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Promesa na remont ul. Uroczej w Szydłowie

W

dn. 21 marca br. Burmistrz
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz odebrał z rąk Wicewojewody Świętokrzyskiego Bartłomieja
Dorywalskiego promesę na remont
odcinka ulicy Uroczej w Szydłowie.
Wręczenie promes miało miejsce
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Promesę przyznano w ramach tegorocznej puli
środków rządowych na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych. Gmina Szydłów otrzyma dofinansowanie
na zadanie pn. Remont odcinka drogi gminnej nr 390030T Szydłów, ul.
Urocza od km 0+970 do km 1+419.
Wysokość dotacji wynosić będzie
133 tys. zł, nie więcej jednak niż 80%
wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.
PW

Fot. S. Celejowski

Od lewej: Michał Cieślak – Poseł na Sejm RP, Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta
i Gminy Szydłów, Bartłomiej Dorywalski – Wicewojewoda Świętokrzyski,
Jacek Sułek – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW.

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych życzą
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Skuza
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Burmistrz Miasta i Gminy
Andrzej Tuz
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Energooszczędne oświetlenie już wkrótce

W

dniu 20 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów
podpisana została umowa na modernizację lamp oświetlenia ulicznego
w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED. W ramach umowy wymienionych zostanie
ponad 600 lamp ulicznych na terenie
Gminy Szydłów. Zadanie nie przewiduje montażu lamp w całkiem nowych miejscach.
Umowę w imieniu Gminy
Szydłów podpisał burmistrz Andrzej
Tuz przy kontrasygnacie skarbnik
Alicji Kłonickiej. Ze strony wykonawcy, którego wyłoniono w drodze
przetargu, umowę podpisał pełnomocnik firmy LUG Light Factory Sp.
z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
– Grzegorz Bartczak. Obejmuje ona
dwa zadania:
• Zadanie I – „Modernizacja 595
lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I etap” za
kwotę - 769 931,25 PLN,
• Zadanie II – „Wymiana wraz z dowieszeniem 50 lamp oświetlenia
ulicznego” za kwotę 60 001,58 PLN.

Fot. P. Walczak

Od lewej: Janusz Machnik - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Alicja Kłonicka - Skarbnik Miasta i Gminy, Grzegorz Bartczak - Pełnomocnik LUG Light Factory Sp. z o.o., Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów.
Zadanie I zostało w 85% dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020.
Według umowy inwestycja
ma zostać zrealizowana do 30 paź-

dziernika 2019 r. Podczas podpisywania dokumentów pełnomocnik
wykonawcy stwierdził, że wymiana
oświetlenia powinna potrwać znacznie krócej – do końca lipca.
Dzięki tej inwestycji roczne
zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do zasilania lamp
ulicznych na terenie gminy zmniejszy
się o ponad 40%.
PW

Marcin Mazur zaprzysiężony na radnego

P

Nowy radny miejski Marcin Mazur i Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Szydłowie Anna Arendarska.
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odczas VI sesji Rady Miejskiej w Szydłowie w dn. 27
lutego br. zaprzysiężony został nowy radny miejski –
Marcin Mazur. Nowy radny został wybrany w wyborach
uzupełniających w okręgu nr 11 – Jabłonica, Mokre, które
odbyły się 3 lutego 2019 r.
Wybory odbyły się w związku z wygaśnięciem
mandatu radnego Andrzeja Tuza, który 21 października
2018 r. został wybrany wójtem gminy. Funkcji tych, zgodnie z prawem, nie można łączyć.
Zaświadczenie o wyborze na radnego wręczyła
Anna Arendarska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji
Wyborczej w Szydłowie. Następnie Marcin Mazur złożył
ślubowanie.
PW
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W TROSCE O CZYSTSZE POWIETRZE

W

dniu 7 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Rakowie
podpisano umowy na realizację zadania Poprawa
jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów. W ramach inwestycji w gospodarstwach domowych na terenie
Gminy Szydłów uruchomionych zostanie 137 instalacji
kolektorów słonecznych i 62 instalacje fotowoltaiczne.
Przedsięwzięcie otrzymało 60% dofinansowania
(kosztów kwalifikowanych) ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona
energia. Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020. Liderem projektu parasolowego jest Gmina Raków
w partnerstwie z Gminą Szydłów.
W imieniu Gminy Szydłów umowy z wykonawcami podpisali burmistrz Andrzej Tuz i skarbnik Alicja
Kłonicka. Instalacje fotowoltaiczne zrealizuje konsorcjum firm: Vertigo Green Energy sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Suchym Lesie (lider) i Solgen Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie.
Umowa przewiduje zaprojektowanie (dla każdego
obiektu osobny projekt) wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym (jeśli dotyczy), dostawa, montaż, uruchomienie
i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem
instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje fotowoltaiczne wytwarzające
energię elektryczną będą zamontowane i wykorzystywane
na potrzeby socjalno-bytowe. Na terenie Gminy Szydłów
przewiduje się instalacje o mocy minimum 2,16 kWp
(15 szt.) i o mocy minimum 3,24 kWp – 47 szt.
Instalacje kolektorów słonecznych zrealizuje firma FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Woli
Zaradzyńskiej. Umowa przewiduje zaprojektowanie (dla
każdego obiektu osobny projekt) wraz ze zgłoszeniem
robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym (jeśli dotyczy), dostawa, montaż, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów
w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji
w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w indywidualnych gospodarstwach domowych.
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Umowy podpisują: Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta
i Gminy Szydłów oraz Damian Szpak - Wójt Gminy Raków.

Umowy z wykonawcami podpisali burmistrz,
wójt i skarbnicy gmin Raków i Szydłów.
Na terenie gminy Szydłów przewiduje się instalacje:
• o mocy minimum 3,24 kW, 2 szt. kolektorów słonecznych płaskich, poj. zasobnika 250l - 89 szt. instalacji,
• o mocy minimum 4,86 kW, 3 szt. kolektorów słonecznych płaskich, poj. zasobnika 300l - 48 szt. instalacji.
W dniach 7 i 14 marca br. w Urzędzie Miasta
i Gminy oraz w remizie OSP w Szydłowie odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych
udziałem w programie. Obecnie inwestycja jest w fazie
realizacji - w gospodarstwach domowych instalowane są
kolektory słoneczne i fotowoltaiczne. W tym półroczu inwestycja powinna zostać zakończona.
PW
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Mieszkańcy Gminy Szydłów mają możliwość nieodpłatnego dostarczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
(m.in. papier, szkło, tworzywa, metale, meble, akumulatory, sprzęt RTV i AGD, opony)
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Rzędowie 40, 28-142 Tuczępy, tel. 15 864 22 51
czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18:00 i w soboty w godz. 7:00 - 15:00.
Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów www.szydlow.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.
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Mamy nowych sołtysów
a raczej... sołtyski

W

dniach 12 stycznia – 17 lutego 2019 r.
odbywały się w miejscowościach Gminy Szydłów zebrania wiejskie, zwoływane
celem dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich.
Zebraniom wyborczym towarzyszyła
wysoka frekwencja. Miasto i Gmina Szydłów
liczy szesnaście sołectw. W sześciu sołectwach
wybrano na sołtysów nowe osoby. Co ciekawe, aż w trzynastu miejscowościach sołtysami
zostały kobiety. W poprzedniej kadencji panów pełniących tę funkcję było sześciu, teraz
zostało trzech. Obecna kadencja sołtysów i rad
sołeckich będzie trwała pięć lat.
SC, PW

Nowości książkowe
w bibliotece

W

2018 roku Biblioteka Publiczna w Szydłowie zakupiła 517 nowości wydawniczych, w tym 176 woluminów za kwotę 4262
złote ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
Wieloletniego noszącego nazwę „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1
– Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
publicz-nych. Założeniem i celem programu
ministerialnego jest, przede wszystkim, kształtowanie nawyków czytelniczych poprzez stały
dopływ nowości książkowych do bibliotek publicznych.
Nowe książki w postaci lektur szkolnych, beletrystyki, literatury faktu i reportażu,
poradników, wydawnictw z dużą czcionką oraz
audiobooków zakupiono ze środków budżetowych i ministerialnych w oparciu o propozycje, potrzeby i zainteresowania czytelników.
Iwona Baran
MGBP w Szydłowie
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Szydłów miastem. Gratulacje od Wojewody

W

dn. 31 grudnia 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek gratulowała samorządowcom, których
gminy od 1 stycznia 2019 r. staną się miastami. Podczas
spotkania w urzędzie wojewódzkim przyszłym burmistrzom wręczono listy gratulacyjne dla mieszkańców.

szczególnych miejscowości, co powinno przełożyć się na
rozwój gospodarczy i turystyczny. Wspomnieć należy, że
w całej Polsce status miasta z dniem 1 stycznia odzyskało
10 miejscowości, w tym aż 7 ze świętokrzyskiego. Włodarze nowych miast otrzymali przy tej okazji „Medale na
Stulecie Niepodległości” Wojewody Świętokrzyskiego.
Samorządowcy wpisali się również do księgi pamiątkowej
przygotowanej z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.
Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Wojewoda Agata Wojtyszek gratuluje przedstawicielom
samorządu szydłowskiego uzyskania statusu miasta.

