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Szopka na szydłowskim rynku
Trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez Wigilij-

nej wieczerzy, kolęd, choinki i oczywiście szopki czyli 
przedstawień betlejemskiej groty w której narodził się Je-
zus. Ten piękny i poruszający ludzkie serca zwyczaj za-
wdzięczamy św. Franciszkowi z Asyżu. To on w 1223 roku, 
wraz ze swymi współbraćmi w niewielkiej włoskiej miej-
scowości Greccio urządził pierwszą betlejemską stajenkę 
z biblijnym postaciami. Początkowo szopki zaczęły powsta-
wać przy klasztorach franciszkańskich. Z czasem ten prosty 
sposób prezentowania ewangelicznych treści przejął cały 
katolicki świat. W Polsce tradycja ta zapoczątkowana zosta-
ła u schyłku XIII wieku przez zakon franciszkanów, który 
w tym czasie osiedlił się w kraju nad Wisłą. Od ośmiuset lat 

szopki cieszą się taką samą popularnością i można śmiało 
mówić, że są fenomenem kulturowym. Możemy je spotkać 
nie tylko w kościołach ale także w wielu domach oraz na 
miejskich rynkach, placach i skwerach.

W tym roku z inicjatywy Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury w Szydłowie powstała, pierwsza we współcze-
snej historii miasteczka, Bożonarodzeniowa Szopka na 
szydłowskim rynku. Dzięki pracownikom M-GCK już 
w pierwszych dniach grudnia można było odwiedzić be-
tlejemską stajenkę, w której oprócz Dzieciątka Jezus i czu-
wających nad nim Anioła, Maryi i Józefa, można zobaczyć 
trzech Króli z darami, a także Pastuszka. Nie zabrakło rów-

nież zwierząt: owiec, osiołka i krowy. W nocy drogę do 
stajenki oświetla gwiazda, która niegdyś przywiodła trzech 
Mędrców ze wschodu do prawdziwego Betlejem. Do szy-
dłowskiej szopki wiedzie choinkowa aleja. Każde drzewko 
zostało udekorowane przez inne sołectwo z naszej Gminy. 
Piękne aranżacje to wyraz jedności i zaangażowania całej 
społeczności Gminy Szydłów w to piękne dzieło. Składa-
my serdeczne podziękowania dla Nadleśnictwa Staszów za 
ofiarowanie choinek oraz pracownikom Urzędu Miasta za 
ich dostarczenie i instalację.

dr Kamila Pytowska
Fot. Piotr Walczak
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W powitaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy 
Szydłów Andrzej Tuz, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Katarzyna Skuza, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Głogowski, radni oraz druhowie strażacy na 
czele z prezesem OSP Szydłów Stanisławem Wojterskim.

Zakup samochodu sfinansowano z budżetu Gminy Szy-
dłów – 354.000,00 zł, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – 320.000,00 zł, 
Komedy Głównej Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
– 50.000,00 zł, Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Kielcach 
– 40.000,00 zł, Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskie-
go – 20.000,00 zł, Starostwa 
Powiatowego w Staszo-
wie – 6.000,00 zł, środ-
ków własnych Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szydło-
wie – 890 zł. Łączny koszt 
zakupu zamknął się kwotą 
790.890,00 zł.

Nowy samochód pożarniczy OSP Szydłów

Samochód uterenowiony marki MAN typ. TGM 
13.290 wyposażony jest m.in. w napęd 4x4, automatycz-
ną wyciągarkę, instalację szybkiego natarcia, nowoczesną 
autopompę, działko bojowe. Zastąpił wysłużonego Stara 
244 typ. Jelcz, który w jednostce Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Szydłowie służył od ponad trzydziestu trzech lat.

Pozyskanie nowego samochodu bojowego zbiegło się 
ze 100-leciem OSP w Szydłowie, którego obchody plano-
we są pod koniec czerwca 2021 r.

