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Szydłów jest jednym z najstarszych miast polskich. Potwierdzenie praw miejskich 
otrzymał 1 lipca 1329 r. od Władysława Łokietka. Wiele wskazuje na to, że 

status miasta posiadał Szydłów kilkadziesiąt lat wcześniej. Jan Długosz wzmiankuje 
w swoich kronikach, że w 1241 roku wojska małopolskie stoczyły z Tatarami bitwę 
„we wsi Chmielnik pod miasteczkiem Szydłów”. W 1869/1870 r. Szydłów formalnie 

stał się osadą, wskutek carskiej reformy miejskiej, kiedy to praw miejskich 
pozbawionych zostało 336 miast w Królestwie Polskim. Przez 150 lat miejscowość 

posiadała status wsi. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 
2018 r.  od 1 stycznia 2019 r. Szydłów znów stanie się miastem.

Fot. Sławek Rakowski
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W dniu 19 listopada 2018 r., 
w  Urzędzie  Gminy  odbyła 

się I sesja Rady Gminy Szydłów na 
której Andrzej  Tuz  został  zaprzy-
siężony  na Wójta  Gminy  Szydłów 
a  nowo wybrani  radni  złożyli  ślu-
bowanie. Wybrano także Przewod-
niczącą  i  Wiceprze wo dniczącego 
Rady Gminy.
 Sesję otworzył Radny Se-
nior Marek Skuza. Przewodniczący 
Gminnej Komisji Wyborczej Wie-
sław Urbanowski wręczył czternastu 

nowo wybranym radnym zaświad-
czenia o wyborze, po czym każdy 
z radnych złożył ślubowanie. Na-
stępnie zaświadczenie o wyborze 
odebrał Andrzej Tuz – nowo wybra-
ny Wójt Gminy Szydłów. Radny Se-

WÓJT I RADNI ZAPRZYSIĘŻENI

Radny senior Marek Skuza.

Mariusz Arendarski (Osówka)

Nowo wybrani radni otrzymali z rąk 
Przewodniczącego Gminnej Komisji 
Wyborczej Wiesława Urbanowskiego 
zaświadczenia o wyborze:

Sebastian Gałązka (Korytnica)

Łukasz Gondek (Szydłów)

Zbigniew Głogowski (Szydłów)

Ireneusz Jastrząb (Potok)

Agnieszka Juszczak (Kotuszów)

Leszek Wójcik (Grabki Duże)Dawid Sobiegraj (Brzeziny)

Marek Skuza (Gacki)

Katarzyna Skuza (Solec)

Robert Prostak (Szydłów)

Damian Karwata (Rudki)

Agnieszka Stawecka (Gacki)

Joanna Suchojad (Wola Żyzna)
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nior stwierdził prawomocność obrad 
i przyjęto porządek obrad, po czym 
przystąpiono do wyboru Przewodni-
czącego Rady Gminy Szydłów.
 Przed wyborami, Starosta 
Staszowski Michał Skotnicki podzię-
kował za kilkunastoletnią współpracę 
ustępującemu Wójtowi Janowi Klam-
czyńskiemu oraz pogratulował nowo 
wybranemu Wójtowi Andrzejowi 
Tuzowi, wręczając im obu wiązanki 
kwiatów.

 Na funkcję Przewodniczące-
go Rady Gminy zgłoszono dwie kan-
dydatury: Katarzynę Skuzę i Łukasza 
Gondka. Radni głosowali w sposób 
tajny. Przewodniczącą Rady Gminy 
została Katarzyna Skuza, która otrzy-
mała 9 głosów. Na kandydaturę Łuka-
sza Gondka oddano 5 głosów. W tym 
miejscu prowadzenie obrad przejęła 
nowo wybrana Przewodnicząca, dzię-
kując za zaufanie i wyrażając nadzie-
ję na pomyślną współpracę pomiędzy 

radnymi. Następnie radni wybrali 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
Zgłoszono tylko jedną kandydaturę – 
Zbigniewa Głogowskiego. Otrzymał 
on jednogłośne poparcie 14 głosami 
i także podziękował za wybór.
 Obejmujący stanowisko 
Wójt Andrzej Tuz odczytał tekst ślu-
bowania: Obejmując urząd wójta 
gminy, uroczyście ślubuję, że docho-
wam wierności prawu, a powierzo-
ny mi urząd sprawować będę tylko 

Andrzej Tuz odbiera zaświadczenie 
o wyborze na wójta.

Ślubowanie radnych.

Starosta Staszowski Michał Skotnicki podziękował ustępującemu wójtowi 
Janowi Klamczyńskiemu i pogratulował nowemu wójtowi Andrzejowi Tuzowi.

Komisja skrutacyjna ogłasza wyniki 
wyborów Przewodniczącego Rady.

Katarzyna Skuza została Przewodniczącą, zaś Zbigniew Głogowski wybrany 
został Wiceprzewodniczącym Rady Gminy.

Andrzej Tuz składa ślubowanie 
Wójta Gminy.

dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy oraz dodał: Tak 
mi dopomóż Bóg.
 Dotychczasowy Wójt Jan 
Klamczyński życzył nowej Radzie 
Gminy i Wójtowi kolejnych milio-
nów na inwestycje w gminie oraz 

pogratulował wyboru nowemu Wój-
towi, Przewodniczącej Rady i Wice-
przewodniczącemu. Skarbnik Alicja 
Kłonicka, w imieniu wszystkich pra-
cowników Urzędu Gminy, podzięko-
wała za wspólne lata pracy i współ-
pracę odchodzącemu ze stanowiska 

Janowi Klamczyńskiemu, wręczając 
mu kwiaty oraz pamiątkowy grawer-
ton. W imieniu sołtysów podziękowa-
nia odchodzącemu Wójtowi złożyła 
Wanda Niedbała – Sołtys Kotuszowa.
 Pani Skarbnik, w imieniu 
pracowników Urzędu Gminy, pogra-



Strona 4 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 3/2018 (LXV)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

tulowała nowemu Wójtowi Andrze-
jowi Tuzowi, wręczając mu kwiaty 
i życząc owocnej współpracy na rzecz 
mieszkańców Gminy Szydłów. Wójt 
Andrzej Tuz podziękował wszystkim, 
którzy wspierali go w kampanii wy-
borczej i tym, którzy oddali na niego 
swój głos. Powiedział, że z pełną po-
korą przyjmuje wynik wyborczy jako 
kredyt zaufania od mieszkańców. Za-

Ustępujący włodarz podziękował radnym, sołtysom i pracownikom urzędu 
gminy za szesnastoletnią współpracę.

Andrzej Tuz tuż po zaprzysiężeniu. Nowy i ustępujący wójt.

Skarbnik Alicja Kłonicka, w imieniu pracowników urzędu gminy, wręczyła 
Janowi Klamczyńskiemu kwiaty oraz pamiątkowy grawerton.

W imieniu sołtysów, za współpracę 
dotychczasowemu wójtowi 

podziękowała Wanda Niedbała - 
- Sołtys Kotuszowa.

Gratulacje i kwiaty dla nowego Wójta Gminy od pracowników urzędu i dyrektorów jednostek podległych.

znaczył, że postara się nie zawieźć 
pokładanego w nim zaufania.
 Po wystąpieniu Wójta Gmi-
ny, Przewodnicząca Katarzyna Skuza 
zamknęła obrady I sesji RG kadencji 
2018-2023.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak
Gratulacje dla Katarzyny Skuzy - 
- Przewodniczącej Rady Gminy.
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II SESJA RADY GMINY SZYDŁÓW
W dn.  28  listopada  2018  r.  w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się II sesja Rady Gminy 
Szydłów  kadencji  2018-2023.  Ustalono  m.in.  składy 
stałych  Komisji  Rady Gminy  i  obniżono  cenę  skupu 
żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r. Ob-
rady prowadziła Przewodnicząca Katarzyna Skuza.

 Podczas sesji radni wybrali składy osobowe czte-
rech, stałych Komisji Rady Gminy Szydłów. Do Komisji 
Rewizyjnej wybrano: Agnieszkę  Stawecką  (przewod-
nicząca),  Damiana  Karwatę  (z-ca)  i  Marka  Skuzę. 
W składzie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
znaleźli się: Sebastian Gałązka (przewodniczący), Da-
wid  Sobiegraj  (z-ca),  Agnieszka  Juszczak,  Zbigniew 
Głogowski  i  Łukasz  Gondek. Przewodniczącą Komi-
sji  Samorządowej została Joanna  Suchojad,  zastępcą 
– Robert Prostak. Skład tej komisji uzupełnili: Ireneusz 
Jastrząb, Katarzyna Skuza, Sebastian Gałązka. W skła-
dzie Komisji  Skarg, Wniosków  i  Petycji znaleźli się: 
Mariusz Arendarski (przewodniczący), Leszek Wójcik 
(z-ca)  ,  Łukasz Gondek,  Ireneusz  Jastrząb  i  Damian 
Karwata (uchwała II/3/2018).
 Radni zatwierdzili na rok 2019 „Program współ-
pracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie” (uchwała II/4/2018). Uchwała ta 
określa zakres i charakter współpracy Gminy Szydłów 
z trzecim sektorem.
 Ważną z punktu widzenia podatników z Gminy 
Szydłów była uchwała o obniżeniu ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r. Radni obni-
żyli wysokość tej ceny z 54,36 zł za dt do 50,00 zł za dt 
(uchwała II/5/2018).
 Rada Gminy wprowadziła także zmiany do 
uchwały nr II/328/2018 RG Szydłów z dnia 17 sierpnia 
2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Szydłów (uchwała II/6/2018). Jak wyjaśniła Marta Sta-
chowicz-Hanczke z Referatu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, zmiany te podyktowane 
były uchyleniem niektórych zapisów poprzedniej uchwały 
przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
 Ostatnią przyjętą na sesji uchwałą było ustale-
nie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Szydłów 
(uchwała II/7/2018).
 Zgodnie z nowymi wymogami ustawowymi, sesja 
rady była na żywo transmitowana przez internet. Zapis tej 
transmisji znajduje się pod adresem: https://www.szydlow.
pl/02-sesja-rady-gminy-szydlow-transmisja

PW

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Skuza

Wójt Gminy Szydłów
Andrzej Tuz

Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w zdrowiu i ciepłym gronie rodzinnym

oraz pomyślnej realizacji wszystkich planów i zamierzeń
w Nowym 2019 Roku

wszystkim Mieszkańcom Gminy Szydłów
życzą
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Sto lat temu zakończyła się I woj-
na  światowa.  Dotychczasowe 

mocarstwa rozpadły się lub straciły 
na znaczeniu a Polacy odzyskali nie-
podległe państwo. 11 listopada 2018 
r.  w  całym  kraju  świętowaliśmy 
niepodległość.  Uroczyste  obchody 
gminne odbyły się w Szydłowie.

 Rano, w Urzędzie Gminy od-
była się ostatnia sesja Rady Gminy 
Szydłów kadencji 2014-2018. Msza 
Święta w intencji Ojczyzny odpra-
wiona została w kościele parafialnym 
pw. św. Władysława. Niezwykle uro-
czysty i podniosły charakter uroczy-
stości podkreśliło wspólne, chóralne 
odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskie-
go” na zakończenie. Uczestnicy ob-
chodów przemaszerowali następnie 
pod Pomnik Żołnierzy Armii Kra-
jowej Podobwodu Szydłów, gdzie 
złożono wiązanki kwiatów. Kwiaty 
złożono także pod Pomnikiem Wal-
czących, Poległych i Pomordowa-
nych w latach 1939-1945. Warty 
honorowe pod pomnikami pełnili 
strzelcy z Szydłowskiego Towarzy-
stwa Strzeleckiego a w uroczystości 
wzięły udział m.in. poczty sztanda-
rowe jednostek OSP z terenu gminy, 
Gimnazjum i Związku Strzeleckiego, 
przedstawiciele samorządów, organi-
zacji pozarządowych, szkół, firm i in-
stytucji z terenu gminy.

