Szydłowa,  z wykształcenia jest  inżynierem ogrodnictwa. 
Gospodarstwo sadownicze prowadzi od 18 roku życia, choć 
już wcześniej, jako nastolatek pomagał rodzicom w pracach 
polowych. Ma 34 lata i od prawie 7 lat prowadzi 12-hekta-

rowe sady na terenie gminy Szydłów z żoną Mileną. Upra-
wia około 20 odmian śliwek ale także czereśnie i morele. 
 Święto Śliwki jak zwykle obfitowało w wiele atrak-
cji m.in. lunapark, kiermasz, wędzenie śliwek na laskach, 
konkurs stoisk sołeckich (wygrał Kotuszów), piana party, 
eksplozje kolorów i inne. Na scenie wystąpili m.in. Czado-
man, Verba i Mario Bischin.
 Sponsorami tegorocznej imprezy były firmy: EKO-
PLON Sp. z o.o. Sp. k., Bank Spółdzielczy w Szydłowie, 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 
Kolporter, Lewiatan, Centrum Agrobud, SPAR Szydłów, 
MotoAgromax, Toolmex Truck, Wrześniak Glassworks, 
SBS Godziszewscy, Kamrad, Instal-Groch, Bożena Chmie-
lewska, Furmanek Renewal, Lord, Rob-Bud, Gospoda Ry-
cerska, Michał Palmąka, Mot-Pol Mirosław Misterkiewicz, 
Gra-Pal Krzysztof Skwark. Partnerzy: LGD Białe Ługi oraz 
ARiMR.

Red.
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JUBILEUSZOWY TURNIEJ RYCERSKI
W dniach 21 i 22 lipca br. odbył się w Szydłowie ju-

bileuszowy 20. Międzynarodowy Turniej Rycerski 
o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego. W tym roku, z ini-
cjatywy wójta Jana Klamczyńskiego, impreza połączona 
była z obchodami 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Dodatkowo w tych dniach, 
w Szydłowie swoje 10-lecie świętowało Stowarzyszenie 
Króla Kazimierza Wielkiego a w Grabkach Dużych 20-le-
cie obchodziło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłow-
skiej. 

 Pierwszy dzień rozpoczął się od występów folklo-
rystycznych zespołów z województwa świętokrzyskiego. 
W sobotę, w budynku ratusza miała miejsce promocja no-
wego produktu lokalnego „Śliwka szydłowska” – suszo-
nej śliwki w czekoladzie. Po południu rozpoczęły się pre-
zentacje rycerskie. Poprzedził je przemarsz uczestników 
z biało-czerwonymi chorągiewkami ulicami Szydłowa. 
Na placu zamkowym wręczono  medale na 20-lecie Woje-
wództwa Świętokrzyskiego dla zasłużonych osób z Gmi-
ny Szydłów. Wręczono także okolicznościowe puchary na 
100-lecie Niepodległości ufundowane przez Hutę Szkła 
Gospodarczego w Grzybowie. Pod wieczór odbyła się wi-
dowiskowa bitwa o zamek rozegrana u podnóża szydłow-
skiego zamku.

 Drugi dzień imprezy rozpoczął się od Mszy Św. 
Po mszy, barwny korowód rycerstwa przemaszerował na 
plac zamkowy. Przed publicznością zaprezentowały się 
grupy polskie i zagraniczne: ze Słowacji, Węgier oraz (po 
raz pierwszy) z Włoch i Czech. W imprezie uczestniczyła 
Raquel Esteban Martin z Hiszpanii, która jest prezesem 
Europejskiej Konfederacji Festiwali i Wydarzeń Histo-
rycznych. W trakcie turnieju odbyły się warsztaty kowal-
stwa artystycznego wraz z konkursem na najlepsze dzieło 
kowalskie tematycznie nawiązujące do Szydłowa. Odbył 
się także 3. Turniej Łuczniczy o Sakiewkę Zbója Szydło, 
który wygrała Anna Płotycia z Wołczyna. Tytułowy miecz 
Kazimierza Wielkiego zdobył w turnieju bojowym Michał 
Bednarski z Kielc.
 Tegoroczny turniej zorganizowało Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej wraz z Urzędem Gminy 
i Bractwem Rycerskim Zamku Szydłów. Patronat hono-
rowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego i Wojewoda Świętokrzyski. Patronat medialny 
objęły redakcje: Radio Kielce, Echo Dnia, TVP3 Kielce 
i Portal Informacji Kulturalnej. Imprezę wsparło bardzo 
wielu darczyńców i sponsorów. Oto oni: ENEA Elektrow-
nia Połaniec (sponsor strategiczny), EKOPLON Sp. z o. o. 
Sp. k. (sponsor strategiczny), Stowarzyszenie Króla Kazi-