Sylwester Celejowski
Zdjęcia: S. Celejowski, P. Walczak

W dniu 25 listopada br. odbyło się uro-
czyste powitanie nowo zakupione-

go, średniego samochodu pożarniczego 
maki MAN typ. TGM 13.290 dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Szydłowie.
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OSP Jabłonica z nowym samochodem
W dniu 14 grudnia br. odbyło się uro-

czyste powitanie nowo zakupio-
nego lekkiego samochodu pożarniczego 
marki Renault Master dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jabłonicy.

Zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki OSP w Jabłonicy, gmina Szydłów” sfinansowano z bu-

dżetu Gminy Szydłów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W powitaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy 
Szydłów Andrzej Tuz, Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Zbigniew Głogowski, Radny Miejski Marcin Ma-
zur, Komendant Miejsko-Gminny OSP w Szydłowie druh 
Marcin Paździoch oraz druhowie strażacy OSP Jabłonica 
na czele z prezesem jednostki Andrzejem Zapartem.

Wodnej w Kielcach – 40.000,00 zł w ramach programu 
doposażenia jednostek OSP spoza systemu KSRG. Łączny 
koszt zakupu pojazdu zamknął się kwotą 229.600,00 zł.

Zakup samochodu sfinansowano z budżetu Gminy 
Szydłów – 119.600,00 zł, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 70.000,00 zł, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Samochód lekki pożarniczy marki Renault Master 
o mocy 120 kW wyposażony jest m.in. w napęd 4x2, auto-
matyczną wyciągarkę, zbiornik wodny o poj. 1000 litrów, 
agregat pianotwórczy, agregat prądotwórczy oraz nowo-
czesny maszt oświetleniowy. Zastąpi wysłużonego Volks-
wagena Transportera T-4 (rocznik 1993), który w jedno-
stce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy służył od 
ponad piętnastu lat.

W ubiegłym roku OSP w Jabłonicy obchodziła jubile-
usz 50-lecia swojego istnienia. Nowy samochód znacznie 
zwiększy możliwości operacyjne strażaków ochotników 
z naszej gminy. W roku przyszłym minie 100 lat od zało-
żenia pierwszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na 
terenie Gminy Szydłów.

Sylwester Celejowski
Zdjęcia: Piotr Walczak
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W remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej Wola 
Żyzna pomalowano 
salę konferencyjną, 
wymieniono drzwi wej-
ściowe i zainstalowa-
no brodzik do mycia 
sprzętu i wyposażenia 
ochrony osobistej po 
akcjach. Koszt: 6.550 
zł z budżetu Gminy 
Szydłów oraz 6.550 zł 
z MSWIA.

Inwestycje w strażnicach z dofinansowaniem
Ochotnicza Straż Po-
żarna w Jabłonicy 
przeznaczyła 8.000 zł 
środków własnych na 
remont zaplecza sani-
tarno-łazienkowego 
i wymianę drzwi ga-
rażowych w budyn-
ku remizy. Kolejne 
8.000 zł pozyskano 
na te cele z funduszy 
Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Prace re-
montowe wykonywali 
społecznie druhowie 
strażacy z tej jednost-
ki.

Na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuszowie wymieniono 350 m2 pokrycia dachowego wraz z rynnami. 
Finansowanie: 20.000 zł z budżetu Gminy Szydłów oraz 20.000 zł z dotacji MSWiA.
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Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 r.

Wraz z końcem roku, w poszczególnych miejscowościach 
sfinalizowano inwestycje w ramach funduszu sołeckiego. 
Powyższe zestawienie w kolumnie „kwota” zawiera wy-
sokość środków finansowych zabezpieczonych w budże-

cie gminy. Wykoanie w poszczególnych pozycjach może 
się różnić o kilka groszy lub zł.

Zestawił Sylwester Celejowski

Odnowione boisko sportowe w Gackach. Rozbudowane Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku.
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Przy remizie w Rudkach zbudowano solidną altanę. Plac zabaw w Solcu na placu szkolnym.

