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reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu 
którego umowę podpisali Marszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego – Andrzej Bętkowski oraz Wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego – Renata Janik – na do-
finansowanie projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja 
wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu 
zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Działania „6.5 Rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich” Osi „VI Rozwój miast” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 
6.877.520,91 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wy-
nosi 75% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 
3.542.968,37 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu pań-
stwa wynosi 4,95% kosztów kwalifikowanych, co stano-
wi kwotę 233.697,89 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie po 
przeprowadzeniu postępowań przetargowych.
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1. Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu 
Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
2. Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych 
po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków.
3. Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego 
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
4. Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni pu-
blicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie.
5. Montaż systemu monitoringu bezpieczeństwa w miej-
scach publicznych.
6. Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie.
7. Przygotowanie dokumentacji projektowej, zapewnie-
nie nadzoru inwestorskiego oraz przeprowadzenie działań 
promocyjnych dla przedmiotowych zadań realizowanych 
przez Gminę Szydłów.

Na wkład własny, do realizacji zadania polegającego 
na przebudowie i nadbudowie budynku dawnego Urzędu 
Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, 
Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Promesa 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysoko-
ści 256.000,00 zł.

Umowa i przetarg na rewitalizację Szydłowa

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego 
obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia 
wysokiej jakości życia mieszkańców” jest zgodny z ce-
lem szczegółowym działania 6.5 Rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich: Wzmocniony rozwój społeczno-go-
spodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, 
w tym poprzemysłowych.

W dn. 13 października, Gmina Szydłów ogłosiła prze-
targ na realizację projektu. Działania rewitalizacyjne mają 
się zakończyć w 2022 r. Będzie to największa inwestycja 
szydłowskiego samorządu w najbliższych dwóch latach.

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów

Dnia 29 września 2020 r. Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szydłów 

Andrzej Tuz, działając w imieniu 
Gminy Szydłów, podpisał umowę 
z Województwem Świętokrzyskim, 
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Pod koniec sierpnia br. Gmina 
Szydłów podpisała umowę ze 

Spółdzielnią Rzemieślniczą w Bu-
sku-Zdroju na realizację zadania pod 
nazwą „Przebudowa dachu budynku 
sali gimnastycznej z częścią dydak-
tyczną”.

W ramach zadania wykonane zo-
staną następujące prace budowlane:
1. Rozbiórka istniejącego i montaż 
nowego dachu,
2. Wykonanie nowego pokrycia dachu,
3. Rozbiórka i wykonanie posadzki 
sali gimnastycznej z parkietu (z ma-
lowaniem linii),
4. Wykonanie instalacji odgromowej 
i systemu przeciwoblodzeniowego 
dachu,

Modernizacja szkoły podstawowej

5. Wykonanie przebudowy sanitaria-
tów wraz z wymianą urządzeń sani-
tarnych i instalacji,
6. Montaż stolarki wewnętrznej wraz 
z parapetami,
7. Wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
8. Montaż systemu wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła,

1,3 mln na termomodernizację szkoły
W dn. 23 lipca br. w Kielcach podpisana została 

umowa na termomodernizację Szkoły Podstawo-
wej w Szydłowie. Projekt na 1 mln 367 tys. zł w 95% 
zostanie sfinansowany z środków zewnętrznych.

Samorząd Miasta i Gminy Szydłów złożył wniosek na 
dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budyn-
ku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. 
Szkolnej 12” do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia”, Działanie 
3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzysta-
niem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym.

Wniosek uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej 
RPO WŚ i w dn. 23 lipca podpisano pre-umowę pomię-
dzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym 
przez Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego i Marka Bogusławskiego – Wicemar-
szałka Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Szydłów 
reprezentowaną przez Andrzeja Tuza – Burmistrza Mia-
sta i Gminy Szydłów z kontrasygnatą Alicji Kłonickiej – 
Skarbnik Gminy.

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 
1.367.478,86 zł w tym:

- środki z EFRR w kwocie 1.162.357,03 zł (85%)
- budżet państwa w kwocie 136.747,89 zł (10%)
- budżet gminy w kwocie 68.373,94 zł (5%)
Prace przy budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie 

obejmować będą docieplenie stropodachu i ścian, wymia-

nę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia 
na LED, przebudowę systemów centralnego ogrzewania, 
a także montaż instalacji wykorzystującej powietrzną 
pompę ciepła.

9. Wykonanie instalacji elektrycznej 
wraz z montażem oświetlenia,
10. Uzupełnienie tynków i malowa-
nie, ścian, sufitów i lamperii,
11. Demontaż i ponowny montaż wy-
posażenia.

Koszt realizacji inwestycji wyno-
si: 1.187.679,67 zł. Część wydatków 
zostanie pokryta dotacją z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w wy-
sokości 619.716,00 zł. Prace zakoń-
czą się jeszcze w 2020 r.

Gmina Szydłów, w 2021 r. planuje 
przystąpić do realizacji kolejnego za-
dania, które odmieni budynek naszej 
szkoły (artykuł poniżej).

UMiG Szydłów

Od lewej: burmistrz Andrzej Tuz, marszałek Andrzej Bęt-
kowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, skarbnik Ali-
cja Kłonicka.

W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu i pod-
pisanie umowy z wykonawcą. Prace modernizacyjne wy-
konane zostaną w przyszłym roku.

UMiG Szydłów
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Dnia15 lipca br., w Solcu Starym oficjalnie otwarto 
nowy most na rzece Radnia. Wspólna inwestycja Po-

wiatu Staszowskiego i Gminy Szydłów została zrealizo-
wana 2,5 miesiąca przed terminem określonym w umowie.
Umowa na wykonanie zadania została zawarta pomiędzy 

Zarządem Dróg Powiatowych w Staszowie a firmą „Sal-
tor” S.C. z Kielc w dniu 28 listopada 2019 r. Most według 
umowy miał zostać oddany do użytku w terminie do 30 
września 2020 r.

Nowy most w Solcu
W otwarciu mostu uczestniczyli m.in.: Starosta Sta-

szowski Józef Żółciak, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzej Tuz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydło-
wie Katarzyna Skuza wraz z kilkoma radnymi, Dyrektor 
Zarządu Dróg w Staszowie Mirosław Bernyś wraz z pra-

Stary most na rzece Radnia w lutym br. i nowy most w połowie lipca, tuż po oficjalnym otwarciu.

cownikami, przedstawiciele wykonawcy: Marcin Kobos 
i Hubert Wielgo.

Koszt inwestycji wyniósł 1 mln. 147 tys. zł z czego 
555.000 zł pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych, 
a pozostałe 52% kosztów pokryły po połowie Powiat Sta-
szowski (296.155 zł) i Gmina Szydłów (296.155 zł).

Nowy obiekt zbudowano po rozebraniu starego, drew-
nianego mostu. Nowy most, o konstrukcji betonowej, 
posiada prostą i estetyczną formę architektoniczną. Kon-
strukcję nośną jednoprzęsłowego obiektu, stanowi mo-
nolityczna rama żelbetowa ze skrzydłami bocznymi, usy-
tuowanymi równolegle do drogi. Długość mostu wynosi 
14 m, szerokość całkowita 9,4 m, jezdnia o nawierzchni 
bitumicznej ma szerokość 6 m.

Piotr Walczak

Ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu
W związku z potwierdzonym przypadkiem zacho-

rowania pracownika UMiG w Szydłowie na CO-
VID-19, obowiązują ograniczenia w przyjmowaniu peten-
tów w Urzędzie Miasta i Gminy. Sprawy należy przede 
wszystkim załatwiać telefonicznie i za pośrednictwem 
komunikacji elektronicznej. Przy wejściu do urzędu znaj-
duje się urna, do której należy wrzucać korespondencję. 
Jeżeli sprawa wymaga osobistego kontaktu z pracowni-
kiem urzędu, należy najpierw umówić się telefonicznie. 
Zadbajmy razem o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów 
pod adresem https://www.szydlow.pl/urzad-gminy znaj-
duje się wykaz stanowisk i numerów wewnętrznych do 
poszczególnych pracowników UMiG.

Numery ogólne urzędu:
tel. 41 354 51 25
tel. 41 354 51 05
tel. 41 354 51 30

e-mail: gmina@szydlow.pl
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W październiku przeprowadzono remont Bramy Kra-
kowskiej. Gmina Szydłów pozyskała na ten cel 17 

tys. zł od Województwa Świętokrzyskiego.
Wniosek o dotację z budżetu Województwa Święto-

krzyskiego został złożony przez Gminę Szydłów na po-
czątku marca br. Ogółem złożono 47 wniosków, z czego 
22 otrzymało dofinansowanie. Dotacja celowa została 
przyznana uchwałą Nr XXII/282/20 Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Brama Krakowska jest architektonicznym symbolem 
Szydłowa i jednym z najcenniejszych zabytków architek-
tury obronnej w południowo-wschodniej Polsce. Powstała 
w XIV w. jako element fortyfikacji miejskich. W XVI w. 
górne kondygnacje przerobiono na styl renesansowy, co 
nadało jej bardzo charakterystycznego wyglądu, niespoty-
kanego nigdzie indziej w Polsce.

Drgania powodowane przez ruch samochodów cięża-
rowych przejeżdżających ulicą Kielecką spowodowały 
liczne spękania i odspojenia w licu bramy. Gmina podjęła 
działania ratownicze – w grudniu ub. roku sporządzona 
została dokumentacja konserwatorsko-budowlana, na któ-
rą pozyskano pieniądze od Świętokrzyskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. W marcu złożono wnioski 
o dotacje na prace budowlane.

Dotacja od Województwa Świętokrzyskiego pozwoliła 
na prace budowlane przy zabytku. Oczyszczono elewa-
cję, skuto popękaną zaprawę, uzupełniono ubytki ścian 
poprzez przemurowanie, klinowanie oraz uszczelnienie 
zaprawy, a także zaspoinowano mur w miejscach dokony-

Remont Bramy Krakowskiej

Remont Bramy Krakowskiej w Szydłowie – 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

wania naprawy. Prace miały na celu powstrzymanie postę-
pującej destrukcji i utrzymanie zabytku w dobrym stanie 
technicznym.

Koszt naprawy wyniósł ok. 25 tys. zł netto, z czego 17 
tys. zł pochodziło z dotacji, a reszta z budżetu miasta. Re-
mont wykonała firma Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A. 
z Daleszyc.

RG, PW

Zakończono remont Drogi Połanieckiej

Pod koniec czerwca dokonano technicznego odbioru 
remontu drogi gminnej Szydłów – Gacki tzw. „Dro-

gi Połanieckiej”. Na wyremontowanym odcinku położona 
została nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Remont obejmował ponad kilometrowy odcinek od 
strony Gacek. Po remoncie szerokość jezdni ma 3,5 m (be-
ton asfaltowy) z dwoma poboczami utwardzonymi mate-
riałem kamiennym (po 0,75 m).

Koszt inwestycji wyniósł 262.997,52 zł. Gmina Szy-
dłów pokryła jedynie 20% kosztów kwalifikowanych, 
gdyż pozyskała na to zadanie 210.398 zł z budżetu pań-
stwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego. Fundusz Dróg 
Samorządowych. „Remont drogi gminnej nr 390037T Szydłów – Gacki od km 

0+805 do km 1+800”

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych „Drokam” Tomasz Wojtas z Piaseczna.

W odbiorze uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy 
Szydłów Andrzej Tuz wraz z pracownikami Urzędu Mia-
sta, inspektor nadzoru Paweł Krakowiak i przedstawiciel 
wykonawcy Krzysztof Sarzyński.