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

Fot. 1, 2 - Sylwester Celejowski
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 Dalsza część uroczystości 
miała miejsce w Szkole Podstawowej, 
gdzie zgromadzonych przywitała dy-
rektor Krystyna Żmuda. Uczniowie 
zaprezentowali znakomite widowisko 
słowno-muzyczne nawiązujące do 
losów naszej Ojczyzny w okresie za-
borów, zrywów narodowowyzwoleń-
czych i narodzin bytu państwowego 
w 1918 r. Przywoływano fakty i posta-
ci historyczne, śpiewano znane pieśni 
patriotyczne a wszystko odbywało się 
w pięknej scenografii, której wykona-
nie kosztowało wiele zaangażowania. 
Merytorycznie uczniów przygotowy-
wali nauczyciele: Dorota Banaś, Mał-
gorzata Boś i Krzysztof Pitula. Część 
artystyczna bardzo podobała się licz-
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nie zgromadzonej publiczności, która 
gromkimi brawami nagrodziła wystę-
py uczniów.
 Z okolicznościowym refera-
tem wystąpił Ireneusz Jastrząb – Prze-
wodniczący Rady Gminy a później 
pani dyrektor zaprosiła do obejrzenia 
wystawy eksponatów związanych 
z Józefem Piłsudskim, które udostęp-
nił komendant szydłowskich strzelców 
Marian Lesiak.
 Okrągła rocznica a także wy-
jątkowa, jak na listopad, słoneczna 
aura sprawiły, że w gminnych uroczy-
stościach 11 Listopada uczestniczyło 
bardzo wiele osób, chyba najwięcej 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Świę-
towanie 100-lecia miało miejsce także 
wieczorem w kościółku pw. Wszyst-
kich Świętych, gdzie odbył się koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu ze-
społu „Kasztalon” i promocja tomiku 
wierszy Aliny Mikuśkiewicz a także 
12 listopada na strzelnicy STS podczas 
turnieju strzeleckiego samorządow-
ców. Relacje na kolejnych stronach. 

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak
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Urodziłam się w Szydłowie
a mieszkałam w Solcu Starym,
zwanym także i „Piaskami”.
Tu chodziłam też do szkoły,
budowanej przed latami.

Alina Mikuśkiewicz 
fragment wiersza „Wróciłam do 

Solca”

W dn. 11 listopada 2018 r. 
w kościele pw. Wszystkich 

Świętych odbyła się druga część 
gminnych  obchodów  100-le-
cia  Odzyskania  Niepodległości. 
W  XIV-wiecznych  wnętrzach 
świątyni  rozbrzmiały  pieśni  pa-
triotyczne i poezja.
 Ten patriotyczny wieczór 
artystyczny zorganizowało Gmin-
ne Centrum Kultury w Szydłowie. 
Licznie zgromadzoną publiczność 
przywitała Maria Stachuczy – dy-
rektor GCK. Program podzielony 
był na dwie części: słowno-mu-
zyczny i poetycki. Z koncertem 
pieśni patriotycznej i religijnej wy-
stąpił zespół śpiewaczy „Kaszta-
lon”. Między poszczególne pieśni 
wplatano komentarz słowny a ca-
łość przypominała widzom losy 
narodu polskiego w okresie zabo-
rów i drogę do odzyskania niepod-
ległości. Koncert bardzo podobał 
się publiczności na co wskazywa-
ły gromkie brawa na zakończenie. 
Pani dyrektor wręczyła zespołowi 
podziękowania w formie dwóch 
pucharów, zaznaczając, że zespół 
brał w tym roku udział w I Świę-
tokrzyskim Festiwalu Seniorów 
i zakwalifikował się do finału 
w kategorii „Muzyka”. W podzię-
kowaniu za promocję Gminy Szy-
dłów, Gminne Centrum Kultury 
ufundowało zespołowi bilety do 
kieleckiego teatru a urząd gminy 
zapewnił seniorom transport.
 Po zespole „Kasztalon” 
wystąpiło dwoje uczniów z V kla-
sy Szkoły Podstawowej w Szy-
dłowie. Ola Tarnowska i Karol 
Opozda – laureaci konkursu recy-
tatorskiego „Moja Niepodległa” 

Patriotycznie i poetycko na 100-lecie
zorganizowanego przez GCK i SP 
Szydłów, wyrecytowali utwory, 
które prezentowali podczas tegoż 
konkursu. Była to zapowiedź dru-
giej części programu: promocji to-
miku wierszy Aliny Mikuśkiewicz 
– naszej lokalnej poetki zamiesz-
kałej w Solcu.
 Pani Alina opowiedziała 
o tym skąd wzięła się w niej pa-
sja pisania wierszy a zwierzenia te 
miały charakter bardzo osobisty, 
co widać było po głębokim wzru-
szeniu autorki. Wyrecytowała tak-
że kilka wierszy, które są dla niej 
szczególnie bliskie, zaczynając od 
wiersza nawiązującego do cha-
rakteru tego wieczoru. Większość 
osób mogła się z nim zapoznać 
wcześniej. Wiersz ten, zatytułowa-
ny „Kraju mój”, został wydruko-
wany na okładce jesiennego nume-
ru „Kuriera Ziemi Szydłowskiej”, 
a ten trafił do znakomitej więk-
szości domów na terenie naszej 
gminy. Na zakończenie, pani Alina 
podziękowała gorąco wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do 
wydania jej wierszy drukiem.
 Tomik wierszy „Moje ro-
dzinne strony...” jest pierwszym 
zbiorem wierszy Aliny Mikuśkie-
wicz z d. Niszczyk, wydanym dru-
kiem. Na 64 stronach znalazło się 
kilkadziesiąt utworów o tematyce 
religijnej, refleksyjnej, rodzinnej 
i patriotycznej a także lokalnej: 
opisującej miejscowości Solec 
i Szydłów. Pozycja ujrzała świa-
tło dzienne dzięki grantowi pozy-
skanemu z Gminy Szydłów przez 
Świętokrzyskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych 
na projekt pt. „100-lecie odzyska-
nia Niepodległości w Szydłowie”.
 Po zakończeniu prezen-
tacji, każdy z uczestników otrzy-
mał bezpłatnie tomik wierszy na 
własność a do Autorki ustawiła się 
długa kolejka po dedykacje i auto-
grafy.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak
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Dzień po 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
w Szydłowie odbył się 9. Międzywojewódzki Tur-

niej  Strzelecki  Samorządowców  z  okazji  Święta  Nie-
podległości. Główne trofeum – puchar Wojewody Świę-
tokrzyskiego zdobyła reprezentacja Gminy Tuczępy.

 W turnieju wzięło udział dwanaście drużyn: 
z Szydłowca (woj. mazowieckie), ze Staszowa, Tucząp, 
Rytwian, Bogorii i Szydłowa. Zawodnicy w trzyosobo-
wych zespołach strzelali z karabinka kal. 5,6 mm (3 strzały 
próbne + 10 strzałów zaliczanych do klasyfikacji) w po-
zycji leżącej do tarczy na odległość 50 m i z karabinka 
kal. 5,6 mm (3 strzały próbne + 5 strzałów zaliczanych do 
klasyfikacji) w pozycji klęczącej do tarczy na odległość 
48 m. Maksymalnie każdy zawodnik mógł uzyskać 150 
punktów, drużyna – 450 pkt.
 Najlepiej w tym roku strzelała reprezentacja Gmi-
ny Tuczępy w składzie: Beata Lech z Gimnazjum w Jaro-
sławicach, oraz radni: Artur Molendowski i Jarosław Le-
śniewski (360 pkt.). Drugie miejsce zajęli ubiegłoroczni 
triumfatorzy z Gminy Rytwiany w składzie: Grzegorz For-
kasiewicz – Wójt Gminy, Piotr Błąk – Kierownik Zakła-
du Gospodarki Komunalnej i Joanna Nowicka – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej (350 pkt.). Trzecie miejsce 
na podium wywalczyła drużyna z województwa mazo-
wieckiego reprezentująca Urząd Miasta Szydłowiec: Do-
rota Kubiś – sekretarz, Benedykt Pikiel z Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Łukasz Stasiak – inspektor Biura Rady 
Miejskiej (346 pkt.).
 Puchary i dyplomy dla zwycięskich drużyn wrę-
czył Wójt elekt Gminy Szydłów Andrzej Tuz wraz ze 
skarbnik Alicją Kłonicką a ufundowała je Agata Wojty-
szek – Wojewoda Świętokrzyski, która nad turniejem ob-
jęła patronat honorowy.
 Najlepszym strzelcem turnieju został Piotr Wal-
czak – inspektor ds. promocji w UG Szydłów (143 pkt.). 

9. Turniej Strzelecki Samorządowców

Drugiego i trzeciego zawodnika turnieju wyłoniła do-
grywka: trzy strzały z postawy klęczącej. Drugie miejsce 
zajął Piotr Błąk – kierownik Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Rytwianach (141 pkt.) a trzecie Robert Wyrazik 
– dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Rytwianach (141 pkt). Wśród pań najcelniej strzelała 
Jolanta Tutak z Gminy Bogoria (124 pkt.), drugie miej-
sce zajęła Magdalena Sierant z UMiG Staszów (122 pkt.) 
a trzecie Beata Lech (107 pkt.) reprezentująca Gminę Tu-
czępy.
 Organizatorem turnieju było Szydłowskie Towa-
rzystwo Strzeleckie na czele ze st. insp. ZS Marianem Le-
siakiem oraz Urząd Gminy Szydłów.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Mateusz Szwarc

Zwycięska drużyna Gminy 
Tuczępy z wójtem 
Markiem Kaczmarkiem.

Uczestnicy 9. Międzywojewódzkiego Turnieju Strzeleckiego Samorządowców 
z okazji Święta Niepodległości.

Nowością 
w tegorocznej 

edycji turnieju 
było 

strzelanie 
z postawy 
klęczącej.

Podziękowania od przedsta-
wicieli samorządu dla prezesa 
STS Mariana Lesiaka za współ-
organizację turnieju.
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W sobotę, 24 listopada br. strzelcy z Szydłowa w sym-
boliczny sposób uczcili 100-lecie odzyskania Nie-

podległości w miejscu wyjątkowym na Ziemi Staszowskiej 
– przy tablicy upamiętniającej pobyt w Oględowie Józefa 
Piłsudskiego – Komendanta 1. Brygady Legionów Polskich.
 Przy tablicy zapalono biało-czerwone znicze, 
strzelcy wystawili wartę honorową oraz poczet sztandaro-
wy, po czym uczestnicy uroczystości wspólnie odśpiewali 
Mazurka Dąbrowskiego. Po hymnie, uczennica SP w Szy-
dłowie Magdalena Sajkiewicz odczytała fragment histo-
rii powstania Związku Strzeleckiego. Komendant Marian 
Lesiak w kilku zdaniach opowiedział o pobytach Józefa 
Piłsudskiego w Oględowie w 1914 i 1915 r. Przypomniał 
także historię samej tablicy i podkreślił jej wyjątkowość, 

Uczcili stulecie przy tablicy Marszałka

zważywszy na fakt, iż nie ma w regionie podobnej, orygi-
nalnej płyty.
 Tablicę z napisem W tym domu kwaterował jako 
Komendant 1. Brg. Leg. Józef Piłsudski, I Marszałek Pol-
ski w czasie walk Legionów o niepodległość Polski w 1914 
i 1915 r. wmurowano w 1936 r. w ścianę domu należącego 
wówczas do rodziny Skalskich. W czasie II wojny świato-
wej dom został zniszczony. Po wojnie wzniesiono nowy 
budynek mieszkalny, zachowując ścianę z oryginalną ta-
blicą.
 W uroczystości w Oględowie, poza strzelcami, 
wzięli udział m.in. Wójt Gminy Szydłów Andrzej Tuz, 
ks. pref. Sebastian Wideł, uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Szydłowie i Gimnazjum w Szydłowie pod opieką na-
uczycielki jęz. polskiego Doroty Banaś.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Przedszkolaki z Potoka z wizytą w STS
W dniu 14 listopada br. w sie-

dzibie Szydłowskiego Towa-
rzystwa Strzeleckiego gościły przed-
szkolaki z Punktu Przedszkolnego 
w Potoku wraz z opiekunkami. Dzie-
ci zwiedziły izbę pamięci poświęconą 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, 

zapoznały się z różnego rodzaju bro-
nią i zapaliły znicze pod drzewkiem 
katyńskim. 
 Młodzi ludzie tak bardzo byli 
zadowoleni z wizyty, że większość 
otwarcie deklarowała wstąpienie 
w szeregi Wojska Polskiego...