1,5 mln zł na remont ulicy Soleckiej

W dn. 23 listopada, na 26. Sesji Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, radni zabezpieczyli 1,5 mln 

zł na przebudowę 700-metrowego odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 756 w Szydłowie, czyli ulicę Solecką.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 
Starachowice – Łagów – Szydłów – Stopnica od km 
52+700 do km 53+400 w m. Szydłów” będzie zrealizowa-
ne w 2021 roku. Do końca bieżącego roku zostanie wyło-
niony wykonawca zadania.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz składa 
podziękowania za zaangażowanie w dążeniu do realizacji 
tej inwestycji: radnym Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego, w szczególności radnym z powiatu staszowskiego 
– Pawłowi Krakowiakowi i Markowi Strzale, a także To-
maszowi Jamce – Członkowi Zarządu Województwa.

Droga nr 756 to jedna z dwóch dróg wojewódzkich 
przebiegających przez Gminę Szydłów. Modernizacji wy-
maga jeszcze fragment tej drogi w Solcu oraz odcinek od 
Szydłowa w stronę Rakowa.

UMiG Szydłów

W sierpniu br. na mocy protokołu zdawczo-odbior-
czego nr 41/2020 Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Kielcach, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szy-
dłów, został przekazany nieodpłatnie na rzecz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Korytnicy samochód marki Fiat Ducato 
(rocznik 2009). 

Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu i wkładowi fi-
nansowemu druhów strażaków OSP Korytnica samochód 
został odpowiednio przystosowany do działań ratowni-
czo-gaśniczych poprzez m.in. odpowiednie oznakowanie, 
wykonanie specjalnej komory na sprzęt ratowniczo-gaśni-
czy, poprawę instalacji elektrycznej. 

Zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Staszowie z dnia 10 grudnia 
br. samochód ten został wprowadzony do podziału bojo-

Przystosowano samochód OSP Korytnica

wego, w katalogu jako samochód specjalny pożarniczy 
mikrobus z jednoczesnym nadaniem numerów operacyj-
nych 508T28. 

Sylwester Celejowski
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Gmina Szydłów pozyskała 1.050.000 zł (jeden milion 
pięćdziesiąt tysięcy) na dwa zadania inwestycyjne 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki 
tym środkom częściowo sfinansowana zostanie termomo-
dernizacja szkoły w Szydłowie i zbudowany odcinek sieci 
wodociągowej zasilający Brzeziny i Osówkę.

Inwestycja „Budowa odcinka sieci wodociągowej: 
Szydłów - Brzeziny w ramach zadania pn. „Rozbudowa 
sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłów” zakła-
da budowę odcinka sieci wodociągowej, który zaopatrzy 
w wodę z ujęcia w Szydłowie, mieszkańców miejscowości 
Brzeziny i Osówka. Kwota dofinansowania 500.000 zł.

Projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12” 

obejmuje w swoim zakresie termomodernizację budynku 
pełniącego ważne funkcje społeczne poprzez m. in.: ocie-
plenie stropodachu i ścian, wymianę okien, drzwi i oświe-
tlenia na LED, przebudowę systemów c.o. oraz instalacji 
c.w.u., montaż powietrznej pompy ciepła. Celem projek-
tu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku 
użyteczności publicznej oraz ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych. Kwota dofinansowania 550.000 zł.

W województwie świętokrzyskim z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych przyznano dofinansowania 
dla 86 projektów.

UMiG Szydłów

1 mln 50 tys. pozyskane dla Szydłowa

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na re-
alizację zadania pod nazwą „Przebudowa dachu bu-

dynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”.
Dotacja w wysokości 619.716,00 zł pokryje część 

kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa dachu bu-
dynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”, które-
go głównym celem jest modernizacja dachu sali gimna-

stycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie. 
Korzyści wynikające z realizacji zadania odczują wszyscy 
mieszkańcy gminy, a przede wszystkim uczniowie i pra-
cownicy szkoły.

