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To miał być wyjątkowy rok dla Szydłowa pod względem turystycznym. 
Przygotowywaliśmy całe mnóstwo działań promocyjnych z nową ofertą 

po rewitalizacji zabytków. Jednym z tych elementów miała być Inauguracja Sezonu 
Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego. Rzeczywiście - rok zapowiada się 
wyjątkowy, nie tylko dla branży turystycznej ale praktycznie dla całej gospodarki.

Kiedy pandemia się skończy, pamiętajcie, że szydłowska brama jest zawsze otwarta!

Fot. Piotr Walczak

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, ten numer „Kuriera Ziemi Szydłowskiej” 
dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej.
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Powiatowa Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna 

w Staszowie:

tel. 15 864 27 86
tel. 507 804 362

tel. 303 116 066 
(telefon alarmowy 

w sprawach pilnych).

W związku z pan-
demią koronawirusa 
od dn. 16 kwietnia 
br. wprowadza się 
powszechny obo-
wiązek noszenia 

maseczek ochron-
nych w miejscach 

publicznych.
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Jeśli masz takie objawy, jak:
• duszność,
• stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 

37°C a 38°C),
• objawy przeziębieniowe,
zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej 
lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez 
koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:
• gorączka,
• kaszel,
• duszności i kłopoty z oddychaniem,
• bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

Jeśli masz takie objawy:
•	 zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-

-epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach;
•	 własnym	 środkiem	 transportu pojedź do szpitala 

z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-
-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępo-
wania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzy-
staj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek 
– w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem 
lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epi-
demiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz 
informację, jak masz dalej postępować.

Podejrzewasz	u	siebie	koronawirusa?
Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15 marca, czyli przed 

wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla wszyst-
kich podróżnych powracających do Polski, i obecnie nie 
jesteś objęty obowiązkową kwarantanną i nie masz obja-
wów choroby, mimo wszystko przez 14 dni od powrotu do 
kraju kontroluj codziennie swój stan zdrowia. Mierz tem-
peraturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz albo czy masz 
trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi. 
Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezobjawowo 
i możesz zarażać innych.

Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, 
zadzwoń natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicz-
nej. Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji 
dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kasz-
lem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemio-
logicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźne-
go lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie 
objawy, własnym	środkiem	transportu pojedź do szpi-
tala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-
-zakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym 
transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja 
sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla 
Ciebie transportu sanitarnego.

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię 
Narodowego Funduszu Zdrowia: 800	190	590.

Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się 
panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia



Strona 4 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2020 (LXIX)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ



Strona 5Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2020 (LXIX)

kwiecień 2020



Strona 6 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2020 (LXIX)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

Szanowni Mieszkańcy, w związku z ogłoszoną pande-
mią koronawirusa, w imieniu własnym jak również 

P.H-U „Zieliński” Zbigniew Zieliński, świadczącego na 
terenie naszej gminy usługę odbioru odpadów komunal-
nych, proszę o zachowanie wszystkich środków ostrożno-
ści podczas przekazywania odpadów pracownikom firmy.

Kwarantanna oznacza zachowanie szczególnej ostroż-
ności, ma nas i osoby postronne uchronić od zakażenia 
koronowirusem. Zapominamy niestety, że to co opuszcza 
nasz dom mimo zakazu to właśnie odpady. A przecież 
zgodnie z oficjalnie podaną informacją przez Światową 
Organizację Zdrowia, wirus może przetrwać na przedmio-
tach nawet kilka dni. Pamiętajmy zatem, by wyrzucane 
odpady szczelnie zamykać, a zużyte produkty takie jak 
chusteczki, rękawiczki czy maseczki zapakować do folio-
wej torebki i wyrzucić do pojemnika na odpady zmiesza-
ne. W ten sposób zminimalizujemy ryzyko przekazania 
wirusa kierowcom śmieciarek.  

Obecnie odbiór odpadów komunalnych na terenie na-
szej gminy odbywa się bez zmian. Apeluję do wszystkich 
mieszkańców, aby wspierali pracę sektora komunalnego 

Apel	do	mieszkańców
w tym trudnym momencie poprzez właściwe praktyki we 
własnych gospodarstwach domowych.

Oto kilka dobrych praktyk, do których stosowania za-
chęcam:
1. Przemyślane	zakupy	– nie kupujmy więcej niż zazwy-
czaj, róbmy przemślane zakupy, aby nadwyżek nie wyrzu-
cać potem do kosza.
2. Zmniejszanie	objętości	odpadów – zgniatajmy butel-
ki i inne opakowania z tworzyw sztucznych, składajmy 
lub drzyjmy na mniejsze kawałki papierowe opakowania 
z tektury i kartony, aby wykorzystać miejsce w workach, 
a później w śmieciarkach.
3. Ograniczanie	 remontów,	wymiany	mebli	 itp. – po-
wstrzymajmy się na jakiś czas od prac, które mogą gene-
rować odpady wielkobarytowe.
4. Kompostowanie – warto, aby właściciele nieruchomo-
ści jednorodzinnych pomyśleli o zagospodarowaniu odpa-
dów biodegradowalnych we własnym zakresie.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
Andrzej Tuz

Akcja	szycia	maseczek	w	MGCK
Wielkie	brawa	dla	pracownic	Miejsko-Gminnego	

Centrum	Kultury	w	Szydłowie,	które	w	tydzień	
poprzedzający	 święta	 wielkanocne	 rozpoczęły	 akcję	
szycia	 maseczek	 dla	 świętokrzyskiego	 personelu	 me-
dycznego.	