UMiG Szydłów
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W lipcu Gmina Szydłów zawarła z Wojewodą Świę-
tokrzyskim umowę na realizację „Opieki wy-

tchnieniowej - edycja 2020”. Na jej podstawie Wojewoda 
przekazał gminie 34.560 zł, co stanowi 80% kwoty prze-
znaczonej na opiekę wytchnieniową w tym roku.

Umowę podpisano 14 lipca br. w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim. Ze strony ŚUW umowę podpisał 
Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Gminę Szy-
dłów reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzej Tuz oraz Z-ca Skarbnika Anna Pytowska.

Budżet programu w Gminie Szydłów zamyka się kwo-
tą 43.200 zł, z czego 34.560 zł pochodzi z środków rządo-
wych, a 8.640 zł z środków Gminy Szydłów.

Środki rządowe pochodzą z Funduszu Solidarnościo-
wego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2020

„Opieka wytchnieniowa” to program, który powstał po 
to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Uruchomiony został w 2019 roku.

MGOPS w Szydłowie

W dniu 9 lipca 2020 r. w Krzemionkach, Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki wręczył promesy 

samorządowcom w ramach rekompensaty za straty spo-
wodowane pierwszą falą pandemii koronawirusa. Prome-

Promesy od Prezesa Rady Ministrów
sę dla Gminy Szydłów odebrał Burmistrz Miasta i Gminy 
Szydłów Andrzej Tuz.

Na spotkanie z Premierem zaproszeni zostali samo-
rządowcy z powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego, 
sandomierskiego i staszowskiego. Promesy odebrali bur-
mistrzowie i wójtowie z wszystkich miast i gmin w tych 
powiatach oraz starostowie powiatów.

Gmina Szydłów z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych otrzymała promesę w wysokości 619.716 zł 
(sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset szesnaście zł). 
Pieniądze wykorzystane zostaną na pierwszy etap remontu 
Szkoły Podstawowej w Szydłowie (zob. str. 3). 

Podczas wręczenia promesy burmistrzowi Andrzejowi 
Tuzowi, Mateusz Morawiecki pochwalił się, że zna cenne 
dziedzictwo kulturowe Szydłowa. Burmistrz zrewanżował 
się zaproszeniem premiera do złożenia wizyty w naszym 
mieście.

UMiG Szydłów

Odczytywanie stanu wodomierzy
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników podczas epidemii, Bur-

mistrz Miasta i Gminy Szydłów zachęca mieszkańców do samodzielnego od-
czytywaniu stanu wodomierzy.

Informujemy, że istnieje możliwość podawania stanu zużycia wody drogą ma-
ilową na jeden z adresów: j.wiecha@szydlow.pl, suchojad@szydlow.pl, grosicka@
szydlow.pl i telefonicznie pod numerem telefonu 41 354 51 25 wew. 241.
W treści wiadomości prosimy podać następujące informacje:
- imię i nazwisko, - dokładny adres,
- aktualny stan licznika, - numer kontaktowy.

UMiG Szydłów
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Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz prze-
kazał do szkół w Szydłowie i Solcu zestawy kompute-

rowe dla uczniów, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu 
w domu do nauki zdalnej. Gmina Szydłów pozyskała na 
ten cel 100 tys. zł z PO „Polska cyfrowa”.

Projekt koordynował Zespół Obsługi Szkół w Szy-
dłowie. Złożono dwa wnioski: w kwietniu i wrześniu, za 
każdym razem otrzymując maksymalną kwotę dofinanso-
wania, tj. 45 i 55 tys. zł. Wydatki te nie wymagały wkładu 
własnego gminy. Sprzęt zakupiony został w ramach pro-
jektu grantowego #zdalnaszkoła+ z środków Programu 
Operacyjnego „Polska cyfrowa” na lata 2014-2020. 

W kwietniu zakupiono piętnaście zestawów. W ramach 
jednego kompletu do nauki zdalnej wchodzi laptop Le-
novo V130-15IKB 15,6” i5-8250U / 8GB RAM / 256GB 
SSD / Microsoft Windows 10 Professional, torba na lapto-
pa, słuchawki z mikrofonem i mysz optyczna.

Przekazany sprzęt dyrektorzy wypożyczyli uczniom 
na czas trwania nauki zdalnej. Uczniowie z rodzin najbar-
dziej potrzebujących, wytypowani zostali w porozumie-
niu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Szydłowie.

Kolejny sprzęt zakupiono we wrześniu br. przygoto-
wując się na ewentualność ponownego zamknięcia szkół. 
Tym razem za kwotę 55 tys. zł pozyskanych z programu 
zakupiono 21 laptopów HP 250 G7 z systemem opera-
cyjnym Windows 10, myszką i torbą. W ramach projektu 
zakupiono również dwa komputery stacjonarne z monito-
rami 27”, systemem Windows 10 i pakietem MS Office. 
Wśród zakupionego sprzętu znalazł się także nowoczesny 
tablet graficzny Wacom. Pozwoli to na lepszą komunika-
cję między nauczycielem a uczniami podczas przepro-
wadzania zdalnych zajęć. Tablet zastąpi funkcję tablicy 

Sprzęt za 100 tys. zł do nauki zdalnej

klasowej – to co napisze nauczyciel, będzie widoczne na 
monitorach uczniów.

Realizacja projektu w pełni zaspokaja potrzeby sprzę-
towe uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gmi-
nie Szydłów.

M. Misterkiewicz
P. Walczak

W dn. 31 sierpnia br. z inicjatywy Burmistrza Miasta 
i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza, pracownicy pla-

cówek oświatowych z Gminy Szydłów zostali poddani te-
stom na COVID-19.

Inicjatywę wsparł osobiście poseł na Sejm RP Krzysz-
tof Lipiec, a próbki przebadano w Regionalnym Centrum 
Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim. 
Wszystkie dały wynik negatywny.

Red. 

Pracownicy oświaty poddani testom na COVID-19
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W związku z realizacją przez 
Gminę Szydłów zadania pn. 

„Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu gminy Szydłów 
w 2020 r.”, w dniu 10 czerwca 2020 
r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 
1881/20 pomiędzy Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach re-
prezentowanym przez Prezesa Zarzą-
du – Ryszarda Gliwińskiego a Gminą 
Szydłów reprezentowaną przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Szydłów – 
Andrzeja Tuza.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach udzielił Gminie Szydłów 
dotacji w kwocie 46 980,00 zł (słow-
nie: czterdzieści sześć tysięcy dzie-
więćset osiemdziesiąt złotych zero 
groszy), stanowiącej 100% kosztów 

Usuwanie azbestu 2020
kwalifikowanych z przeznaczeniem 
na dofinansowanie ww. zadania, 
z czego 50% kosztów pochodzi ze 
środków WFOŚiGW w Kielcach, 
a 50% ze środków NFOŚiGW w War-
szawie.

W związku z powyższym Gmina 
Szydłów zaplanowała, że do dnia 15 
września 2020 r. odbierze od miesz-
kańców gminy Szydłów około 8 000 
m2 (88 Mg) płyt eternitowych z pry-
watnych posesji na podstawie wcze-
śniej złożonych w Urzędzie Miasta 
i Gminy Szydłów wniosków o do-
finansowanie usunięcia i unieszko-

dliwienia wyrobów zawierających 
azbest.

Ostatecznie zostało usunięte 
i unieszkodliwione z terenu gminy 
Szydłów 6400 m2 tj. 70,40 Mg płyt 
azbestowo-cementowych w kwocie 
34 884,00 zł.

Usługę w imieniu Gminy Szydłów 
polegającą na demontażu, odbiorze, 
załadunku, transporcie i utylizacji 
eternitu z posesji osób fizycznych 
z terenu Gminy Szydłów wykona-
ła firma Środowisko i Innowacje sp. 
z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy na 
podstawie Umowy Nr 12/A-13/2020 
zawartej z Gminą Szydłów w dniu 14 
kwietnia 2020 r.

Wyroby zawierające azbest zo-
stały przekazane przez w/w firmę na 
składowisko odpadów niebezpiecz-
nych w Dobrowie w gm. Tuczępy.

UMiG Szydłów

NEXERA to infrastrukturalna grupa telekomunika-
cyjna, budująca nowoczesną światłowodową sieć 

dostępową. Obecne projekty realizowane są w czternastu 
obszarach środkowej i północno-wschodniej Polski w ra-
mach jednego z najważniejszych programów polskiego 
rządu – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Sieć światłowodowa budowana jest m.in. na terenie ca-
łego województwa świętokrzyskiego, w tym Gminy Szy-
dłów.

Szczegółowe informacje nt. projektu, w tym szczegó-
łowa mapa zasięgu sieci wraz ze statusem „Zaplanowany” 

Sieć NEXERA

lub „Gotowy” znajduje się na stronie: 
https://www.nexera.pl/pl/map

Red.

Jest paczkomat!
Na początku października br. przy ul. Uroczej 1 w Szy-

dłowie, obok Delikatesów „Centrum”, zainstalowany 
został paczkomat. To przede wszystkim zasługa mieszkań-
ców gminy, którzy bardzo licznie głosowali na tę lokaliza-
cję, oddając ponad 600 głosów za pośrednictwem strony 
internetowej inPost. Kod paczkomatu SYD01M. 

Sieć paczkomatów dynamicznie rozwija się w całej 
Polsce, umożliwiając nadawanie i odbieranie przesyłek 
bez czekania w kolejkach. To duże udogodnienie, szcze-
gólnie teraz, w dobie panującej pandemii.

PW
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W połowie roku rozbudowano Centrum Aktywności Lokal-
nej w Potoku. Przy budynku po byłej szkole wybudowa-

no (w stanie surowym) garaż wraz z pomieszczeniem magazy-
nowym. Docelowo pomieszczenia wykorzystywane będą przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Potoku. Środki na ten cel pochodziły 
z budżetu Gminy Szydłów. 

UMiG Szydłów

Rozbudowa CAL w Potoku

W dniach od 6 do 22 września 
br. odbywały się na terenie 

naszej gminy zebrania poświęcone 
funduszowi sołeckiemu. Odbyły się 
one we wszystkich, szesnastu miej-
scowościach naszej gminy.

W zebraniach tych uczestniczył 
Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzej Tuz, radni, sołtysi, rady so-
łeckie oraz liczne grona mieszkań-
ców. Przewodnim tematem zebrań 
był wybór przedsięwzięć służących 
poprawie warunków życia miesz-
kańców, realizowanych w przyszło-

rocznym budżecie Miasta i Gminy 
Szydłów w ramach Fundusz Sołec-
kiego 2021.

Zebrania upływały w miłej at-
mosferze, z zachowanie obowiązko-
wego reżimu sanitarnego.

S. Celejowski

Odbyły się zebrania sołeckie

W dn. 26 czerwca br. na zebra-
niu wyborczym w sołectwie 

Grabki Duże wybrano nową soł-
tys tej miejscowości. Została nią 
Marlena Grosicka. Nowej sołtys 
gratulowali m.in. burmistrz An-
drzej Tuz i radny Leszek Wójcik. 
Wybory odbyły się w związku z 
rezygnacją z funkcji dotychczaso-
wej sołtys Elżbiety Smagłowskiej.

Utwardzono drogę w Solcu

Nowa sołtys Grabek D.