Od lewej: senator Krzysztof Słoń, poseł Maria Zuba, wójt
Andrzej Tuz, przewodnicząca Katarzyna Skuza, wojewoda
Agata Wojtyszek, minister Anna Krupka.
W spotkaniu wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści: wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, senator Krzysztof Słoń, poseł Maria Zuba. Gminy
wiejskie, które nazajutrz miały stać się gminami miejsko-wiejskimi reprezentowali wójtowie i przewodniczący rad
gmin: Nowego Korczyna, Nowej Słupi, Oleśnicy, Opatowca, Pacanowa, Pierzchnicy i Szydłowa. Nasz samorząd
reprezentowali: wójt Andrzej Tuz i przewodnicząca rady
gminy Katarzyna Skuza.
Podczas spotkania wojewoda i parlamentarzyści
pogratulowali samorządowcom i mieszkańcom odzyskania praw miejskich. Podkreślano, że wzrośnie prestiż poKurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2019 (LXVI)
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Dwa zabytki już odnowione

O

dnowiono już i zabezpieczono
pierwsze dwa obiekty zabytkowe w ramach zadania pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie
obiektów zabytkowych i dziedzictwa
kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Oś 4
„Dziedzictwo naturalne i kulturowe”,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Chodzi o ruiny dawnego kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego i szpitala dla ubogich i starców,
znajdujące się obok cmentarza parafialnego oraz o Bramę Zamkową.
Zespół kościelno-szpitalny
po raz pierwszy wzmiankowany był
w 1529 r. Była to wtedy budowla
drewniana. Badania archeologiczne
przeprowadzone w latach 2017-2018
przez Tomasza Olszackiego przyniosły odpowiedzi na szereg pytań związanych z obecnie istniejącym obiektem murowanym. Jako pierwszy,
w latach 1630-1635 powstał murowany kościół jednonawowy z zakrystią.
W latach 1658-1663, kościół nieco
powiększono, wprowadzając w rozbudowaną przestrzeń chór muzyczny
i dobudowano dwa skrzydła szpitalne. Szpital funkcjonował do XVIII
w. Wzmiankowano, że przebywali w nim pensjonariusze w ilości od
kilku do kilkunastu osób. Lustracja
z 1789 r. wspomina już o kościele bez
dachu, który od „ognia piorunowego” został zniszczony. Budynek jeszcze po II wojnie światowej służył za
schronienie dla bezdomnych.
Wejście do szydłowskiego
zamku prowadziło przez bramę, która
znajdowała się we wschodniej części
Strona 8

muru oporowego – od strony miasta.
W XVIII w. nastąpiła jej przebudowa
i powstał obecny budynek bramny.

Na wschodniej ścianie Bramy Zamkowej podziwiać można barokowy
kartusz kamienny z polskim orłem,
trzema koronami szwedzkimi i symbolami S III RPMDL, co jest skrótem
od Sigismundus III tertius Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae (Zygmunt III, Król Polski, Wielki Książę
Litewski). Budynek piętrowy, murowany z kamienia, posiada w izbach na
parterze sklepienia kolebkowe z lunetami. Istniejący dawniej w przyziemiu przejazd przywrócono w 1963
r. W 2003 r. zamontowano dębowe
wrota. W 2006 r. budynek został odnowiony i zaadaptowany na potrzeby turystyczne. W ramach obecnego
projektu modernizacyjnego, budynek
przeszedł kolejny remont, podczas
którego, pod tynkami odkryto średniowieczne elementy architektoniczne (szkoda, że nieuczytelnione na
odnowionej fasadzie).
W ramach funduszy pozyskanych przez Gminę Szydłów obiekty
zabezpieczono i przystosowano do
funkcji turystycznych. Od marca br.
można już zwiedzać ruiny przy cmentarzu, co jest całkowitą nowością na
mapie turystycznej Szydłowa. W budynku bramnym znajduje się Punkt
Informacji Turystycznej prowadzony
przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury. W marcu br. PIT uzyskał certyfikację Polskiej Organizacji Turystycznej. Można tam zakupić szereg
pamiątek związanych z Szydłowem
m.in. foldery, widokówki, maskotki, magnesy, kubki, dzwoneczki, figurki a nawet suszone śliwki, soki
śliwkowe i powidła. Tam też można
zasięgnąć informacji nt. możliwości
zwiedzania poszczególnych zabytków miasteczka: tel. 41 354 53 13.
Zapraszamy!
Piotr Walczak
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Postępy prac przy zabytkach

W

dn. 31 stycznia br. Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy zaprosił radnych i sołtysów na wizytację zabytków rewitalizowanych z pomocą środków Unii
Europejskiej. Szczegóły na temat historii poszczególnych
obiektów i ich docelowej funkcji turystycznej objaśniali:
archeolog Tomasz Olszacki, dyr. M-GCK Maria Stachuczy oraz przedstawiciele wykonawcy – firmy Furmanek

Renewal. Prace przy dwóch obiektach tj. szpitalu i kościele pw. Ducha Św. oraz przy bramie zamkowej zostały
z końcem zimy już zakończone. Pozostałe prace – w synagodze, skarbczyku i zamku mają się zakończyć w październiku br. Budynek zamkowy zostanie zadaszony i zaadaptowany do ruchu turystycznego, udostępnione zostaną
m.in. piece hypokaustyczne. Synagoga zostanie przystosowana przede wszystkim do funkcji kulturalnych – jako
siedziba Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. Ponadto
przy bożnicy zbudowany zostanie plac zabaw dla dzieci.
Największym hitem turystycznym będzie z pewnością
Skarbczyk, gdzie powstanie Muzeum Zamków Królewskich. Po wyremontowaniu budynku znajdą się tam m.in.
makiety średniowiecznych zamków i realistyczne manekiny w strojach z epoki. Muzeum będzie dysponowało szerokim spektrum aplikacji multimedialnych skierowanych
głównie do dzieci. Będzie można zagrać np. w oblężenie
zamku czy turniej rycerski. Wirtualnym przewodnikiem
po multimediach będzie postać Zbója Szydło – legendarnego założyciela miasta.
Piotr Walczak

Przed Bramą Zamkową.

W jagiellońskim zamku królewskim.

W synagodze.

W Skarbczyku.

W ruinach kościoła pw. Ducha Świętego.
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PANIE ŚWIĘTOWAŁY W SZYDŁOWIE

W

dn. 8 marca br. w Szydłowie
odbyły się gminne obchody
Dnia Kobiet. Były życzenia, kwiaty,
słodkości i występy artystyczne.
Impreza miała miejsce w sali
gimnastycznej Gimnazjum. Licznie
zgromadzoną publiczność przywitała
Maria Stachuczy – dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie.
Program artystyczny rozpoczął się od występów dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum należących do sekcji
tanecznych i muzycznych M-GCK.
Uczniowie wystąpili w scenkach rodzajowych oraz deklamowali wiersze (opiekunowie: Małgorzata Cecot,
Małgorzata Jaskólska). Było dużo
tańców zespołowych w wykonaniu
maluchów (opiekun Joanna Biała-Wilk). Z tanecznym występem solowym wystąpiła Patrycja Chmielewska, która uczęszcza na zajęcia
indywidualne.
W trakcie uroczystości życzenia wszystkim Paniom złożył
Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta
i Gminy, Zbigniew Głogowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
Michał Skotnicki – Radny Powiatu
Staszowskiego oraz były włodarz
gminy Jan Klamczyński.
Następnie burmistrz i radni
gminy rozdali Paniom kwiaty zakupione przez burmistrza A. Tuza a radny M. Skotnicki częstował czekoladami. Miłym dodatkiem było losowanie
sentencji o kobietach. Trzy Panie wylosowały sympatyczny szydłowski
upominek.
Uwieńczeniem święta był
piękny koncert „Dźwiękami o Kobietach” w wykonaniu duetu Martyny i Marcina Maziarz – absolwentów
Akademii Muzycznej w Katowicach.
Tekst i zdjęcia:
Piotr Walczak
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Przydatne szkolenie dla druhów strażaków

W

dniu 22 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów odbyło się szkolenie z zakresu „Kierowania
Ruchem Drogowym” dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy Szydłów. Szkolenie poprowadził asp. Paweł Dziedzic - funkcjonariusz Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
Podczas szkolenia zostały omówione następujące tematy:
1. Prawne aspekty kierowania ruchem drogowym przez
Strażaka Ochotnika,
2. Bezpieczeństwo Strażaka Ochotnika na drodze,
3. Komendy wydawane podczas kierowania ruchem,
4. Obowiązki i prawa Strażaka Ochotnika na drodze.
Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, w szczególności jednostek spoza systemu KSRG gminy Szydłów.

Nabyta wiedza będzie procentować podczas zabezpieczania imprez gminnych oraz udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Sylwester Celejowski

Uczniowski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W

dniu 19 marca br. w Szkole Podstawowej w Szydłowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” organizowanego corocznie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. W tym roku
komendę reprezentował i konkurs przeprowadził st. kpt.
Michał Żal. Konkurs otworzył Andrzej Tuz – Burmistrz
Miasta i Gminy Szydłów, życząc powodzenia wszystkim
uczestnikom konkursu.
W eliminacjach, które polegały na rozwiązaniu testu pisemnego składającego się z trzydziestu pytań, udział
wzięło łącznie jedenaścioro uczniów z gimnazjum oraz
szkół podstawowych z Szydłowa i Solca.