Pandemia koronawirusa sprawiła, że z dnia na dzień 
MGCK musiało zawiesić swoją działalność tj. obsługę 
ruchu turystycznego oraz zajęcia kulturalne i organizację 
imprez. Dyrektor i pracownice jednostki nie załamały jed-
nak rąk, tylko zakasały rękawy i zabrały się za szycie ma-
seczek ochronnych dla placówek ochrony zdrowia w na-
szym województwie.

- Początki były trudne, bo mieliśmy tylko jedną maszy-
nę do szycia - mówi Maria Stachuczy, dyrektor MGCK. 
- W ciągu zaledwie 5 dni uszyliśmy blisko 500 maseczek! 
Przeogromnie dziękujemy za pomoc w szyciu prawdziwej 

Za gumki, których nam bardzo brakowało Pani Celinie 
Czubińskiej i Martynie Cecot. Za pożyczenie maszyn do 
szycia: Agnieszce Molskiej, Grażynie Wolny, Joannie Mas, 
Jadwidze Klamczyńskiej. Dziękuję wspaniałym pracow-
nikom Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie: 
Marcie Wolny-Boś, Dorocie Kos, Martynie Pasternak, 
Kamili Pytowskiej, Monice Iwańskiej-Cecot, Katarzynie 
Garnek.

Maseczki uszyte w pierwszym tygodniu akcji prze-
kazane zostały do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 
w Kielcach.

Red.
Zdj. Facebook M. Stachuczy

„Mistrzyni” - Bo-
gusławie Dybus. 
Dziękujemy za po-
darowane tkaniny 
pracownikom Urzę-
du Miasta i Gminy 
w Szydłowie, firmie 
Ekoplon, Pani Ma-
rioli Matuszczyk, 
Bożenie Pytowskiej. 
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Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowa-
nie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu 

regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regula-
cje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które 
mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest 
wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie	wsparcie	można	otrzymać	w	ZUS?

Zwolnienie	małych	firm,	zgłaszających	do	9	osób	do	ubez-
pieczeń	społecznych,	ze	 składek	za	marzec,	kwiecień	 i	maj	
2020	r.	
Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od 
przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie do-
tyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze 
zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przycho-
dem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy 
opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przed-
siębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do 
świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres 
zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na 
własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowu-
ją prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli 
były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 
2020 r. Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które 
znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie re-
gulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. 
Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie	postojowe	dla	osób,	które	wykonują	umowy	cy-
wilnoprawne	(umowy	zlecenia,	agencyjne,	o	dzieło)
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego 
wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowa-
ne. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, któ-
rych suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek 
o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to 
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wyna-
grodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, 
aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Preze-
sa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie 
umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie	postojowe	dla	samozatrudnionych
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego 
wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. 
Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesią-
cu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 
300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzed-
niego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie 
przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na 

dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi 
nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzają-
cym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% 
w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać 
działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrud-
nionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód 
z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 
kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie prze-
pisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień 
złożenia wniosku. Samozatrudnieni rozliczający się w formie 
karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku 
VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga	w	opłacaniu	 składek	bez	opłaty	prolongacyjnej	–	od-
roczenie	terminu	płatności	lub	rozłożenie	na	raty	należności	
z	tytułu	składek
Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za 
przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od 
kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wiel-
kość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można 
opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży 
wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żad-
nych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po termi-
nie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień 
złożenia wniosku.

W	jaki	sposób	można	ubiegać	się	o	wsparcie	w	ZUS?
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tar-
czy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:
• RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
• RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilno-
prawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
• RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących 
działalność,
• RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie termi-
nu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) 
bez opłaty prolongacyjnej.
Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:
• drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
• drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony 
gov.pl (link do strony zewnętrznej)
• za pośrednictwem poczty,
• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty ozna-
kowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pra-
cownikiem ZUS).
Materiały oraz wszelkie informacje są również dostępne na stro-
nie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/
publisher/aktualnosc/1/tarcza-ant.... Przekazujemy również link 
do materiałów dotyczących PUE: https://www.zus.pl/portal/po-
moc/.

Zachęcamy do składania wniosków przez PUE.

Tarcza	antykryzysowa	-	wsparcie	z	ZUS
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Kielcach, Oddział w Staszowie informuje o zmianach 
zasad sygnalizacji wystąpienia agrofagów szkodliwych. 
Dotychczasowy Internetowy System Sygnalizacji Agrofa-
gów został wyłączony. Zastąpiła go Platforma Sygnaliza-
cji Agrofagów dostępna pod adresem:

https://www.agrofagi.com.pl/

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów zwraca się do rolni-
ków, wykonujących wiosenne prace polowe aby:

- nie zaorywali i nie obsiewali dróg gruntowych i utwar-
dzonych tłuczniem,
- nie zaorywali poboczy dróg asfaltowych,
- nie zwężali w inny sposób pasa drogowego,
- nie zanieczyszczali dróg ziemią i trawą z oranych pól.