Na przedmiot inwestycji składają się następujące prace:
- Rozbiórka istniejącego i montaż nowego dachu,

- Wykonanie nowego pokrycia dachu,
- Rozbiórka i wykonanie posadzki sali gimnastycznej,
- Wykonanie instalacji odgromowej i systemu przeciwo-
blodzeniowego dachu,
- Wykonanie przebudowy sanitariatów wraz z wymianą 
urządzeń sanitarnych i instalacji,

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

- Montaż stolarki wewnętrznej wraz z parapetami,
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej,
- Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła,
- Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem 
oświetlenia,
- Uzupełnienie tynków i malowanie, ścian, sufitów i lamperii,
- Demontaż i ponowny montaż wyposażenia.
Całkowity koszt inwestycji wynosi: 1 199 979,67 zł.

UMiG Szydłów

Prace przy sali gimnastycznej na początku grudnia br.
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Informacje Ośrodka Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie informuje 

o możliwości zapisywania się pacjentów do Ośrodka Zdrowia w celu wy-
boru deklaracji Lekarza POZ, Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej, jak rów-
nież Położnej Środowiskowo-Rodzinnej. W celu uzyskania szczegółowych in-
formacji prosimy dzwonić po nr teł. 41 35 45 182 lub 797 531 501.

Przypominamy o obowiązkowym szczepieniu rocznika 2002, 2007 i 2011. 
Jednocześnie informujemy, że będzie możliwość zaszczepienie się przeciw 
COVID-19 w Ośrodku Zdrowia w Szydłowie. Więcej informacji uzyskają 
Państwo pod nr telefonu: 41 35 45 182 lub 797 531 501. 

Ośrodek Zdrowia w Szydłowie, informuje o możliwości zaszczepienia się 
bezpłatną szczepionką przeciw grypie Vaxigrip Tetra.

p.o. Dyrektora SPZOZ w Szydłowie
Tomasz Zych

Godziny przyjęć lekarzy 
w SP ZOZ Szydłów

Lek. 
Grażyna Dulińska-Francuz
Środa: 7.00 - 11.00

Lekarz Elżbieta Michalczyk
Wtorek: 15.00 - 18.00

Lekarz Krystyna Altenberg
Poniedziałek: 8.00 - 11.00

Lekarz Ewa Sala (pediatra)
Poniedziałek: 8.00 - 13.00
Wtorek: 8.00 - 14.00
Środa: 8.00 - 14.00
Czwartek: 8.00 - 14.00
Piątek: 8.00 - 11.00

Lekarz Magda Misiak
Wtorek: 8.00 - 10.00
Czwartek: 8.00 - 10.00

Lekarz Barbara Paciura
Piątek: 8.00 - 12.00

Lekarz Maciej Szymański
Poniedziałek: 15.00 - 18.00
Środa: 15.00 - 18.00
Czwartek: 15.00 - 18.00
Piątek: 15.00 - 18.00

Szlachetna Paczka jest jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych 

projektów społecznych w Polsce. 
Jest oparta na pracy z Darczyńcami 
i Wolontariuszami. To oni pomagają 
Rodzinom w potrzebie. Wolontariu-
sze szukają Rodzin i pracują z nimi. 
Darczyńcy przygotowują dedykowa-
ną pomoc. 

W tym roku akcję w Szydłowie 
zainicjowało Miejsko-Gminne Cen-
trum Kultury. Wspierano panią Hali-
nę, lat 76. Wraz z mężem prowadziła 
gospodarstwo rolne, niestety osiem 
lat temu mąż kobiety zmarł i od tej 
pory jest sama. Kobieta prowadzi 
małe gospodarstwo, na którym sta-
ra się robić wszystko samodzielnie. 
Cieszy się jednak, że jest w dobrej 
kondycji zdrowotnej. Od czasu do 
czasu spotyka się z sąsiadkami, lecz 
z powodu pandemii te spotkania są 
dużo rzadsze i bardzo za nimi tęskni. 
Kobieta utrzymuje się z emerytury, 
która wynosi 1.200 zł. Po odliczeniu 
kosztów związanych z utrzymaniem 
mieszkania (611 zł) na życie pozosta-
je jej ok. 589 zł. 