mierza Wielkiego (fundator miecza), Polonica D.Com Sp. 
z o.o. S.K.A. , Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrze-
śniak, Zakład Sieci Wodociągowych Instal-Groch,  Zakład 
Wyrobów Metalowych EMIZET Sp. z o.o., Przedsiębior-
stwo robót telekomunikacyjnych i elektromontażowych  
Telbud-Rem, Bank Spółdzielczy w Szydłowie, Intester Sp. 
z o.o., Starostwo Powiatowe w Staszowie, LOTTO, PSB 
Polskie Składy Budowlane, Stawecki Holding Sp. z o.o. 
Sp. k., Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A., Progress Eco 
Sp. z o.o. sp. k., Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Biu-
ro Projektowe z Wykonawstwem Zygmunt Drzymalski, 
Enrem Połaniec Sp. z o.o., Zbigniew Zieliński Gospodar-
ka Odpadami, Zakład Pracy Chronionej Subor, Kopalnia 
Gipsu Leszcze S.A., Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Dolina 
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Nidy Sp. z o.o., Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd 
Sp. z o.o. w Niwnicach, PPHU Galpol Krzysztof Galus, 
Centrum Ogrodniczo-Budowlane Stefan Godziszewski, 
KAMRAD Instalacje Sanitarne Radosław Kogut, Kolpor-
ter sp. z o.o. sp. k. Grzegorz Fibakiewicz, Świętokrzyska 
Fabryka Okien i Drzwi „KASTEL” Sp. z o.o., ZMK SAS 
Spółka z o.o. Mieczysław Sas, Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Techniczne SUPON Sp. z o.o., Furmanek Renewal Sp. 
z o.o. S.K.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe ESKO s.c., Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowe Tarkor Władysław Smoleń, Koło Łowieckie 
Odyniec w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury w Kiel-
cach, Dylmex Tomasz Dyl, Fabet S.A., ZPUE S.A. Ko-
ronea Group, Zakład Remontowo-Budowlany ADMA, 

Usługi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha, Zakład 
Instalacji i Sieci Sanitarnych Akwedukt, Elbud Józef Szy-
mański, Nadleśnictwo Staszów, Grupa Azoty Kopalnie 
i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., GRA-PAL 
Krzysztof Skwark, Lewiatan, SkowBud sp. z o.o. sp. k., Po-
średnictwo Finansowe Jolanta Wiecha, Zakład Murarsko-
-Malarsko-Dekarski BUDKOR, DROG-BUD Zbigniew 
Bąk, ROB-BUD Solec Zdrój, Ogródek Piwno-Grillowy 
„U Michała”, Wodociągi Kieleckie, Fundacja Wspomaga-
nia Oświaty w Połańcu, F.H.U. Mot-Pol Mirosław Mister-
kiewicz, Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne „Dom”, 
Furmanek-Transport Daleszyce, Purple Valley Sp. z o.o., 
Elpologistyka Sp. z o.o., Balkar Technology Sp. z o.o., Ra-
ster, Roboty ziemne Zbigniew Laskowski, Argas Projekt, 
Usługi Budowlane Robert Jamroży, Polprzem Sp. z o.o., 
Nowax sp. j., Firma Remontowo-Budowlana Granit, Ho-
dowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Rak-Pol Truck Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych FART Sp. z o.o., 
Darbud Adam Darowski, Usługi Budowlano-Projektowe 
Leszek Zaremba, Atut-Market, Przedsiębiorstwo Geode-
zyjno-Kartograficzne FASTMAP, Gospoda Rycerska, Za-
kład Kamieniarski Miklaś-Granit Tadeusz Miklaś, Maciej 
Medyński, FH.Lider Ryszarda Wójcik, Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych w Staszowie, Biuro Projektowe Kosz-
torysy Renata i Piotr Orzelscy, Budkor Bogdan Sałata, 
DYL Autoczęści – Dystrybutor części motoryzacyjnych, 
Stanisław Walczyk – Rudniki, Dziekan Maszyny Rolni-
cze, Agro-Auto Naprawa Tomasz Pasternak, Przedsiębior-
stwo Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych Insmont , 
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A-Z ELEK-
TRYKA, Top-Serwis Technika Biurowa, Winnica Avra, 
R.J. Gierczak, Szydłów, Radni Rady Gminy Szydłów, 
Zakład Transportu Energetyki Połaniec, Ireneusz Jastrząb 
z Potoka, Zakład Obsługi Inwestycji Eko-Inwest, Andrex 
Łódź, Szkoła Jazdy Promot, PPUH Drew-Metal, Fundacja 
Radan, Termatex, Jan Klamczyński z Szydłowa.

Tekst i zdjęcia: 
Piotr Walczak

Fot. Maria Stachuczy

Fot. Sławomir Rakowski
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W dniu 6 czerwca 2018 r. odbyła się 10. edycja wrę-
czenia Nagród Gminy Szydłów: „Przyjaciel Szy-

dłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”. Przed imprezą pod-
pisano pre-umowę na rewitalizację Szydłowa.