ML
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Amatorska grupa  teatralna z Szydłowa znów dała 
znać o sobie. W niedzielę, 9 grudnia, w szydłow-

skiej  remizie,  miało  miejsce  czytanie  i  recytowanie 
„Pana  Tadeusza”  Adama  Mickiewicza.  Wydarzenie 
wpisało się w 100-lecie odzyskania Niepodległości.

 Wieczór poetycki zainaugurował wiersz Włady-
sława Bełzy „Katechizm dziecka polskiego” rozpoczy-
nający się od słów „Kto ty jesteś? Polak mały...” Po tym 
wstępie, który wprowadził wśród widzów nastrój patrioty-
zmu, w remizie rozbrzmiały strofy najsłynniejszego dzieła 
Adama Mickiewicza. Poszczególne fragmenty epopei na-
rodowej przedzielały wstawki muzyczne skomponowane 
przez Wojciecha Kilara do filmu „Pan Tadeusz” a każdy 
występ nagradzany był gromkimi oklaskami publiczności.
 W pięknie zaaranżowanej scenerii, w strojach 
z epoki wystąpili: Szymon Grosicki, Zbigniew Kapral, 
Adam Kluszczyński, Anna Lech, Teresa Panek, Halina 
Ratajczak, Szczepan Rożek, Mikołaj Rudnik, Magdalena 
Sajkiewicz, Józef Samiec, Jakub Siwulski, Piotr Walczak, 
Weronika Wawszczyk, Stanisław Zawada, Agnieszka 
Ziółkowska, Zuzanna Ziółkowska.
 Wydarzenie zainicjował i wyreżyserował Adam 
Kluszczyński. Nastrojową scenografię i kostiumy przy-
gotowała Agnieszka Ziółkowska z pomocą Teresy Panek 
i Haliny Ratajczak. Ilustrację muzyczną zapewniła Henry-
ka Kluszczyńska.
 Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie: histo-
ria szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach 
wierszem to najsłynniejsze dzieło Adama Mickiewicza 
określane mianem epopei narodowej. Po raz pierwszy wy-
dana w Paryżu w 1834 r. Opisuje wiele elementów życia 
szlachty początku XIX wieku a także wątek niepodległo-
ściowy, związany z wojnami napoleońskimi.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Mirosław Ziółkowski

„PAN TADEUSZ” NA STULECIE
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W  dniu  27  października  br. 
miała miejsce w kościele pw. 

św. Władysława kameralna ale bar-
dzo miła i wzruszająca uroczystość. 
Mieszkaniec  Szydłowa  –  Antoni 
Adamski  obchodził  100-lecie  swo-
ich urodzin.
 
 We Mszy Świętej w intencji 
100-latka uczestniczył Jubilat wraz 
z Małżonką Władysławą oraz najbliż-
szą rodziną a także przedstawiciele 
władz rządowych i samorządowych: 
Wicewojewoda Świętokrzyski An-
drzej Bętkowski i Wójt Gminy Jan 
Klamczyński oraz druhowie strażacy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szy-
dłowie z pocztem sztandarowym.
 Po Mszy Świętej ks. Ryszard 
Piwowarczyk złożył Jubilatowi ży-
czenia i podziękowania za świadec-
two wiary oraz dobrego i pięknego 
życia. Wicewojewoda Andrzej Bęt-
kowski odczytał list gratulacyjny od 

Antoni Adamski obchodził setne urodziny

Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego. Następnie, Wicewo-
jewoda, w imieniu Szefa Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych Jana Józefa Kasprzyka odczytał 
informację nt. działalności Antoniego 
Adamskiego w ruchu oporu i wrę-
czył mu Medal „Obrońcy Ojczyzny 
1939-1945”. Życzenia i gratulacje 
popłynęły także od Wójta Jana Klam-
czyńskiego, który, oprócz kwiatów 
i dyplomu, wręczył Jubilatowi szkla-
ny puchar wykonany na okoliczność 
100-lecia Odzyskania Niepodległo-

ści. Pamiątkowy grawerton od OSP 
Szydłów wręczyli prezes jednostki 
Stanisław Wojterski i naczelnik Kazi-
mierz Boś.
 Antoni Adamski urodził się 
w Gackach 27 października 1918 r. – 
w przededniu odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. W czasie II woj-
ny światowej działał w ruchu oporu 
(1943-1945). Przez całe swoje życie 
dawał piękne świadectwo patrioty-
zmu, także lokalnego. Pomimo sędzi-
wego wieku, prowadzi aktywny tryb 
życia. Przez wiele lat amatorsko zaj-
mował się rzeźbiarstwem. Jego rzeź-
bione orły otrzymali m.in. Prezyden-
ci RP: śp. Lech Kaczyński i Andrzej 
Duda. Jest członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szydłowie.

Tekst i zdjęcia: 
Piotr Walczak
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W bieżącym roku szkolnym Publiczne Przedszkole 
w Szydłowie przystąpiło do Międzynarodowego 

Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Pro-
jekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 
rocznicę odzyskania niepodległości. Honorowy patro-
nat nad działaniami lokalnymi prowadzonymi w naszym 
przedszkolu w ramach projektu objął Urząd Gminy w Szy-
dłowie, co niewątpliwie podniosło jego prestiż i rangę. 
 Celem programu jest kształtowanie postaw pa-
triotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje 
Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci po-
przez poznanie historii państwa polskiego i symboli naro-
dowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców 
ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia 
Polakiem. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbu-
dzenie w dziecku świadomości, kim jest i skąd pochodzi. 
Patriotyzm dziecka w wieku przedszkolnym nie przebiega 
w izolacji od życia, środowiska – domu rodzinnego, przed-
szkola, najbliższej okolicy, miasta, wsi i kraju. Dziecko 
jest bezpośrednio lub pośrednio włączone w nurt wyda-
rzeń, w którym uczestniczą jego najbliżsi. Przyjmuje ich 
postawy, opinie, poglądy. Przedszkole wzmacnia dobre 
wzorce zachowań i kształtuje u dzieci określone nawyki, 
cechy charakteru i zaczątki postaw, jakich wymagał będzie 
udział w życiu społecznym.
 Nasza placówka aktywnie realizowała zadania te-
matyczne założone w projekcie. We wszystkie podjęte dzia-
łania zaangażowane były młodsze i starsze przedszkolaki, 
cały personel przedszkola oraz rodzice wychowanków.

 „Szlakiem historii”, to pierwsze zadanie, które 
udało nam się zrealizować. Zadanie to polegało na zorga-
nizowaniu wycieczki, której celem było poznanie zabyt-
ków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, 

Przedszkolaki dla niepodległej Polski
architektury i tradycji. Zwiedzanie zabytków Szydłowa 
było cenną, obfitującą w wiedzę, choć długą lekcją dla na-
szych przedszkolaków. Wszak mamy, czym się pochwalić 
i co podziwiać. 

 Innym ak-
centem obchodów 
stulecia odzyskania 
przez Polskę niepod-
ległości w naszej pla-
cówce był Konkurs 
Recytatorski pod ty-
tułem, „Kto ty jesteś? 
Polak mały”. Celem 
konkursu było popu-
laryzowanie polskiej 
poezji o tematyce pa-

 Kolejne zadania to „Mali 
patrioci” zajęcia otwarte dla ro-
dziców oraz „Drzewo Pamięci” – 
symbol siły i wolności. Wspólnie 
z rodzicami posadziliśmy na tere-
nie przedszkola drzewo – dąb, na 
pamiątkę uczczenia setnej roczni-
cy niepodległości. 

triotycznej, jako składnika dziedzictwa narodowego, upo-
wszechnianie kultury żywego słowa oraz budzenie i roz-
wijanie zdolności recytatorskich. Konkurs skierowany był 
do dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz 
uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Wszy-
scy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. 
Uwzględniając ustalone kryteria oceny jurorzy, przyznali 
w każdej kategorii trzy miejsca na podium oraz wyróż-
nienia. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom oraz 
nagrodę.
 Uroczysta akademia upamiętniająca ważną rocz-
nicę w dziejach Polski – 100-lecie odzyskania niepodle-
głości była zwieńczeniem naszych działań. W piątek 9 
listopada 2018 roku w Publicznym Przedszkolu w Szydło-
wie dzieci recytowały wiersze, tańczyły krakowiaka, śpie-
wały piosenki o Polsce oraz pieśni patriotyczne. Wszyscy, 
którzy byli z nami w tym szczególnym dniu uczestniczyli 
w ogólnopolskiej Akcji „Rekord dla Niepodległej” zorga-
nizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. O go-
dzinie 11.11 w ramach świętowania 100 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości, wspólnie zaśpiewaliśmy 
4-zwrotkowy hymn narodowy. Po zakończeniu akademii 
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wspólnie z rodzicami udaliśmy się pod pomnik W Hołdzie 
Walczącym Poległym i Pomordowanym w okresie II wojny 
światowej, by zapalić symboliczne światełko. Był to dzień 
bardzo ważny i uroczysty w naszym przedszkolu, który 
z pewnością na długo zostanie w naszej pamięci. 
  Poprzez realizację zadań tematycznych przed-
szkolaki  stały się dumnymi Polakami. Wiedzą, że żyjemy 
w wolnym, demokratycznym kraju, który przeszedł długą 
i ciężką drogę do wolności. 
 Możemy być dumni i szczęśliwi, patrząc na na-
szą ojczyznę. Jednocześnie musimy pamiętać, że ojczyzna 
jest teraz w naszych rękach i w naszych sercach, dlatego 
naszym obowiązkiem jest o nią dbać. Jan Paweł II po-

wiedział, „że wolność nie jest nam dana na zawsze, jest 
czymś, co trzeba pielęgnować i nie dać sobie tego wyrwać. 
Dbałość o naszą wolność, o tradycje, wartości duchowe, 
patriotyczne i religijne jest naszym obowiązkiem”. Niech 
te piękne słowa staną się kwintesencją priorytetów, który-
mi powinnyśmy kierować się w życiu. 

Monika Jaskuła

Okres przedświąteczny to do-
skonały moment aby obudzić 

w sobie dziecko i przeżyć ten wy-
jątkowy czas jak tylko najlepiej się 
da. Dla naszego przedszkola  to czas 
ogromu pracy ale również szczęścia 
i radości. Nieodzownym elementem 
Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci 
jest  Święty Mikołaj, który  również 
w tym roku obdarował prezentami  
naszych przedszkolaków wywołując 
na ich twarzach ogromny uśmiech. 