Nagrody w postaci książek, ufundowane przez
Urząd Miasta i Gminy oraz dyplomy, wręczył w imieniu
burmistrza Andrzeja Tuza inspektor ds. promocji Piotr
Walczak. Wcześniej podziękował uczniom za udział w eliminacjach i za pomoc organizacyjną, w tym opiekunom
uczniów: Romanowi Baronowi – Gimnazjum w Szydłowie, Małgorzacie Konopackiej – SP w Szydłowie i Dorocie Fit – SP w Solcu.
Zwyciężczynie eliminacji gminnych: Natalia
Rudnik i Anna Lech reprezentowały Gminę Szydłów
w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 5 kwietnia
br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie.
Sylwester Celejowski

Nowy Zarząd TPZS
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dn. 24
marca br. wybrało nowe władze stowarzyszenia.
Po sprawdzeniu testów wyłoniono zwycięzców,
i tak w kategorii szkół podstawowych (klasy I-VI szkół
podstawowych) 1. miejsce zajęła Natalia Rudnik, 2. miejsce Jakub Grosicki, 3. miejsce Magdalena Łaskowska.
W kategorii gimnazjum (klasa VII i VIII oraz III klasa
gimnazjum) wygrała Anna Lech, drugie miejsce zajął Szymon Grosicki, trzecie zaś Wiktoria Boś.
Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2019 (LXVI)

Zarząd ukonstytuował się następująco:
1. Jan Klamczyński – Prezes
2. Stanisław Cecot – Wiceprezes
3. Sławomir Pytowski – Wiceprezes
4. Katarzyna Krzemińska – Sekretarz
5. Damian Rudnik – Skarbnik

TPZS
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Ponad 16 tys. zł na WOŚP

T

o był bardzo udany Finał WOŚP
w Szydłowie. Uzbierano ponad
16 tys. zł. W porównaniu do ubiegłego roku, uzbierano o 6 tys. zł więcej.
W tym roku pieniądze ze zbiórek
przeznaczone są na zakup sprzętu do
specjalistycznych oddziałów dziecięcych.

Uzbieraliśmy 16.061,20 zł
(szesnaście tysięcy sześćdziesiąt
jeden zł i 20 gr) + 81 eurocentów i 1 korona czeska.

W finałową niedzielę, od rana
kwestowali wolontariusze, uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie
oraz Solcu. Kilka dni wcześniej zbiórkę pieniędzy prowadzono w Punkcie
Przedszkolnym w Potoku oraz Solcu.
Finał odbył się w sali gimnastycznej Gimnazjum. Występy artystyczne przeplatane były licytacjami. Za symboliczne pieniądze można
było kupić pyszne wypieki i ciasteczka upieczone i ofiarowane przez darczyńców. Przed licznie zgromadzoną
publicznością wystąpiły dzieci z grupy tanecznej GCK prowadzonej przez
Joannę Białą-Wilk. Dzieci występowały czterokrotnie, w tym z szarfami
i w tańcu Va banque. Przedszkolaki
z Punktu Przedszkolnego w Potoku,
pod opieką Iwony Urbanowskiej,
zaprezentowały piękne jasełka. Były
też muzyczne występy solowe: Oli
Sajkiewicz i Ani Stachuczy. Dużo
śmiechu wzbudziło przedstawienie
teatralne „Królewna Gburka” w wykonaniu rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola
w Szydłowie. Publiczność podziwiała także znakomity popis taneczny
w wykonaniu Patrycji Chmielewskiej, która potem wystąpiła jeszStrona 12
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Orszak Trzech Króli

T
cze w śpiewającym trio wraz z Julią
Grosicką i Olą Tarnowską. Występy
artystyczne zakończył niezawodny
zespół śpiewaczy „Kasztalon”.
Dużo emocji dostarczyły
licytacje przedmiotów podarowanych na WOŚP. Licytowano m.in.
przedmioty przekazane przez prezesa Ekopolonu Stefana Sajkiewicza
i innych przedsiębiorców z terenu
gminy, ręcznie wykonane ozdoby, kalendarze, książki, maskotki. Wysokie
kwoty osiągały przedmioty związane
z Szydłowem a także oficjalne gadżety WOŚP. Fotel wójta, przekazany przez burmistrza Andrzeja Tuza,
został zlicytowany za 500 zł przez
Grzegorza Rózgę. To nie fotel osiągnął jednak najwyższą cenę podczas
licytacji a piękny obraz przedstawiający Bramę Krakowską. Zaciętą licytację wygrał Radosław Tarnowski,
dzięki czemu kasa Orkiestry powiększyła się o 700 zł.
– Serdecznie dziękuję wszystkim
ofiarodawcom przedmiotów wystawionych na licytację, kupującym
i licytującym, pomocnikom ze Szkoły
Podstawowej w Szydłowie, oficjalnym
partnerem finału, wolontariuszom
z puszkami – mówi Maria Stachuczy, szef sztabu w Szydłowie, która
w niedzielę dwoiła się i troiła przeprowadzając licytację. – Cieszę się, że
w tym roku pobiliśmy, i to znacznie,
rekord poprzedniego finału. Do puszek w Szydłowie, Solcu i Potoku trafiło 6.247,19 zł natomiast ze sprzedaży i licytacji przedmiotów – 9.814,01
zł. Finał w Szydłowie zamknął się
kwotą 16.061,20 zł plus 81 eurocentów i 1 korona czeska – podsumowuje
dyrektorka Miejsko-Gminnego Centrum Kultury.
Piotr Walczak
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łum
wiernych
uczestniczył
w szydłowskim Orszaku Trzech
Króli i Mszy Świętej w Święto Objawienia Pańskiego, które tradycyjnie
obchodzone jest 6 stycznia br. i jest
jednym z najstarszych świąt obchodzonych w chrześcijaństwie.
Z trzech stron miasta wyruszyły kolorowe orszaki trzech króli:
Melchiora, Kacpra i Baltazara. Orszak czerwony wyruszył spod ruin
szpitalnych, zielony spod synagogi
a niebieski spod kościoła pw. Wszystkich Świętych. Uczestnicy w koronach, ze śpiewnikami w rękach,
spotkali się w rynku, gdzie odbyły
się inscenizacje nawiązujące do wydarzeń sprzed 2 tys. lat.
W kościele parafialnym pw.
św. Władysława trzej królowie złożyli dary Dzieciątku Jezus: złoto, mirrę
i kadzidło. Uroczystą Mszę Świętą
koncelebrowali ks. Ryszard Piwowarczyk i ks. Sebastian Wideł. Na zakończenie ks. proboszcz podziękował
wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.
Organizatorami
Orszaku
Trzech Króli w Szydłowie były:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
i Parafia Rzymskokatolicka z pomocą Szkoły Podstawowej i Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych
„AVH”. Role królów odegrali: Zdzisław Gondek, Paweł Krakowiak i Paweł Staszczak. Króla Heroda zagrał
Mariusz Łazarz, Marię – Monika
Wójcik, św. Józefa – Dawid Sobiegraj. W tym roku Orszak Trzech Króli odbył się w 751 miejscowościach
w całej Polsce.
Piotr Walczak
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Koncepcje na zagospodarowanie geoparku

G

mina Szydłów w dn. 22 stycznia 2019 r. ogłosiła konkurs na
opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn. „Adaptacja
zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” w ramach projektu pn.
„Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy
Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”.
Opracowania konkursowe dotyczą
terenów związanych z zakończoną
działalnością oczyszczalni ścieków
w Szydłowie, ochronę i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz
z zagospodarowaniem przyległego
terenu. Teren pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowską i Kielecką - poniżej kościółka Wszystkich
Świętych uchodzi wśród większości
mieszkańców za niezbyt atrakcyjny.

Strona 14

Drzemie w nim jednak wielki potencjał. Malowniczo ukształtowany teren, pomiędzy meandrami rzeczki
Ciekącej i wapienną ścianą skalną
z ukrytymi w niej jaskiniami (pomnik przyrody), po odpowiedniej
adaptacji i zagospodarowaniu może
służyć mieszkańcom jako park
miejski – miejsce do spacerów i wypoczynku. Może stać się także kolejną atrakcją turystyczną Szydłowa swego rodzaju geoparkiem. Aby tak
się stało, potrzeba dobrych pomysłów
i koncepcji, które znajdą się w finałowym projekcie wykonawczym. Temu
służą konkursy na koncepcje urbanistyczno-architektoniczne. Organizator otrzymuje kilka prac, z których
może wybrać tę o najlepszych walorach użytkowych. Zwycięzca konkursu, oprócz nagrody finansowej,
otrzymuje zaproszenie do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki, na
wykonanie ostatecznych dokumenta-