 Uroczystość odbyła się w kościele pw. Wszystkich 
Świętych. Pierwszym punktem programu było podpisanie 
pre-umowy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim 
a Gminą Szydłów na realizację projektu pn. „Komplekso-
wa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gmi-
ny Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia 
mieszkańców” z Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Warto przypomnieć, że Gmina Szydłów otrzymała za ten 
projekt najwyższą punktację spośród wszystkich gmin 
aplikujących o środki w tym działaniu. Ze strony woje-
wództwa umowę podpisał Marek Szczepanik – Członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, ze strony gmi-
ny – Wójt Jan Klamczyński i Skarbnik Alicja Kłonicka.

dziesięć edycji wręczania nagród. Następnie prof. Adam 
Massalski poinformował o posiedzeniu Kapituły, której 
przewodniczy od przeszło dekady.
 Prowadząca imprezę Maria Stachuczy – dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie przedstawiła 
poszczególnych kandydatów do tytułu „Pasjonat Małej 
Ojczyzny”. W tym roku do nagrody tej nominowani zosta-
li: Dorota Banaś – nauczycielka jęz. polskiego ze Szkoły 
Podstawowej w Szydłowie, Jolanta Jopkiewicz – sołtys 
Potoka Rządowego, Ks. Edward Szymczyk – proboszcz 
Parafii Potok.

 Program artystyczny w wykonaniu urodzonego 
w Szydłowie aktora Stanisława Wojciecha Malca i znako-
mitej piosenkarki Joanny Rawik przy akompaniamencie 
kompozytorki Marii Holka, wywołał entuzjastyczne reak-
cje publiczności.
 Po pierwszej części programu artystycznego, prof. 
A. Massalski ogłosił, że tegorocznym zwycięzcą w kate-
gorii „Pasjonat Małej Ojczyzny” został ks. Edward Szym-
czyk. Nagrodę w imieniu laureata odebrał ks. Ryszard Pi-
wowarczyk. Kwiaty, dyplomy i upominki wręczali: prof. 
Adam Massalski, starosta staszowski Michał Skotnicki, 
wójt Jan Klamczyński, przewodniczący Rady Gminy Ire-
neusz Jastrząb.

X edycja „Przyjaciół” i „Pasjonatów”

 Po wystąpieniu marszałka Marka Szczepanika, 
Jan Klamczyński przedstawił ideę honorowania osób za-
służonych dla Gminy Szydłów i podsumował mijające 
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 Następnie na krzesłach dla nominowanych zasie-
dli: Alicja Kłonicka – skarbnik Gminy Szydłów, Tomasz 
Olszacki – archeolog, badacz zabytków Szydłowa, Stani-
sław Ptak – przedsiębiorca („Subor” Staszów), po czym 
odbyła się druga część programu artystycznego.
 Gdy ucichły żywiołowe brawa po występie Jo-
anny Rawik, Marii Holki i Wojciecha Malca, ogłoszono 
zwycięzcę kategorii „Przyjaciel Szydłowa”. Wyróżnienie 
to powędrowało do Ewy i Stanisława Ptak – założycieli 
firmy „Subor” ze Staszowa.
 Gala zakończyła się wspólnym zdjęciem laure-
atów, nominowanych, artystów i organizatorów uroczy-
stości.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Ks. Edward Szymczyk - Pasjonat Małej Ojczyzny 2018
Ks. Edward Szymczyk jest proboszczem parafii rzymsko-
katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Potoku już 29 lat. Przez ten okres dał się 
poznać jako dobry kapłan, gospodarz i człowiek o wielkim 
sercu, któremu zależy na rozwoju małej ojczyzny jaką jest 
parafia Potok. Z jego inicjatywy przeprowadzono bardzo 
wiele prac przy budynkach parafialnych. Wyremontował 
zrujnowany budynek plebanii, dbał przez cały okres posłu-
gi kapłańskiej o potocką świątynię czego przykładem jest 
chociażby pozyskanie w 2014 r. około 300 tys. zł z Urzędu 
Marszałkowskiego na remont więźby dachowej kościoła. 
Pozyskał też wiele środków od firm prywatnych na moder-

nizację budynków parafialnych. Zadbał o odnowienie za-
bytkowego, starego cmentarza w centrum miejscowości. 
Słynne są w Potoku coroczne odpusty 15 sierpnia, na które 
ks. Edward zaprasza wielu artystów i wykonawców dzię-
ki czemu Potok odwiedzany jest wtedy przez tłumy ludzi. 
Do zasług nominowanego dodać należy 20-letnią pracę 
w szkole w Potoku, gdzie uczył tamtejsze dzieci religii.

Ewa i Stanisław Ptak - Przyjaciel Szydłowa 2018
Państwo Ewa i Stanisław Ptak założyli w 1990 r. Zakład 
Konfekcji Odzieży w Wiązownicy Małej, przekształco-
ny później w Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe SUBOR Zakład Pracy Chronionej w Staszo-
wie. Firma dynamicznie się rozwijała, dzięki znakomitym 
umiejętnościom menadżerskim jej właścicieli i do dzisiaj 
znakomicie funkcjonuje będąc znaczącym zakładem pracy 
na gospodarczej mapie powiatu staszowskiego. Przez cały 
okres swojej działalności firma otrzymywała wiele nagród 
i wyróżnień, nie tylko gospodarczych ale także za bezpie-
czeństwo pracy oraz szczególną wrażliwość społeczną. 
Także Szydłów doświadczał tej wrażliwości i zrozumienia 
dla inicjatyw, które się tutaj odbywają. Właściciele „Subo-
ru”: Państwo Ewa i Stanisław Ptak a także ich syn Marcin 
Ptak, obecny prezes firmy, od wielu lat wspierają finanso-
wo sztandarowe imprezy promocyjne w gminie: „Turniej 
rycerski”, „Święto Śliwki” oraz „Uliczne Biegi Sylwe-
strowe”. Dzięki m.in. takiemu wsparciu przedsięwzięcia 
te stoją na wysokim poziomie organizacyjnym.