„W każdym z Nas drzemie dziecko, największą sztuką 
jest je w Sobie odnaleźć i obudzić…”

Tegorocznym Mikołajem była firma 
„EKOPLON” Sp. z o.o. sp. k., której 
serdecznie dziękujemy za tak miły 
gest w postaci mikołajowych paczek. 
To nie jedyny  tegoroczny „Mikołaj”, 
który pamiętał o naszej placówce. 
W tym roku  szkolnym nasz Punkt 
Przedszkolny spotkał się z wielką 
dobrocią, wsparciem oraz dobrym 
słowem. Okazuje się , że wokół nas 
jest wielu Św. Mikołajów, których nie 
sposób wyliczyć, a którym pragnie-

my serdecznie podzięko-
wać. Liczymy na dalszą 
współpracę oraz pomoc 
dla naszej placówki. 
Mimo, że nasz Punkt 
Przedszkolny ma jesz-
cze mnóstwo potrzeb, 
nie chcemy zapominać 
o innych potrzebujących.  
My również pragniemy 
zostać Św. Mikołajami. 
W związku z tym dzieci, 
rodzice oraz pracowni-

cy naszego Punktu Przedszkolnego 
od dłuższego czasu przygotowują 
przedmioty na aukcję bożonarodze-
niową, która odbędzie się 21.12.2018 
r. w Punkcie Przedszkolnym w Po-
toku „Kraina Uśmiechu”. Całkowity 
dochód uzyskany podczas aukcji pra-
gniemy przeznaczyć na WOŚP. 
KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTYM 
MIKOŁAJEM, WYSTARCZY TYLKO 
UWIERZYĆ!!! – MY WIERZYMY!!!

Iwona Urbanowska
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Stowarzyszenie  „Lepiej dla wsi” 
zorganizowało  ciekawe  roz-

grywki sportowe, które zgromadzi-
ły liczną grupę mieszkańców naszej 
gminy,  w  większości  z  Korytnicy. 
Sobotni  wieczór  miło  spędziły  za-
równo najmłodsze dzieci jak i mło-
dzież oraz emeryci.

 Rozgrywki odbyły się 24 
listopada br. w ramach grantu po-
zyskanego przez stowarzyszenie 
z Programu „Działaj Lokalnie”. 
Przeprowadzono rozgrywki w tenisa 
stołowego, bilard, piłkarzyki i cym-
bergaja. Dzieci w wieku przedszkol-
nym miały do dyspozycji gry plan-
szowe. Dla najlepszych organizatorzy 
przygotowali okolicznościowe pu-

chary i nagrody, zaś Wójt Gminy An-
drzej Tuz ufundował dla zawodników 
medale.

Wyniki rozgrywek w poszczególnych 
kategoriach:

Tenis stołowy:
1. Henryk Olszewski
2. Krzysztof Wójcik
3. Tomasz Dybus
4. Wiktor Gałązka

Bilard:
1. Artur Walas
2. Wiktor Gałązka
3. Krzysztof Binkiewicz

UDANY TURNIEJ W KORYTNICY
Piłkarzyki w kategorii drużynowej:
1. Kuba Chruściński, Wiktor Gałązka
2. Tomasz Dybus, Artur Walas
3. Ireneusz Szczepankiewicz, 
Sebastian Gałązka
4. Ela Gałązka, Julka Arendarska

Cymbergaj:
1. Marcin Wojsa
2. Krzysztof Wójcik
3. Ireneusz Szczepankiewicz

Gry planszowe najmłodszych:
1. Wojtek Wojsa
2. Igor Dybus
3. Seweryn Stąporek

Zdjęcia: Andrzej Tuz
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STRZELCY W WARSZAWIE
27 października 2018 r. strzelcy 

z Szydłowskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego przebywali w War-
szawie. Okazją do wyjazdu było 
100-lecie odzyskania Niepodległości 
a nasza stolica pełna jest miejsc pa-

mięci poświęconych Obrońcom Oj-
czyzny. Młodzi ludzie byli m.in. na 
Powązkach Wojskowych, w Muzeum 
Powstania Warszawskiego i przy Po-
mniku Piłsudskiego. Wpisali się także 
do księgi pamiątkowej wystawionej 

przy Pomniku Nieznanego Żołnierza. 
Przy większości pomników strzel-
cy wystawili warty honorowe wraz 
z pocztem sztandarowym. 

Zdjęcia ze zbiorów Mariana Lesiaka
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Lokalne  Centrum  Wspierania  Przedsiębiorczo-
ści  rozpoczyna  działalność  w  Staszowie.  LCWP 

powstało  w  ramach  projektu  pn.  „Kreator  Przedsię-
biorczości”  Lokalnej  Grupy  Działania  „Białe  Ługi”, 
dofinansowanego ze środków programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oficjalne otwarcie 
Centrum zaplanowano na styczeń 2019 r.

 Bezpłatna pomoc związana z wieloma aspektami 
prowadzenia własnego biznesu, wsparcie doradcze przy 
rejestracji działalności gospodarczej oraz szereg szkoleń – 
to tylko część oferty, jaką przedsiębiorcom i osobom chcą-
cym otworzyć własną działalność, chce zapewnić Lokalne 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie.
 Głównym celem LCWP będzie promowanie roz-
woju przedsiębiorczości wśród mieszkańców gmin nale-
żących do LGD Białe Ługi tj. Bogoria, Chmielnik, Da-
leszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów i Szydłów oraz 
znoszenie barier na drodze do utworzenia własnej firmy. 
– Chcemy by oferta LCWP w Staszowie była dostosowa-
na do potrzeb naszych beneficjentów – tłumaczy Witold 
Kowal, dyrektor biura LGD Białe Ługi. – Nie chcemy 
ograniczać działań do wsparcia przedsiębiorców jedynie 
na etapie zakładania przez nich działalności gospodar-
czej, ale poprzez bogaty pakiet profesjonalnych szkoleń, 
konsultacji i usług doradczych, chcemy aktywnie działać 
i stworzyć miejsce przyjazne dla rozwoju lokalnej przed-
siębiorczości – dodaje.

 Dla podmiotów z gmin członkowskich LGD Białe 
Ługi oferuje również nieodpłatne korzystanie z pomiesz-
czeń LCWP, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multi-
medialny i komputerowy tj. sali konferencyjnej dla min 
20 osób, sali komputerowej z 4 stanowiskami z dostępem 
do internetu i drukarki oraz pokoju doradców. Użytkow-
nicy inkubatora przedsiębiorczości będą mieli możliwość 
korzystania z usług wspierających ich rozwój, a przez to 
także rozwój firm, które prowadzą.

 Program LCWP opiera się na filarach: wsparcie, 
wiedza i współpraca. Każde z przedsięwzięć realizowa-
nych przez LCWP w Staszowie będzie wypełniać po-
wyższe funkcje, znacznie zwiększając aktualnym bądź 
przyszłym przedsiębiorcom szansę na odniesienie sukcesu 
w biznesie. – Mamy nadzieję, że miarą działalności LCWP 
będzie wzrost przedsiębiorczości związany z rozwojem mi-
kro i małych firm, a tym samym spadek bezrobocia w na-
szym regionie – zaznacza Witold Kowal.

 W chwili obecnej LGD Białe Ługi zaprasza do 
udziału w rekrutacji do jednego z pierwszych działań tj. 
prowadzenia nieodpłatnej kompleksowej obsługi księ-
gowej dla podmiotów gospodarczych i organizacji poza-
rządowych przez okres 1 roku kalendarzowego (styczeń 
– grudzień 2019 r.)
 Szczegółowe informacje na temat projektu i re-
krutacji można uzyskać w biurze Lokalnego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie ul. Sudecka 
9, tel. 15 8130303 lub na stronie www.bialelugi.eu.

LGD „Białe Ługi”

LCWP w Staszowie zaprasza
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Gminne Centrum Kultury w Szydłowie oraz Parafia św. 
Władysława serdecznie zapraszają  mieszkańców do 

czynnego udziału w Orszaku Trzech Króli w Szydłowie.
 Orszak Trzech Króli to religijna, społeczna, od-
dolna impreza polegająca na przemarszu aktorów przebra-
nych za trzech króli, dwór, wojsko, Świętą Rodzinę, Anio-
łów, diabłów, Heroda, itp. Scenariusz Orszaku nawiązuje 
do tradycji jasełek i jest oparty na przekazie Biblijnym. Ce-
lem imprezy jest promocja postawy obywatelskiej, poczu-
cia więzi z naszym miastem i uczczenie święta. Cele te są 
realizowane poprzez umożliwienie wspólnego śpiewania 
kolęd podczas przemarszu ulicami Szydłowa i włączenie 
się do grona kolędników poprzez włożenie tekturowych 
koron na głowę. Wspólny śpiew jest głównym elementem 
Orszaku, który ponadto jest przedstawieniem teatralnym.  
Impreza ma charakter edukacyjny, a zarazem religijny. Or-
szaki królewskie są niezwykle kolorowe (czerwony, nie-
bieski i zielony). Już teraz zachęcamy do przygotowania 
strojów w odpowiednich kolorach i udziału w tym przed-
sięwzięciu 6 stycznia 2019 r.

Maria Stachuczy

13 stycznia 2019 r. odbędzie się w Szydłowie finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! W tym 

roku zebrane fundusze przeznaczane są na zakup sprzętu 
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Obecnie Gmin-
ne Centrum Kultury w Szydłowie organizuje  plastyczny 
konkurs bożonarodzeniowy, a przedmioty konkursu bę-
dziemy licytować na Finale. Zapraszamy Państwa do prze-
kazywania do  siedziby GCK gadżetów na sprzedaż pod-
czas Finału WOŚP. W dn. 13 stycznia będą Państwo mogli 
spotkać na ulicach Szydłowa wolontariuszy z odpowied-
nimi legitymacjami i puszkami, a po południu spotkamy 
się na finale w sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum. 
Mamy nadzieję, że Szydłów pobije  ubiegłoroczny rekord 
i zbierzemy jeszcze więcej funduszy na tak szczytny cel.
 Informacje szczegółowe w Sztabie WOŚP - Gmin-
nym Centrum Kultury w Szydłowie, tel. 41 354 53 13.

Maria Stachuczy

INFORMACJA 
O DYŻURACH RADNYCH

Przewodnicząca Rady Gminy Szydłów
Katarzyna Skuza pełni dyżur 

w Urzędzie Gminy w Szydłowie 
w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00

sala konferencyjna, parter.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Zbigniew Głogowski pełni dyżur 
w Urzędzie Gminy w Szydłowie 

w każdy piątek w godz. 15.00 - 17.00
sala konferencyjna, parter.