W sklepach Lewiatan, Spar i Deli-
katesy Centrum znajdowały się pudła 
oznaczone logo Szlachetnej Paczki, 
do których darczyńcy wkładali pro-
dukty dla pani Haliny. 

SZLACHETNA PACZKA W SZYDŁOWIE
Dwunastego 

grudnia, za po-
średnictwem ko-
ordynatora Szla-
chetnej Paczki 
w Busku-Zdroju 
przekazal iśmy 
żywność trwałą, 
środki czystości, 
a także pieniądze 
zebrane na zakup 
węgla. Składa-
my najserdecz-
niejsze podzię-
kowania osobom, które wspomogły 
tegoroczną akcję Szlachetnej Paczki 
w Szydłowie. „W każdym z nas tkwi 
moc czynienia dobra”. Dziękujemy: 
Firmie „Galpol Krzysztof Galus”, 
Agnieszce Molskiej, Alicji Kłonic-
kiej, Ewie Cygan, Katarzynie Skuza, 
Joannie Suchojad, Łukaszowi Gond-
kowi, Zbigniewowi Głogowskiemu, 
Damianowi Karwata, Leszkowi Wój-
cikowi, Piotrowi Walczakowi, Mo-
nice Kwiatek, Pani Agnieszce i Pani 
Monice, pracownikom Miejsko-
-Gminnego Centrum Kultury w Szy-
dłowie oraz wszystkim anonimowym 
darczyńcom, którzy ofiarowali przed-
mioty do Szlachetnej Paczki.

Maria Stachuczy
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W minionym 2020 r. dzięki środkom z funduszu so-
łeckiego w Brzezinach wykonano szereg prac re-

montowych w budynku byłego sklepu GS, obecnie siedzi-
bie Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach.

Zadania i wydatki: 1. Demontaż starych okien i krat 
oraz zakup i montaż nowych okien: cztery okna o wymia-
rach 80 cm x 82,5 cm, dwa okna o wymiarach 80 cm x 140 
cm, zakup i montaż parapetów wewnętrznych bottucino 
gr.3 cm, demontaż blaszanych drzwi wejściowych i krat 
oraz zakup i montaż drzwi aluminiowych ciepłych o wy-
miarach 100 cm x 250 cm (razem 8.905,20 zł). 2. Zakup 
i montaż szczelnego szamba betonowego (1.816,00 zł). 3. 
Zakup środków czystości (603,72 zł). 4. Montaż drzwi ze-
wnętrznych – kuchennych (500,00 zł). 5. Montaż nowej 
instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na kuchnię i magazyn (1.500,00 zł). 6. Remont i mo-
dernizacja łazienki (10.181,00 zł).

Prace remontowe w siedzibie koła rozpoczęto w mie-
siącu lipcu. Grupa mieszkańców, wolontariuszy przystą-
piła do prac porządkowych, usunięto fragmenty ścian oraz 
zagrzybione tynki, przygotowano pomieszczenia do dal-
szych prac. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do osób, które 
bezinteresownie zaangażowały się w prace porządkowe: 
Krzysztof Boś, Konrad Urbański, Ewa Stolarska – Soł-
tys Wsi Brzeziny, Dawid Sobiegraj – Radny z Brzezin, 
Piotr Stolarski, Tomasz Stolarski, Tomasz Jaros, Eli-
za Mrówka, Aleksandra Mrówka, Natalia Pańczyk, 
Agnieszka Ziółkowska.