W październiku br. w miejscowości Solec wyre-
montowano 320-metrowy odcinek drogi dojazdo-

wej - łącznik drogi wojewódzkiej nr 756 i drogi gminnej 
L390057 T-1. Nawierzchnię o szerokości 3 metrów utwar-
dzono materiałem kamiennym; odwodnienie powierzch-
niowe. 

Koszt remontu wyniósł 81.489,96 zł. Inwestycja zo-
stała dofinansowana przez Województwo Świętokrzyskie 
w kwocie 39.300 zł jako zadanie określone w ustawie 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

UMiG Szydłów

Na odbiorze drogi w Solcu, od le-
wej: Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta 
i Gminy Szydłów, Janusz Machnik - 
Kierownik Referatu Inwestycji i Go-
spodarki Przestrzennej, Katarzyna 
Skuza - Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Szydłowie.

W Grabkach po zebraniu sołeckim, 
od lewej: burmistrz Andrzej Tuz, soł-
tys Marlena Grosicka, radny Leszek 
Wójcik.
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Promesa dla OSP Szydłów na nowy samochód

W dniu 28 września br. w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie promes 
w ramach naboru wniosków dla OSP „Ogólnopolski pro-
gram finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie 
zakupu sprzętu i wyposażania jednostek OSP”.

Z rąk prezesa zarządu WFOŚiG w Kielcach Ryszar-
da Gliwińskiego, w obecności parlamentarzystów Ziemi 
Świętokrzyskiej, na ręce druhów prezesów OSP Wola Ży-
zna i Grabki Duże Marcina Paździocha i Wiesława Wawsz-
czyka zostały przekazane promesy w wysokości 6.100,00 
zł każda, na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposaże-
nia przeciwpożarowego dla tych jednostek.

W ramach dotacji z w/w programu, w obecnym roku 
zakupu sprzętu i wyposażenia dokonują również jednostki 

Promesy na zakup sprzętu dla OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie otrzymała promesę 360 tys. zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na zakup nowego samochodu pożarniczego.
Uroczystość wręczenia promes dla 20 jednostek OSP z terenu wojewódz-

twa świętokrzyskiego miała miejsce 8 czerwca w Kielcach, przed siedzibą 
WFOŚiGW. Uczestniczyli w niej Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy 
Szydłów oraz Stanisław Wojterski – Prezes OSP w Szydłowie. Promesę prze-
kazał Ryszard Gliwiński – Prezes WFOŚiGW w obecności szerokiego grona 
świętokrzyskich parlamentarzystów.

Promesa w wysokości 360 tys. zł w znaczący sposób zasili budżet potrzeb-
ny do zakupu nowego, średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP 
Szydłów. Kolejne 50 tys. zł pochodzić będzie z Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Brakującą kwotę dołoży samorząd gminny.

ochotniczych straży pożarnych z Szydłowa, Kotuszowa, 
Korytnicy oraz Solca.

Sylwester Celejowski

SPRZĘT HYDRAULICZNY 
DLA OSP SZYDŁÓW

W dniu 21 października br. na mocy Decyzji nr 
207/2020 Komendanta Powiatowego Państwo-

wej Straży Pożarnej w Staszowie z dnia 20 październi-
ka 2020 roku złożonej na wniosek Burmistrza Miasta 
i Gminy Szydłów  został przekazany na rzecz Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Szydłowie specjalistyczny ze-
staw hydrauliczny w skład którego wchodzi: zwijadło 
hydrauliczne, rozpieracz kolumnowy, pompa hydrau-
liczna Lukas, nożyce do cięcia LS 200 oraz nożyce 
hydrauliczne S510. Łączna wartość zestawu wynosi 
68.000,00 zł. Sprzęt tego typu jest niezbędny w trakcie 
udzielania pomocy ofiarom m.in. ciężkich wypadków 
drogowych.

Sylwester Celejowski
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Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Św. Władysława w Szydłowie 

we współpracy z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Szydłowie informuje, że w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa na lata 2014-2020 
przystępujemy do Programu 2020.

Mieszkańcy mogą otrzymać pacz-
ki żywnościowe po uzyskaniu skiero-
wanie, po które należy zgłosić się do 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Szydłowie. Żywność 
może być przekazana zarówno rodzi-
nom jak i osobom samotnym. Należy 
spełnić warunki dochodowe tj. kry-
terium dla osoby samotnej wynosi 
1.402 zł., natomiast dla osoby w ro-
dzinie – 1.056 zł. oraz jeden z powo-
dów udzielenia pomocy tj. ubóstwo, 
bezrobocie, bezdomność, niepełno-
sprawność, długotrwała choroba, 
potrzeba ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, inne. Planowany od-

Pomoc żywnościowa 2020
biór paczek będzie raz na dwa miesią-
ce. Wszelkie szczegółowe informacje 
będą zamieszczone na stronie inter-
netowej Parafii oraz Gminy Szydłów.

Skierowania do Programu 2020: 
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szydłowie – od ponie-
działku do piątku od godz. 7.30. – 
15.30. w okresie od 15.09.2020 r. do 
15.11.2020 r. Planowana liczba osób 
zakwalifikowanych do programu z te-
renu Miasta i Gminy Szydłów wynosi 
500. 

Agnieszka Makowska
Kierownik MGOPS w Szydłowie

Inwestycje w sołectwach

Na strażnicy OSP w Kotuszowie trwa wymiana dachu, natomiast w budynku OSP Wola Żyzna remontowane są pomiesz-
czenia. Modernizacje finansowane są z budżetu gminy i budżetu państwa (około 50% pozyskano z MSWiA). Remont 
pomieszczeń z udziałem funduszy MSWiA prowadzi również OSP Jabłonica, która sama zapewnia wkład własny.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Mokre oraz plac wiejski w Jabłonicy.
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Otwarcie zabytków, inauguracja turystyki
W dn. 25 czerwca w Szydłowie 

odbyła się XVII Inauguracja 
Sezonu Turystycznego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego połączona 
z Otwarciem Zrewitalizowanych Za-
bytków. Ze względu na panujące ob-
ostrzenia sanitarne, w spotkaniu nie 
mogło uczestniczyć więcej niż 150 
uczestników.

Początkowo impreza miała odbyć 
się w kwietniu, jednak ze względu na 
pandemię COVID-19 przesunięta zo-
stała o 2 miesiące. Z uwagi na panu-
jące obostrzenia sanitarne nie mogło 
w niej uczestniczyć więcej niż 150 
osób, jednak organizatorzy tj. Urząd 
Marszałkowski Województwa Świę-
tokrzyskiego wraz z Miastem i Gmi-
ną Szydłów uznali, że warto symbo-
licznie sezon turystyczny otworzyć.

Wojewódzka inauguracja sezonu 
odbyła się po raz 17., a dodatkowo 
została połączona z symbolicznym 
otwarciem zrewitalizowanych zabyt-
ków: zamku królewskiego, skarbczy-
ka, bramy zamkowej, synagogi oraz 
szpitala i kościoła pw. Ducha Świę-
tego.

Spotkanie rozpoczęła Maria Sta-
chuczy – dyrektor Miejsko-Gminne-
go Centrum Kultury w Szydłowie, 
prosząc Burmistrza Miasta i Gminy 
Szydłów o zabranie głosu. Burmistrz 
przywitał gości, podkreślając, że to 
dzień dla Szydłowa szczególny, kie-
dy możemy pochwalić się efektami 
rewitalizacji najcenniejszych zabyt-
ków. Wyraził nadzieję, że zarówno 
do Szydłowa jak i do całego nasze-
go województwa, przyjeżdżać będzie 
coraz więcej turystów.

Następnie głos zabrali współgo-
spodarze uroczystości: Andrzej Pruś 
– przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego i Tomasz 
Jamka – członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Podczas in-
auguracji głos zabrała również wice-
minister sportu, poseł Anna Krupka, 
poseł Mariusz Gosek, radny sejmiku 
województwa Marek Strzała, radny 
sejmiku, prezes Regionalnej Organi-
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zacji Turystycznej Marcin Piętak. Po 
oficjalnych wystąpieniach, symbo-
licznego aktu poświęcenia odnowio-
nych zabytków dokonał ks. Ryszard 
Piwowarczyk - proboszcz parafii pw. 
św. Władysława w Szydłowie.

Uroczyste przecięcie wstęgi i sal-
wa armatnia w asyście Bractwa Ry-
cerskiego Zamku Szydłów zakoń-
czyła oficjalną część uroczystości 
na placu zamkowym. Ze względów 
bezpieczeństwa uczestnicy podzie-
leni zostali na dwie grupy. Połowa 
gości udała się do zamku, a pozostali 
do Skarbczyka, gdzie zwiedzali Mu-
zeum Zamków Królewskich.

W zamku odbyła się premiera fil-
mu promocyjnego „Szydłów. Auten-
tyczna podróż w czasie”. Prace nad 
nim trwały ponad rok, a wyreżyse-
rował go Krzysztof Szkarłat (Blink 
Production). Lwią część produkcji 
sfinansowała firma EKOPLON Sp. 
z o.o. Sp. k. Film był współfinan-
sowany z środków Urzędu Miasta 
i Gminy oraz Miejsko-Gminne-

go Centrum Kultury w Szydłowie. 
Przedsięwzięcie wsparła LGD Białe 
Ługi i Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Czym chata bogata”. Wszy-
scy aktorzy i statyści, w tym człon-
kowie Bractwa Rycerskiego Zamku 
Szydłów wzięli udział w nagraniach 
na zasadzie wolontariatu. W premie-
rze uczestniczył Oskar Chmielewski 
wraz z rodzicami, który w filmie gra 
pierwszoplanową rolę. Wieczorem 
film miał premierę na profilu Facebo-
ok i kanale YouTube Miasta i Gminy 
Szydłów.

Po zakończonej oklaskami pre-
mierze, głos zabrał archeolog Tomasz 
Olszacki, który barwną narracją opo-
wiedział o wyjątkowości Jagielloń-
skiego Pałacu Królewskiego w Szy-
dłowie. Podkreślił, że jest to jedyna, 
tak doskonale zachowana, średnio-
wieczna siedziba królów polskich 
w granicach dawnego Królestwa 
Polskiego. Każdy Polak powinien ją 
zobaczyć!

Piotr Walczak

Pierwszy ślub na zamku w Szydłowie
Państwo Magdalena Bednarz i Prze-

mysław Szostak są pierwszą parą, 
która wzięła ślub w średniowiecznej 
scenerii Jagiellońskiego Pałacu Kró-
lewskiego w Szydłowie. 

Para jest spoza województwa 
świętokrzyskiego. Ich ślub miał się 
odbyć w czerwcu, w hotelu w Koryt-
nicy ale został odwołany ze względu 
na panującą pandemię. W między-
czasie odwiedzili Szydłów i zachwy-
cili się oryginalnymi wnętrzami i, jak 
sami mówią, magią szydłowskiego 
zamku. Zrozumieli, że to tutaj chcą 
sobie powiedzieć „tak”. Tak też się 
stało. 

W dn. 5 września br. w pięknie 
przystrojonej komnacie królewskiej 
(dzieło pracownic Miejsko-Gmin-
nego Centrum Kultury), kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Szydło-
wie Agnieszka Pasternak udzieliła 
ślubu młodej parze. 

Pani Magdalena mówi, że orga-
nizacja uroczystości w Szydłowie, 
w niesamowitych, średniowiecznych 
wnętrzach, była wspaniałym pomy-
słem. Z racji tego, że mieszka w Kra-
kowie, wystrój zobaczyła dopiero 
w dniu ślubu i była urzeczona. 