Od lewej: Ireneusz Jastrząb, Maria Holka, Maria Stachuczy, Tomasz Olszacki, Alicja Kłonicka, Stanisław Ptak, 
Andrzej Bętkowski, Dorota Banaś, Marek Szczepanik, Jan Klamczyński, Michał Skotnicki, Jolanta Jopkiewicz, 
Joanna Rawik, Stanisław Wojciech Malec.
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Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
-Kulturalnych dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych 

za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” 
realizowało projekt promujący zdrowy styl życia pośród 
mieszkańców na terenie gminy Szydłów „Żyjmy zdrowo 
i kolorowo!” W ramach zadań odbyły się spotkania na któ-
rych mówiono o potrzebie zdrowego odżywiania się, wpływu 
tzw. śmieciowego jedzenia na zdrowie oraz czerpania energii 
i odporności z naturalnych składników, ziół, owoców i wa-
rzyw. Do końca czerwca odbywała się też nauka spacero-
wania z kijkami Nordic Walking, która dzięki prowadzącym 
trenerom wniosła w uczestników radość czerpania satysfakcji 
z uprawiana sportu i chęć do dalszego spacerowania. 
 Kolejnym zadaniem była nauka zumby dla doro-
słych. Ostatnio jest to taniec bardzo modny, który budzi 
ciekowość, a zarazem ma wpływ na kondycję fizyczną. 
Dla młodzieży odbyły się zawody futbolowe, a najmłod-

szych mieszkańców naszej gminy zaprosiliśmy do udzia-
łu w konkursach plastycznych pod nazwą „Żyj zdrowo 
i na sportowo”. Inauguracją projektu było zorganizowa-
nie festynu z okazji Gminnych Obchodów Dnia Dziecka 
3 czerwca. Tego dnia zaprezentowaliśmy osiągnięcia ze 
wszystkich wcześniejszych działań. Można było obejrzeć 
wystawę plastycznych prac konkursowych, nastąpiło też 
uroczyste wręczenie za nie nagród. Najlepsze drużyny fut-
bolowe otrzymały statuetki i upominki. Zaprezentowali-
śmy pokazy taneczne dzieci i młodzieży. Nie lada atrakcją 
było zorganizowanie konkursów kulinarnych na wspólne 
przygotowanie zdrowych potraw, które następnie wszy-
scy mogli degustować. Podczas festynu odbyły się rów-
nież pokazy ratownictwa medycznego z nauką pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Namiot ratownika medycznego 
cieszył dużym zainteresowaniem. 

ŻYJMY ZDROWO I KOLOROWO!
 Na całym placu zamkowym rodziny miło spędziły 
z nami cały dzień bawiąc się na dmuchawcach, karuzelach 
i zjeżdżalniach. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Operacja pt. „Żyjmy zdrowo i kolorowo! Kampania promująca zdrowy styl 
życia na terenie gminy Szydłów” realizowana w ramach Projektu Grantowego 
„Promocja zdrowego stylu życia na obszarze LGD Białe Ługi” poprzez szereg 

wydarzeń, działań promujących i pozytywnie wpływających na świadomość 
mieszkańców z zakresu prozdrowotności, a także wprowadzania zdrowych na-

wyków” realizowana przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
-Kulturalnych w Szydłowie.

 Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego 
projektu „Jesteśmy aktywni dla ekologii” – edukacja eko-
logiczna mieszańców gminy Szydłów”. Celem grantu jest 
zorganizowanie dla mieszkańców cyklu warsztatów, konfe-
rencji i konkursów, mających na celu podniesienie wiedzy 
na temat ekologii, poprawę dobrych praktyk ekologicznych 
na naszym obszarze, co będzie miało wpływ na ochronę 
środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Chcemy 
dotrzeć do wszystkich grup wiekowych, dlatego nasze dzia-
łania mają charakter różnorodny i wielokierunkowy. Ogło-
siliśmy już kilka konkursów, np. „Zabawka z recyklingu” 
który polegał na wykonaniu zabawki przestrzennej z od-
padów i surowców wtórnych. Najpiękniejsze i najbardziej 
pomysłowe prace zostały już nagrodzone rzeczowo prze-
pięknymi książkami. Trwa też akcja „Segregujesz-zysku-
jesz” skierowana do wszystkich placówek edukacyjnych 
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na terenie gminy Szydłów. Inicjatywa polegała na wzroście 
świadomości uczniów z korzyści segregacji śmieci. Każda 
placówka otrzymała od nas materiały na temat segregacji 
śmieci. Oraz zakupiliśmy kosze do segregacji odpadów, 
które stoją już w każdej klasie wszystkich szkół i przed-
szkoli w naszej gminie. A więc wszyscy nasi uczniowie 
dzielnie segregują śmieci! Po sprawdzeniu, że placówki 
sumiennie realizują segregację odpadów otrzymają od nas 
tablicę informacyjną na budynek o uzyskaniu tytułu „Na-
sza placówka jest Eko”. Zakończył się też konkurs fotogra-
ficzny polegający na uwiecznieniu na zdjęciu przepiękne-
go krajobrazu naszej gminy oraz na drugim, kontrastowej 
pracy przedstawiającej degradację środowiska, np. dzikie 
wysypisko śmieci. Zdjęcia konkursu można oglądać na wy-
stawie fotograficznej. Najlepsze prace zostały nagrodzone 