cji projektowych. Wójt Gminy Szydłów Andrzej Tuz, zarządzeniem nr
75/2018 z 28 grudnia 2018 r. powołał
Sąd Konkursowy do rozstrzygnięcia
konkursu w składzie: mgr inż. arch.
Regina Kozakiewicz Opałka – Przewodniczący Sądu Konkursowego,
mgr inż. arch. Karol Skuza – Członek Sądu Konkursowego, mgr inż.
Agata Nowakowska-Buk – Sekretarz
Sądu Konkursowego. Na konkurs
wpłynęło pięć propozycji, każda opatrzona unikalnym kodem liczbowym.
Oceniający nie znali danych autorów
poszczególnych projektów. W dn.
29 marca 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Zgłoszone propozycje, w formie plansz graficznych
prezentujemy na łamach „Kuriera”.
Oczywiście to tylko wybrane plansze,
z całością będzie się można zapoznać
na stronie szydlow.pl / BIP UMiG
w Szydłowie.
Piotr Walczak
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Pierwsze miejsce zajęła praca oznaczona kodem 221816 (prezentujemy 2 plansze). Zwycięską koncepcję wypracowało konsorcjum INOONI Jakub Zygmunt z Mysłowic i PSBA Przemysław Sokołowski Biuro
Architektoniczne z Kielc. Nagroda 5.000 zł brutto.
Drugie miejsce - praca oznaczona kodem 120719 – ENONE Architektura i design Rafał Sokołowski z Pabianic. Nagroda 3.000 zł brutto.
Trzecie miejsce – praca oznaczona kodem 050990 – SEE Sp. z o.o.
z Poznania. Nagroda 2.000 zł brutto.
Czwarte miejsce – Pracownia Projektowo Architektoniczno-Budowlana Marii i Andrzeja Głowackich z Kielc (5341624).
Piąte miejsce – Biuro Projektowe z Wykonawstwem ze Staszowa
(719385).
Nagrody pieniężne są wydatkiem kwalifikowanym w ramach projektu
„Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”,
który uzyskał niemal 4 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
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Spontaniczna akcja na hasło promocyjne

W

lutym br. na gminnym profilu
Facebook ogłosiliśmy spontaniczną akcję na hasło promocyjne
gminy. Zgłoszono kilkadziesiąt propozycji m.in.: „Najwięcej witaminy
znajdziesz w śliwkach z naszej gminy”, „Szydłów – tam gdzie Szydło rabował i Kazimierz Wielki budował”,
„Nic tak nie zachwyca jak szydłowska
śliwowica”, „Szydłów: piękna okolica i najlepsza śliwowica”, „Szydłów –
owocowa twierdza otoczona murem”,
„Szydłów – kraina śliwki murem otoczona”, „Tylko w Szydłowie najwięcej o śliwce się dowiesz”, „Szydłów
– historyczne miasteczko z jakością
i owocną przyszłością”, „W murach
Szydłowa śliwka wyborowa”, „Wpadnij jak śliwka w Szydłów”, „Szydłów
to miasteczko zabytkowe, śliwką
i jabłonią obsadzone”, „Szydłów –
miasto śliwki z charakterem”, „Szydłów – Gród Kazimierzowy, smakiem

śliwy słynący”, „Szydłów i czapki
z głów!”, „W Szydłowie od śliwek
kręci się w głowie!”, „Szydłów –
uśpiona moc ukryta w średniowiecznych murach”, „Chcesz śliwkę zjeść?
Szydłów odwiedź!”, „Szydłów – miasteczko z historią i z pyszną śliwką”,
„Szydłów – śliwkowy zawrót głowy”,
„Szydłów – królewskie miasto śliwki”, „Szydłów – śliwkowy raj”, „Szydłów – miasto rycerzy i śliwki”, „Szydłów – śliwkowy zakątek z historią”.
Komisji konkursowej najbardziej spodobało się hasło: „Szydłów
– murem za śliwką” autorstwa Justyny Lis. W dn. 20 lutego burmistrz Andrzej Tuz wręczył pani Justynie nagrodę w postaci pakietu upominków
z Szydłowa. Wyróżniono także kilka
innych, świetnych pomysłów: Emil
Opozda za hasło „Szydłów – owoc historii”, Mariusz Chmura „W murach
Szydłowa śliwka wyborowa”, Gosia

Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2019 (LXVI)

Gardyńska „Szydłów szczęśliwy – ma
zabytki i śliwy”, Robert Stachowicz
„Szydłów dumny historią, smakowity śliwką”, Jacek Kowalczyk „Królewski Szydłów: dotknij historii”,
Marlena Stradomska „Śliwkowe miasto: Szydłów”.
Piotr Walczak
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ZAGŁADA ŻYDÓW Z SZYDŁOWA

P

rzed druga wojną światową
mieszkało w Szydłowie ok. 680
Żydów. Żyli w naszej miejscowości
ponad 600 lat, zaprzyjaźnieni z polskimi sąsiadami. Zginęli w ciągu niecałych czterech tygodni. Tak, jakby
ktoś wziął gumkę i wymazał kilkoma ruchami historię całej wspólnoty
z Szydłowa, raz na zawsze...
Spróbujmy odtworzyć najważniejsze fakty tego dramatu.
Kiedy i gdzie zginęli? Liczba Żydów mieszkających w Szydłowie
w czasie wojny ulegała zmianie. Już
w lecie 1940 r. przybyło 200 żydowskich uciekinierów, głównie z Łodzi.
W większości byli bardzo biedni,
80% z nich nie miało środków do życia. W następnych miesiącach Niemcy deportowali do Szydłowa Żydów:
z Radomia, Płocka i Bodzanowa k/
Płocka. Okupanci 1 stycznia 1942
r. utworzyli getto w Szydłowie. Nie
miało ono ogrodzenia, tak jak w innych miastach, ponieważ zabytkowe
mury Szydłowa uznano za wystarczającą, „naturalną” granicę. Opuszczenie terenów otoczonych murami
przez ludność żydowską, karane była
śmiercią. W połowie 1942 r. przebywało w naszej miejscowości około
1200 Żydów. Warunki życia stłoczonej ludności wewnątrz tak małego obszaru były bardzo trudne.
Likwidacja szydłowskiego
getta nastąpiła w sobotę 3 października 1942 r. Tego dnia wybrano najpierw 150 najzdrowszych Żydów
i skierowano ich do obozu pracy.
Pozostałe 1000 osób popędzono pieszo do Chmielnika oraz dołączono do
tamtejszego getta. Po trzech dniach,
we wtorek 6 października wszystkich Żydów z Chmielnika przetransportowano do obozu zagłady w Treblince (100 km za Warszawą) i tam
zamordowano. W czasie likwidacji
getta w Szydłowie, Niemcy zabili
15 Żydów, których pochowano na
miejscowym, żydowskim cmentarzu . Nie znamy ich nazwisk. Około 200 Żydów szukało schronienia
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w pobliskiej okolicy. Po likwidacji
getta niektórzy wrócili do Szydłowa.
Niestety nie na długo, bowiem 7 listopada zostali oni, wraz z Żydami
z Kurozwęk, przesiedleni do Staszowa. Tam przez całą noc stali na rynku
bez wody i żywności, strzeżeni przez
Niemców i ukraińskich pomocników.
Następnego dnia, 8 listopada, w tzw.
„czarną niedzielę” razem z 6 tysiącami Żydów ze Staszowa, pognano ich
pieszo do Szczucina, po drodze dołączając Żydów ze Stopnicy. Stamtąd,
zostali wysłani do obozu zagłady do
Treblinki, według niektórych źródeł
do obozu w Bełżcu.
Jak zginęli w Treblince?
Prawdopodobnie nie wszyscy wiedzieli, że jadą na zagładę. Niemcy
bowiem robili wszystko, aby jak najdłużej utrzymać w tajemnicy ostateczny cel skrupulatnie zaplanowanych
wcześniej transportów. Nawet na samej stacji w Treblince, zbudowali coś
na wzór normalnej stacji kolejowej.
Wysiadający Żydzi mogli zobaczyć
napisy: „Restauracja”, „Kasy”, „Telefon”; umieszczono nawet rozkłady
pociągów do Białegostoku, Wilna,
Warszawy, Wiednia i Berlina oraz drogowskazy wskazujące kierunki miejscowości, do których rzekomo pociągi
odjeżdżały: „Nach Białystok”, „Nach
Wilno”. Ale bystre oko mogło dostrzec, że za kilkadziesiąt metrów tory
się kończą, a całość terenu ogrodzona

ny. Od pierwszej chwili przybycia do
obozu, panował ogromny pośpiech,
bicie i wrzaski ze strony Niemców.
Ogłaszano, że aby mogli uczestniczyć
w dalszej podróży, wszyscy muszą
skorzystać z kąpieli. Po kąpieli zostaną
przetransportowani dalej na Wschód.
Mężczyźni stawali po prawej, kobiety
po lewej stronie. Wśród krzyków i bicia, Żydzi musieli się rozebrać i oddać
kosztowności „w depozyt”.
Rozebrane osoby zostały kierowano natychmiast na drogę do komór gazowych, ozdobioną żywopłotem i drzewkami. Tę drogę Niemcy
szyderczo nazwali „Himmelfahrstrasse” czyli „drogą do nieba”. Po kilku
minutach, nadzy, gonieni ludzie, trafiali do białego budynku z umieszczoną nad wejściem dużą gwiazdą Dawida. Na drodze była budka z siedzącym
żołnierzem ukraińskim, który pobierał
od każdego złotówkę za korzystanie
z łaźni. Wszystko po to, by jak najdłużej utrzymywać Żydów w niewiedzy.
Pędzeni do komory gazowej ludzie zachowywali się w różny sposób. Znaczna część osób była przerażona, struchlała, wielu z nich szło z podniesioną
głową, bez trwogi szepcząc modlitwę
„Szema Israel” (Słuchaj Izraelu, Wiekuisty jest naszym Bogiem, Wiekuisty
jest jedyny!)
Kobiety musiały być ostrzyżone. Zajmowali się tym żydowscy
więźniowie, pod czujnym wzrokiem