Młodej parze życzymy wiele 
szczęścia. Jesteśmy pewni, że go 
nie zabraknie, bo ten kto usiądzie na 
królewskim tronie w Szydłowie, ten 
powodzenie zapewnione ma na całe 
życie!

Piotr Walczak
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W tym roku obchody święta na-
rodowego 3 Maja miały znacz-

nie skromniejszą oprawę niż w latach 
ubiegłych. Za sprawą wprowadzo-
nych ograniczeń spowodowanych 
pandemią, obchody miały charakter 
symboliczny, bez dużych zgroma-
dzeń.

Burmistrz Miasta i Gminy Szy-
dłów Andrzej Tuz i Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Zbigniew 
Głogowski, w imieniu mieszkańców, 
złożyli wiązanki kwiatów pod po-
mnikami pamięci narodowej w Szy-
dłowie. Następnie wzięli udział we 
Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, 
którą w szydłowskiej farze odprawił 
ks. Ryszard Piwowarczyk.

W siedzibie Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki Publicznej można było oglą-
dać wystawę publikacji związanych 
z Konstytucją 1791 r. 

Podstawowym symbolem narodo-
wym jest flaga państwowa. W czasie 
świąt państwowych wieszana jest na 

Symboliczne obchody trzeciomajowe

siedzibach urzędów, instytucji, miej-
scach pamięci narodowej, w miej-
scach publicznych. Eksponowana na 
zewnątrz własnego domu jest naj-

prostszym przejawem patriotyzmu. 
Warto, szczególnie w dobie pande-
mii, kiedy udział w uroczystościach 
patriotycznych jest ograniczony, eks-
ponować flagę narodową na terenie 
posesji. 

Piotr Walczak

Warty w Święto Wojska Polskiego
W dn. 15 sierpnia 2020 r., w Święto Wojska Polskiego,  

członkowie Szydłowskiego Towarzystwa Strzelec-
kiego wystawili warty honorowe przy pomniku ofiar II 
wojny światowej w Szydłowie, przy symbolicznym gro-
bie por. Stefana Lecha zamordowanego w Katyniu, a także 
przy grobie czterech żołnierzy poległych w wojnie obron-
nej 1939 roku.

STS
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W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa”. Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych w 2020 r. Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Szydłowie ponownie przyznano 
środki finansowe w kwocie 6 000 zł. Dotacja Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie przeznaczo-
na na zakup różnorodnych publikacji, które wzbogacą 
księgozbiór placówki.

MGBP w Szydłowie

Zakup nowości wydawniczych

W dniach 4 i 5 września br. w Szydłowie odbyło się 
Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowac-

kiego. W piątek czytano w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej, zaś w sobotę w Pałacu Królewskim.

4 września 2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej miała miejsce dziewiąta odsłona Narodowego 
Czytania. Fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego 
czytali pracownicy i czytelnicy biblioteki, którzy przyszli 
w tym dniu skorzystać z księgozbioru placówki.

Akcji promującej czytelnictwo i klasykę polskiej litera-
tury towarzyszyła wystawa poświęcona twórczości poety. 
Uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali pamiątkowy 
egzemplarz dramatu z ozdobnym stemplem wykonanym 
okolicznościową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezy-
denta RP.

5 września w akcję Narodowego Czytania włączyli się 
pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i tury-
ści, którzy akurat tego dnia odwiedzili Szydłów w Szydło-
wie. Fragmenty dramatu Słowackiego, uczestnicy czytali 
siedząc na monarszym tronie w komnacie królewskiej.

MGBP w Szydłowie, MGCK w Szydłowie

Narodowe czytanie „Balladyny”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie 
informuje, iż w ramach współpracy z serwisem 

IBUK Libra - platformą publikacji elektronicznych wy-
dawnictwa PWN, aktywowała dla swoich Czytelników 
dostęp (na okres 1 roku) do 2570 nowych publikacji z li-
teratury pięknej.

Z bazy książek mogą korzystać Czytelnicy biblioteki 
z każdego miejsca i urządzenia (komputer, laptop, tablet, 

IBUK Libra

Gmina Szydłów bierze udział w projekcie „Pod Bia-
ło-Czerwoną” mającym na celu uczczenie 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej. Zachęcamy do oddania głosu 
na Gminę Szydłów przez stronę  https://www.gov.
pl/web/bialoczerwona Jeżeli się zmobilizujemy i od-
damy 100 głosów na naszą gminę, otrzymamy maszt 
flagowy z Biało-Czerwoną, który stanie w eksponowa-
nym miejscu naszego miasteczka.

smartfon) z dostępem do internetu, po otrzymaniu w bi-
bliotece (również telefonicznie) kodu dostępu PIN.
IBUK Libra czyli e-czytelnia:
- jest czynna całą dobę,
- nie wyznacza limitu stron,
- umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe i fasetowe oraz 
tworzenie notatek,
- jest bezpłatna,
- nie trzeba instalować żadnej aplikacji.
https://libra.ibuk.pl/

Życzymy miłej e-lektury!
MGBP w Szydłowie
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Podstawą istnienia każdego narodu jest jego kultura, 
można powiedzieć, że kultura jest narodotwórcza. 

Ową narodotwórczość dobitnie akcentuje historia narodu 
polskiego w chwilach, gdy sąsiednie państwa wymazały 
Polskę z map świata i dążyły do jej unicestwienia. W tych 
trudnych czasach kultura w różnych jej przejawach była 
tym, co podtrzymywało świadomość narodową i nie po-
zwalało na zatracenie ducha polskości. Ojciec Święty Jan 
Paweł II, którego 100–tną rocznicę urodzin obchodzimy 
w tym roku, w swojej książce „Pamięć i tożsamość” tak 
pisze: Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliw-
sze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi 
skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał 
sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród roz-
biorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie 
biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych 
środków fizycznej potęgi jak tylko własna kultura, która 
się okazała w tym przypadku potęgą większą od tamtych 
potęg. [Jan Paweł II; Pamięć i Tożsamość; ZNAK; Kra-
ków 2005; s. 89–90]. 

Ławeczka księdza Juszyńskiego

O jednych mówi się głośno o innych mniej, są też tacy któ-
rzy pozostali w pamięci tylko wąskich grup społecznych, 
zapomniani przez historię czekają aż świat współczesny 
przypomni sobie o nich.
 Taką właśnie postacią jest ks. Michał Hieronim 
Juszyński – znany w hermetycznych i wąskich grupach 
bibliofilów i bibliografów, a zapomniany przez rzesze, 
a zwłaszcza przez ludzi żyjących na terenach związanych 
z jego życiem. Bibliofile znają i wspominają go jako twór-
cę i właściciela biblioteki zasobnej w cenne, unikatowe 
starodruki i rękopisy, jako człowieka przed którym nie 
umknął żaden cenny egzemplarz i którego spryt i zmysł 
bibliofilski wzbudzał podziw, szacunek a także strach 
i trwogę wśród posiadaczy cennych zbiorów, wśród bi-
bliotek świeckich, klasztornych i parafialnych. W kręgach 
bibliograficznych znany jest przede wszystkim z wydane-
go dwutomowego „Dykcjonarza poetów polskich”, któ-
rego jest autorem, a który do dnia dzisiejszego musi być 
dobrze znany historykom literatury, gdyż stanowi „kopal-
nię wiedzy”, zawiera informacje o których nie mówi się 
w innych opracowaniach. Poza tym Dykcjonarz w wielu 
przypadkach bywa jedynym źródłem wiadomości o nie-
zmiernie ważnych, najdawniejszych zabytkach polskiej 
poezji. Ale Michał Hieronim Juszyński to także ksiądz,  Jednakże nie ma narodu bez człowieka i nie ma 

kultury bez człowieka, to on tworzy kulturę i naród. Każ-
da jednostka ludzka poprzez rzetelne wykonywanie swo-
ich obowiązków rodzinnych, zawodowych i społecznych 
przyczynia się równocześnie do  utrzymania i rozwoju 
życia narodowego. Wśród tych osób rzetelnie wypełniają-
cych swoje podstawowe obowiązki wobec Ojczyzny byli 
tacy, rzec by można „szaleńcy”, którzy dla dobra Ojczy-
zny byli gotowi poświęcić o wiele więcej. Prymas Polski, 
kardynał Stefan Wyszyński twierdził: Naród bez dziejów, 
bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez 
ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, któ-
ry nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy 
się. Polakom nie zabrakło ludzi wielkich, którzy w wielu 
dziedzinach dokonali dla Ojczyzny rzeczy niezwykłych. 
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proboszcz, wybitny kaznodzieja, człowiek nauki, pisarz, 
poeta, pedagog – i jako takiego człowieka wielu go nie 
zna, również ci, co o nim słyszeli.
 Dlatego też cieszy fakt, iż w ramach projektu 
„Promocja Gminy Szydłów poprzez działania z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa naro-
dowego” została wydana publikacja przybliżająca osobę 
ks. Michała Hieronima Juszyńskiego. Na placu kościel-
nym powstała również ławeczka – pomnik poświęcona 
ks. Juszyńskiemu, byśmy mogli na chwilę na niej usiąść, 
niejako przenieść się w czasie i zaczerpnąć z olbrzymiego 
bogactwa wiary, historii i nauki. 
 Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie ławeczki 
miało miejsce 11 października. W niedzielne popołudnie 
o godz. 16.00 została odprawiona uroczysta Msza Św. 
za śp. ks. Juszyńskiego i wszystkich zmarłych kapłanów 
pracujących w Szydłowskiej parafii. Podczas kazania ks. 
Proboszcz Ryszard Piwowarczyk powiedział: Przesta-
jemy być sobą, jeśli zapominamy o tym, co było, co nas 
kształtowało i czym żyli nasi przodkowie. Troska o pamięć 
i historię jest zatem jednym z ważniejszych obowiązków 
każdego świadomego człowieka. W szczególny sposób po-

winniśmy być wrażliwi na historię lokalnej społeczności, 
w której wypadło nam żyć i pracować. [...] Niniejsza pu-
blikacja jest kolejną, wydaną przez naszą Parafię, w której 
z mroków historii wydobywamy szydłowskie skarby wiary, 
szlachetności i intelektu. Po publikacji dotyczącej Patrona 
szydłowskiej fary – św. Władysława, oraz dwóch probosz-
czów zasłużonych dla Szydłowa i budowniczych świątyń, 
żyjących w XX w., ks. Konstantego Tomala i ks. Zygmunta 
Pruska, przyszedł czas na ks. Juszyńskiego, żyjącego w la-
tach 1760–1830. Należy dodać, że w każdym z projektów 
oprócz publikacji powstało także jakieś dzieło materialne, 
które ma przypominać potomnym o tej postaci. 
 Po Mszy nastąpiło odsłonięcie ławeczki, które-
go dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej 
Tuz, prof. Adam Massalski oraz ks. Proboszcz Ryszard 

Proboszcz szydłowskiej parafii Ks. Ryszard Piwowarczyk 
i burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz.

Artysta rzeźbiarz Sławomir Micek i Honorowy Obywatel  
Gminy Szydłów prof. dr hab. Adam Massalski.

Od lewej: Sławomir Micek, Andrzej Tuz, Kamila Pytow-
ska, Adam Massalski, ks. Ryszard Piwowarczyk.