INFORMACJA 
WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Szydłów
Andrzej Tuz

przyjmuje interesantów
w Urzędzie Gminy

w każdy wtorek w godz. 08.00 - 13.00
I piętro, pok. nr 12.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE W OKRĘGU NR 11

Na niedzielę, 3 lutego 2019 r. zarządzono wybory uzu-
pełniające do Rady Gminy Szydłów w okręgu wy-

borczym nr 11 (Jabłonica, Mokre) w którym wybierany 
będzie 1 radny.
 Ma to związek z wygaśnięciem mandatu radnego 
Andrzeja Tuza, który został wybrany wójtem. Kalendarz 
czynności wyborczych ogłoszony został Zarządzeniem Nr 
103/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 
2018 r. Można się z nim zapoznać na stronie interneto-
wej gminy www.szydlow.pl/wybory-uzupelniajace-3-lute-
go-2019
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W  dn.  26 października 2018  r. miało miejsce ofi-
cjalne  otwarcie  zmodernizowanego  budynku 

Ośrodka Zdrowia w Szydłowie. Po remoncie jest to je-
den z najnowocześniejszych tego typu obiektów w po-
wiecie staszowskim.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest
i nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
     św. Jan Paweł II

 Słowami naszego wielkiego Rodaka – Karola 
Wojtyły, rozpoczęła się uroczystość oficjalnego otwarcia 
zmodernizowanego Ośrodka Zdrowia w Szydłowie. Przy-
toczył je gospodarz uroczystości lek. Wojciech Staak - dy-
rektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Szydłowie.
 Dyrektor podkreślił, że praktycznie tylko ściany 
nośne obiektu są stare a cała reszta została wykonana od 
nowa. Doktor podziękował wszystkim, którzy przyczynili 
się do realizacji tej inwestycji w imieniu własnym, per-
sonelu oraz pacjentów: wójtowi Janowi Klamczyńskiemu 
i radnym Gminy Szydłów, Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Świętokrzyskiego za pozytywne zaopinio-
wanie wniosku o dotację ze środków unijnych. Doktor 
podziękował także pracownikom Urzędu Gminy, w szcze-
gólności skarbnik Alicji Kłonickiej, Bożenie Stępień i Ja-
nuszowi Machnikowi z Referatu Inwestycji i Gospodarki 
Przestrzennej oraz wykonawcy inwestycji Robertowi Pie-
tryce. Personelowi dziękował za zaangażowanie i cierpli-
wość podczas pracy w warunkach przejściowych, kiedy 
ośrodek funkcjonował w Potoku.
 Następnie głos zabrał Wójt Gminy Szydłów Jan 
Klamczyński, który podziękował Radzie Gminy za wspar-
cie. Podkreślił, że wszyscy mogą być dumni z tego wspa-
niałego dzieła i wyraził nadzieję, że obiekt ten będzie słu-
żył przez wiele lat, bo zdrowie jest najważniejsze.
 Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Jastrząb 
stwierdził, że sukces ma wielu ojców ale ten obiekt ma 
swoją „matkę” – śp. lek. Barbarę Szymańską, która jako 
pierwsza dążyła do tego, aby ośrodek zmodernizować. Po-
dziękował wójtowi i radnym za współpracę, wyraził na-
dzieję, że obiekt będzie służył mieszkańcom przez wiele 
lat.
 Następnie ks. Ryszard Piwowarczyk poświęcił 
obiekt oraz krzyże, które będą wisieć wewnątrz ośrodka. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt Jan Klam-

czyński, przewodniczący Ireneusz Jastrząb i dyrektor 
Wojciech Staak. Zaproszeni goście zwiedzili budynek w 
środku, oprowadzani przez dyrektora oraz wykonawcę in-
westycji. Pół godziny później w kościele pw. św. Włady-
sława odprawiona została Msza Święta.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

OŚRODEK ZDROWIA OTWARTY
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GRAFIK PRACY LEKARZY
Samodzielnego Publicznego 

Ośrodka Zdrowia 
w Szydłowie

Lek. Wojciech Staak
Szydłów
Poniedziałek 8.00-15.00
Wtorek 8.00-11.00
Środa 8.00-15.00
Czwartek 13.00-15.00
Piątek 8.00-15.00
Potok
Wtorek 12.00-15.00
Czwartek 8.00-12.00

Dyżur pielęgniarki 
w OZ w Potoku:
Poniedziałek 7.00-9.00
Wtorek 11.00-14.30
Środa 7.00-9.00
Czwartek 7.00-12.00
Piątek 7.00-9.00

Lek. Maciej Szymański
Codziennie 15.00-18.00 
oprócz wtorków

Lek. 
Grażyna Dulińska-Francuz
Wtorek 15.00-18.00

Lek. Ewa Sala
Poniedziałek 15.00-18.00
Czwartek- 8.00-14.00

Poradnia otolaryngologiczna
Lek. Grażyna Ogonowska
Piątek 8.00-11.00

Lek. Andrzej Zygmunt
Środa 8.00-11.00

Dyrektor SPZOZ w Szydłowie
Lek. Wojciech Staak

W ramach projektu realizowa-
nego przez Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
-Kulturalnych realizowaliśmy kon-
kurs fotograficzny „Ekokrajobraz 
gminy Szydłów”. Konkurs kierowany 
był do 3 kategorii wiekowych dzieci, 
młodzież i dorośli. Każdy uczestnik 
musiał wykonać dwa zdjęcia: obra-
zujące przepiękną faunę, florę lub 
krajobraz naszej gminy oraz drugie 
kontrastowe, przedstawiające degra-
dację środowiska, np. dzikie wysypi-
sko śmieci. Wpłynęły do nas bardzo 
ciekawe prace.
 Zorganizowaliśmy rów-
nież szkolenie dla sadowników pt. 
„Pszczoły w sadownictwie”. Szkole-
nie prowadzone przez specjalistę od-
było się w Urzędzie Gminy i okazało 
się bardzo interesujące dla słuchaczy. 
Celem spotkania było podniesie-
nie wiedzy na temat roli i znaczenia 
pszczół dla prawidłowego rozwoju 
roślin i ich plonowania. Wzrost po-
wszechnej świadomości o koniecz-
ności chronienia pszczół w procesach 
produkcji rolniczej i ogrodniczej. 
Pamiętajmy, że obecność zapylaczy 
w uprawach rolniczych stanowi gwa-
rancję podwyższenia jakości i ilości 
plonów. Zapewnienie pełnego zapy-
lenia przez owady powoduje wzrost 
plonu, w porównaniu z plonem prze-
ciętnym roślin sadowniczo-jagodo-
wych o 30-60%!
 W ramach działań projekto-
wych wydaliśmy ulotkę informacyjną 
o zasadach ekologii, ekooszczędno-
ści. Ulotka trafiła do wszystkich do-
mów na terenie całej gminy Szydłów, 
jeśli ktoś jej nie dostał, załączamy ją 
do bieżącego wydania „Kuriera Zie-
mi Szydłowskiej”. 
 Jednym z zadań projektu 
było zorganizowanie konkursów wie-
dzy ekologicznej kierowanych do 
dzieci i młodzieży z naszej gminy. 

Projekty ŚSIS-K

Był to sprawdzian wiedzy o ekologii, 
mający formę pisemną. Poprosiliśmy 
o pomoc w jego realizacji lokalnych 
nauczycieli przyrody i biologii, za co 
serdecznie im dziękujemy. Cieszy nas 
bardzo tak wielkie zainteresowanie 
dzieci. W każdej szkole uczniowie 
bardzo chętnie zgłosili się do udzia-
łu i wykazali się ogromną wiedzą. 
W konkursach wzięło udział ponad 
200 uczniów! Zwycięzcy otrzyma-
li tytuł Mistrza Ekologii i nagrody 
książkowe. 

 Kontynuując obchody Nie-
podległej w Szydłowie wspólnie ze 
Szkołą Podstawową im. J. Kaczorow-
skiego zorganizowaliśmy konkursy: 
historyczny, plastyczny i recytator-
ski. Uczniowie jak zwykle odpowie-
dzieli z ogromnym zaangażowaniem. 
Konkurs historyczny polegał na wy-
kazaniu się wiedzą dotyczącą okresu 
walki o niepodległość, a stopień trud-
ności pytań zależał oczywiście od 
wieku dzieci. Poczynania plastyczne 
wymagały stworzenia plakatu o te-
matyce „Niepodległa”. Przegląd re-
cytatorski oceniany przez jury zakła-
dał nie tylko doskonałe opanowanie 
pamięciowe tekstu, ale też zwracano 
uwagę na interpretacje tekstu i ogól-
ny wyraz artystyczny. W kategorii 
uczniów starszych zwyciężył Karol 
Opozda , a wśród uczniów młodszych 
ex aequo Amelka Pytowska i Ola Pi-
tek. 

Maria Stachuczy
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, 
że z dniem 21 sierpnia 2018 r., weszły w życie przepi-

sy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 Dzięki tym przepisom dopalacze są traktowane 
jak  narkotyki, a rozpowszechnianie substancji psycho-
aktywnych tzw. dopalaczy będzie podlegało takiemu sa-
memu reżimowi prawnemu jak dystrybucja i wytwarzanie 
narkotyków. Posiadanie niedozwolonych substancji jest 
zagrożone karą do lat 3 pozbawienia wolności, a rozpo-
wszechnianie nawet do 12 lat. W Polsce liczba zatruć do-
palaczami utrzymuje się na poziomie ok. 300 miesięcznie, 
a wbrew powszechnej opinii dopalacze nie są wcale ła-
godniejszą formą narkotyków. Zatrucia nimi są często bar-
dziej niebezpieczne niż tradycyjnymi narkotykami, a skut-
ki zażywania nowych substancji są nieprzewidywalne. 

 Ofiarami dopalaczy często padają osoby dorosłe, 
ale jak pokazują startstyki dopalacze to głownie problem 
ludzi młodych. Badania wśród uczniów pokazują, że co 
dziesiąty nastolatek próbował dopalaczy – czyli substan-
cji psychoaktywnych o nieprzewidywalnym składzie che-
micznym, zagrażającym zdrowiu i życiu. Rodzice i opie-
kunowie powinni bacznie obserwować dzieci i młodzież 
oraz otaczające ich środowisko i zwracać uwagę na sy-
gnały ostrzegawcze mogące wskazywać na zażywanie 
substancji psychoaktywnych: 

• pojawienie się wśród rzeczy dziecka nowych przed-
miotów i produktów mogących służyć do przyjmowa-
nia substancji psychoaktywnych np. fifki, zapalniczki, 
łyżeczki, bibułki, kawałki okopconej folii aluminiowej, 
igły i strzykawki, waciki, paczuszki w foliowych opa-
kowaniach, kleje, tabletki, proszek, sproszkowane zioła, 
bryłki itp.
• zmiany psychiczne oraz zamiana dotychczasowych za-
chowań i zwyczajów:

- stany nietrzeźwości,
- osłabienie lub utrata zainteresowań, zaburzenia snu,
- wahania nastroju (drażliwość, płaczliwość itp.),
- zmienna mowa (powolna, zamazana lub przyśpieszo-
na), trudności w koncentracji uwagi,
- zachowania i reakcje nieadekwatne do sytuacji,
- chwiejny, powolny chód lub pobudzenie ruchowe,

DOPALACZE TO NARKOTYKI!
- zastyganie w nienaturalnych pozycjach,
- gorsze wyniki uczenia się czy w pracy,
- wagarowanie, opuszczanie pracy.

• zmiana dotychczasowych znajomych, poszukiwanie 
nowych grup i aktywności, w których obecne są narko-
tyki np. dyskoteki, zloty, festiwale muzyczne itp.,
• rozluźnienie więzi z rodziną,
• zakłócanie porządku publicznego,
• zmiany w wyglądzie,
• sprawianie wrażenia osoby chorej np. przeziębionej, 
kaszlącej,
• stany euforii i zmęczenia,
• zmiana nawyków żywieniowych ,
• zmiany skórne np. miejsca po wkłuciach do naczyń 
żylnych, zadrapania, ślady po oparzeniach papierosami, 
przebarwienia palców,
• „szkliste oczy”, źrenice zwężone, rozszerzone, nieru-
chome,
• słodki zapach z ust.

 Objawy  używania,  występujące  bezpośrednio 
po zażyciu. Nie ma charakterystycznych objawów zatru-
cia dopalaczami (za wyjątkiem zatrucia opioidami!). Pa-
miętaj, że w zależności od rodzaju zażytej substancji oraz 
dawki mogą wystąpić różne symptomy:

• nadmierny przypływ energii, pobudzenie psychorucho-
we,
• podwyższenie nastroju,
• rozdrażnienie,
• wahanie nastroju,
• zaburzenia świadomości,
• zaburzenia oddechowe do zatrzymania oddechu,
• zwolnienie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze,
• agresja,
• stany depresyjne,
• halucynacje, napady lęku,
• bóle głowy,
• kołatanie serca.