W sierpniu zostały wymienione okna i drzwi, we wrze-
śniu instalacja elektryczna, w miesiącach październik – 
listopad gruntownie wyremontowano łazienkę. Prace re-
montowe łazienki obejmowały: usunięcie starej betonowej 
podłogi, wybranie podłoża na około 50 cm, skucie tynków 
i odgrzybienie ścian, demontaż starej instalacji hydraulicz-
nej, wykonanie ślepej wylewki, montaż nowej instalacji 
hydraulicznej, przekłucie przez fundament odprowadze-
nia do szamba, ocieplenie podłogi i wykonanie wylewki 
ostatecznej, wymianę instalacji elektrycznej, montaż pod-
wieszanego sufitu, wyrównanie ścian, ułożenie glazury 
na ścianach i podłodze, montaż zestawu podtynkowego, 
armatury łazienkowej,  montaż lustra, gniazdek, włącz-
ników, kinkietu. Prace te zostały wykonane z niezwykłą 
starannością przez Emila Opozdę – Usługi Remontowo-
-Wykończeniowe. 

Realizacja w/w inwestycji wpłynęła na podniesienie 
standardów, poprawę estetyki i funkcjonalności budyn-
ku, który służy do organizacji imprez okolicznościowych 
i kulturalnych dla mieszkańców naszego sołectwa.

Rada Sołecka Wsi Brzeziny

Fundusz sołecki w Brzezinach 2020

Zdjęcia przed i po wykonaniu prac remontowych.

Zdjęcia w czasie remontu: Agnieszka Ziółkowska
Zdjęcia wyremontowanej łazienki: Wytwórnia Fotografii 

Artystycznej J.Zbytek
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Koło Gospodyń Wiejskich w Brze-
zinach po raz pierwszy wydruko-

wało kalendarz. 
Dzięki udziałowi w programie 

Działaj Lokalnie 2020 otrzymało 
środki na realizację projektu „Ocalić 
od zapomnienia”. W ramach projek-

tu zorganizowano cztery tematyczne, profesjonalne sesje 
zdjęciowe. Zdjęcia zrobione podczas sesji posłużyły do 
montażu filmów oraz do wydruku  kalendarza. Modelami 
byli mieszkańcy Brzezin, piękne zdjęcia wykonała Wy-
twórnia Fotografii Artystycznej J. Zbytek. 

Betulankowy kalendarz 2021

Kalendarze Święty Mikołaj 6 grudnia wręczył dzie-
ciom, które brały udział w sesjach zdjęciowych oraz oso-
bom zaangażowanym w realizację inicjatyw i przedsię-
wzięć na rzecz naszej lokalnej społeczności. Kalendarze 

powędrowały także do darczyńców, 
którzy finansowo wspierali nasze 
działania. Cieszymy się, że w ten spo-

sób mogliśmy  podziękować wolontariuszom i darczyń-
com.

Zarząd KGW w Brzezinach

Kilkadziesiąt sygnałów strażac-
kich usłyszeli mieszkańcy Ga-

cek i Mokrego 6 grudnia br. Zaniepo-
kojeni wychodzili z domów i pytali, 
gdzie się pali. Na wybrane podwórka 
wjeżdżał czerwony  samochód OSP 
i zamiast gotowych do akcji straża-
ków, wyskakiwał z niego Święty Mi-
kołaj wraz z pomocnikami. 

Tak wyglądała mikołajkowa ak-
cja rozdawania prezentów dzieciom 
– mieszkańcom Gacek i Mokrego. 
W sumie, prezenty trafiły do 70 dzieci 
z tych sołectw, w wieku od 0 do 12 lat.

– Było bardzo wesoło i sympatycz-
nie – mówi Święty Mikołaj w którego 
wcieliła się Ewelina Górska, sołtys 
Gacek.  – Dzieci były bardzo zasko-
czone taką niecodzienną wizytą i za-
dowolone z otrzymanych prezentów. 
Nie mniej zaskoczeni byli ich rodzice 
– dodaje. 

Pomocnikami Świętego Mikołaja 
były panie z KGW Gacki, głównie 
z Zarządu Koła: Karolina Samiec, 

Bożena Karcz, Ewa Palmąka, Apo-
lonia Sojda, Agnieszka Chelińska, 
Monika Klusek, Ewelina Grosic-
ka, Ilona Strąk i Teresa Redka. 
Rolę dzielnego kierowcy św. Miko-
łaja wziął na siebie Andrzej Klusek 
z OSP Gacki. 