talonami pieniężnymi. Kolejne zadanie było kierowane do 
gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy Szydłów, 
dla których przeprowadziliśmy szkolenie z zagadnień eko-
turystyki i ekorozwoju. 
 Za chwilę we wszystkich szkołach naszej gminy 
przeprowadzone zostaną konkursy wiedzy ekologicznej. Zwy-
cięzcy konkursu otrzymają tytuł Mistrza Ekologii i nagrody. 
 Zaproponujemy także mieszkańcom Spotkania na 
temat ekologicznych warzyw, mięs, ziół w życiu codzien-
nym. Na przełomie października i listopada przeprowa-
dzimy Szkolenie dla sadowników z tematów: „Ekologia 
w sadownictwie” oraz „Pszczoły w sadownictwie”. Za-
chęcamy do udziału w kolejnych działaniach projektu. 

Maria Stachuczy

W dniach 21-23 września br. odbyła się w naszej gmi-
nie akcja Sprzątania Świata. Jak wiemy jest to mię-

dzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie 
we wrześniu. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci za-
legających poza miejscami przeznaczonymi do ich skła-
dowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa.
 Ogromnie się cieszymy, że tegoroczna akcja 
w gminie Szydłów okazała się wielkim sukcesem. Do 
sprzątania włączyły się wszystkie sołectwa naszej gmi-
ny. Koordynatorami w każdej wsi zostali sołtysi, którym 
jeszcze raz serdecznie dziękuję za odbiór artykułów sa-
nitarnych oraz zorganizowanie akcji w swoich miejsco-
wościach. Aktywnie do sprzątania włączyli się również 
radni z Gacek, Mokrego i Jabłonicy. Jesteśmy wdzięczy 
nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Szydło-
wie, którzy przez cały tydzień poprzedzający kulminację 
akcji sprzątali centrum naszego miasteczka. Pomogli nam 
również uczniowie Szkoły Podstawowej w Solcu i Gimna-
zjum w Szydłowie. Aktywnie w akcję włączyli się również 
pracownicy Urzędu Gminy z wójtem Janem Klamczyń-
skim na czele.
 W ramach projektu, dzięki któremu mogliśmy 
zrealizować tę inicjatywę zakupiliśmy do sprzątania wor-
ki, rękawiczki, zaplanowaliśmy odbiór zebranych odpa-
dów komunalnych. Każda osoba, która zaangażowała się 
w akcję otrzymała darmowe drzewko liściaste, które mo-
gła zasadzić na własnym podwórku lub innym wybranym 
miejscu. Jesteśmy wdzięczni za możliwość zakupu sadzo-
nek drzew z Nadleśnictwa Staszów w bardzo korzystnej 
cenie. Mamy nadzieję, że również za rok posprzątamy na-
szą gminę z tak wielkim zaangażowaniem.

Maria Stachuczy

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Operacja pt. „Jesteśmy aktywni dla ekologii-edukacja ekologiczna mieszkańców 
gminy Szydłów” realizowana w ramach Projektu Grantowego „Ekologia i eko-
turystyka - promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę 

środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu na obszarze LGD Białe 
Ługi” poprzez szereg wydarzeń, działań promujących i pozytywnie wpływających 
na świadomość mieszkańców z zakresu ekologii” realizowana przez Świętokrzy-

skie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych w Szydłowie.
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W Szkole Podstawowej w Solcu Starym każdego 
roku organizowany jest Festyn Rodzinny. Impre-

za przeznaczona dla uczniów, przedszkolaków, rodziców 
oraz mieszkańców. W roku 2018 wymienione wydarze-
nie współfinansowane było ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Operacja pt. 
„W zdrowym ciele – zdrowy duch” zrealizowana została 
w ramach Projektu Grantowego „Promocja zdrowego sty-
lu życia na obszarze LGD Białe Ługi”. Wniosek o przy-
znanie grantu na realizację zadania „W zdrowym ciele – 
zdrowy duch” złożyła pani Janina Czapla – nauczyciel SP 
Solec Stary. Wniosek został oceniony pozytywnie przez 
Lokalną Grupę działania „Białe Ługi”. Dzięki przyzna-
nym środkom pieniężnym możliwe było przeprowadzenie 
szeregu działań.