Piwowarczyk. Ła-
weczka została 
zaprojektowana 
i wykonana przez 
kieleckiego arty-
stę rzeźbiarza Sła-
womira Micka od 
wielu lat związane-
go z Szydłowem, 
uhonorowanego 
statuetką „Przy-
jaciel Szydłowa”. 
Po poświęceniu 
ławeczki nastąpiły 
przemowy władz 
lokalnych i zapro-
szonych gości, po 
których wszystkim obecnym wręczono pamiątkową publi-
kację.

dr Kamila Pytowska
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W czasie wakacji Koło Gospodyń Wiejskich w Brze-
zinach realizowało projekt „Tańcowała igła z nit-

ką”, na który pozyskało fundusze biorąc udział w konkur-
sie grantowym. W ramach projektu odbyły się warsztaty 
taneczne dla dzieci i młodzieży. W zajęciach wzięło udział 
14 uczestników, były to dzieci z Brzezin, Grabek Dużych 
i Szydłowa. Uczestnicy warsztatów pod opieką tancerza, 
choreografa i dyplomowanego instruktora tańca Piotra 

Roztańczone Brzeziny

Rozśpiewane Brzeziny
W miesiącach lipiec i sierpień 

w siedzibie  Koła Gospodyń 
Wiejskich w Brzezinach odbywa-
ły się warsztaty wokalne, w których 
wzięły udział dzieci z Brzezin, Szy-
dłowa, Grabek Dużych oraz  człon-
kowie scholi parafialnej  ze Strożysk.
Warsztaty prowadziła Sylwia Ziół-
kowska laureatka ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów wo-
kalnych, zajęła m.in.: I miejsce na 
XIX Międzynarodowym Konkursie 
Wokalnym im. Imricha Godina IU-
VENTUS CANTI Vrable, Słowacja 

(2017), III miejsce na V Ogólno-
polskim Konkursie Wokalnym im. 
Krystyny Jamroz w Busku- Zdro-
ju (2019); W 2017 roku otrzymała 
nagrodę „Talenty Świętokrzyskie” 
w ramach „Świętokrzyskiego Pro-
gramu Wspierania Edukacji Wybitnie 
Uzdolnionych Uczniów i Studen-
tów”.

W listopadzie 2019 r. zadebiuto-
wała na scenie Opery Śląskiej w By-
tomiu partią Zuzi w operze „Verbum 
nobile” S. Moniuszki pod kierownic-
twem muzycznym Tomasza Tokar-

czyka, w reżyserii, inscenizacji i cho-
reografii Henryka Konwińskiego.

Uczestnicy warsztatów zgłębia-
li podstawy śpiewu, prawidłowe-
go oddechu, pracowali nad dykcją 
i interpretacją tekstu w utworach. 
Podczas zajęć każdy uczestnik pró-
bował odkryć unikatowe brzmienie 
swojego głosu i ujarzmić tremę oraz 
emocje związane z wystąpieniami 
publicznymi. Efekty wspólnej pracy 
można było podziwiać podczas kon-
certu „Mam talent i nie zawaham się 
go użyć!” w dniu 30 sierpnia 2020 r. 
w Brzezinach.

Agnieszka Ziółkowska

Ziółkowskiego, 
który ma na swo-
im koncie udział 
w międzynaro-
dowych festi-
walach i poka-
zach tanecznych 
m.in.: w Berli-
nie, Witebsku, 
M o n a c h i u m , 
p r z y g o t o w a l i 
kilka układów ta-
necznych. Dzieci 
i młodzież bar-
dzo aktywnie 
uczestniczyła w zajęciach.

Efekty ich pracy można było podziwiać podczas kon-
certu „Mam talent i nie zawaham się go użyć!” w dniu 30 
sierpnia 2020 r. w Brzezinach. 

Agnieszka Ziółkowska
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W słoneczne popołudnie 30 sierp-
nia 2020 r. w Brzezinach odbył 

się festyn „Mam talent i nie zawaham 
się go użyć!” Organizatorem festynu 
było KGW w Brzezinach – Betulan-
ki. Pozyskało ono środki finansowe 
na organizację festynu biorąc udział 
w konkursie grantowym 1/2019/G 
ogłoszonym przez LGD Białe Ługi 
pt. Działania promujące pasje miesz-
kańców.

Z projektu sfinansowano profe-
sjonalną oprawę muzyczną festynu 
oraz zakup artykułów spożywczych 
do przygotowania poczęstunku. Nie-
dzielne popołudnie i wieczór umi-
lił mieszkańcom zespół muzyczny 
„DoReMi”, który w 2017 r. bawił 
także publiczność na Święcie Śliwki 
w Szydłowie. Gospodynie z Brzezin 
stanęły na wysokości zadania przygo-
towały pyszne potrawy i ciasta, któ-
rymi chętnie częstowali się goście. 
Koło pozyskało także fundusze od 
firm i prywatnych darczyńców. 

Serdeczne podziękowania kieruje-
my na ręce Pana Prezesa Zakładu Wy-
robów Metalowych Emizet Sp.z o.o. 
za przekazanie KGW w Brzezinach 
wsparcia finansowego. Za otrzymane 
środki został zakupiony namiot, któ-
ry był niezbędny do przeprowadze-
nia festynu. Będzie on także służył 
mieszkańcom podczas organizacji 
kolejnych imprez.

Fantastyczna pogoda i świetne 
humory towarzyszyły przybyłym na 
festyn gościom – pojawiły się na nim 
całe rodziny. Swoją obecnością za-
szczycił nas Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szydłów Andrzej Tuz, Radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Paweł Krakowiak oraz Radni 
Miasta i Gminy Szydłów.

Przed licznie zgromadzoną pu-
blicznością wystąpili uczestnicy 
warsztatów wokalnych i tanecz-
nych zorganizowanych przez KGW 
w Brzezinach w okresie wakacji. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szy-
dłów Andrzej Tuz podziękował 
dzieciom za wspaniałe występy oraz 

Mam talent i nie zawaham się go użyć
wręczył piękne statuetki ufundowane 
przez Pana Emila Opozdę – Usługi 
Remontowo-Wykończeniowe i na-
grody ufundowane przez Pana Pawła 
Krakowiaka Radnego Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

Największym zainteresowaniem 
wśród dzieci cieszyła się kolorowa 
dmuchana zjeżdżalnia ufundowana 
przez Panią Ewę Stolarską – Soł-
tys Wsi Brzeziny, Panią Katarzynę 
Mrówkę – Przewodniczącą KGW 
w Brzezinach, Pana Dawida Sobie-
graja – Radnego Wsi Brzeziny.

Dla dzieci zostały ufundowane 
także soki przez Sklep Spożywczo-
-Przemysłowy w Brzezinach oraz 
lody przez Panią Magdalenę Tarka. 
Prawdziwą furorę, nie tylko wśród 
dorosłych, zrobił BYK RODEO 
ufundowany przez firmę F.H.U MOT-
-POL Mirosław Misterkiewicz. Ser-
decznie dziękujemy firmie Ekoplon 
sp. z o.o. sp. k. za przekazanie nagród 
rzeczowych dla zwycięzców konkur-
sów. Organizatorzy zadbali o konkur-
sy, w których chętnie uczestniczyły 
zarówno najmłodsze dzieci jak i mło-
dzież oraz osoby dorosłe.

Najlepszą nagrodą dla organizato-
rów były uśmiechy od ucha do ucha, 
towarzyszące wszystkim do końca 
imprezy. To bardzo budujące i mo-
bilizujące do dalszej pracy na rzecz 
integracji i rozwijania pasji naszej 
społeczności. Wszystkim przybyłym 
serdecznie dziękujemy za aktywny 
udział i do zobaczenia następnym ra-
zem. Za pomoc w organizacji festynu 
serdecznie dziękujemy niezawodnym 
jak zawsze mieszkańcom Brzezin.

Zarząd KGW w Brzezinach

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary 
Wiejskie. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie 

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pt. „Tańcowała igła z nitką” realizowana w ramach Projektu Grantowego „Działania promujące 
pasje mieszkańców”
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Rodzinny piknik w Brzezinach
W  Brzezinach w dniu 5 lipca odbył się rodzinny pik-

nik. W imprezie wzięło udział wielu mieszkańców, 
a zabawy nie było widać końca.

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach wzięło udział 
w projekcie realizowanym przez Lokalną Grupę Działania 
Białe Ługi „Aktywnie nie tylko Lokalnie” sfinansowanym 
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 
Dzięki temu udało się pozyskać 1000 złotych, które prze-

znaczono na or-
ganizację festy-
nu, a dokładniej 
na wynajem zjeż-
dżalni i grupy 
animacyjnej oraz 
zakup artykułów 
spożywczych do 
przygotowania 

poczęstunku. Osobami zaangażowanymi w pozyskanie 
środków z projektu były Agnieszka Opozda i Agnieszka 
Ziółkowska. Inicjatywę wsparli również sponsorzy: Sołtys 
Brzezin Ewa Stolarska, Sklep spożywczo-przemysłowy 
w Brzezinach oraz Radny Wsi Brzeziny Dawid Sobiegraj.

Piknik obfitował w wiele atrakcji. Były gry zespoło-
we dla dzieci i rodziców, a najmłodsi chętnie korzystali 
z usług animatorów i zjeżdżali ze zjeżdżalni. Nie obyło 
się oczywiście bez słodkiego poczęstunku oraz ogniska. 
Ogłoszono także wyniki konkursu plastycznego „Moja 
Rodzina”. Nagrody laureatom wręczali goście specjalni: 
Prezes Zarządu  LGD Białe Ługi Zdzisław Pniewski oraz 
Sekretarz Zarządu LGD Białe Ługi, a zarazem dyrektor 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie Maria 
Stachuczy.

Agnieszka Ziółkowska

Projekt „Aktywnie nie tylko Lokalnie” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 

Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W niedzielę, 12 lipca br. na placu 
obok synagogi odbyło się Ko-

lorowe Powitanie Wakacji dla Dzieci. 
Zorganizowało je Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w Szydłowie w ra-
mach projektu „Aktywnie nie tylko 
Lokalnie”.

Kolorowe powitanie wakacji
Dzieci skorzy-

stały podczas festy-
nu z wielu atrakcji, 
m.in.  malowania 
twarzy, zjeżdżal-
ni, zabaw z grupą 
animacyjną. W fe-
stynie uczestniczyli 
p r z e d s t a w i c i e l e 
LGD Białe Ługi 
- Prezes Zdzisław 
Pniewski i Dyrek-
tor Witold Kowal, 
którzy na ręce Bur-
mistrza Miasta i Gminy Szydłów An-
drzeja Tuza i Dyrektor MGCK Marii 
Stachuczy, przekazali symboliczny 

czek 1000 zł na organizację tego wy-
darzenia.

Maria Stachuczy
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Ocalić od zapomnienia
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach realizuje pro-

jekt „Ocalić od zapomnienia” dofinansowany z pro-
gramu Działaj Lokalnie 2020.

Poprzez realizację projektu chcemy zachować dla 
przyszłych pokoleń wygląd domów i zabudowań gospo-
darskich wybudowanych w Brzezinach przed II wojną 
światową i tuż po niej. Stare zabudowania utrwalamy na 
fotografiach, ponieważ w najbliższej przyszłości zostaną 
wyburzone lub ulegną całkowitemu zniszczeniu. Uchwy-
cone w kadrze obiekty tętnią życiem, jak za lat swojej 
świetności. Zdjęcia są robione w otwartej przestrzeni, 
podczas prac w polu i zagrodzie, z wykorzystaniem re-

kwizytów i strojów nawiązujących wyglądem do strojów 
ze starych zdjęć mieszkańców Brzezin oraz codziennego 
ubioru mieszkańców wsi kieleckiej.