Całą akcję zorganizowano dzię-
ki funduszom pozyskanym z Gminy 
Szydłów w ramach konkursu ofert 
na zadania publiczne, który jest co-
rocznie ogłaszany przez Urząd Mia-
sta i Gminy dla stowarzyszeń. Koło 
Gospodyń Wiejskich w Gackach 
otrzymało dotację 2.600 zł na zadanie 
„Mikołajki jak z bajki w Gackach – 
zimowe spotkania przedświąteczne”. 
Początkowo planowano spotkanie mi-
kołajkowe w remizie, ale ze względu 
na panującą pandemię, zdecydowano 
o rozwożeniu prezentów do każdego 
dziecka indywidualnie.

Piotr Walczak
Zdjęcia: Bożena Karcz

Święty Mikołaj na sygnale
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WSPIERAJ SENIORA
Gmina Szydłów / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szydłowie przystąpili do Programu 
Wspieraj Seniora – Solidarnościowego Korpusu Wsparcia 
Seniorów. Program jest realizowany od 20 października 
do 31 grudnia 2020 r.

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych 
produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność 
wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pande-
mii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

W ramach programu osobom starszym mogą być do-
starczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 
spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów po-
krywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Św. Władysława w Szydłowie 

we współpracy z Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Szydłowie informuje, że w ra-
mach Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa na lata 2014-2020 
przystępuje do Programu 2020. 

Mieszkańcy mogą otrzymać pacz-
ki żywnościowe po uzyskaniu skiero-
wanie, po które należy zgłosić się do 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szydłowie. Żywność 

wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codzien-
nym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli za-
kres tych usług nie wymaga upoważnienia od seniora lub 
udostępnienia danych wrażliwych). Zakres usług na rzecz 
osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitar-
nym. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej udzielą po-
mocy i stosownych wyjaśnień. Jeżeli w Państwa sąsiedz-
twie znajdują się osoby samotne, starsze, wymagające po-
mocy w zrobieniu zakupów prosimy o kontakt z naszym 
Ośrodkiem Pomocy pod numerem telefonu 41 35 45 158.

Agnieszka Makowska

PROGRAM POPŻ
może być przekazana zarówno ro-
dzinom jak i osobom samotnym. Od 
dnia 26 listopada 2020 r. obowiązu-
ją nowe kryteria dochodowe upraw-
niające do pomocy żywnościowej 
w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-
2020 w wysokości do 220% kry-
terium dochodowego określonego 
w ustawie o pomocy społecznej. Do 
pomocy żywnościowej w ramach 
POPŻ uprawnia dochód:

– 1.542,20 zł w przypadku osoby 

samotnie gospodarującej, (701 zł * 
220%)

– 1.161,60 zł w przypadku osoby 
w rodzinie (528 zł * 220%)

Obowiązująca na terenie RP sytu-
acja epidemiologiczna sprawiła, że od 
dnia 15 września 2020 r. możliwe jest 
zdalne kwalifikowanie odbiorców po-
mocy żywnościowej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Agnieszka Makowska

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i mieszkańcy gmi-
ny Szydłów tradycyjnie wspierają Wielką Orkiestrę 

Świątecznej Pomocy! W tym roku inaczej, ale znów prze-
każemy pomoc i dobrą energię małym pacjentom z od-
działów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagno-
styki głowy.

Od 15 grudnia można wspierać Orkiestrę wrzucając 
datki do Sztabowych Puszek Stacjonarnych. Możecie je 
Państwo znaleźć w naszej siedzibie przy Targowej 3 oraz 
w Banku Spółdzielczym w Szydłowie (serdecznie dzięku-
jemy za pomoc).

Datki można wpłacać do wirtualnej skarbonki M-GCK 
w Szydłowie pod adresem:

https://eskarbonka.wosp.org.pl/1p9znv
Na Facebooku założona została grupa, gdzie można li-

cytować przedmioty wystawione na WOŚP w Szydłowie:

WOŚP bardziej wirtualnie
https://www.facebook.com/groups/1578642825656674 

Ogólnopolski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w niedzielę, 31 stycznia 2021 r. Tego dnia tradycyj-
ną zbiórkę do puszek przeprowadzą wolontariusze z odpo-
wiednimi identyfikatorami.