Podorywanie dróg powoduje ich znaczne zwężenie 
oraz utrudnienia w bieżącym utrzymaniu dróg, np. przy 
koszeniu poboczy.

Zaoranie pasa drogowego, zawężanie w inny sposób 
pasa drogowego lub przydrożnego stanowi wykroczenie 
zgodne z art. 100 Kodeksu wykroczeń i zagrożone jest 
karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany.

Bardzo proszę rolników o zastosowanie się do powyż-
szych zasad w celu utrzymania dróg na terenie naszej gmi-
ny w jak najlepszym stanie i uniknięcia konfliktów zwią-
zanych z utrudnieniem dojazdu do pól.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz

Zakaz	zaorywania	dróg

Apelujemy do sadowników o znakowanie nowych na-
sadzeń drzewek z uwagi na częste kradzieże, które mają 
ostatnio miejsce w sadach naszej gminy. Drzewka poma-
lowane na jaskrawy kolor zmniejszają ryzyko kradzieży.

Znakuj	młode	drzewka!

Szanowni Czytelnicy. Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Szydłowie zachęca do korzystania z interne-

towych bibliotek e-booków:
1) Wolne Lektury są internetową biblioteką prowadzoną 
przez Fundację Nowoczesna Polska, w której znajdziemy 
utwory z klasyki literatury polskiej i światowej zarówno 
dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. E-booki i audiobo-
oki można pobrać za darmo na: PC, tablet, smartfon lub 
odtwarzacz mp3 i bez żadnych ograniczeń czytać, słuchać 
i udostępniać innym. 
wolnelektury.pl
2) Polona czyli cyfrowa Biblioteka Narodowa (najwięk-
sza w Europie) udostępnia 3 miliony obiektów cyfrowych: 
książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysun-
ków, fotografii, grafik, nut, pocztówek i druków ulotnych. 
Dostęp do zasobów Polony jest bezpłatny. 
polona.pl
3) Empik Go. Empik udostępnił na okres 60 dni dostęp do 
11 tysięcy audiobooków, e-booków, słuchowisk i podca-
stów w aplikacji Empik Go. 
empik.com
4) Ninateka to cyfrowa platforma, na której dostępne jest 
7000 filmów dokumentalnych, spektakli teatralnych, kon-
certów, a także audycji poświęconych literaturze.

Serdecznie zapraszamy życząc miłej i ciekawej lektury!

MGBP w Szydłowie

E-czytanie

Zmarł w wieku 94 lat. Śp. Władysław 
Zmarzlik był kombatantem, współzało-
życielem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kotuszowie (1956 r.) i wieloletnim 
jej prezesem. Był członkiem Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. W latach 1990-
1994 pełnił mandat radnego rady gminy 
Szydłów. Był także członkiem zarządu 

GS „SCh” w Szydłowie. Msza św. pogrzebowa odprawio-
na została w kościele św. Jakuba St. Apostoła w Kotuszo-
wie w dn. 28 lutego br. Został pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Kotuszowie.

Władysław	Zmarzlik	(1926-2020)
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W końcowych dniach lutego oraz miesiącu marcu 
2020 na terenie powiatu staszowskiego odnotowa-

no szereg pożarów traw, zarośli. Kilka pożarów traw prze-
niosło się na obszary leśne powodując straty w uprawach 
leśnych. W związku z powyższym Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie zwraca się 
z apelem o poszanowanie otaczającego nas środowiska 
naturalnego.

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest 
to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia 
środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych 
korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla 
przyrody, jak i samego człowieka.

Co roku w pożarach wywołanych przez podpalaczy 
traw giną ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wy-
palania (w 2019 roku w wyniku tych pożarów zginęło 10 
osób, a 140 odniosło obrażenia).

Wypalanie traw zabija zwierzęta. Niszczone są miejsca 
lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi 
lub w strefie krzewów.

Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie 
łąk. Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniej-
szenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji ob-
niżenie plonów roślin.

Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą 
się w zasięgu pożaru, ponieważ tracą orientację w dymie, 
ulegają zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych zwierząt 
leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.

Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łow-
nej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym 
i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. 
Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, do-
szczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody. 

Koszty takich akcji (paliwo, środki gaśnicze, amor-
tyzacja sprzętu, itp.), które ponosi całe społeczeństwo są 
znaczne. Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do miejsc 
występowania pożarów nieużytków jest zazwyczaj utrud-
niony, bardzo często dochodzi do uszkodzenia pojazdów 
gaśniczych, co dodatkowo te koszty zwiększa.

Część pożarów powstałych na skutek wypalania traw 
i nieużytków likwidowana jest przy współudziale jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych z poszczególnych 
gmin powiatu staszowskiego. Koszty poniesione przez 
te jednostki w wyniku prowadzonych działań gaśniczych 
w znacznym stopniu obciążają budżety gmin.

Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwi-
skach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieużytkach, w ro-
wach i na pasach przydrożnych oraz w odległości mniej-
szej niż 100 m od nich jest zabronione. W stosunku do 
osób naruszających wyżej wymienione zasady mogą być 
stosowane sankcje karne określone w Kodeksie Wykro-
czeń i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolności 
włącznie.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

Nie	wypalajmy	traw!
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W dn. 8 marca br. w Miejsko-Gminnym Centrum Kul-
tury w Szydłowie świętowaliśmy Dzień Kobiet. 

Spotkanie otwarła Maria Stachuczy - Dyrektor MGCK, 
a życzenia do pań skierowali: Andrzej Tuz - Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów oraz Zbigniew Głogowski - Wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Panie, które przybyły na imprezę otrzymały z rąk bur-
mistrza i radnych po symbolicznym tulipanie. Spotkanie 
umiliły widzom występy taneczne dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Szydłowie oraz duet Coverstic: Paweł Len-
dzion i Natalia Ziółkowska, którzy na koncert przyjechali 
do nas z Torunia.

S. Celejowski

Świętowaliśmy	Dzień	Kobiet
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Dzienny	Dom	Opieki	Medycznej
W Szydłowie oficjalnie otwarto Dzienny Dom Opieki 

Medycznej. To pierwsza taka placówka w powiecie 
staszowskim i jedna z pierwszych w województwie świę-
tokrzyskim.

Otwarcie miało miejsce w dn. 27 lutego br. Inwesto-
rem jest Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne „DOM” 
Bożena Chmielewska, realizujące projekt pod tytułem 
„Dzienny Dom Opieki Medycznej w Szydłowie” współfi-
nansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddzia-
łania 9.2.3. Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Po przecięciu wstęgi dyrektor Bożena Chmielewska 
zaprosiła gości do środka, gdzie nastąpiło poświęcenie 
wnętrz, a później gratulacje i życzenia od uczestników 
uroczystości.

– Bardzo dziękuję za wysiłek włożony w realizację 
tego projektu – mówił m.in. Burmistrz Miasta i Gminy 
Szydłów Andrzej Tuz. – Gratuluję i życzę wiele satysfak-
cji z działalności tego ośrodka, który z pewnością przynie-
sie wiele pożytku dla naszej lokalnej społeczności.

Bożena Chmielewska opowiedziała o zasadach funk-
cjonowania dziennych domów opieki medycznej. Pod-
kreśliła, że osoby korzystające z usług DDOM otrzyma-
ją opiekę pielęgniarską, fizjoterapeutyczną, opiekuna 

medycznego, terapeuty zajęciowego, a także konsultację 
trzech specjalistów lekarzy. Wyraziła nadzieję, że każdy 
z pacjentów, który będzie korzystał z fachowej opieki w 
DDOM odniesie korzyści w postaci poprawy stanu zdro-
wia, co przełoży się na dłuższe funkcjonowanie takiej oso-
by we własnym środowisku, ze swoją rodziną.

Piotr Walczak
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Od 25 stycznia do 15 lutego br. odbywały się zebrania 
sprawozdawcze w jednostkach OSP z terenu Miasta 

i Gminy Szydłów. Podsumowano na nich działalność stra-
żaków ochotników w 2019 roku.

Zebrania odbyły się w jednostkach OSP Gacki, Grab-
ki Duże, Jabłonica, Korytnica, Kotuszów, Osówka, Potok, 
Rudki, Solec, Szydłów, Wola Żyzna.

Oprócz prezesów, naczelników oraz strażaków ochot-
ników uczestniczyli w nich: Burmistrz Miasta i Gminy 
Szydłów Andrzej Tuz, prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Staszowie druh Michał Skotnicki, prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Szydłowie 
Jan Klamczyński, Komendant Powiatowy PSP w Staszo-
wie bryg. Rafał Gajewicz, Komendant Miejsko-Gmin-
ny OSP w Szydłowie druh Marcin Paździoch, naczelnik 
wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego KP PSP 
w Staszowie st. kpt. Michał Żal, zastępca dowódcy JRG 
w Staszowie mł. kpt. Daniel Gil.

Najważniejszym problemami o którymi dyskutowano 
podczas zebrań było wyszkolenie oraz doposażenie po-
szczególnych jednostek w sprzęt ochrony osobistej i ra-
towniczej, a także modernizacja obiektów OSP na terenie 
Miasta i Gminy Szydłów.

Zgodnie ze statutem Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zebrania sprawoz-

Strażacy	ochotnicy	podsumowali	2019	rok

dawcze z działalności za 2019 rok, powinny się odbyć we 
wszystkich jednostkach z terenu gmin naszego powiatu do 
dnia 31 marca br. Obowiązek przeprowadzenia zebrań wy-
nikał również z harmonogramu, jaki ustalono 20 grudnia 
ub.r. podczas obrad Prezydium Zarządu M-G OSP w Szy-
dłowie.

Tekst i zdjęcia:
Sylwester Celejowski

Konkurs	„Młodzież	zapobiega	pożarom”	
W Szkole Podstawowej w Szydłowie odbyły się gmin-

ne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Najlepsze 
w swoich kategoriach okazały się Magdalena Sajkiewicz 
i Natalia Rudnik.