W miesiącu lipcu odbyła się próbna sesja zdjęciowa 
podczas warsztatów: „Jak czuję się w roli foto-modela?” 
połączona z informacją dotyczącą stroju, makijażu, spo-
sobu zachowania podczas wykonywania zdjęć. Natomiast 

Serdecznie dziękujemy Wytwórni Fotografii Artystycz-
nej J. Zbytek  za wyjątkowe ujęcia oraz za  dostrzeżenie 
piękna i ogromnego potencjału ,który  ukrywa się w sta-
rych gospodarskich zabudowaniach naszej miejscowości.

Więcej informacji na  naszej stronie: kgwbrzeziny.pl

Zarząd KGW w Brzezinach
w sierpniu sesja pod tytułem „Żniwa” 
podczas, której uczestnicy świetnie 
się bawili, odtwarzając dawne prace 
związane ze żniwami.
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Miejsko-Gminne Centrum Kul-
tury w Szydłowie otrzymało w 

tym roku dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach Edukacji Kulturalnej 
na realizację projektu „Gotowi do 
sztuki BIS”. 

Dzięki wsparciu merytorycznemu 
doświadczonych edukatorów oraz 
artystów pracujących na co dzień 
z dziećmi i dorosłymi, zapropono-
wany przez MGCK program warsz-
tatowy stał się bardzo ważnym dzia-
łaniem mającym na celu podniesienie 
kwalifikacji nauczycieli i animatorów 
kulturalnych w zakresie zintegrowa-
nej edukacji artystycznej najmłod-
szych na terenie powiatu staszow-
skiego. Projekt zakładał działania 
podzielone na dwa cykle: 

- cykl szkoleniowy, czyli spotka-
nia pedagogiczno-twórcze i konsulta-
cje merytoryczne dotyczące zdobytej 
wiedzy i praktycznego jej wykorzy-
stania; 

- cykl tutoringowy, w którym na-
uczyciele z placówek partnerskich – 
poza uczestnictwem w szkoleniach 
z pierwszego cyklu – wzięli udział 
w pokazowych warsztatach twór-
czych dla dzieci, zorganizowanych 
w ich placówkach. 

Poprzez cykl spotkań szkolenio-
wych i warsztatów praktycznych 

uczestnicy projektu mieli okazję nie 
tylko do zdobycia wiedzy, ale przede 
wszystkim do doświadczenia i spraw-
dzenia wypracowanych rozwiązań 
w praktyce. Osiągnięcie zakładanych 
rezultatów zagwarantowała innowa-
cyjna formuła łącząca pracę edukato-
rów i artystów z obszarów sztuk wi-
zualnych, rzemiosła, muzyki, praktyk 
ruchowych oraz performatywnych. 

Obecny projekt jest drugą, roz-
szerzoną edycją prowadzonego przez 
M-GCK w 2019 roku działania, któ-
re było współfinansowane w ramach 
programu Bardzo Młoda Kultura 
Świętokrzyskie, nastawionego na po-

trzebę budowania dobrej i silnej rela-
cji dzieci z ich nauczycielami w pro-
cesie edukacji, działaniach twórczych 
oraz oddziaływaniach wychowaw-
czych (otrzymaliśmy dofinansowanie 
pośród najlepszych w województwie 
świętokrzyskim). Projekt z założenia 
był działaniem pilotażowym, a zebra-
ne doświadczenia z jego przebiegu 
i realizacji wskazywały na potrzebę 
dalszej realizacji tego typu działań 
i konieczności pozyskania kolejnych 
środków finansowych. W ramach 

projektu zrealizowano cykl pięciu 
warsztatów twórczych dla nauczycie-
li, które spotkały się z bardzo dużym 
zainteresowaniem i pozytywnym od-
biorem. 

Gotowi do sztuki BIS

„Gotowi do sztuki BIS” to cykl 
szkoleniowy prowadzony przez do-
świadczone w pracy z dziećmi oraz 
dorosłymi tandemy: artystów i edu-
katorów z obszarów sztuk wizual-
nych, rzemiosła, muzyki i praktyk 
ruchowych. Warsztaty były prowa-
dzone aktywizującymi metodami, 
w oparciu o wiedzę i doświadczenie 
edukatorów oraz artystów. 

Najpierw przeprowadziliśmy 
laboratoria twórcze z nauczyciela-
mi, podczas których przedstawiali-
śmy zasadnicze nurty swojej pracy 
i wspólnie z uczestnikami poszuki-
waliśmy inspiracji do wykorzysty-
wania tych działań ze sztuką w pracy 
z najmłodszymi dziećmi. Równolegle 
do warsztatów dla nauczycieli był 

prowadzony cykl tutoringowy, czy-
li współpraca z przedszkolami i na-
uczycielami w nich pracującymi. 

Oto niektóre z warsztatów, które 
realizowaliśmy w okresie wiosenno-
-letnim. 

„Przystanek Sztuka” – prowa-
dzące Weronika Idzikowska i Ju-
styna Kowalczyk (jednocześnie ko-
ordynator i pomysłodawca projektu).

Przyjrzeliśmy się rozmaitym 
nurtom „włączania” najmłodszego 
uczestnika kultury w procesy twór-
czej ekspresji i eksploracji bazujące 
na ruchu, barwach, muzyce i dające 
przestrzeń do poszukiwań, obserwa-
cji, poznawania siebie, doświadczeń 
zmysłowych poruszających ciałem. 
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Laboratorium „Szkiełko i oko” 
– prowadzący Paweł Kula. 

Uczestnicy laboratorium poznali 
sposoby i techniki eksperymentowa-
nia z obrazem fotograficznym, kolo-
rowymi foliami, światłem, cieniami. 

Laboratorium „W krainie barw 
i faktur”- prowadząca Alicja Bie-
lawska. 

Wprowadzanie małych dzieci 
w świat sztuki z uwzględnieniem ich 

możliwości percepcyjnych i wrażli-
wości wpływa na rozwój ich inteli-
gencji emocjonalnej i odpowiada na 
potrzeby: doznawania, odkrywania 
rzeczywistości różnymi zmysłami, 
eksperymentowania, poczucia spraw-
czości, uczestniczenia w twórczej za-
bawie. 

Laboratorium „Linia w ruchu” 
– prowadzący Monika Kiwak. 

Badaliśmy relację pomiędzy tań-
cem, jako materią o wymiarze prze-
strzennym i emocjonalnym a znakiem 
graficznym, jako „przedłużeniem” 
ciała i akcji. Eksperymentowaliśmy 
z ruchem i plastyką. 

Laboratorium „Hafty” – prowa-
dzący Monika Drożyńska.

Monika Drożyńska od kilku lat 
prowadzi artystyczną akcję „Wyha-
ftuj się!” podczas której uczestnicy 
za pomocą tradycyjnej metody haftu 
mogą wyrazić swoje emocje. Tkani-
nę, która w ten sposób powstaje ar-
tystka zabiera w różne miejsca świata 
tworząc mozaikę myśli, nastrojów 
i kultur. 

Laboratorium „Sztuka-Akcja” 
– prowadząca Cecylia Malik.

Cecylia Malik to artystka wyróż-
niona w 2019 roku nagrodą im. Ka-
tarzyny Kobro, prowadzi działania 
artystyczne które łączy z akcjami 
społecznymi. W swojej praktyce wy-
korzystuje rozmaite formy działań 
performatywnych, realizowała hap-

peningi uliczne, protesty i manife-
stacje. Jest artystką zaangażowaną 
w ekologię i ochronę środowiska. 
Podczas warsztatów nauczyciele za-
projektowali własną manifestację, 
łącznie z wykonaniem strojów, haseł 
i scenariusza. Następnie wykorzystu-
jąc lokalny potencjał przyrodniczy 
i doświadczenia Cecylii zastanowią 
się jak kształtować wśród dzieci po-
stawę proekologiczną. 

Projekt zakończy się jesienią, 
podsumowany multimedialnym wy-
dawnictwem opisującym wszystkie 
nasze działania. 

Tekst: Maria Stachuczy
Zdjęcia: Magdalena Szczoczarz

Pandemia koronawirusa spowodowała, że ze względu 
na własne bezpieczeństwo oraz obostrzenia wybierali-

śmy  zajęcia i rozrywkę na świeżym powietrzu. 
Jednym z pomysłów na naukę przez zabawę w Szy-

dłowie  było stworzenie  gry terenowej po naszym mia-
steczku. Pracownik Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
w Szydłowie, a zarazem przewodnik świętokrzyski Marta 
Wolny-Boś  obmyśliła plan, a rozwiązanie zagadek i szu-
kanie nagrody należało już do gracza. Rodzinny spacer po 
Szydłowie to jednocześnie przygoda! Lubisz zagadki i de-
dukcję? Zapraszamy do zabawy.

Maria Stachuczy

Gra terenowa po Szydłowie
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Świętokrzyskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społeczno-Kultural-

nych realizowało projekt „Szydłów w 
parze z naturą”, który otrzymał dofi-
nansowanie w konkursie grantowym 
„Działaj Lokalnie 2020”. 

W ramach re-
alizacji projektu 
stworzyliśmy nową 
ścieżkę spacero-
wą wokół murów 
miejskich od strony 
północno-zachod-
niej miasta. Ścieżka 
była już wykorzy-
stywana tego lata 
podczas nocnego zwiedzania Szydło-
wa. Wcześniej trasa była niedostępna 
w całości, a po uporządkowaniu stała 
się kolejną atrakcją turystyczną. 

Na trasie umieszczono tabliczki 
informacyjne opisujące rzadkie rośli-
ny, zwierzęta i odkrywki geologicz-
ne. Urozmaicona rzeźba terenu, mury 
miejskie, liczne gatunki fauny i flo-
ry – to wszystko sprawia, że ścież-
ka jest bardzo atrakcyjna widokowo 
i przyrodniczo. W ramach projektu 
umieszczono na trasie przydatne, ale 
też pięknie wyglądające domki dla 
owadów i ptaków. 

Szydłów w parze z naturą

Nasze działania zakończyło na-
granie filmu promującego to miejsce 
jak i cały projekt. W roli głównej 
Czarownica Szydłocha.

Prezes ŚSISK
Robert Stachuczy

W tym roku obchody Dnia Strażaka w naszej gminie 
odbyły się 10 maja. Za sprawą wprowadzonych 

ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19, uro-
czystości miały charakter symboliczny, bez większych 
zgromadzeń.

Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki przed kościołem 
Św. Władysława w Szydłowie. Następnie poczet sztanda-
rowy na czele z Komendantem Miejsko-Gminnym ZOSP 
RP w Szydłowie druhem Marcinem Paździochem przema-
szerował do kościoła.

W intencji Druhów Strażaków, Zmarłych Strażaków 
oraz ich Rodzin z Gminy Szydłów, Mszę Świętą odprawił 
ks. proboszcz Ryszard Piwowarczyk oraz ks. prefekt Se-
bastian Wideł.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. proboszcz Ryszard 
Piwowarczyk podkreślił znaczenie funkcjonowania 
Ochotniczy Straży Pożarnych w życiu społecznym i kul-

Symboliczne obchody Dnia Strażaka

turalnym oraz podziękował za ich codzienną służbę, którą 
wykonują z narażeniem własnego życia.

S. Celejowski
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Ścieżka sensoryczna w Korytnicy
W dniu 18 września br. Stowa-

rzyszenie „Lepiej dla wsi” 
zakończyło Projekt Grantowy pt. 
„Dziecięcy ogród zmysłów - stwo-
rzenie ścieżki sensorycznej i małego 
ogrodu dla najmłodszych” realizo-
wany z programu Działaj Lokalnie 
2020. Ścieżka powstała dzięki duże-
mu zaangażowaniu i pracy społecznej 
mieszkańców Korytnicy.