 Z reguły, każda osoba, a szczególnie dzieci czy 
młodzież po użyciu środków psychoaktywnych, prezen-
tująca dolegliwości i objawy, zwracające uwagę otoczenia 
powinna być skonsultowana przez lekarza.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie

Żródło: 
https://gis.gov.pl/wypoczynek/dopalacze-komunikat/
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FUNDUSZ SOŁECKI 2018
Zadania realizowane w roku 2018 w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Zadanie 
Kwota przy-
padająca na 
fundusz 

Szydłów Bieżący cząstkowy remont dróg gm. wewnętrznych nr ewid. dz.  601, 2517, 2473, 
2474, 2475, 2495, 2509, 2511, 2502, 2485, 2499, 2514, 2480, 2486

33. 996,20 

Brzeziny Bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 125 12.000,00
Brzeziny Zakup wyposażenia oraz zieleni do świetlicy wiejskiej w Brzezinach 7.649,80 
Potok Rządowy Bieżący remont dróg gminnych  wew. nr  ewid. dz. 580 i 550 9.416,95 
Korytnica Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Korytnicy 14.992,32  
Osówka Przebudowa dachu remizy OSP Osówka – zakup materiałów 13.938,44 
Kotuszów Bieżący remont drogi gminnej wew. nr ewid. dz. 664 15.366,28 
Mokre Budowa Placu zabaw na działce nr ewid. dz. 22/1  11.558,71
Wola Żyzna Wykonanie CO w budynku w Woli Żyznej  etap drugi 5.412,00
Wola Żyzna Bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej nr. ewid. dz. 118 10.530,89 
Gacki Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw nr ewid. dz. 78 22.403,50 
Grabki Duże Budowa altany ogrodowo-grillowej nr ewid. dz. 1/54 18.425,94 
Wymysłów Bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 6 7.445,17 
Jabłonica Bieżący remont  drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 14 12.918,56 
Wolica Wyposażenie placu zabaw wraz montażem urządzeń 10.402,84
Rudki Bieżący remont drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 286/3 16.964,10 
Potok Bieżący remont dróg gminnych wew. nr ewid. dz. 178 i 101 13.353,78
Potok Montaż wiaty przystankowej 6.500,00 
Solec Utwardzenie przejścia dla pieszych przy działce nr ewid. dz. 278/1 18.901,89

Zestawił: Sylwester Celejowski

Kolejne dotacje z MSWiA dla OSP 

W okresie wrzesień – listopad br. jednostki OSP z te-
renu Gminy Szydłów (Gacki, Wola Żyzna, Grabki 

Duże, Korytnica, Rudki) realizowały zadania na mocy 
umów podpisanych pomiędzy nimi a Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym 
przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożar-
nej z siedzibą w Warszawie. Jednostki OSP dokonały za-
kupu sprzętu ochrony  indywidulanej strażaka-ratownika 
i ppoż. oraz wykonały remonty budynków strażnic. OSP 
Gacki – wymiana bramy garażowej wraz z remontem bok-
su garażowego, OSP Wola Żyzna – remont części garażo-
wej, zakup szafek na ubrania, OSP Rudki – zakup ubrania 
specjalnego, OSP Grabki Duże – zakup ubrania specjalne-
go, OSP Korytnica – zakup radiotelefonu. Łączna kwota 
dotacji z MSWiA przekroczyła 14 tys. zł. Kwota wsparcia 
udzielona przez Gminę Szydłów w ramach dotacji celowej 
przyznana jednostkom OSP wyniosła 9,4 tys. zł. 

Odnowa Wsi w Szydłowie i Jabłonicy

W miesiącach lipiec – październik br. Ochotnicze Stra-
że Pożarne z Szydłowa oraz Jabłonicy realizowały 

projekty w ramach otwartego konkursu Odnowa Wsi Świę-
tokrzyskiej ogłoszonego  przez Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego na 2018 rok. Zgodnie z założeniami pro-
jektu w OSP Szydłów wykonano zadaszenie oraz barierki 
tarasu przylegającego do remizy OSP Szydłów zaś w OSP 
Jabłonica wymieniono pokrycie dachowe. Wydatkowana 
kwota wsparcia z Samorządu Województwa Świętokrzy-
skiego wyniosła 15 tys. zł. Wydatkowana kwota udziału 
własnego (środki pochodzące z budżetu Gminy Szydłów) 
wyniosła 10,4 tys. zł. 

Sylwester Celejowski
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Kominiarza trzeba zapraszać, św. Mikołaj sam przyjdzie. 
Pod warunkiem, że było się grzecznym...
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Jesienią rozpoczyna się w naszych domach sezon grzew-
czy. A wraz z nim rozpoczyna się problem smogu, do 

którego powstawania przyczynia się w dużej mierze spa-
lanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach. Niestety, 
nie każdy używa przeznaczonych do ogrzewania materia-
łów opałowych jak drzewo, węgiel, ekogorszek czy pelet. 
W wielu domach ciągle spotykane jest zjawisko spalania 
śmieci w piecach. 
 Ludzie często  nie zdają sobie sprawy, że  domowe 
piece się do tego po prostu nie nadają, gdyż  generują zbyt 
niską temperaturę, aby bezpiecznie spalać odpady.
 
Niebezpieczne substancje, gazy i metale ciężkie, które 
wydzielają się podczas spalania odpadów wywołują  

alergie, choroby układu oddechowego oraz nowotwory!

Pamiętajmy,  że    spalanie odpadów w domu nie  tylko 
przyczynia się do zniszczenia pieca ale też doprowadza 
do zatykania kominów, które mogą spowodować 
pożar oraz zaczadzenie!

Musimy pamiętać, że domowy piec 
to nie spalarnia śmieci!

        
To, czym się pali w domowym piecu, nie jest wbrew po-
zorom prywatną sprawą właściciela lokalu. Zgodnie z 
przepisami, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 
a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta, mogą zlecić 
kontrolę domowej kotłowni. Kontrole ma prawo przepro-
wadzać również policja, straż miejska lub gminna.

Prawo jasno określa czego nie wolno spalać w piecach i 
domowych kotłowniach.
Nie wolno spalać w piecu:
• plastikowych pojemników i butelek po napojach,

STOP SPALANIU ŚMIECI!
• zużytych opon, odpadów z gumy,
• przedmiotów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem, mebli,
• sztucznej skóry, ubrań,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony 
roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• pozostałości farb i lakierów,
• plastikowych toreb, itp.

Wydawałoby się, że groźba grzywny ograniczy proceder 
spalania śmieci w piecach.  Niestety, jest on ciągle bardzo 
rozpowszechniony o czym świadczą wielkie chmury wy-
dobywającego się z domowych kominów czarnego dymu, 
który przyczynia się do powstawania tak niebezpiecznego 
dla zdrowia smogu.

Ale co to właściwie jest ten SMOG?
Smog to nic innego jak unoszące się nad miastem zanie-
czyszczenia powietrza. To głównie dwutlenek siarki, ben-
zen i toksyczne pyły, powstające  na skutek działalności 
człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych. Za-
nieczyszczenia te są bardzo niebezpieczne dla człowieka, 
bowiem wdychane pyły mogą wywoływać kaszel i trudno-
ści z oddychaniem, a także zwiększać ryzyko m.in. chorób 
serca i nowotworów układu oddechowego.

Dlatego pamiętajmy, że domowy piec nie jest przezna-
czony do spalania śmieci! 

Regionalne Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Rzędowie

Artykuł napisany w ramach  re-
alizacji Projektu pn. „Działania 
w zakresie edukacji  ekologicz-
nej na rzecz rozpowszechniania 
prawidłowych zasad postępowa-
nia z odpadami komunalnymi – 
konkursy, warsztaty, doposażenie 

RCEE” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach. 

Fot. PAP/EPA



Strona 26 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 3/2018 (LXV)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

PRAGNIENIA (Przestroga dla młodych)

Eleonora Wojtasiewicz (Kotuszów)

Każdy człowiek ma swoje pragnienia.
Od początku świata, od jego istnienia.
Małe dzieci chcą mieć piękną zabawkę,
młodzież – komórkę, komputer, swoją huśtawkę
i zdobyć cały świat.
Tak już jest od wielu, wielu lat.

Każdy starzec i staruszka 
choć przykuci do łóżka i przeżyli wiele lat,
też mają swoje pragnienia i swój własny świat.
Pragną trochę serca, okruch dobroci
I skrawka błękitnego nieba.

Nie dziwcie się proszę, że tego właśnie
najbardziej im potrzeba.
Tak jak roślinie – powietrza, wody i  słońca.
By mogli żyć do kresu swoich dni.
W spokoju do końca.

Pamiętaj więc młody człowieku
miej więcej pokory i wiary,
bo nadejdzie taki czas,
że i ty kiedyś będziesz stary.

W dn. 1 listopada 2018 r. Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Szydłowskiej z pomocą uczniów Szkoły Podsta-

wowej przeprowadziło kwestę na rzecz szydłowskiej ne-
kropolii. W tym roku do puszek trafiła kwota 4.589,35 zł 
(cztery  tysiące pięćset  osiemdziesiąt dziewięć  35/100). 
Najmłodszą kwestującą była niespełna 4-letnia Maja 
z Szydłowa.Wszystkim darczyńcom i kwestującym ser-
deczne podziękowania składa Zarząd TPZS.

PONAD 4,5 TYS. Z KWESTY

Zdjęcia udostępnili:
Łukasz Gondek 

Agnieszka Wierzbicka-Baxter

NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ

Alina Mikuśkiewicz (Solec)

Spieszcie wszyscy do szopy pasterze!
Narodziło się Dzieciątko Boże!
Narodzenie Jego to istny cud!
Przyszło po to, by zbawić ludzki ród!

Nie było wtedy miejsca w gospodzie,
więc przyszło Mu się urodzić w chłodzie.
Zamiast kolebki-żłóbek Mu dano.
Zamiast poduszki pod główkę siano.

Wokoło zimno, ubogo było.
Tak przyszła na świat- Największa Miłość!
Miłość Jedyna do wszystkich ludzi.
Niechaj w nas także dziś się rozbudzi.

Niech czar tej nocy po świecie płynie
i niesie miłość Bożej Dziecinie.
Dni upływają nam z kolędami!
Chrystus się rodzi! Jest tutaj z nami!

Daj nam o Chryste trochę uśmiechu.
Chroń nas od zguby, broń nas od grzechu!
A nasze serca napełń miłością.
Niechaj już zawsze Ciebie w nich goszczą!