W dniu 28 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej 
w Szydłowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” organizowanego corocznie przez Komendę Po-

wiatową Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. W tym 
roku komendę reprezentował i konkurs przeprowadził st. 
kpt. Michał Żal.

W eliminacjach, które polegały na rozwiązaniu testu pi-
semnego składającego się z trzydziestu pytań, udział wzię-
li uczniowie ze szkół podstawowych z Szydłowa i Solca.

Po sprawdzeniu testów wyłoniono zwycięzców, i tak 
w kategorii klas I-VI szkół podstawowych 1. miejsce za-
jęła Magdalena Sajkiewicz, 2. miejsce – Julia Koźmińska, 
3. miejsce – Jakub Grosicki. W kategorii klas VII i VIII 
wygrała Natalia Rudnik, drugie miejsce zajął Mateusz 
Kwiatek, trzecie – Magdalena Łaskawska.

Nagrody książkowe, ufundowane przez Urząd Mia-
sta i Gminy Szydłów oraz dyplomy, wręczył Burmistrz 
Miasta i Gminy Andrzej Tuz dziękując uczniom za udział 
oraz opiekunom uczniów za pomoc organizacyjną: Małgo-
rzacie Konopackiej z SP w Szydłowie i Dorocie Fit z SP 
w Solcu.

S. Celejowski, P. Walczak
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Urząd Miasta i Gminy Szydłów dysponuje już nowym autobusem szkolnym do przewozu dzieci. Zakupiony autobus 
to Iveco Daily rok prod. 2019, o pojemności silnika 2998 cm3. Jest wyposażony w 22 miejsca dla pasażerów sie-

dzących (+kierowca +pilot). Pojazdem dodatkowo może podróżować 8 pasażerów w pozycji stojącej. Pojazd kosztował 
332.950 zł z czego Gmina Szydłów pokryła 176.329 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 156.621 zł.

Nowy	bus	do	przewozu	dzieci

Ponton	dla	OSP	Korytnica
Od 19 stycznia br. jednostka OSP Korytnica dysponu-

je pontonem wraz z silnikiem zaburtowym. Ponton 
wraz z przyczepką przekazany został dla naszej jednostki 
przez OSP Imielin z województwa śląskiego.

Przekazanie odbyło się w siedzibie jednostki OSP Ko-
rytnica. Sprzęt został przekazany przez Artura Marona – 
prezesa OSP Imielin i Marcina Kosmy – radnego powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego na ręce Andrzeja Tuza – Burmi-
strza Miasta i Gminy Szydłów i Katarzyny Skuzy – Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej w obecności Marcina Paź-
dziocha – Komendanta Gminnego Zarządu OSP i druhów 
strażaków z OSP w Korytnicy.

Ponton wraz z silnikiem zaburtowym i przyczepką to 
specjalistyczny sprzęt ratownictwa wodnego, który zna-
cząco wpłynie na zwiększenie mobilności naszej jednost-
ki. Pozyskano go przede wszystkim dzięki dużemu zaan-
gażowaniu radnego Marcina Kosmy.

Po przekazaniu sprzętu, druhowie OSP zaprosili gości 
na poczęstunek w remizie, zaś Burmistrz Miasta i Gminy 
podziękował darczyńcom za przekazany sprzęt i wręczył 
upominki promocyjne.

Sylwester Celejowski
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W sobotę, 18 stycznia br. w re-
mizie OSP Szydłów odbyło 

się noworoczne, opłatkowe spotkanie 
strzelców z Szydłowskiego Towarzy-
stwa Strzeleckiego.

Spotkanie rozpoczęło się od po-
dziękowań i gratulacji. Burmistrz 
Andrzej Tuz wraz z Przewodniczą-
cą Rady Miejskiej Katarzyną Sku-
zą wręczyli st. insp. ZS Marianowi 
Lesiakowi grawerton z gratulacjami 
z okazji 25-lecia działalności strzel-
ców w Szydłowie.

Następnie, ks. Ryszard Piwowar-
czyk odmówił modlitwę i uczestnicy 
spotkania połamali się opłatkiem. 
W trakcie spotkania noworocznego 
komendant Marian Lesiak podsumo-
wał ubiegły rok działalności strze-
leckiej i skrótowo nakreślił plany na 
2020 rok. 

Z	życia	STS

W sobotę 8 lutego br., członkowie 
Szydłowskiego Towarzystwa 

Strzeleckiego, wspólnie z harcerzami 
staszowskiego hufca Mnich, uczcili 
marszami pamięć poległych powstań-
ców styczniowych.

Szydłowscy strzelcy o godz. 
11:00, wyruszyli z Szydłowa, a sta-
szowscy harcerze o tej samej porze 
ze Staszowa. Po 2 godzinach marszu 
obydwa oddziały spotkały się przy 
mogile powstańczej w Kurozwękach. 
Tu, na zboczu góry przy wjeździe do 
miasteczka od strony Staszowa, spo-
czywa około 20 powstańców pole-
głych w lutym 1863 roku w potyczce 
na kurozwęckich błoniach. Starosta 
staszowski Józef Żółciak podzięko-
wał wszystkim uczestnikom marszu 
za pamięć o tamtym zrywie niepod-
ległościowym sprzed 157 laty, który 
mimo ofiar przyczynił się ostatecznie 
do odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Zapalono znicze i złożono 
kwiaty.