SLdW

Kuchnia pełna obfitości w Korytnicy
W dn. 12 września br. w Koryt-

nicy odbyła się konferencja 
podsumowująca pt. „Kuchnia pełna 
obfitości jako miejsce rozwijania pa-
sji mieszkańców Korytnicy” realizo-
wana w ramach Projektu Grantowego 
LGD Białe Ługi „Działania promują-
ce pasje mieszkańców”.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary 
Wiejskie. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie 

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pt. „Kuchnia pełna obfitości jako miejsce rozwijania pasji mieszkańców Korytnicy” realizowana 
w ramach Projektu Grantowego „Działania promujące pasje mieszkańców”

Wniosek zrealizowała Ochotnicza 
Straż Pożarna w Korytnicy.

Projekt obejmował warsztaty 
z dietetykiem dla seniorów oraz mini 
kurs gotowania: szybkie i zdrowe 
zupy, odczarowujemy pizzę oraz nie-
słodkie gofry.

OSP Korytnica

Sukcesy Lacrima Arabians w Michałowie
W ostatni weekend września br. Ośrodek 

Jeździecki Lacrima Arabians z Szy-
dłowa brał udział w XI Sportowych Mistrzo-
stwach Polski Koni Arabskich Czystej Krwi 
w Michałowie. 

Na starcie zameldowało się 45 zawodni-
ków dosiadających 39 koni. Lacrima Ara-
bians zdobyła II miejsce w Classic Pleasure 
Open, III miejsce w Hunter Pleasure Open 
i V miejsce w Native Costume. Miejsca na 
podium wywalczyła Helena Patrzałek na ko-
niu CAR.

Ośrodek Jeździecki
Lacrima Arabians
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Tegoroczne Święto Śliwki, tak jak 
wiele innych imprez masowych 

w województwie świętokrzyskim nie 
mogło zostać zorganizowane. Miejmy 
nadzieję, że w przyszłym roku wszyst-
ko odbędzie się zgodnie z planem. 

Nasi sadownicy niezmiennie dbają o chlubę gminy Szy-
dłów, czyli świeżą i wędzoną śliwkę. Tymczasem M-GCK 
wymyśliło nowy konkurs kulinarny pod nazwą „Złota 
Śliwka”. Tej jesieni zorganizowaliśmy jego pierwszą edy-
cję, polegającą na przygotowaniu powideł lub konfitur 
z szydłowskich śliwek. Już teraz zapraszamy do uczestnic-
twa w tym konkursie w przyszłym roku. Rozstrzygnięcie 
konkursu planowane jest podczas kolejnej edycji Święta 
Śliwki. Na zdobywcę pierwszego miejsca już czeka nie-
zwykły puchar „Złotej Śliwki”.

Maria Stachuczy

Złota Śliwka

W lipcu i wrześniu dwukrotnie mogliśmy zobaczyć 
Szydłów w popularnej śniadaniówce TVP2 „Py-

tanie na śniadanie”.

W lipcu program nagrywano w ramach kampanii Pol-
skiej Organizacji Turystycznej „Odpoczywaj w Polsce”. 
Koordynatorem kampanii w naszym województwie była 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świę-
tokrzyskiego. Z naszego regionu wybrano tylko cztery 
destynacje, w tym Szydłów. Program nagrywano na dzie-
dzińcu zamkowym, 23 lipca. Chwaliliśmy się tym, co 
mamy najlepsze: wspaniałym dziedzictwem kulturowym 
z udziałem średniowiecznych dam i rycerzy oraz sadow-
niczym bogactwem gminy – śliwkami. Emisja programu 
odbyła się 26 lipca. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz składa 
serdeczne podziękowania:

Dwa razy w „Pytaniu na śniadanie”
- pracownikom Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 

w Szydłowie za przygotowanie aranżacji i udział w pro-
gramie,

- Bractwu Rycerskiemu Zamku Szydłów: Paweł Kra-
kowiak, Antoni Gardynik, Damian Majerowicz, Jan Bil-
ski, Martyna Wojtasińska za udział w programie,

- sadownikom z Gminy Szydłów za przekazanie śliwek 
na potrzeby programu: Tadeuszowi Gracy, Zbigniewowi 
Głogowskiemu, Leszkowi Wójcikowi i Sylwestrowi Ce-
lejowskiemu.

W dn. 18 września Gmina Szydłów była promowana na 
żywo, z plenerowego studia w Warszawie. Aneta i Krzysz-
tof Grochowscy z Woli Żyznej opowiadali o walorach 
szydłowskich śliwek i przetworach z dodatkiem tych szla-
chetnych owoców. Przepytywali ich Marzena Rogalska 
i Tomasz Kammel. Redaktorów szczególnie zainteresowa-
ło to, że Szydłów określany jest mianem polskiej stolicy 
śliwki, padły pytania o wędzenie owoców, a także o famu-
łę, przed laty popularną zupę śliwkową. Dziennikarze byli 
zaskoczeni ilością i smakowitością potraw z dodatkiem 
śliwek, które własnoręcznie przyrządziła pani Aneta. Na 
koniec padły życzenia, żeby Gmina Szydłów nie produko-
wała 40% ale 80% produkcji krajowej śliwki. 

Piotr Walczak
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Ogólnopolski Plener Malarski Szydłów 2020
W połowie sierpnia br. odbył się Ogólnopolski Ple-

ner Malarski „Szydłów 2020” organizowany przez 
Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. 

Gminna instytucja kultury organizuje plenery malar-
skie od 2007 r. Przez ostatnie dwa lata nie odbywały się, 
ze względu na remonty zabytkowych obiektów Szydłowa. 

Komisarzem pleneru był pochodzący ze Staszowa 
Norbert Palmer. Poza nim, obrazy malują artyści, którzy 
przyjechali do naszego miasteczka z całej Polski: Krzysz-
tof Ciecieląg – Radom, Józef Machała – Rzeszów, Andrzej 
Kozera – Pińczów,  Joanna Duma – Tarnobrzeg, Joanna 
Biskup – Kielce, Sylwia Caban – Warszawa,  Dominika 
Paczkowska – Krosno,  Barbara Kochan – Rzeszów, Roma 
Medyńska – Rzeszów, Iwona Bać – Rzeszów, Małgorzata 
Sarnecka – Rzeszów, Jacek Ożóg – Kraków.

Wernisaż kończący plener odbył się w Jagiellońskim 
Pałacu Królewskim w dn. 14 sierpnia br. 

Maria Stachuczy
Zdjęcia: Piotr Walczak

Uczestnicy tegorocznego pleneru.

Podczas wernisażu, od lewej: dyrektor M-GCK Maria Sta-
chuczy, kurator pleneru Norbert Palmer, burmistrz Miasta 
i Gminy Andrzej Tuz.
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Lisi Kamień k. Szydłowa, czyli 
tereny nieczynnych kamienio-

łomów wapienia, stał się w sierpniu 
br. areną widowiskowych zmagań 
motocyklistów.

W dn. 15 sierpnia br. około 50 
zawodników z południowo-wschod-
niej Polski i Mazowsza uczestniczy-
ło w 3. Królewskim Cross Country. 
Imprezę zorganizował Marek Król, 
który na motocyklu crossowym jeź-
dzi od blisko 50 lat. Przedsięwzięcie 
w dużym stopniu pomógł zorganizo-
wać Urząd Miasta i Gminy Szydłów. 
Burmistrz Andrzej Tuz objął zawody 
patronatem honorowym. 

Sukces organizacyjny tej imprezy 
sprawił, że już 30 sierpnia br. w Szy-
dłowie odbyła się 4. Runda Pucharu 
Południowej Polski Cross Country. 
Organizatorem imprezy był Kielec-
ki Klub Motocyklowy WENA, któ-
ry od 8 lat współorganizuje zawody 
mistrzowskie o Puchar Południowej 
Polski Cross Country. Obejmuje on 
swoim zasięgiem pięć województw: 
świętokrzyskie, podkarpackie, mało-
polskie, śląskie i lubelskie. Czwarta 
runda początkowo miała się odbyć 
w Dąbrowie Górniczej ale po pozy-
tywnych echach 3. Królewskiego 
Cross Country i zgodzie burmistrza 
Miasta i Gminy Szydłów, podjęto 
decyzję o przeprowadzeniu imprezy 
w Szydłowie. Na starcie stanęło po-
nad 100 motocykli, a zawodnicy ry-
walizowali w kategoriach juniorskich 
i seniorskich. 

Obydwie imprezy odbyły się przy 
udziale miejscowej publiczności, 
przy czym największym zaintereso-
waniem wykazała się młodzież. 

Piotr Walczak

Cross Country na Lisim Kamieniu
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W maju i czerwcu 2020 r. Urząd Miasta i Gminy Szy-
dłów wraz z archeologiem Tomaszem Olszackim 

zrealizował siedmioodcinkowy serial pt. #PolakwSzydło-
wie. Tomasz Olszacki opowiada w nim o wyjątkowości 
pałacu królewskiego w Szydłowie. Do tej pory wszyst-
kie odcinki wyświetlone zostały na Facebooku ponad 71 
tys. razy. Filmy są również dostępne na kanale YouTube 
Gminy Szydłów. Warto je obejrzeć, gdyż prezentują ak-
tualny stan wiedzy na temat szydłowskiego zamku. Filmy 
zapoczątkowały także facebookową akcję, która polegała 
na zrobieniu sobie zdjęcia w Szydłowie, oznaczenia go 
hasztagiem #PolakwSzydłowie i nominowania do akcji 
kolejnych osób. 

Swoistą kontynuację pierwszych siedmiu filmów sta-
nowi 12 odcinków serialu „Archeolog w Szydłowie”. 
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
-Kulturalnych zrealizowało zadanie publiczne pn. „Histo-
ryczne skarby Szydłowa” dofinansowane z budżetu Gmi-

ny Szydłów. W ramach projektu współfinansowany był 
kolejny etap prac archeologicznych w północnej części 
zamku, a postęp prac można było śledzić dzięki kolejnym 
odcinkom filmów „Archeolog w Szydłowie”. Seria wzbo-
gacona była o ciekawostki historyczne i architektoniczne 
założenia zamkowego. Do tej pory na FB filmy obejrzano 
ponad 23 tys. razy. Naturalnie największą popularnością 
cieszył się drugi odcinek, kiedy archeolog odkrył w wyko-
pie bombę lotniczą. W dn. 23 lipca konieczna okazała się 
ewakuacja osób z centrum Szydłowa, podczas usuwania 
niewybuchu przez saperów wojskowych. Za miarę popu-

Archeologicznie, bombowo, filmowo

larności filmów niech posłuży fakt, że pod koniec badań, 
Tomasz Olszacki był proszony w wykopie o... autograf. 
Same badania podlegają teraz analizie i interpretacji. Już 
teraz jednak można przyjąć z dużą dozą prawdopodobień-
stwa, że uważany do tej pory za kazimierzowski, północny 
dom zamkowy, powstał wcześniej – za czasów Władysła-
wa Łokietka. 