 W środę, 6 czerwca odbył się Festyn Rodzinny. 
Dzieci przygotowały uroczystą akademię dla swoich ro-
dziców i zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczy-
cił nas Starosta Staszowski Michał Skotnicki. Następnie 
przeprowadzono konkurs kulinarny, czyli przygotowanie 
sałatki warzywnej lub owocowej. Konkurowały drużyny 
dziecko oraz rodzic. Później przeprowadzono konkurs 
sportowy. Dzieci rywalizowały wraz ze swoimi rodzicami 
podczas różnych konkurencji, takich jak: bieg w workach, 
bieg z przeszkodami, przeciąganie liny. Wszyscy uczest-

nicy konkursów zostali nagrodzeni. Dzieci otrzymały gry 
planszowe, rodzice – kosze zdrowej żywności.
 Szczególną atrakcją tego dnia była trzygodzinna 
zabawa w objazdowym parku rozrywki oraz zajęcia ru-
chowe przy muzyce z DJ, zapewnione przez agencję roz-
rywkową MAT ART. Na wyjątkowe wyróżnienie zasługu-
ją Mamy naszych uczniów, które przygotowały stoiska ze 
zdrową żywnością. Zastawione stoły zachwycały ilością 
smakołyków, ale przede wszystkim ich wyglądem i różno-
rodnością. Królowały warzywa, owoce, soki, mleko, ma-
sło, sery, sałatki, szaszłyki owocowe, warzywne, pierogi, 
wypieki podane w bardzo atrakcyjny sposób.
 Obchody Dnia Dziecka nie zakończyły się na 
jednym dniu. 13 czerwca odbył się Rajd Pieszy do Szy-
dłowa. W rajdzie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele 
oraz rodzice. Każdy uczestnik w nagrodę za pokonanie 
wyznaczonej trasy otrzymał piłkę nożną. Po powrocie na 
placu szkolnym odbyło się ognisko z pieczeniem kiełba-
sek, ziemniaków i jabłek. Na ognisku gościliśmy rodziców 
i przedszkolaków. Podsumowaniem zrealizowanych wy-
darzeń było wręczenie nagród dla dzieci i rodziców.
 Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania imprez czerwcowych w naszej szkole, dziękujemy. 
Już dzisiaj zapraszamy za rok na kolejny Festyn Rodzinny.
       

Dorota Palmąka – nauczyciel

FESTYN RODZINNY W SOLCU STARYM
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Szesnastego maja br. w szydłowskim gimnazjum odby-
ła się XVIII edycja konkursu o tematyce historycznej, 

promującego Szydłów i sąsiadujące gminy z powiatów: 
staszowskiego, kieleckiego i buskiego.
   W tym roku, w celu uczczenia setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę, część pisemna konkursu w dużej 
mierze zawierała pytania nawiązujące do osób, miejsc i wy-
darzeń związanych z walkami narodowowyzwoleńczymi.

   Piotr Walczak, w imieniu wójta gminy, podziękował 
organizatorom, uczniom i nauczycielom. Pogratulował 
młodzieży dużej wiedzy i zachęcił do kontynuowania tej 
inicjatywy w kolejnych latach.
   Roman Baron podziękował sponsorom konkursu oraz 
wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu.
   Na koniec tradycyjnie wszyscy stanęli do wspólnego, 
pamiątkowego zdjęcia.

Konkurs doczekał się „osiemnastki”

Szanowni Państwo!
Chciałbym serdecznie i szczerze podzię-
kować Wszystkim, którzy wzięli udział 
w tegorocznych wyborach samorządo-
wych a w szczególności tym, którzy po-
nownie obdarzyli mnie swoim zaufaniem 
i oddali głos na moją osobę, szczególnie, 

że otrzymałem od Państwa, największą ilość głosów. 
Chciałbym zapewnić, że jako Radny Gminy Szydłów 
nadal będę robił wszystko, aby nie zawieść Państwa 
zaufania, a swoje obowiązki będę wykonywał sumien-
nie i odpowiedzialnie za wspólne dobro mieszkańców 
Naszej Gminy.                

Z poważaniem, Łukasz Gondek
e-mail: Gondek.Lukasz@wp.pl, tel. 501 785 606

OGŁOSZENIE PŁATNE

Fot. Piotr Walczak

   Do konkursu zgłosiło się dziesięć drużyn (30 uczniów), 
z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Szydło-
wie, Szkoła Podstawowa w Gnojnie, Szkoła Podstawowa 
w Ociesękach, Szkoła Podstawowa w Solcu, Gimnazjum 
w Rakowie, Gimnazjum w Gnojnie, Gimnazjum w Szy-
dłowie. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Dyrek-
tor Gimnazjum Dorota Kowalczewska-Spetel; powitała 
uczniów i nauczycieli z poszczególnych szkół, przedsta-
wiciela Wójta Gminy Szydłów – Piotra Walczaka. Nad 
prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja 
w składzie: Iwona Baran – Kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Szydłowie oraz nauczyciele gimnazjum – 
Urszula Skotnicka i Roman Baron.
   W pierwszej części pisemnej uczniowie rozwiązywali test, 
który zawierał 25 pytań. W drugiej części konkursu druży-
ny odpowiadały na trzy kolejki pytań (wybierały pytania za 
3, 6 lub 10 punktów). Ostatecznie, w kategorii gimnazjów 
najlepszy wynik uzyskała drużyna Gimnazjum w Rakowie, 
natomiast w kategorii szkół podstawowych najwyżej upla-
sowała się drużyna Szkoły Podstawowej w Szydłowie.
   Wszyscy zawodnicy zostali obdarowani nagrodami rze-
czowymi ufundowanymi przez niezawodnych sponsorów 
konkursu: Gminę Szydłów, Starostwo Powiatowe w Sta-
szowie, Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, Zespół 
Pałacowy w Kurozwękach.
   Aktu wręczenia dyplomów dokonali: dyrektor szy-
dłowskiego gimnazjum – Dorota Kowalczewska-Spetel, 
inspektor ds. promocji Gminy Szydłów – Piotr Walczak, 
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie – 
Iwona Baran.