Następnie strzelcy wraz z komen-
dantem Marianem Lesiakiem oraz 
harcerze, z dowodzącym marszem ks. 
Sylwestrem Gawłem, przeszli do ko-
ścioła parafialnego w Kurozwękach, 

gdzie przed tablicą z nazwiskami 58 
powstańców poległych w bitwach lub 
zmarłych z ran w przyklasztornym 
szpitalu. Modlitwę za poległych zmó-
wił ks. Sylwester Gaweł, po czym, 
podobnie jak na powstańczej mogile, 
złożono kwiaty i zapalono znicze. Po 
zakończeniu części oficjalnych mar-
szu, starosta staszowski Józef Żółciak 
zaprosił wszystkich uczestników do 
kurozwęckiego pałacu na gorący żu-
rek, dla wzmocnienia sił przed po-
wrotem do miejsc zakwaterowania.

Tekst i zdjęcia: 
Jan Mazanka, Piotr Walczak
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W niedzielę, 5 stycznia 2020 r. w kościele parafialnym 
w Szydłowie, po wieczornej mszy świętej, odbył się 

koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzie-
ży z Miasta i Gminy Szydłów. Licznie przybyła publicz-
ność mogła wysłuchać najpiękniejszych kolęd w wykona-
niu młodych artystów.

Soliści pięknie zaśpiewali kolędy przy akompania-
mencie pianina i gitary. Publiczność z całą przyjemnością 
przyłączyła się do wspólnego kolędowania, bo takie też 
było zamierzenie tego koncertu. Kolędy były śpiewane 
z prostotą, z duszy, nie przebojowo, odpowiednio do sa-
crum tego gatunku.

Pomysłodawcami oraz organizatorami koncertu byli 
ksiądz prefekt Sebastian Wideł oraz Sylwia Ziółkowska. 
Celem koncertu było: kultywowanie tradycji wspólnego 
kolędowania, prezentacja artystyczna dzieci i młodzieży, 
ośmielenie dzieci i młodzieży do publicznych występów 
oraz możliwość tworzenia przez nich muzyki „na żywo”. 
Nie byłoby tego spotkania bez ogromnej pracy, chęci, 
i zaangażowania wykonawców, którzy poświęcając swój 

wolny czas przygotowywali się do występów, oraz rodzi-
ców zaangażowanych w organizację prób i dowóz dzieci. 
Kierujemy serdeczne podziękowania dla Koła Gospodyń 
Wiejskich w Brzezinach za stworzenie ciepłego i nastrojo-
wego miejsca do prób w siedzibie koła oraz za użyczenie 
nagłośnienia.

Sylwia Ziółkowska

Noworoczny	koncert	kolęd

12 lutego 2020 roku w sali restauracyjnej Hotelu Go-
ściniec odbyła się uroczysta Gala podsumowująca 

program Działaj Lokalnie 2019 w powiecie staszowskim. 
W 2019 roku granty zostały przyznane 15 różnorodnym 
tematycznie i adresowanym do różnych grup projektom. 
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 72 000 zł.

W Gminie Szydłów zrealizowano dwa projekty:
• „Bo jak nie my to kto? Bo jak nie teraz to kiedy?” 

Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach
• „O przeszłości pamiętamy, dla przyszłości już działa-

my” Szydłowskiego Stowarzyszenia „Moja Szkoła”
W Gali wzięli udział przedstawiciele wszystkich grup 

i stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie na re-

alizację projektów, samorządowcy, lokalne media oraz 
przedstawicielka partnera strategicznego Grupy Azoty 
„Siarkopol”. Głos zabrali Mariusz Brelski, Damian Gad, 
Marek Strzała, Andrzej Tuz, Joanna Juszczyńska, Leszek 
Ziółek, Grzegorz Forkasiewicz oraz Józef Żółciak.

Uroczyste spotkanie umilił pokaz przedszkolaków 
z grupy „Aktywne Przedszkolaki” oraz występ młodzieży 
z Artystycznej Grupy Musicalowej, która zaprezentowała 
dwa utwory z musicalu „Upiór w operze”.

Podczas gali został rozstrzygnięty konkurs „Opowiedz” 
na najlepszy film pokazujący realizację projektu. Pierwsze 
miejsce zajęła Grupa Nieformalna Brygada znad Czarnej 
działająca przy Towarzystwie Kościuszkowskim w Połań-
cu, a wyróżnienie otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich 
w Brzezinach.

W drugiej części gali odbył się panel dyskusyjny na 
temat możliwości jakie daje działanie w organizacjach po-
zarządowych. W panelu udział wzięli: Grzegorz Forkasie-
wicz, Joanna Juszczyńska, Paweł Krakowiak, Jacek Piwo-
warski i Agnieszka Ziółkowska. Nad przebiegiem dyskusji 
czuwały przedstawicielki Fundacji Farma Magdalena Ma-
rynowska i Natalia Borkowska.