KĄCIK POETYCKI
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Kaplica Literacka odzyskała swój blask!
Wczesną wiosną w Kaplicy Literackiej w Kościele 

Świętego Władysława trwały prace renowacyjne 
przy freskach ściennych, które zostały wykonane w roku 
1972, kiedy to proboszczem szydłowskiej parafii był ks. 
Wincenty Dudzik. Autorem malowideł jest zmarły przed 
trzema laty prof. ASP w Warszawie Marian Czapla po-
chodzący z Parafii Szydłów. Cała kaplica utrzymana jest 
w tonacji błękitnej z trzema scenami z życia Jezusa i Mat-
ki Najświętszej. Dwie sceny umiejscowione są na ścia-
nie północnej kaplicy, trzecia na sklepieniu kolebkowym. 
Pierwsza przedstawia ukrzyżowanie Jezusa z trzema po-
staciami pod krzyżem: Maryi, Marii Magdaleny i umiło-
wanego ucznia – Jana. Druga scena to Zmartwychwstanie 
Chrystusa. Trzecia to postać Najświętszej Maryi Panny.
 Mówi się, że artysta staje się nieśmiertelny poprzez 
swoje dzieła. Prof. Marian Czapla już za życia zaliczany 
był w poczet najwybitnieszych artystów współczesnych, 
a jego prace doceniano w kraju jak i za granicą. Na stałe 
zapisał się w istotne przestrzenie sztuki współczesnej. Po-
lichromie w kościele parafialnym w Szydłowie są unikato-
we ponieważ to jedyne malowidła jakie zostały wykonane 
ręką tego artysty. Artysty, który podkreślał wielokroć, iż 
jeżdżąc po świecie nie znalazł piękniejszego miejsca niż 
to, gdzie się urodził i ze wzruszeniem mówił: „Tu moż-
na znaleźć głęboką motywację powodów twórczych. Tu 
miałem wiele uniesień. (...) Tu w młodości chodziłem do 
kościoła i na cmentarz. (...) tu bowiem na cmentarzu leży 
ojciec, matka, tu wszyscy ludzie mnie znają, tu się czuję. 

Tu idę do swojego kościoła, skąd nawet mój obraz ze ścia-
ny na mnie patrzy, co trochę peszy, ale też stymuluje do 
lepszej pracy. Gdzie indziej takiego nasycenia nie znajdę.”
 Renowacji fresków podjął się Pan Grzegorz Wiatr, 
dyplomowany konserwator sztuki. Należą mu się w tym 
miejscu ogromne podziękowania bo dzięki jego pracy 
dzieło prof. M. Czapli odzyskało swój pierwotny blask. 
Prace w kaplicy finansowane były z środków własnych pa-
rafii oraz przy wsparciu Firmy EKOPLON. Dziękuję Panu 
Prezesowi Stefanowi Sajkiewiczowi za szczodrość i serce 
do miejsca, z którego wywodzą się jego korzenie oraz Pani 
Kamili Pytowskiej za pośrednictwo w pozyskaniu i prze-
kazaniu darowizny. 

Tekst i zdjęcia:
Ks. Ryszard Piwowarczyk

Kamila Pytowska
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WOJENNY SZLAK ANTONIEGO GÓRKI
Dzięki uprzejmości kolegów z Grupy Rekonstrukcji 

Historycznych Grupa Operacyjna Śląsk, w moich 
zbiorach znalazł się wywiad z żołnierzem 6 Pułku Strzel-
ców Podhalańskich Antonim Górką. Niestety wywiad 
przeszedł przez tyle rąk, że nie jestem w stanie podać ja-
kichkolwiek bliższych danych dotyczących pana Antonie-
go. 

Służyłem w Samborze 
w 6 pułku 22 dywi-

zji górskiej. O wojnie 
żeśmy nie myśleli. Były 
rozmowy o wojnie, ale 
myśmy to przyjmowali 
z lekkim sercem. Byli-
śmy wtedy na poligonie, 
i w nocy alarm, a ponie-
waż było to ze 30 km od 
koszar, to do tych koszar 
szliśmy przez cały dzień. 
W koszarach wszystko 
trzeba było zdać co się 
miało ze sobą i przenie-

śli nas całym batalionem na stadion sportowy w Sambo-
rze. Nazywał się Wojskowo-Cywilny Klub Sportowy Ko-
rona. Na trybunach żeśmy tam spali. To mogło być chyba 
koło 28 sierpnia. Wieczorem zbiórka całego pułku na pla-
cu alarmowym, potem przysięga i rozgrzeszenie przez ka-
pelana pułkowego. Stamtąd od razu kompaniami ładunek 
do transportu.
 W nocy 28/29 sierpnia transport ruszył w kierun-
ku Przemyśla albo Sanoka, nie pamiętam. Zawieźli nas aż 
pod Leżajsk, a stamtąd cofnęli nas zaraz z powrotem , bo 
nasza dywizja dostała rozkaz w kierunku na Śląsk. Wten-
czas na linii od Przemyśla do Tarnowa eskortowało nas 
nasze lotnictwo. Pod wieczór dojechaliśmy do Tarnowa. 
Tam cały dworzec był zapchany transportami wojskowymi. 
Chodziły słuchy, że dworzec był zaatakowany i w 5 pułku 
byli ranni i zabici z transportu. Dopiero wtedy poczuliśmy, 
że jedziemy na wojnę.
 Już było ciemno jako dojechaliśmy do Krakowa. 
Pamiętam przejazd przez Wisłę. W Krakowie nasz trans-
port stał na Dworcu Głównym, a mój wagon tuż na wprost 
wyjścia. I wtedy z holu głównego puściła się pieśń „Jak 
długo na Wawelu” – to łzy nam stanęły w oczach.
 Potem znów jechaliśmy całą noc. Transport się 
nigdzie nie zatrzymywał i nad ranem wyładowaliśmy się 
w Jaworznie. Ledwo transport stanął, to usłyszeliśmy 
strzały. To było przy fabryce mydła Szicht. Jeden strzał, 
drugi. Okazało się, że to dywersant siedział na kominie. 
Strzelali nasi do niego ale nie trafili i dopiero jak weszli do 
komory przy kominie, to go zastrzelili.

 Gdzieśmy poszli po wyładunku to nie wiem, bo 
maszerowaliśmy do południa. Pod wieczór, tam gdzie do-
szliśmy, to kazali nam kopać okopy. W tych okopach sie-
dzieliśmy ze dwa dni. Było tylko słychać strzelaninę da-
leko w przedzie. W pewnym momencie przychodzi rozkaz 
„Zbiórka wszystkimi drużynami”. Znów idziemy z powro-
tem i nad ranem doszliśmy do Chrzanowa. Wtedy zoba-
czyłem, że Chrzanów jest zbombardowany. Mieszkańcy 
wynosili nam wodę, bo szliśmy całą  noc. Znów poszliśmy 
w kierunku Olkusza. Samoloty nas atakowały, ale nikt nie 
był nawet ranny. Cały czas maszerowaliśmy do tyłu, bez 
brania udziału w walce, tylko daleko w przedzie było sły-
chać kanonadę.
 Najgorszy widok to był ten cywilny naród ucie-
kający przez Niemcami. Szło ze Śląska tysiące ludzi, tak, 
że wojsko nie miało którędy iść. Tośmy szli takimi bezdro-
żami. W dzień leżało się w ukryciu. I tak po kilku dniach 
znaleźliśmy się pod Pieskową Skałą. Przyszliśmy w nocy 
na jakąś łąkę i położyliśmy się spać. Z rana patrzymy, a tu 
nad nami Maczuga Herkulesa. Stamtąd to nie wiem gdzie 
poszliśmy, ale cały czas bez walki. Tylko raz mieliśmy na-
lot, ale był zakaz strzelania do samolotów. No i cały czas 
było tylko słychać kanonadę i kanonadę.
 Tak doszliśmy do Skalbmierza i tam założyliśmy 
obronę. Tam całe popołudnie kopaliśmy okopy. W nocy, 
tak już nad ranem, zaatakowali nas Niemcy. Zaczęliśmy się 
stamtąd wycofywać drużynami. Największe straty poniósł 
II batalion. Zginął wtedy jego dowódca mjr Jakubowski. 
Nas zaatakowały czołgi i wtedy kapral Niemiec z działka 
ppanc sam trzy czołgi ustrzelił. No i wtedy Niemcom masę 
samochodów natłukliśmy.
 Gdzieś tak koło 7, a może 8 września, przechodzi-
liśmy przez nasze linie gdzie stały działa 22 pułku arty-
lerii, które strzelały ponad naszymi głowami. Pamiętam, 
że w nocy szliśmy przez wieś i od czoła słychać: „Stój, 
odpoczynek”. To ja karabin koło siebie i śpię. Za chwilę 
rozkaz: „Wstawać, maszerujemy dalej”. Tak doszliśmy do 
Buska. Przed Buskiem rozkaz: „Zajmować stanowiska”, 
i za chwilę zaczęły grać nasze karabiny maszynowe. Jak 
myśmy tak leżeli, to kolega obok dostał pocisk w hełm. Tyl-
ko go zarzuciło bo rykoszet poszedł. Tam też spotkałem po-
rucznika Betleya, który był dowódcą działek ppanc. Miał 
zabandażowaną twarz.
 W tym Busku to to był taki kościółek. Tam cały 
nasz pluton poszedł się pomodlić. A za Buskiem spotkali-
śmy nasze oddziały. Wszyscy powychodzili z okopów i po-
szli do strumyka myć nogi. To już były okolice Szydłowa. 
My byliśmy cały czas w marszu. Niemcy wypadli wtedy na 
nas z czołgami. Myśmy otworzyli do nich ogień i Niemcy 
cofnęli się.  Zrobiło się spokojnie, spotkaliśmy wtedy do-
wódcę pułku. I on powiedział, że mamy ogromne straty. 
Nasza kompania cyklistów chciała się wtedy sama przebić 
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za Wisłę. Spotkałem ich potem w niewoli, to połowa ich 
zginęła. Pamiętam, że wtedy nasza kompania sztabowa na 
jakiejś polance pod dębem zakopywała sztandar pułku.
 Jak wtedy po zgonieniu zwiadu doszliśmy do lasu, 
to trafiliśmy na niemieckie okopy. Wyskoczyli wtedy do nas 
i „Hande hoch”. Nas było może ze dwudziestu, zaczęli nas 
rewidować. Zabrali mi wtedy maszynkę do golenia, którą 
mi ojciec dał na wojnę. Niszczyłem wtedy karabin i wyrzu-
ciłem bagnet, żeby się Niemcom nie dostały.
 Jak dostaliśmy się do niewoli, to pierwszą noc 
spędziliśmy na łące pod lasem. A potem przyprowadzili 
nas do Szydłowa. Pod tą bramą to jechała niemiecka ko-
lumna. A nas umieścili w kościółku naprzeciw tej bramy. 
Tam było nas ze dwa tysiące, a trzymali nas tam chyba ze 
dwa tygodnie. Tam był taka awantura z Betleyem, że on 
wyciągnął pistolet i się chciał zastrzelić. Zabraliśmy mu 
wtedy ten pistolet i gdzieś wyrzucili. Nie było co jeść, więc 
Niemcy zaczęli ściągać zabite konie, już z robakami i to 
końskie mięso dla nas gotowali dzień i noc.

 Z tego kościółka to jeden kolega z mojego pułku 
próbował uciec. Zeskoczył w taki kamieniołom na dole, 
ale Niemcy go złapali i na oczach nas wszystkich z tego 
kościółka, rozstrzelali. I pamiętam jeszcze, że jak siedzieli-
śmy w tym kościółku, to zaczęli wracać nasi z obrony War-
szawy, których Niemcy wolno puścili. I takiego jednego, 
co pochodził z Szydłowa, to Niemcy przed samym miastem 
złapali i do naszego transportu dołączyli. Ten transport 
sformowali po dwóch tygodniach siedzenia w Szydłowie. 
Stamtąd poprowadzili nas przez Chmielnik do Kielc. A po-
tem, to na roboty trafiłem.