   W takich chwilach, gdy spotykamy się z historią i zabyt-
kami naszych małych ojczyzn, bliższe zdają się być słowa 
poety, bajkopisarza, pedagoga, działacza społecznego – 
Stanisława Jachowicza:

„Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie.
A boć nie śliczne
Te wioski liczne?
Ten kraj kochany?....”              Roman Baron
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Stowarzyszenie Bractwo Świętego Jakuba Starszego 
Apostoła przy Parafii w Kotuszowie w czerwcu br. 

otrzymało dofinansowanie na inicjatywy społeczne w ra-
mach programu grantowego „Działaj Lokalnie”. Program 
prowadziła Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży 
FARMa. Sponsorem przedsięwzięcia była m.in. Gmina 
Szydłów. Natomiast partnerem strategicznym – Grupa 
Azoty Siarkopol w Grzybowie. 
 Nasz projekt nosił nazwę „Patriotyzm, zdrowie, 
kultura w Małej Ojczyźnie” i polegał na zorganizowa-
niu cyklu działań integrujących lokalną społeczność. 
Jego koordynatorem była pani Prezes Bractwa – mgr inż. 
Wanda Lubera. Naszym pierwszym przedsięwzięciem 
było zorganizowanie pikniku rodzinnego pn. „Razem dla 

wspólna zabawa z Grupą Animacyjną Frajda. Podczas pik-
niku mieszkańcy parafii Kotuszów zaprezentowali trady-
cyjne wieńce dożynkowe stworzone z płodów rolnych ze-
branych przez okolicznych rolników. Biesiadowanie było 
jeszcze przyjemniejsze dzięki bogatemu poczęstunkowi, 
które przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich dzia-
łających na terenie parafii.
 Drugie działanie odbyło się 30 września. Zorga-
nizowaliśmy dla naszych mieszkańców warsztaty „Dla 
zdrowia i urody”. W murach remizy OSP Kotuszów go-
ściliśmy panią dietetyk – Aleksandrę Porębską, która wy-
głosiła prelekcję na temat zdrowego sposobu odżywiania 
się, pana fizjoterapeutę – Tomasza Stemborowskiego, któ-
ry opowiedział o profilaktyce bólu kręgosłupa oraz pana 

Patriotyzm, zdrowie, kultura...

Niepodległej”. Spotkanie mieszkańców lokalnych miej-
scowości odbyło się 19 sierpnia a motywem przewod-
nim było uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę.  Piknik umilił biesiadnikom koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu zespołu ludowego „Kasz-
talon”. Podczas pikniku nagrodzono wszystkie dzieci, 
które wzięły udział w konkursie plastycznym pn. „Moja 
Ojczyzna”. Nagrody zostały współfinansowane z progra-
mu grantowego „Działaj Lokalnie”. Ponadto upominki 
dla dzieci ufundowało Nadleśnictwo Staszów oraz Nad-
leśnictwo Chmielnik. W trakcie biesiady dzieci i młodzież 
brały udział w licznych grach i zabawach edukacyjnych 
o tematyce przyrodniczej. Atrakcją dla najmłodszych była 

Bogdana Charę, który wraz z żoną prowadzi w Jasieniu 
gospodarstwo ekologiczne Ekorab. Po części teoretycznej 
uczestnicy spotkania przeszli do części praktycznej czyli 
warsztatów kulinarnych. Przewodniczyła im pani dietetyk 
Aleksandra Porębska. Panie zostały podzielone na trzy 
grupy i każda z nich wykonała kilka dań z menu przygo-
towanego przez panią dietetyk. Na koniec wszyscy często-
wali się wykonanymi pastami, koktajlami i sałatkami.
 Naszym trzecim, ostatnim działaniem było zorga-
nizowanie dla mieszkańców Kotuszowa, Jasienia, Jabło-
nicy, Chańczy i Korytnicy wyjazdu na koncert do Filhar-
monii Świętokrzyskiej. Wyjazd odbył się 7 października 
i uczestniczyło w nim 40 osób. Miłośnicy muzyki poważ-
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Strażacy i policjant u przedszkolaków w Potoku
Wrzesień 2018 to czas nie lada wyzwań w Punkcie 

Przedszkolnym w Potoku nie tylko dla najmłod-
szych przedszkolaków ale również dla nowej dyrekcji oraz 
pracowników przedszkola. 

 Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, 
rodziców, doskonałej współpracy z miejscowymi placów-
kami publicznymi oraz władzą, nasza placówka rozwija 
się prężnie, a dzieci z radością przekraczają progi naszego 
Przedszkola, gdzie zdobywają nie tylko wiedzę teoretycz-
ną ale przede wszystkim w sposób praktyczny poznają 
otaczający ich świat. 