Źródło: Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie
Agnieszka Ziółkowska

Podsumowanie	„Działaj	Lokalnie”
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W dn. 6 stycznia w Szydłowie odbyła się, jak co roku, 
piękna inscenizacja nawiązująca do Święta Trzech 

Króli.
Organizatorem przedsięwzięcia była Parafia Rzym-

skokatolicka w Szydłowie i Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury w Szydłowie. W inscenizacji pomogła Szkoła 
Podstawowa w Szydłowie, Szkoła Podstawowa w Solcu 
i Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów.

W roli trzech królów wystąpili: Zdzisław Gondek, Pa-
weł Krakowiak, Mariusz Łazarz. Marię i Józefa zagrali: 
Monika Wójcik i Dawid Sobiegraj.

Zdjęcia: Sylwester Celejowski

Na	Orszaku	Trzech	Króli	w	Szydłowie
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W	niedzielę,	 12	 stycznia	 2020	 r.	w	 Szkole	 Podsta-wowej	w	Szydłowie	odbył	się	finał	Wielkiej	Or-
kiestry	Świątecznej	Pomocy.	Mieszkańcy	naszej	gminy	
wykazali	się	dużą	hojnością	-	rekord	z	ubiegłego	roku	
został	pobity.

W Solcu do puszek i z licytacji zebrano 1.178,00 zł, 
w Potoku 736,47 zł, w Rakowie 593,38 zł, w Szydłowie 
6.181,13 zł. W Szkole Podstawowej w Kurozwękach ze-
brano 1.748,26 zł. Ze sprzedaży ciast podczas finału uzy-
skano 2.564,00 zł, a z licytacji 7.740,00 zł. Ogółem sztab 
w Szydłowie zebrał więc kwotę 20.741,24 zł (dwadzieścia 
tysięcy siedemset czterdzieści jeden zł 24/100 gr). Rekord 
z 2020 roku, kiedy w Szydłowie uzbierano 16.061,20 zł, 
został pobity.

Finał w Szydłowie poprowadziła Maria Stachuczy, szef 
sztabu WOŚP i dyrektor MGCK w jednej osobie. Podczas 
finału, który rozpoczął się w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej odbyły się liczne występy artystyczne prze-
platane licytacjami. W kulminacyjnym momencie sala pę-
kała w szwach, a dorośli chętnie sięgali po portfele, żeby 
wesprzeć szczytny cel. Najwyższą cenę osiągnął obraz 
przedstawiający mury i kościół św. Władysława autorstwa 
Agnieszki Molskiej. Po zażartej licytacji osiągnął cenę 700 
zł, a wylicytował go Radosław Tarnowski z Szydłowa.

Podczas finału wystąpiły dzieci z Publicznego Przed-
szkola w Szydłowie, punktów przedszkolnych z Solca 
i Potoka, Oddziału Przedszkolnego w Szydłowie. Ze scen-
ką jasełkową wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Szydłowie. Rodzice dzieci z Publicznego Przedszkola 
w Szydłowie wystąpili z zabawnym przedstawieniem te-
atralnym „Kot w butach”. Taneczne popisy zaprezento-
wały dzieci z sekcji tanecznej przy MGCK w Szydłowie. 
Były też popisy indywidualne Patrycji Chmielewskiej (ta-
niec), Igora Cecota (keyboard), Ewy Jaskuła, Julii Grosic-
kiej i Oli Tarnowskiej (śpiew).

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie ser-
decznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie finału, szczególnie Szkole Podstawowej 
w Szydłowie, wolontariuszom, osobom, które przekaza-
ły ciasta i przedmioty na rzecz WOŚP. Przede wszystkim 

gorące słowa podziękowań kierujemy do wszystkich ofia-
rodawców. Dziękujemy za każdą złotówkę, dzięki której 
mogliśmy wesprzeć wielkie dzieło Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Piotr Walczak

Gorące	serca	w	Szydłowie
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W dniu 28 grudnia 2019 r. odbyły się Czterdzieste Ju-
bileuszowe Uliczne Biegi Sylwestrowe w Szydło-

wie. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, 
wzięło w nich udział 484 biegaczy - dzieci, młodzież i do-
rośli.

W biegach dziecięcych i młodzieżowych wzięło udział 
271 osób. Wśród nich liczne reprezentacje z Szydłowa, 
Solca, Kielc, Nowej Dęby, Starachowic, Ostrowca Św, 
Strawczyna, Gnojna, Buska-Zdroju. Pierwsza trójka in-
dywidualnie (dziewczęta i chłopcy) otrzymywała nagrody 
rzeczowe i dyplomy. Drużynowo zwyciężył klub Juventa-
-Kobex Starachowice, na drugim miejscu uplasowali się 
gospodarze ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie, a na 
trzecim Kielecki Klub Lekkoatletyczny.

Bieg główny na 10 km ukończyło 213 zawodników. 
W kategorii mężczyzn wygrał Szymon Kulka z Ropy, 
drugie miejsce zajął Andrzej Starżyński (JMP Flowers), 
a trzecie Marokańczyk Abderrahim Elasri.

Wśród kobiet wygrała Sabina Jarząbek z KKL Kiel-
ce, drugie miejsce przypadło Katarzynie Kmieć z Klubu 
Biegowego Perła, a trzecie Marii Bahranowskiej-Kilian 
z AZS AWF Kraków. 