jest drutem kolczastym.
Wysiadający Żydzi w Treblince nie mieli jednak dużo czasu na
rozglądanie. Po kilkunastu godzinach
jazdy w straszliwych warunkach, gdy
pociąg dotarł do Treblinki, musieli
natychmiast opuścić „bydlęce” wago-

esesmanów. Pracę musieli wykonywać bardzo szybko, włosy miały być
obcięte tylko w przeciągu pięciu ruchów (cięć). W przeciwnym razie
groziło bicie. Pracujący fryzjerzy nie
mogli rozmawiać z kobietami, które
przerażone pytały, co się z nimi sta-
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nie. Niektóre wiedziały, co ich czeka,
pytały - „Ile czasu się tam się umiera?
Czy bardzo się cierpi?”. Śmierć w komorze gazowej była straszna. Ofiary
dusiły się, łzawiły, wymiotowały. Po
około piętnastu minutach z komory
gazowej przestały dochodzić jakiekolwiek odgłosy. W rzeczywistości,
te piętnaście minut to cała wieczność,
kiedy walczy się o powietrze.
Zamordowane ciała w pośpiechu kładziono na rusztowaniu
zbudowanym z szyn, po czym palono. W Treblince, w ciągu 16 miesięcy istnienia obozu, od lipca 1942 do
listopada 1943 roku, wymordowano
800 tysięcy ludzi! Nigdy i nigdzie
na świecie nie zabito tylu ludzi w tak
krótkim czasie!
Z szydłowskiej, przedwojennej wspólnoty żydowskiej (ok. 680
osób), przeżyło tylko 27 osób, a przynajmniej tyle jest nazwisk na liście
sporządzonej w 1947 r., znajdującej
się w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Uratowali się
w różnych okolicznościach.
Oto historia jednego z nich:
Lejzera Samsonowicza, który urodził
się w Szydłowie w 1902 roku. W dość
młodym wieku stracił ojca i aby wyżywić rodzinę przejął jego warsztat krawiecki. Jego córka, Klara Sigvardsson,
żyjaca obecnie w Szwecji, wspomina:
„Ojciec przed wojną opuścił Szydłów,
bo nie był religijny, a gmina żydowska w tym czasie była dosyć prężna,
szydłowski rabin Leib Eimelech Rabinowicz miał bardzo duży autorytet.
Ojciec nie chodził do synagogi, dlatego miał problem z klientami, niewielu
Żydów do niego przychodziło. Przeprowadził się do Staszowa, gdzie sytuacja była dla niego nieco lepsza”.
W Staszowie Lejzer Samsonowicz ożenił się w 1935 roku ze
swoją kuzynką Perlą Samsonowicz.
Owocem tego związku była Rachela
(ur. 1935 r.) oraz Jankiel Daniel (ur.
1937 r.). Po wybuchu wojny uciekł
na Wschód z zamiarem znalezienia
jakieś spokojnego miejsca, aby później ściągnąć tam swoją żonę i dwoje dzieci. Jednakże losy jego rodziny
potoczyły się tragicznie: żona i dzieci

zginęły albo w Staszowie podczas,
tzw. „Czarnej Niedzieli”, 8 listopada
1942 r. albo też zostały zamordowane
w obozie w Treblince (lub Bełżcu).

Lejzer
Samsonowicz
z córką Klarą,
Łódź 1957 r.

Lejzer wstąpił do Armii
Czerwonej i w ten sposób udało mu
się przeżyć. Po wojnie osiadł w Łodzi
i ożenił się po raz drugi w 1946 roku
z Frumą Rozenbaum. Pani Klara, ich
córka, wspomina: „Tata pracował
w Łodzi jako krawiec w spółdzielni
„Jedność”, mama była główną księgową w spółdzielni szewskiej „Wzorcobut”. Ojciec był bardzo chorowity,
cierpiał na rozedmę płuc. Przez wiele
lat był na rencie inwalidzkiej, zmarł
w 1981 roku”.
Lejzer Samsonowicz w 1929 r.,
w wieku 27 lat.

Lejzer Samsonowicz podczas II wś
w mundurze armii radzieckiej.

Klara
Sigvardsson,
córka
szydłowskiego
Żyda, Lejzera
Samsonowicza, Szwecja
2016 r.
Klara Sigvardsson po zrobieniu matury uczęszczała do Studium
Aktorskiego przy Teatrze Żydowskim w Warszawie, a potem studiowała filologię rosyjską na uniwersytecie w Łodzi. Antysemicka nagonka
w marcu 1968 roku sprawiła, że P.
Klara zmuszona była emigrować samotnie do Szwecji, ponieważ rodzice byli już w podeszłym wieku
i zdecydowali się pozostać w Polsce.
W Szwecji P. Klara wszyła za mąż za
Kenta Sigvardssona i urodziła dwie
córki: Annę i Helenę. Tak, po krótce,
wyglądały losy jednego mieszkańca
Szydłowa, któremu udało się przeżyć
Zagładę.
Julia Poniewierska
o. Paweł Mazanka

Zdjęcie ślubne Lejzera Samsonowicza
i Frumy Rozenbaum, Łódź, 1948 r.
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UWAGA NA KLESZCZE

W

związku ze zbliżającym się sezonem aktywności
kleszczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie przekazuje podstawowe informacje na
temat kleszczy, zagrożeń związanych z tymi pasożytami
oraz dane epidemiologiczne zachorowań odkleszczowych
w Polsce i powiecie staszowskim.

Kleszcze to stawonogi, które są pasożytami
zewnętrznymi ludzi i zwierząt, a w trakcie żerowania
przenoszą groźne choroby odkleszczowe. Naszą planetę zamieszkuje ponad 800 gatunków kleszczy, z czego
w Polsce można spotkać 21 gatunków. W naszym kraju
to kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) jest najważniejszym
przenosicielem (wektorem) patogenów chorób transmisyjnych, czyli chorób przenoszonych ze zwierząt na człowieka. Stwierdzono, iż kleszcze są wektorami 130 odmian
wirusów, 200 gatunków piroplazm, kilku gatunków filarii,
grzybów, 20 gatunków riketsji, 20 gatunków krętków i innych bakterii. Stąd zjawisko istnienia wielu chorób odkleszczowych takich jak: borelioza, kleszczowe zapalenie
mózgu (kzm), tularemia, ludzka anaplazomza granulocytarna, babeszjoza (piroplazmoza). Do zakażenia dochodzi
w trakcie ssania krwi przez kleszcza. Na szczęście nie
wszystkie kleszcze zakażają - szacuje się, że w Polsce zakażonych jest około 30% kleszczy.
Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego trwa przeciętnie 2 – 3 lata i przebiega w 3 aktywnych fazach od larwy po nimfę aż do postaci dorosłej. Kleszcz aby mógł się
przekształcić w kolejną postać musi napić się krwi zwierzęcej lub ludzkiej. Bardzo małe rozmiary zwłaszcza larw
i nimf sprawiają, że ich żerowanie na ciele żywiciela może
pozostać niezauważalne.
Mitem jest, że kleszcze występują tylko w lasach.
Kleszcz pospolity powszechnie występuje w lasach liściastych i mieszanych o gęstym poszyciu, na brzegach stawów,
jezior i rzek, w wysokiej trawie łąk, w parkach zaroślach
a także w gniazdach ptaków. Kleszcze najbardziej aktywne są w miesiącach wiosennych (kwiecień–maj–czerwiec),
w miesiącach letnich ich aktywność spada i ponownie nasila się jesienią. Jednocześnie aktywność kleszczy może się
zmieniać w zależności od warunków klimatycznych i pory
dnia. Łagodna zima może sprawić, że kleszcze mogą rozpocząć swoją aktywność już w lutym czy marcu.
W ślad za rosnącym odsetkiem zakażonych kleszczy oraz wczesną aktywnością kleszczy notowane są
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wzrosty zakażeń u ludzi, co widać na podstawie danych
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W Polsce najwięcej zgłaszanych
zachorowań odkleszczowych notuje się na boreliozę,
zwaną też chorobą z Lyme, wywołaną przez krętki z rodzaju Borrelia oraz kleszczowego zapalenia mózgu. Przy
czym rozpoznawalność boreliozy w ostatnich latach zdecydowanie wzrosła, przede wszystkim dzięki usprawnionej diagnostyce tej choroby. Jak informuje PZH – to nie
wszystkie przypadki zachorowań na boreliozę, gdyż nie
wszystkie przypadki są zgłaszane, nie wszystkie zgłaszane
są prawidłowo, nie wszystkie są rozpoznawane. Ale jak
wynika z poniższego wykresu widać wyraźną tendencję
wzrostową w występowaniu krętkowicy kleszczowej.

Liczba zgłoszonych przypadków krętkowicy kleszczowej
w latach 1998-2017 i pierwszych siedmiu miesiącach 2018
roku. Źródło: dane epidemiologiczne NIZP-PZH, sierpień
2018.
Również tendencję wzrostową zachorowań na boreliozę
notujemy w powiecie staszowskim, co obrazuje poniższy
wykres.