Nie ulga wątpliwości, iż wywiad był przeprowadzo-
ny ponad 60 lat po wojnie, stąd tez siłą rzeczy we 

wspomnieniach pana Antoniego wkradło się kilka przekła-
mań. Przede wszystkim szlak bojowy 6 pułku strzelców 
był z grubsza następujący: Trzebinia - Olkusz - Miechów 
- Skalbmierz - Wiślica - Busko i bój pod Broniną - lasy 
rytwiańskie. Przeważająca część szlaku bojowego tej jed-
nostki to nieustający odwrót. Do pierwszego poważniej-
szego starcia doszło dopiero pod Skalbmierzem. Był to 
nocny atak pancernego zagonu, który został odpędzony 
ogniem armat ppanc. W czasie ataku na Skalbmierz ucier-
piał 2 pułk podhalański, który częściowo poszedł w roz-
sypkę. Nie dotknęło to 6 pułku, który nocował pod Skalb-
mierzem. Dalsze walki pułk toczył w okolicach Stradowa 
i Czarnocina, gdzie odparł silny podjazd nieprzyjaciela. 
Późniejsza walka przerodziła się w gwałtowny pojedynek 
artyleryjski. Kolejną i ostatnią walkę pułk stoczył 9 wrze-
śnia pod Broniną. Wówczas to 22 dywizja, w skład której 
wchodził pułk, uwikłała się w walkę z niemieckim oddzia-
łem wydzielonym, który podjął nieudaną próbę zdobycia 
mostu w Szczucinie. Polska dywizja nie wytrzymała ude-
rzenia idącego z odsieczą niemieckiej 27 dywizji piechoty 
i poszła w rozsypkę. Efektem były ciężkie straty poszcze-
gólnych jednostek. W 6 pułku zginęło ponad 100 żołnie-
rzy i kilkunastu oficerów. Części żołnierzy 6 pułku udało 
się przebić przez Stopnicę w okolice lasu Mokre, skąd 
próbowali przebić się za Wisłę. W tym celu zniszczono 
ciężki sprzęt. Niestety, 10 września w godzinach południo-
wych, las Mokre został otoczony przez niemieckie czołgi, 
zaś polskie oddziały zostały zmuszone do złożenia broni.  
Z grubsza więc opowieść pana Antoniego pokrywa się ze 
szlakiem bojowym pułku, aczkolwiek należy mieć wątpli-
wości czy opisane przez niego starcie pod Skalbmierzem 
nie jest w rzeczywistości bitwą pod Broniną. 
 Autor natomiast nie myli się co do porucznika 
Betleya. Ffaktycznie był taki oficer w pułku. Udało mu 
się uniknąć niewoli (a więc najprawdopodobniej uciekł 
z transportu). Walczył następnie w szeregach AK na Rze-
szowszczyźnie i zginął w szeregach II armii WP w czasie 
walk nad Nysą Łużycką. 
 Prawdziwe jest również zdarzenie rozstrzelania 
polskiego żołnierza. Na cmentarzu parafialnym znajduje 
się zbiorowa mogiła żołnierzy z 1939: Antoniego Obody 
z Drohobycza, Władysława Leszko z Sanoka i Józefa Mar-
kusa z Krakowa. Jak podaje Barbara Arendarska w książce 
„Nasz Szydłów którego nie znamy?” są to żołnierze ujęci 
podczas nieudanej ucieczki z kościoła Wszystkich Świę-
tych. Zostali oni rozstrzelani w wyrobisku pod kościół-
kiem i tam pierwotnie zostali pochowani. Wśród nich jest 
zapewne kolega strzelca Dudka.

Bernard Porębski
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W czerwcu tego roku szydłowia-
nie wjeżdżający i wyjeżdżają-

cy z rynku mieli okazję obserwować 
badania archeologiczne w ciągu uli-
cy Staszowskiej, w miejscu dawnej 
bramy Opatowskiej. Wielu zatrzy-
mywało swe pojazdy i korzystając 
z niecodziennych uroków swoistego 
„Archeo-Drive” dopytywało się co-
dziennie przez uchyloną szybę o po-
stępy w badaniach. Wiedząc zatem 
o dużym zainteresowaniu pracami 
winny jestem przedstawić Państwu 
obszerniejsze z nich sprawozdanie. 

   Do otoczonego murami obronnymi 
średniowiecznego Szydłowa dostać 
się można było na kilka sposobów. 
Dwie zewnętrzne furty wiodły doń 
przez zamek, w jarze poniżej królew-
skiej siedziby ulokowana była brama 
(czy raczej furta) Wodna, zapewniają-
ca wygodny dostęp do doliny rzeczki 
Ciekącej, najważniejsze były jednak 
dwie potężne bramy miejskie: do dziś 

Archeologiczne badania reliktów 
bramy Opatowskiej w Szydłowie

dalej ku wschodowi na długości oko-
ło 2,0 m obserwowano już tylko tzw. 
negatyw muru, czyli pozostały po 
nim wkop rozbiórkowy z wrzucony-
mi weń luźno kamieniami, za którym 
do wschodniej krawędzi wykopu kon-
tynuował się sam już tylko wkop, ale 
bez kamieni. Analizowany fragment 
fundamentu muru południowego 
zbudowany był z ciosanych kamieni 
wapiennych, spojonych zaprawą wa-
pienną i uzupełnionych w celach wy-
równawczych mniejszymi, łamanymi 
kamieniami; poziom posadowienia 
muru odznaczał się „schodkowym” 
fundamentowaniem, obniżającym się 
w kierunku wschodnim. Bok zachod-
ni nie posiadał ciągłego fundamentu 
– brakowało go w świetle przelotu, 
tam zaś gdzie występował był stosun-
kowo płytki – nie sięgając głębiej niż 
0,40 m poniżej pierwotnego poziomu 
terenu. Szerokość muru zachodnie-
go osiągała w partii fundamentowej 
około 1,90-2,0 m. Na skutek XIX-
-XX wiecznych niwelacji terenu nie-
wiele zachowało się w rejonie bramy 
dawnych nawarstwień. Wprost na 

Fot. 1: Widok ogólny wykopu arche-
ologicznego od strony zachodniej. 
Na pierwszym planie zachodni bok 
bramy Opatowskiej z południowym 
węgarem wrót bramnych (fot. T. Ol-
szacki)

w sporej części zachowana południo-
wa brama Krakowska oraz usunięta 
z pejzażu miasta brama wschodnia: 
Opatowska. Resztki tej ostatniej 
oglądać można na znajdującej się 
u zbiegu ulic Staszowskiej, Targowej 
i Brzezińskiej posesji p. Kluszczyń-
skiego (któremu uprzejmie dziękuję 
za wolę współpracy z naszą ekipą). 
W świetle przeprowadzonych tam 
wstępnych obserwacji architekto-
nicznych stwierdzić można obecność 
relatywnie dobrze zachowanego, 
jednak prawie niewidocznego spoza 
działki, północnego boku kamiennej 
bramy o miąższości około 1,50 m, 
z przekątniową przyporą w narożniku 
północno-zachodnim. Przypora ta ma 
zachowane lico północne i fragmen-
tarycznie przetrwałe lico południo-
we, które uległo silnemu zniszcze-
niu będącemu rezultatem wyrwania 
z tego miejsca przyległego odcinka 
zachodniego muru budynku. W świe-
tle wykonanych pomiarów wymiary 
prostokątnej przypory to około 2,50 x 
3,20 m. Rekonstruowana długość ka-
zimierzowskiej bramy Opatowskiej 
od zniszczonego muru zachodniego 
do widocznego od strony posesji jej 
połączenia z dostawionym do niej 
późniejszym murem najpewniej XVI-
-wiecznego przedbramia to około 8,0 
m. 
   Ratowniczy wykop archeologicz-
ny, związany z rozbudową instalacji 
kanalizacyjnej, założono w świetle 
ciągu komunikacyjnego, na południe 
od opisanych wyżej reliktów. Mie-
rzył on 1,70 x 11,0 m; jego północny 
bok przytykał do chodnika poprowa-
dzonego wzdłuż ulicy Staszowskiej. 
W wykopie odsłonięto południowy 
bok bramy, z jego krawędzią we-
wnętrzną (licem północnym) oraz za-
chodni bok budowli wraz z południo-
wym węgarem przelotu. Całkowita 
długość integralnie zachowanej kon-
strukcji murowanej, mierzona wzdłuż 
osi wschód-zachód, wynosiła 3,20 m, 

Fot. 2: Widok ogólny wykopu arche-
ologicznego od strony wschodniej. 
Na pierwszym planie widoczny nega-
tyw rozbiórkowy przechodzący w fun-
dament południowego boku bramy 
Opatowskiej (fot. T. Olszacki)
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Szydłów w obrazach T. Chrząńskiego (3/5)
Najstarszą, znaną ikonogra-

fią Szydłowa są akwarele 
i gwasze Teodora Chrząńskiego 
(1821 – 1887) – polskiego ma-
larza i heraldyka. Namalował 
je między 1844 a 1846 rokiem 
na zlecenie komisji rządowej 
przeprowadzającej inwentary-
zację zabytków w Królestwie 
Polskim. Obrazy znalazły się 
w dziele pt. Opisy i widoki za-
bytków w Królestwie Polskim 
tzw. Albumach Stronczyńskie-
go. Kazimierz Stronczyński kie-
rował pracami w/w komisji.

„Brama Krakowska w Szy-
dłowie”. Gwasz przedstawia 
Bramę Krakowską – najbar-
dziej znany zabytek Szydłowa. 
Przedbramie nie posiadało blan-
ków, które domurowano w 1946 
r. Niegdyś istniały jeszcze: Bra-
ma Opatowska (zostały relikty) 
oraz Brama Wodna (całkowicie 
zniszczona).

pierwotnym humusie obserwowano 
zaprawę odłożoną w trakcie budo-
wy bramy, a powyżej bruk ułożony 
z drobnych kamieni – nawierzchnię 
ulicy prowadzącej w stronę rynku 
zachowaną około 0,40 m poniżej 
współczesnego poziomu asfaltu.      
   Łącząc obserwacje architektoniczne 
i archeologiczne stwierdzić wypada, 
że brama Opatowska była czworo-
bocznym, nieomal kwadratowym, 
budynkiem o wymiarach około 7,80 
x 8,0 m, wewnątrz którego znajdo-
wała się komora o szerokości około 
4,50 m. Od strony miasta przelot flan-
kowały dwie przekątniowe przypory. 
Od wschodu do kazimierzowskiego 
masywu bramnego dostawiono za-
pewne w XVI wieku przedbramie 
(do tej pory nie odnotowywane w li-
teraturze), czyli konstrukcję analo-
giczną do obserwowanej przy bramie 
Krakowskiej, pogłębiającą przelot 

bramny, a tym samym wydatnie pod-
noszącą walory obronne obiektu. Jak 
wynika z analizy sytuacji terenowej 
i co potwierdza mapa z 1823 roku, 
obecna ulica przebiega na południe 
od dawnej osi przelotu bramnego i po 
południowym murze samej bramy. 
Te sprawozdawcze uwagi zakończyć 

można postulatem uczytelnienia 
w  przyszłości  planu  reliktów  śre-
dniowiecznej  bramy  Opatowskiej 
w  nawierzchni  ulicy  Staszowskiej, 
choćby poprzez zastosowanie inne-
go materiału w miejscu przebiegu 
rekonstruowanych murów. Działania 
te, uzupełnione o ustawienie obok 
tablicy informacyjnej z wizualiza-
cją budynku, pomogłyby przywrócić 
pamięci ów nieistniejący, a bardzo 
ważny dla rozumienia historycznej 
urbanistyki gmach. Tu przypomnieć 
warto, że wyobrażane   na herbach 
i  pieczęciach  murowane  bramy 
były  zawsze  chlubą  i  symbolem 
dumnych  ośrodków  miejskich, 
a fakt ten nabiera szczególnego zna-
czenia w dobie aktualnego odradza-
nia się miejskości Szydłowa.

Tomasz Olszacki

Fot. 3: Profil zachodni wykopu z wi-
docznymi kamieniami brukowymi 
średniowiecznej ulicy prowadzącej 
z bramy Opatowskiej na rynek (fot. T. 
Olszacki)
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