Ten rok w ogóle był bardzo filmowy, jeśli chodzi o pro-
mocję miasta i gminy. Po rocznej pracy, zakończono re-
alizację filmu „Szydłów. Autentyczna podróż w czasie”. 
Produkcja filmu była możliwa dzięki bardzo dużemu 
wsparciu firmy EKOPLON z Grabek Dużych oraz zaan-
gażowaniu wolontariuszy, pracowników UMiG, M-GCK 
i Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów. Pomocy przy 
produkcji udzieliły także LGD „Białe Ługi”, LOT „Czym 
chata bogata”, Ośrodek Jeździecki Lacrima Arabians, Pa-
rafia Rzymskokatolicka w Szydłowie oraz Koło Łowieckie 
Nr 2 „Odyniec” w Kielcach. Do tej pory film wyświetlony 
został łącznie 30 tys. razy w serwisach Facebook i YouTu-

Tomasz Olszacki

be. Premiera filmu miała miejsce w czerwcu podczas wo-
jewódzkiej inauguracji sezonu turystycznego. 

Piotr Walczak
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W przedwojennym Szydłowie mieszkało wiele osób 
narodowości żydowskiej. Według danych starostwa 

z 1933 r. aż 740 osób deklarowało się, jako osoby wyznania 
mojżeszowego, stanowiło to około 30% mieszkańców na-
szego miasta. Prawie wszyscy zostali zamordowani w hi-
tlerowskimi obozie zagłady w Treblince. Tylko 27 osób 
znajduje się na liście z roku Żydów z Szydłowa, którzy 
przeżyli wojnę. Listę sporządzono w 1947 r., znajduje się 
ona w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. 

Poniżej przestawiamy losy czteroosobowej rodziny 
Osełków, która do roku 1942 mieszkała w rynku w Szy-
dłowie. W czasie wojennej pożogi znaleźli schronienie 
w Dobrowie znajdującym się 11 kilometrów od Szydłowa, 
u Mikołaja i Agnieszki Kręciszów. W powojennych ze-
znaniach pochodzących z 1948 r. Mikołaj Kręcisz mówił: 
„Od jesieni 1942 r. przetrzymywałem u siebie w zabudo-
waniach, do chwili wyzwolenia Polski cztery osoby na-
rodowości żydowskiej, to jest: Osełkę Pińcia, jego brata, 
siostrę i ich matkę. W sierpniu 1944 r., gdy wojska Ar-
mii Czerwonej wstąpiły na nasze tereny, wyszli ode mnie 
i wraz z wojskiem na czołgu pojechali do Szydłowa1”.

Jak udało nam się ustalić na podstawie Dzienników ze 
Szkoły Podstawowej w Szydłowie, w których wciąż moż-
na podziwiać oceny Pinkusa Osełki, urodził się on 15 lipca 
1914 r. w naszym mieście. W czasie wojny był więc mło-
dym, niespełna trzydziestoletnim mężczyzną, stojącym 
zapewne na czele całej rodziny – rodzeństwa oraz matki, 
bowiem tylko jego Mikołaj Kręcisz wymienił z pełnego 
imienia i nazwiska. 

W Staszowie mieszka do dzisiaj siostrzenica M. Krę-
cisza – Maria Stradomska, która również przyczyniła się 
do szczęśliwego przechowania rodziny Osełków. W roz-
mowie z nami wspomina: „Ja, jako malutka dziewczynka 
nie miałam zbyt dużego, bezpośredniego kontaktu z nimi, 
ponieważ rodzina bała się, żebym z dziecięcą naiwnością 
przypadkiem komuś nie rozpowiedziała o zaistniałej sytu-
acji. Miałam wówczas 6 lat, urodziłam się bowiem 1936 
r. Wujek miał dom, który był kryty strzechą. Na poddaszu 
istniało takie zagrodzone miejsce, gdzie Żydzi mieli swoje 
łóżko i swój kącik. To wszystko było w sprytny sposób 
ukryte na wypadek nagłej rewizji, wujek cały strych dosto-
sował do tych nowych naszych lokatorów. Kiedy wszyscy 
domownicy byli w polu, to Osełkowie schodzili na dół, do 
kuchni i gotowali różne potrawy, nic dziwnego, że z komi-
na wydostawał się dym. Sąsiadów zaczęło to interesować, 
zastanawiać, pytali mnie, kto jest w domu, „bo dym z ko-
mina idzie”? Wtedy ja mówiłam, że spalałam śmieci albo 
robiłam dla wujostwa kawę, aby im zanieść na pole. 

Mimo młodego wieku byłam w to wszystko zaangażo-

wana i świadoma niebezpieczeństwa. Wujek miał kilkoro 
rodzeństwa i każdy z nich wiedział, że przetrzymuje Ży-
dów. Mało tego, wszyscy pomagali mu, jak tylko mogli. 
W tamtym czasie nie było łatwo wyżywić pięć dodatko-
wych osób, więc każdy z rodzeństwa starał się zorgani-
zować jakieś jedzenie, którym dzieliliśmy się z Osełkami. 
Nowi domownicy robili sobie od czasu do czasu pranie 
i pamiętam, że na podwórku mieli nawet specjalny sznur 
ukryty za płotem, żeby mogli tam bezpiecznie wieszać 
ubrania. Zazwyczaj ja zbierałam ich suche rzeczy, gdyż 
oni niechętnie wychodzili ze swojej kryjówki. Tylko nocą 
starali się ją ostrożnie opuszczać, by chociaż na chwilę 
zaczerpnąć świeżego powietrza. Najstarszy z Osełków 
zawsze mi powtarzał: „Marysiu, pamiętaj, żebyś nigdy ni-
komu o nas nie powiedziała”. To samo ciągle mówiła mi 
moja mama, wujek, ciocia i cała rodzina. 

Jak żydowska rodzina 
Osełków przeżyła wojnę?

Maria Stradomska opowiada Julii Poniewierskiej i o. 
Pawłowi Mazance jak jej rodzina przechowywała Osełków 
z Szydłowa, Staszów 2017 r.

Po wojnie, niektórzy ze znajomych mówili do nas: „To 
na pewno wzbogaciliście się na Żydach?”. To nie była 
prawda, bowiem ci Żydzi nie byli bogaci, a my nie robi-
liśmy tego dla wzbogacenia się. To przecież byli zastra-
szeni ludzie, szukający pomocy, wujek ich dobrze znał, 
dlatego zdecydował się na pomoc. Przed wojną Osełkowie 
chodzili po wsiach i skupowali skóry, pierze, jajka, masło 
i tego rodzaju artykuły. Z Szydłowa do Dobrowa nie było 
daleko, a więc z pewnością znali to miejsce, wiedzieli, że 
wujka dom stoi nieopodal lasu, więc jest tam w miarę bez-
piecznie i dlatego poprosili go o pomoc. 

Nie wiem czy sąsiedzi wiedzieli, że przechowujemy 
Żydów? Być może zdawali sobie z tego sprawę, ale nikt 
nic złego nie powiedział ani nikomu nie doniósł. Ukrywali 
się u nas przez prawie dwa lata.

Wreszcie przyszło upragnione wyzwolenie. Pamiętam 
dokładnie ten dzień: pasłam krowy z koleżanką. Było go-
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rące lato, na polach trwały żniwa. Nagle ktoś zaczął krzy-
czeć, że we wsi są już Rosjanie, że widać już czołgi, że nas 
w końcu wyzwolili… Tak też było, wkrótce zobaczyłam 
pierwszy, radziecki czołg w Dobrowie. Ludzie zaczęli się 
cieszyć, zbierać kwiaty dla Rosjan, panowała ogólna ra-
dość. I właśnie wtedy ze strychu zeszli Osełkowie. Pierw-
szym, rosyjskim czołgiem pojechali do Szydłowa. Dosko-
nale pamiętam tę radość, jacy byli szczęśliwy i wdzięczni 
nam wszystkim, że przeżyli. Siedząc już na czołgu krzy-
czeli: „Niech żyje Mikołaj Kręcisz z rodziną i Kręciszo-
wa „Ćmirka”, która na nas nie szczekała!”. Wujek miał 
właśnie takiego psa, który zawsze szczekał na obcych. 
Wieczorem, jak oni wychodzili na powietrze, to ku zdzi-
wieniu wszystkich Ćmirka była spokojna i nigdy na nich 
nie zaszczekała. Niestety, to było ostatni dzień, w którym 
mieliśmy kontakt z rodziną Osełków. Po wojnie wujek Mi-
kołaj próbował nawiązać z nimi kontakt, ale się nie udało. 
Zostały po nich buty, jakieś zielone kapy oraz pierzyna2”. 

Rodzinę Osełków wspominał również Władysław Po-
niewierski, który zaraz po wyzwoleniu był Szydłowie. Wi-

dział jak do Szydłowa, wraz z wojskami rosyjskimi wje-
chali Osełkowie krzycząc radośnie: „Niech żyje Mikołaj 
Kręcisz, jego rodzina i Kręciszowa suka, która na nas nie 
szczekała!”.

Nie wiemy obecnie, jakie były dalsze losy rodziny 
Osełków Szydłowa. W latach pięćdziesiątych Mikołaj 
Kręcisz w swoich zeznaniach wspomniał: „W 1946 r. 
Osełkowie przebywali w Częstochowie, ponieważ spotka-
łem jednego Żyda w Chmielniku, który mi to powiedział. 
Gdzie obecnie przebywają tego nie wiem3”. Odtworzenie 
dalszych, powojennych losów rodziny Osełków wymaga 
dalszych poszukiwań.

Julia Poniewierska

1 Akta IPN w Kielcach: IPNKI 126/364.
2 Wywiad z Marią Stradomską przeprowadzony w Staszowie 
13.08.2017 r.
3 Akta IPN w Kielcach: IPNKI 126/364.

1. w WOJEWÓDZTWIE, 20. w KRAJU

Branżowe pismo samorządu te-
rytorialnego „Wspólnota” opu-

blikowało kolejną edycję rankingu 
„Liderzy samorządowych inwesty-
cji 2017-2019”. W zestawieniu tym, 
wśród małych miast, Szydłów znalazł 
się na 20. miejscu w kraju i 1. w woje-
wództwie świętokrzyskim. Pod uwa-
gę brano średnie wydatki inwestycyj-
ne per capita czyli w przeliczeniu na 
jedną osobę. Ranking „Wspólnoty” 
od lat jest najbardziej wiarygodnym 
źródłem w odniesieniu do porówny-
wania osiągnięć poszczególnych sa-
morządów. Pod uwagę brane są tylko 
mierzalne wskaźniki.

Red.
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W tym roku Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury uruchomiło 

nową ofertę na zwiedzanie Szydłowa. 
W okresie wakacyjnym organizowa-
liśmy niezwykłe, bo nocne zwiedza-
nie naszych obiektów zabytkowych. 
Dodatkową atrakcją był spacer z po-
chodniami nową trasą turystyczną 
u podnóży zamku od strony północ-
no-zachodniej. 

Nowa oferta cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem turystów 
z całej Polski. Kierując się obostrze-
niami i przepisami związanymi z epi-
demią Covid-19 musieliśmy przyj-
mować do grupy określoną liczbę 
osób. Rezerwacji należało dokony-
wać wcześniej, gdyż co tydzień mie-
liśmy pełną listę chętnych. W przy-
szłe wakacje na pewno będziemy 
kontynuować tę formę zwiedzania 
miasteczka, wzbogaconą o kolejne, 
interesujące atrakcje. 

Na zakończenie wakacji i ostat-
niego nocnego zwiedzania Szydłowa 
w tym sezonie, M-GCK przygotowa-
ło pokazy ognia w wykonaniu Azis 
Light Fireshow. Cieszyły się sporym 
zainteresowaniem wśród uczestni-
ków zwiedzania i mieszkańców.

Maria Stachuczy
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