W biegu głównym, zarówno w kat. mężczyzn jak i ko-
biet, zwycięzca otrzymał 1000 zł brutto. Za drugie miejsce 
przyznawano 750 zł, a za trzecie - 500 zł. W kat. wieko-
wych i wśród dzieci ufundowano nagrody rzeczowe w 
postaci bonów towarowych, dyplomów i pamiątkowych 
pucharów.

Nagrody dla zwycięzców wręczali m.in. Józef Żółciak 
– Starosta Staszowski, Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta 
i Gminy Szydłów oraz radni miejscy i sponsorzy imprezy.

Organizatorami imprezy biegowej była Gmina Szy-
dłów i Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. 
Patronat honorowy nad imprezą objął Zbigniew Koniusz 
– Wojewoda Świętokrzyski, Andrzej Bętkowski – Marsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego i Józef Żółciak – Sta-
rosta 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 ser-
deczne podziękowania następującym firmom za wsparcie: 
Ekoplon Sp. z o.o. sp. k. (sponsor główny), Wrześniak Glas-
sworks, Zakład Wyrobów Metalowych Emizet Sp. z o.o., 
Gra-Pal Krzysztof Skwark w Grabkach D., PHU Zieliński 

Jubileuszowe	40.	Biegi	Sylwestrowe
w Rakowie, Lewiatan, Bank Spółdzielczy w Szydłowie, 
Kolporter, Subor Staszów, Centrum Pielęgnacyjno-Reha-
bilitacyjne DOM w Szydłowie, Top-Serwis Kielce, Biuro 
Projektowe z Wykonawstwem Z. Drzymalski, Nadleśnic-
two Staszów oraz partnerom: LOTTO i Gminnej 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, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydło-
wie, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
oraz radnym miejskim.

Tekst i zdjęcia: 
Piotr Walczak

L. Nazwisko i Imię Klub/Szkoła Rok 
ur. Czas

Szkoły Podstawowe dziewczęta rocznik 2011-2012 i młodsze (320 m)
1 Parada Gabriela SP Gnojno 2011 00:00:44
2 Staszewska Emilia KB Krościenko Wyżne 2012 00:00:45
3 Pitek Aleksandra SP Szydłów 2011 00:00:45

Szkoły podstawowe chłopcy rocznik 2011-2012 i młodsi (320 m)
1 Górski Kacper SP Solec 2011 00:00:48
2 Jamioł Ignacy Kielce 2012 00:00:48
3 Misterkiewicz Filip SP Szydłów 2011 00:00:49

Szkoły podstawowe dziewczęta rocznik 2010-2009 (425 m)
1 Smalec Wiktoria Juventa-Kobex Starachowice 2009 00:01:05
2 Pater Weronika LKB Rudnik 2009 00:01:07
3 Wojtan Amelia Juventa-Kobex Starachowice 2009 00:01:07

Szkoły podstawowe chłopcy rocznik 2010-2009 (425 m)
1 Słomiński Jakub LKB Rudnik 2009 00:01:04
2 Dziulka Max LKB Rudnik 2010 00:01:05
3 Pitek Mateusz SP Szydłów 2009 00:01:07

Szkoły podstawowe dziewczęta rocznik 2008-2007 (715 m)
1 Kawęcka Anna SP Balice 2007 00:02:10
2 Basa Noemi Juventa-Kobex Starachowice 2007 00:02:15
3 Gomuła Nikola UKS Żaczek Połaniec 2008 00:02:20

Szkoły podstawowe chłopcy rocznik 2008-2007 (715 m)
1 Sokołowski Krystian UKS Żaczek Połaniec 2007 00:02:07
2 Tałaj Kuba UKS Żaczek Połaniec 2007 00:02:08
3 Świtoń Rafał SP 33 w Kielcach 2008 00:02:12

Dziewczęta rocznik 2006-2005 (1370 m)
1 Bełczew Oliwia KKL Kielce 2006 00:04:46
2 Niziołek Aleksandra STS Skarżysko-Kamienna 2005 00:04:51
3 Oleksiak Magda ZPO Warzyn / Nadir 2005 00:04:59

Chłopcy rocznik 2006-2005 (1370 m)
1 Kos Dawid TS Akwedukt Kielce 2006 00:04:12
2 Popow Daniel KKL Kielce 2005 00:04:14
3 Mazurkiewicz Tymon TS Akwedukt Kielce 2005 00:04:15

Szkoły średnie (juniorki) 2004-2001 (2055 m)
1 Szymkiewicz Julia Olimp Strawczyn 2001 00:06:58
2 Szydłowska Julia UKS Żaczek Połaniec 2004 00:07:08
3 Wojnar Weronika Juventa-Kobex Starachowice 2003 00:07:10

Szkoły średnie (juniorzy) 2004-2001 (2055 m)
1 Masaczyński Adam KKL Kielce 2001 00:05:43
2 Łakomiec Łukasz KKL Kielce 2002 00:06:10
3 Pączkiewicz Jakub KKL Kielce 2002 00:06:14

Wyniki biegów dzieci i młodzieży
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