Liczba zgłoszonych przypadków boreliozy w latach 2132018 w powiecie staszowskim. Źródło: dane epidemiologiczne PSSE Staszów.
Zapadalność mieszkańców powiatu staszowskiego na boreliozę w 2017/2018 była znacznie większa niż mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz Polski, co może
świadczyć o większym występowaniu narażenia na kleszcze.
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Zapadalność na 100 tys. mieszkańców powiatu staszowskiego. Zestawienie porównawcze za rok 2017 i 2018
w stosunku do województwa świętokrzyskiego i Polski.
Źródło: dane epidemiologiczne PSSE Staszów.
Dla Kleszczowego Zapalenia Mózgu tendencja ta nie jest
tak wyraźna ponieważ występuje tu dodatkowy czynnik
ograniczający w postaci szczepień na KZM. W środowiskach zawodowych, gdzie występuje narażenie na kleszcze (leśnicy) stosowne są szczepienia ochronne.

Liczba zgłoszonych przypadków Kleszczowego Zapalenia
Mózgu w latach 1998-2017 i pierwszych siedmiu miesiącach 2018 roku. Źródło: dane epidemiologiczne NIZP-PZH, sierpień 2018.
W powiecie staszowskim w ostatnich latach nie notowano
przypadków kleszczowego zapalenia mózgu.
Główne zalecenia profilaktyczne chroniące przed
ukąszeniami kleszczy sprowadzają się do noszenia odpowiedniego ubioru podczas ekspozycji na kleszcze:
• zakładanie koszul z długim rękawem,
• zakładanie długich spodni,
• zakładanie zakrytych butów,
• stosowanie nakrycia głowy.
Ponadto niezwykle ważne jest również:
• stosowanie środków odstraszających kleszcze, czyli odpowiednich repelentów,
• częste i uważne sprawdzanie powierzchni ciała po pobycie w lesie czy w parku, zwłaszcza w zgięciach stawowych, głowie, rękach, nogach, pachwinach - w celu jak
najszybszego usunięcia kleszcza,
• właściwe usunięcie kleszcza za pomocą pęsety z cienkimi końcami, za pomocą kleszczołapek lub używając
pompki próżniowej (dostępnej w aptece).
Jak prawidłowo usunąć kleszcza? Podstawowa zasada
brzmi: im wcześniej kleszcz zostanie usunięty z naszego
ciała, tym mniejsze prawdopodobieństwo zakażeń.
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Usuwanie kleszcza krok po kroku
• wysterylizuj spiczastą pęsetę do usuwania kleszczy,
• chwyć kleszcza jak najbliżej powierzchni swojej skóry,
• delikatnie, ale stanowczo pociągnij przeciwnie do kierunku wkłucia i wyciągaj, aż zauważysz jego głowę,
• po wyjęciu kleszcza, umieść go na kartce papieru
i sprawdź, czy został usunięty w całości,
• odkaź obszar ukąszenia spirytusem,
• po usunięciu kleszcza dokładnie umyj ręce w wodzie
z antybakteryjnym mydłem.
Jeśli nie jesteśmy w stanie sami usunąć kleszcza, udajmy
się do lekarza.
Czego nie wolno robić podczas usuwania kleszcza
• nigdy nie łap kleszcza za jego obrzęknięty brzuch, ponieważ istnieje ryzyko, że wyciśniesz do swojego organizmu
zainfekowany płyn,
• nigdy nie przekręcaj kleszcza, ponieważ jego głowa pozostanie w twoim ciele,
• nie staraj się dusić kleszcza wazeliną, masłem, lakierem
do paznokci, benzyną lub alkoholem. W ten sposób tylko
sprowokujesz wymioty kleszcza i zwiększysz ryzyko wystąpienia infekcji,
• nigdy nie usuwaj kleszcza gołymi rękami.
Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na
stronach:
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld
http://www.borelioza.org/#Dane;
http://www.gis.gov.pl
Źródło: Stan sanitarny powiatu staszowskiego 2015 i 2018
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Staszowie
Wielka Niedziela
Jest taka jedna Wielka Niedziela,
w której to Jezus Zmartwychwstaje.
Wcześniej umiera za nas na krzyżu.
Teraz nam Wielką Miłość rozdaje.
Cieszmy się wszyscy z Jego Miłości,
bo nie ma drugiej takiej na świecie.
Bo tylko Jezus nas tak pokochał,
z Miłości do nas oddał swe życie.
Dziś Zmartwychwstały jest Królem Świata!
A my pokornie prosimy Ciebie!
Zamień nam wszystkie smutki w radości.
Ratuj i wspieraj w każdej potrzebie!
Niech Zmartwychwstały Pan przyniesie wszystkim
radość, szczęście, uśmiech, którego nam tak brakuje.
marzec 2019
Alina Mikuśkiewicz
Strona 21

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

Bieżące działania LCWP w Staszowie

W

dniu 28 stycznia 2019 r. z udziałem kluczowych przedstawicieli władzy lokalnej, państwowej oraz
przedsiębiorców zostało oficjalnie
otwarte nowo powstałe biuro Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie.
Zgodnie z założeniami projektu misją LCWP jest rozbudowanie potencjału gospodarczego oraz poprawa
jakości życia lokalnej społeczności poprzez stworzenie miejsca i warunków
dogodnych dla rozwoju przedsiębiorczości. Lokalne Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości w Staszowie realizuje zaplanowane założenia poprzez:
• Prowadzenie kompleksowej obsługi
księgowej dla 11 podmiotów, wyłonionych podczas rekrutacji do projektu
w grudniu 2018 r.
• Rozpoczęty został cykl szkoleń w ramach projektu „Kreator Przedsiębior-

czości”, a także przeprowadzane są
szkolenia w oparciu o aktualne potrzeby wynikające ze zmian przepisów czy
ustaw. Dotychczas odbyły się 2 szkolenia tj. „Prowadzenie dokumentacji
i rozliczeń podatkowych w ramach
działania KGW” i „Ochrona danych
osobowych w firmach i instytucjach”
Pozostałe zaplanowane szkolenia to:
> „E-akta – zmiany w przepisach dotyczące skrócenia terminu przechowywania akt pracowniczych. Nowe formularze ubezpieczeniowe” – 09.04.2019 r.
> „Rozliczenia wynagrodzeń z ZUS
i US” – 14.05.2019 r.
> „Prawo pracy” – 03.09.2019 r.
> „Podatki VAT, CIT, PIT – praktyka
i interpretacja” – 07.11.2019 r.
> „Prawo, księgowość, finanse, zarządzanie w organizacji” – I kwartał 2020 r.
• Doradztwo księgowe i podatkowe
– na bieżąco prowadzone są dyżury

specjalistów dla podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz
osób prywatnych.
• Nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń biurowych LCWP: sala konferencyjno – szkoleniowa, sala komputerowa, gabinet doradztwa indywidualnego
– po wcześniejszym wypełnieniu formularza rezerwacji.
• Dla najbardziej aktywnych w projekcie przedsiębiorców zaplanowany jest
bezpłatny 4-dniowy wyjazd studyjny
do partnera projektu na Słowację (1922.09.2019 r.). Celem wyjazdu będzie
nawiązanie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń i informacji oraz
podjęcie rozmów dotyczących wzajemnej współpracy między przedsiębiorcami z Polski i Słowacji.
LGD „Białe Ługi”

PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

P

arafia Rzymskokatolicka pw. św.
Władysława w Szydłowie przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2018 (POPŻ). Została
podpisana umowa nr 5 / Podprogram
2018 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do
osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.
Program realizowany jest z pomocą i wsparciem Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie. Produkty pochodzą z Banku Żywności w Kielcach. Zakwalifikowanie
się do Programu 2018 zależne jest od
kryterium dochodowego, które stanowi kwotę 1056 zł na osobę w rodzinie
oraz 1402 zł na osobę samotnie gospodarującą. Ponadto, aby uzyskać pomoc
w formie paczki żywnościowej, musi
wystąpić przyczyna. Zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej z 12 marca 2004
r. przyczyną jest m.in. ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba,
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niepełnosprawność, wielodzietność lub
rodzina niepełna. W ramach Programu
wydawane są skierowania uprawniające osoby do udziału w akcji oraz odbioru paczek żywnościowych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie w miesiącach październik i listopad wydał
214 skierowań na łączną liczbę 500
osób. W skład rocznego zestawu artykułów spożywczych w Programie 2018
wchodzą: groszek z marchewką, fasola
biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany
bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko, ser
podpuszczkowy dojrzewający, szynka
drobiowa, szynka wieprzowa mielona,
pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały,
miód nektarowy wielokwiatowy, olej
rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.
W dniu 13 marca 2019 r. w ramach Działań Towarzyszących zorganizowano dla beneficjentów korzystających z POPŻ warsztaty Edukacji

Ekonomicznej Akademia Gospodarowania i „Kulinarnie mocni”.
W dniach 6 – 7 grudnia 2018
r. zostały wydane pierwsze paczki żywnościowe. Natomiast ostanie wydanie
zrealizowano w dniu 8.04.2019 r. Dzięki pomocy z „Programu 2018” osoby
samotne i rodziny w trudnych momentach życiowych mogą przezwyciężyć
swoją sytuację. Otrzymanie paczek
żywnościowych pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego
wśród w/w osób i rodzin.
Podsumowując, parafia Szydłów we współpracy z MGOPS w Szydłowie po raz drugi realizuje działania
w ramach POPŻ. Inicjatywa cieszy się
dużą przychylnością i zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. Dziękujemy wszystkim obecnym
przy pomocy w przywozie towarów
oraz jego wydawaniu. Mamy nadzieję,
że dalsze działania na rzecz wsparcia
mieszkańców Gminy Szydłów będą
dobą praktyką.
Agnieszka Makowska
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Strzelecki Marsz Styczniowy