 Jednym z ważniej-
szych wrześniowych wyda-
rzeń dla Przedszkolaków, 
okazała się niosąca ogrom 
wiedzy praktycznej i teore-
tycznej wizyta Strażaków 
i Policjanta, którzy dosko-
nale przedstawili dzieciom 
zadania swojej służby. 
Dzieci z wielką radością 
uczestniczyły w zajęciach 
i chłonęły wiedzę na temat 
bezpieczeństwa.

 Każdy dzień spędzony w murach naszego przed-
szkola, to dla dzieci ogrom niespodzianek, wiedzy, umie-
jętności i wspaniałych przeżyć. 

Iwona Urbanowska

nej wysłuchali pięknego koncertu Narodowego Teatru 
Opery i Baletu z Odessy pt. „Gdybym był bogaczem…”. 
 Poprzez realizację cyklu działań udało się nam 
zrealizować zamierzone cele. Wzmocniliśmy integrację 
i poczucie wspólnoty mieszkańców parafii Kotuszów, 
zachęciliśmy ludzi do aktywnego uczestniczenia w życiu 
lokalnej społeczności, propagowaliśmy zdrowy styl ży-
cia i daliśmy naszym mieszkańcom możliwość kontaktu 
z kulturą wysoką. 
 Warto nadmienić, że nasz projekt skierowany był 
do wszystkich mieszkańców Kotuszowa, Jasienia, Jabłoni-
cy, Chańczy i Korytnicy. Był ogólnodostępny i bezpłatny. 
 To nasza trzecia współpraca z Fundacją Aktywi-
zacji i Rozwoju Młodzieży FARMa. Mamy już kolejne 
pomysły, które chcemy realizować w następnych edycjach 
programu „Działaj Lokalnie”. 

Anna Wołczyńska

Bractwo św. Jakuba reprezentowało parafię Kotuszów na 
zakończeniu obchodów 200-lecia diecezji sandomierskiej 
w Sulisławicach.
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3 maja br. w Szydłowie odbyły się Gminne Obchody 
227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

   Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele 
pw. św. Władysława. Następnie uczestnicy obchodów, 
w tym poczty sztandarowe, przemaszerowali pod Pomnik 
Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Szydłów i Pomnik 
Walczących, Poległych i Pomordowanych w latach 1939 
- 1945. Pod pomnikami delegacje samorządowe, przedsta-
wiciele instytucji publicznych, kombatanckich, szkolnych, 
organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw złożyły bia-
ło-czerwone wiązanki kwiatów. Wartę pod pomnikiem 
WPP pełnili strzelcy z Szydłowskiego Towarzystwa Strze-
leckiego.
   Artystyczna część uroczystości odbyła się w siedzibie 
Gminnego Centrum Kultury. Gości przywitała dyrektor 
Maria Stachuczy, po czym uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Szydłowie zaprezentowali piękne widowisko 
słowno-muzyczne nawiązujące do rocznicy. Uczniów 
przygotowali nauczyciele: Anna Banaś i Krzysztof Pi-
tula. Po przedstawieniu z okolicznościowym referatem 
wystąpił wójt gminy Jan Klamczyński, po czym dzieci 
z „podstawówki”, przygotowane przez Joannę Białą-Wilk 
odtańczyły „Krakowiaka”. Uroczystości zakończyły się 
wystąpieniem przewodniczącego rady gminy Ireneusza 
Jastrzębia.

Piotr Walczak
Zdjęcia: Sylwester Celejowski, PW

GMINNE OBCHODY 3 MAJA
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Najstarszą, znaną iko-
nografi ą Szydłowa są 

akwarele i gwasze Teodora 
Chrząńskiego (1821 – 1887) – 
polskiego malarza i heraldy-
ka. Namalował je między 1844 
a 1846 rokiem na zlecenie 
komisji rządowej przeprowa-
dzającej inwentaryzację za-
bytków w Królestwie Polskim. 
Obrazy znalazły się w dziele 
pt. Opisy i widoki zabytków 
w Królestwie Polskim tzw. Al-
bumach Stronczyńskiego. Ka-
zimierz Stronczyński kierował 
pracami w/w komisji.

„Szczątki zamku w Szydło-
wie”. Akwarela wykończona 
gwaszem. Przedstawia ru-
inę jednego z dwóch domów 
zamkowych. Na piwnicach tej 
części zamku stoi teraz szkol-
na sala gimnastyczna. Na 
drugim planie Skarbczyk.

W Pałacu Prezydenckim 25 maja 2018 r. Wójt Jan 
Klamczyński podarował Prezydentowi RP Andrzejowi 
Dudzie orła wyrzeźbionego przez Antoniego Adam-
skiego z Szydłowa.

W Sejmie RP 24 maja 2018 r. Od lewej wójt Jan Klam-
czyński, przewodniczący partii Wolni i Solidarni Mar-
szałek senior Kornel Morawiecki i przewodniczący 
zarządu partii Wolni i Solidarni w województwie świę-
tokrzyskim Andrzej Lubelski.
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Wójt z wizytą w Warszawie