W

dn. 26 stycznia 2019 r. Szydłowskie Towarzystwo
Strzeleckie zorganizowało 9. marsz upamiętniający
wybuch Powstania Styczniowego. Uczestnicy pokonali pieszo 18 km na trasie Szydłów-Kurozwęki-Szydłów.
Oprócz strzelców z Szydłowa wzięli w nim udział strzelcy z 3. Wydzielonego Oddziału STS – Strzeleckiej Obrony Wybrzeża z Gdańska, Orlęta Armii Krajowej z Kielc,
Drużyny Strzeleckiej z Jarosławic, Plutonu Strzeleckiego
im. Powstańców Styczniowych z Uniecka k. Mławy oraz
żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej: w sumie 65 osób. W Kurozwękach, pod powstańczym
krzyżem złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Podobnie uczyniono przed tablicą poświęconą powstańcom,
wmurowaną w fasadę kurozwęckiego kościoła. Tutaj też,
nowo przyjęci członkowie STS Oddziału z Gdańska złożyli przysięgę strzelecką. Po krótkim przemówieniu starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, strzelcy zjedli posiłek
w Zespole Pałacowym i udali się w drogę powrotną do
Szydłowa.
Zdjęcia: Jan Mazanka

W

okresie przedświątecznym, w dn. 22 grudnia 2018
r., w remizie OSP w Szydłowie, strzelcy spotkali się
na wspólnej wigilii.
Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie

Spotkanie opłatkowe w remizie OSP.
Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2019 (LXVI)
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SCHODOŁAZ W SZKOLE

G

mina Szydłów zakupiła schodołaz gąsienicowy
i przekazała w użytkowanie Szkole Podstawowej
w Szydłowie. Dzięki temu urządzeniu, uczniowie na wózkach inwalidzkich będą mogli bezpiecznie przemieszczać się po schodach. Dzięki zastosowaniu dodatkowych
ramp, urządzenie jest uniwersalne, pasujące do większości rodzajów wózków inwalidzkich. Maksymalny udźwig
(z wózkiem i pasażerem) wynosi 160 kg.
Schodołaz gąsienicowy LIFTKAR PTR 160
z rampami zakupiono na podstawie umowy nr 80/A88/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. z firmą Life + sp. z o.o.
ul. Wesoła 97a/5 25-363 Kielce. Urządzenie zakupiono
z środków własnych gminy za kwotę 22.000,00 zł.
Sprzęt dostarczono 21 grudnia 2018 r. i w dniu
dostarczenia przeszkolono pracowników. Urządzenie
przekazano do użytkowania Szkole Podstawowej w Szydłowie.
Schodołazy gąsienicowe zostały stworzone z myślą o transporcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich po prostych schodach. Zapewniają bezpieczeństwo przemieszczania się po schodach poprzez likwidację
ryzyka zsunięcia się po stopniach oraz znacząco odciążają
kręgosłup opiekuna. W większości urządzenia te są przystosowane do użytku zarówno wewnątrz budynków jak
i w terenie otwartym. Wyznacznikiem możliwości użycia
schodołazu w danym przypadku jest każdorazowo kąt nachylenia danych schodów oraz szerokość ich biegów.
Schodołaz Liftkar PTR umożliwia przewożenie
osób wraz z wózkiem w sposób płynny i wygodny dla
osoby niepełnosprawnej. Wystarczy tyłem najechać na

platformę jezdną, zaczepić wózek i już można rozpocząć
transport. Wystarczy zwolnić dźwignię aby rozmontować
LIFTKAR PTR na dwie łatwo przenośne części. Podstawa
jezdna wraz z baterią waży ok. 28 kg, natomiast kolumna
sterująca ok. 11 kg. Złożenie w całość jest równie szybkie – nie wymaga specjalnych umiejętności i już po chwili
schodołaz jest gotowy do pracy. Posiada stosunkowo nieduży promień skrętu, dzięki czemu jest wyjątkowo zwrotny.
Angelika Wójtowicz

NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI

Z

wielką radością informujemy, że wniosek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych w Szydłowie został oceniony pozytywnie
i otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na
realizację zajęć sportowych dla uczniów klas
1-3 w ramach Programu
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
Uczniowie z terenu gminy Szydłów z klas 1-3
będą uczestniczyć w darmowych wyjazdach do Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie uczestnicząc
w lekcjach nauki pływania. Projekt pt. „Swimming – to
nie jest trudne” o wartości 14 500,00 zł przewiduje dwie
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tury wyjazdów. Od kwietnia do czerwca uczestniczyć
w zajęciach będzie 45 uczniów, natomiast od września do
listopada tego roku nauką pływania wraz z Powiatowym
Centrum Sportu w Staszowie obejmiemy aż 90 uczniów.
Nieocenioną wartością wyjazdów na basen będzie intensywna nauka pływania – każdy uczestnik zajęć po 20 godzinach zajęć z ratownikami opanuje umiejętności najpopularniejszych stylów pływania.
Wkładem własnym do projektu jest finansowanie
transportu dzieci z Szydłowa do Staszowa finansowany
z budżetu Gminy Szydłów. Serdecznie dziękujemy wolontariuszom – nauczycielom ze Szkół Podstawowych w Szydłowie oraz Solcu Starym za opiekę nad dziećmi w czasie
planowanych wyjazdów.
Robert Stachuczy
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Reaktywacja Gminnego Klubu Sportowego

W

dn. 8 lutego 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Gminnego Klubu Sportowego w Szydłowie
na którym wybrano nowe władze stowarzyszenia.
Klub założony w 2003 r., w ostatnich kilku latach
praktycznie nie prowadził żadnej działalności, przez co
oferta zajęć sportowych w naszej gminie była mocno ograniczona. Z inicjatywy burmistrza Andrzeja Tuza, w styczniu odbyło się spotkanie członków GKS, którzy wyrażali
chęć dalszej działalności w klubie i podejmowania działań
na rzecz rozowoju sportu. Na walnym zebraniu wprowadzono nieco zmian w statucie, aby uprościć działalność
klubu oraz wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną.
Ukonstytuowały się one następująco:
Zarząd GKS:
1. Damian Rudnik – Prezes
2. Szczepan Michalski – Sekretarz
3. Marek Rudnik – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
1. Marcin Baron – Przewodniczący
2. Rafał Gardyński – Członek
3. Robert Pytowski – Członek
Zamiarem nowych władz Klubu jest przede wszystkim
prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
Chodzi przede wszystkim o piłkę nożną i siatkówkę a także tenis stołowy. Zarząd Klubu we współpracy z Urzędem
Miasta i Miejsko-Gminnym Centrum Kultury podjął już
pierwsze działania związane z pozyskaniem środków na
działalność, składając wniosek o fundusze do Ministerstwa Sportu. Zorganizowano także turniej tenisa stołowego o którym poniżej. Zarząd Klubu zaprasza chętne osoby
i instytucje do podjęcia współpracy w zakresie rozwoju
sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłów.
GKS

Tenisiści zmierzyli się o puchar Burmistrza

P

od szyldem reaktywowanego w lutym br. Gminnego
Klubu Sportowego odbył się w Szydłowie I Miejsko-Gminny Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów.
Turniej odbył się 7 kwietnia 2019 r. w sali gimnastycznej Gimnazjum. Wzięło w nim udział 23 uczestników a zmagania sportowe trwały około 3 godzin. I miejsce zajął Grzegorz Suchojad z Woli Żyznej, który pokonał
w finale Henryka Mazura z Gacek. Najniższe miejsce na
podium wywalczył Piotr Misterkiewicz z Brzezin.
Zwycięzcom gratulował Andrzej Tuz – Burmistrz
Miasta i Gminy Szydłów, który ufundował okazałe puchary a także Damian Rudnik – Prezes Gminnego Klubu
Sportowego i Mirosław Ziółkowski z Gimnazjum w Szydłowie.
1. miejsce – Grzegorz Suchojad (Wola Żyzna)
2. miejsce – Henryk Mazur (Gacki)
3. miejsce – Piotr Misterkiewicz (Brzeziny)
Zdjęcia: Sylwester Celejowski
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Biegi Sylwestrowe w przededniu miasta

W

dniu 30 grudnia 2018 r. odbyła się impreza
o najdłuższej tradycji w Szydłowie – 39. Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe. Tegoroczna edycja była wyjątkowa nie tylko ze względu na rekordową
liczbę 600 uczestników ale także ze względu na to, że po
raz ostatni formalnie odbywała się... we wsi.
Tegoroczna edycja, ze względu na 100-lecie odzyskania Niepodległości odbywała się pod hasłem „Biegamy
dla Niepodległej”. Pogoda dopisała. Uczestnicy również.
Bardzo licznie zaprezentowały się dzieci i młodzież. Biegi na pięciu dystansach w różnych kategoriach wiekowych, ukończyło 312 osób. Wśród nich liczne reprezentacje z Szydłowa, Solca, Kielc, Jędrzejowa, Buska-Zdroju,
Strawczyna, Gnojna, Rudnika, Skarżyska-Kamiennej,
Pińczowa i Starachowic. Pierwsza trójka indywidualnie
(dziewczęta i chłopcy) otrzymywała nagrody rzeczowe
i dyplomy. Drużynowo zwyciężył klub Juventa-Kobex
Starachowice, na drugim miejscu uplasował się LKB
Rudnik ex aequo z gospodarzami ze Szkoły Podstawowej
w Szydłowie.
Bieg główny na 10 km ukończyło 282 uczestników, wśród nich Ukraińcy z Kovla i Odessy. W kategorii
mężczyzn wygrał Mateusz Kaczor z RLTL ZTE Radom,
drugie miejsce zajął Sylwester Lepiarz z LKB Rudnik
a trzecie Ukrainiec Andrzej Starżyński (Centrum Eksportu Klementowice). Wśród kobiet wygrała utytułowana
biegaczka, olimpijka z Londynu, Renata Pliś (Maraton
Świnoujście). Drugie miejsce wywalczyła Katarzyna Broniatowska z Krakowa (złota medalistka mistrzostw Polski
w biegach przełajowych na 4 km w 2011 i 2012 r.). Trzecie
miejsce przypadło Ukraince Julii Profis.

Krakowiak – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jerzy Kula – Przewodniczący Świętokrzyskiego
Zrzeszenia LZS, dyr. Jacek Jaworski z Huty Szkła Gospodarczego w Grzybowie. Radni Gminy Szydłów wręczali
medale na mecie za uczestnictwo w biegach.
Tuż po dekoracji najlepszych zawodników Andrzej Tuz – Wójt Gminy Szydłów podziękował za uczestnictwo wszystkim zawodnikom a kibicom za doping
swoich faworytów. Podziękował również osobom zaangażowanym w organizację imprezy, patronom honorowym
i mediom a także firmom, które wsparły przedsięwzięcie
od strony finansowej.
Druga część imprezy miała na celu symboliczne uczczenie odzyskania przez Szydłów praw miejskich.
Zapalone zostały biało-czerwone świece dymne a wójt
Wyniki biegów dzieci i młodzieży
L.

Nazwisko i Imię

Rok
ur.

Klub/Szkoła

Czas

Szkoły Podstawowe dziewczęta rocznik 2010-2011 i młodsze (320 m)
1 Jędrzejewska Ania

Juventa-Kobex Starachowice

2010

00:00:47

2 Wrona Zuzia

Juventa-Kobex Starachowice

2011

00:00:48

3 Wysocka Aleksandra

KSS Słoneczko Busko-Zdrój

2011

00:00:48

Szkoły podstawowe chłopcy rocznik 2010-2011 i młodsi (320 m)
1 Dziuła Maksymilian

LKB Rudnik

2010

00:00:41

2 Jaros Igor

SP Szydłów

2010

00:00:46

3 Jamioł Ignacy

Przedszkole

2012

00:00:47

Szkoły podstawowe dziewczęta rocznik 2009-2008 (425 m)
1 Baxter Nelly

SP Szydłów

2008

00:01:07

2 Zięba Karolina

MKS Stal Nowa Dęba

2009

00:01:09

3 Niekłań Nikola

Juventa-Kobex Starachowice

2009

00:01:11

Szkoły podstawowe chłopcy rocznik 2009-2008 (425 m)
1 Jaskot Nikodem

MKS Stal Nowa Dęba

2008

00:01:07

2 Potrzeszcz Jakub

LKB Rudnik

2009

00:01:08

3 Palmąka Kacper

SP Szydłów

2008

00:01:08

Szkoły podstawowe dziewczęta rocznik 2007-2006 (715 m)
1 Molendowska Julia

KSS Słoneczko Busko-Zdrój

2006

00:02:11

2 Kawęcka Anna

KSS Słoneczko Busko-Zdrój

2007

00:02:13

3 Szwajda Anna

Juventa-Kobex Starachowice

2006

00:02:21

Szkoły podstawowe chłopcy rocznik 2007-2006 (715 m)

Novum w tym roku był elektroniczny, chipowy
pomiar czasu – zarówno w kategoriach dzieci jak i biegu
głównym. Usprawniło to znacznie przebieg imprezy. Zdecydowana większość biegaczy zwracała uwagę na urozmaiconą trasę z podbiegami. Pochwały zbierał także medal dla każdego uczestnika, wykonany w biało-czerwonej,
patriotycznej tonacji. Świetną atmosferę podgrzewała Joanna Słomińska ze Staszowa, która zadebiutowała w roli
prowadzącej szydłowską imprezę.
Nagrody dla zwycięzców wręczali m.in. Leszek
Guzal – Wicestarosta Staszowski, Andrzej Tuz – Wójt
Gminy Szydłów, Damian Szpak – Wójt Gminy Raków,
Katarzyna Skuza – Przewodnicząca Rady Gminy, Paweł
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1 Kępa Jakub

LKB Rudnik

2006

00:02:06

2 Kos Dawid

TS Akwedukt Kielce

2006

00:02:09

3 Sieradzan Nataniel

TS Akdedukt Kielce

2006

00:02:10

Dziewczęta rocznik 2005, 2004, 2003 (1370 m)
1 Równicka Kamila

UMKS Nadir Jędrzejów

2004

00:04:29

2 Banaś Wiktoria

SSR Olimp Strawczyn

2003

00:04:31

3 Sperczyńska Julia

UMKS Nadir Jędrzejów

2004

00:04:32

Chłopcy rocznik 2005, 2004, 2003 (1370 m)
1 Wąchała Adam

KKL Kielce

2002

00:04:04

2 Kot Adrian

UMKS Nadir Jędrzejów

2002

00:04:08

3 Skowron Dawid

KKL Kielce

2003

00:04:13

Szkoły średnie (juniorki) 2002-1999 (2055 m)
1 Fiutek Karolina

UMKS Nadir Jędrzejów

2001

00:06:58

2 Ostrowska Dominika

UMKS Nadir Jędrzejów

2001

00:07:00

3 Siedlarz Kinga

SSR Olimp Strawczyn

2002

00:07:22

Szkoły średnie (juniorzy) 2002-1999 (2055 m)
1 Masaczyński Adam

KKL Kielce

2001

00:05:52

2 Karasiński Michał

LKB Rudnik

1999

00:06:04

3 Łakomiec Łukasz

KKL Kielce

2002

00:06:09
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i przewodnicząca rady gminy wypuścili w niebo 150 białych i czerwonych balonów. Całość dopełniła
lampka szampana na płycie rynku.
Organizatorami imprezy biegowej była Gmina Szydłów i Gminne Centrum Kultury w Szydłowie.
Patronat honorowy nad imprezą objęła Agata Wojtyszek – Wojewoda
Świętokrzyski, Andrzej Bętkowski
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Józef Żółciak – Starosta
Staszowski. Patronat medialny objęły
redakcje Radio Kielce, TVP3 Kielce
i Echo Dnia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Szydłów, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie
składają serdeczne podziękowania
następującym firmom za wsparcie:
Ekoplon Sp. z o.o. sp. k. (sponsor
główny), Bank Spółdzielczy w Szydłowie, Gra-Pal Krzysztof Skwark
w Grabkach D., PPHU Zbigniew
Zieliński z Rakowa, Kolporter, Wrześniak Glassworks, Zakład Wyrobów
Metalowych Emizet Sp. z o.o., Subor
Staszów, Furmanek Renewal z Daleszyc, Instal-Groch z Solca Zdroju,
Nadleśnictwo Staszów, Top-Serwis
Kielce, Kamrad Instalacje Sanitarne,
GMC Sp. z o.o. w Staszowie, Szydłowianka Śliwka w Czekoladzie, Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne
DOM w Szydłowie, Świętokrzyskie
Zrzeszenie LZS w Kielcach, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Organizatorzy dziękują także Komendzie Powiatowej
Policji w Staszowie i ochotniczym
strażom pożarnym z terenu gminy
Szydłów za zabezpieczenie trasy biegów. Podziękowania należą się również pracownikom Urzędu Gminy
i Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, radnym gminy i członkom
KGW w Rudkach.
Tekst i zdjęcia:
Piotr Walczak
Zdjęcia z dekoracji:
Sylwester Celejowski
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Szydłów w obrazach T. Chrząńskiego (4/5)

N

ajstarszą, znaną ikonografią Szydłowa są akwarele
i gwasze Teodora Chrząńskiego
(1821 – 1887) – polskiego malarza i heraldyka. Namalował
je między 1844 a 1846 rokiem
na zlecenie komisji rządowej
przeprowadzającej inwentaryzację zabytków w Królestwie
Polskim. Obrazy znalazły się
w dziele pt. Opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim
tzw. Albumach Stronczyńskiego. Kazimierz Stronczyński kierował pracami w/w komisji.
„Bóźnica w mieście
Szydłowie wystawiana pomiędzy r. 1500 a 1600.” Precyzyjniej rzecz ujmując, synagogę
w Szydłowie Żydzi wznieśli
w latach między 1534 a 1564
r. Jest to jedna z najstarszych
istniejących synagog polskich
z zachowanym oryginalnym
sklepieniem i detalami architektonicznymi. Obecnie obiekt jest
remontowany z przeznaczeniem
na siedzibę Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury.
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