Maria Stachuczy
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Pochodząca z Szydłowa Milena Wojterska otrzymała 
„Laur Wolontariatu” za zaangażowanie na rzecz po-

trzebujących. Statuetki dla najaktywniejszych świętokrzy-
skich wolontariuszy przyznawane są od 15 lat.

Wyróżnienie wręczone zostało 5 grudnia, z okazji 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W tym roku, ze 
względu na pandemię, XV Jubileuszowa Świętokrzyska 
Gala Wolontariatu miała formę wirtualną.

Milena Wojterska od 5 lat animuje czas wolny dzieci, 
które doświadczają wielu trudności w swoim życiu. Będąc 
wolontariuszką programu „Starszy brat, starsza siostra” 
współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie, wspierając wychowanków rodzin zastępczych m.in. 
poprzez pomoc w nauce. Przez kilka lat łączyła pomoc 
dla dzieci z koordynacją całego programu, a w dodatku 
musiała te zajęcia pogodzić z pracą zawodową. Angażuje 
się w zajęcia warsztatowe o tematyce ekologicznej, spo-
łecznej i plastycznej. Klika razy zorganizowała, z pomocą 
OSP Szydłów i ze wsparciem finansowym Gminy Szy-
dłów, warsztaty ekologiczne „Eko-Szydłów”, w których 
uczestniczyli wolontariusze z różnych krajów świata. 

To m.in. za te działania Milena Wojterska została uho-
norowana tegorocznym „Laurem Wolontariatu”. Nagrodę 

Milena Wojterska z „Laurem Wolontariatu”

przyznaje Regionalne Centrum Wolontariatu, Diecezjal-
ne Centrum Wolontariatu oraz Wolontariat Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. W tym roku, 
oprócz Mileny, statuetki otrzymały jeszcze dwie wolonta-
riuszki z Kielc: Danuta Młodawska i Marta Gawron.

Redakcja

Kamila Pytowska z tytułem doktora
W dn. 9 grudnia na Uniwersytecie 

Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach odbyła się uroczystość wręcze-
nia dyplomów doktorskich. Dyplom 
doktora nauk w dziedzinie nauk spo-
łecznych odebrała mieszkanka Szy-
dłowa Kamila Pytowska.

Odebranie dyplomu z rąk Jego 
Magnificencji Rektora prof. dr hab. 
Stanisława Głuszka oraz Pani Dzie-

kan dr hab. Marioli 
Wojciechowskiej i du-
chowym wsparciu Pani 
Promotor dr hab. Ewy 
Kuli prof. UJK, było 
uwieńczeniem pięcio-
letnich studiów dzien-
nych i pracy badawczej 
Kamili. Pracę naukową 
godziła z pracą zawo-
dową w firmie Ekoplon 
i niemal 20-letnim wo-
lontariatem na rzecz 
Parafii św. Władysława.

– Ukończenie studiów doktoranc-
kich lub habilitacja nie jest zwieńcze-
niem kariery naukowej. Powinien to 
być etap w rozwoju, który motywuje 
do dalszej pracy – mówił prof. Sta-
nisław Głuszek, rektor Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego. Jego zda-
niem, korzyści ze zdobycia tytułu są 
podwójne. – Zdobywając tytuł budu-
jemy nie tylko osobistą reputację ba-
dacza, ale także prestiż uczelni. Jeśli 

pracujemy na bardzo dobrej uczelni, 
jesteśmy inaczej postrzegani.

Kamila zgodnie ze słowami Rek-
tora dalej rozwija się naukowo i od 
tego roku akademickiego 2020/2021 
uczestniczy w seminarium habilita-
cyjnym prof. zw. dr hab. Adama Mas-
salskiego. Życzymy dalszych sukce-
sów w pracy naukowej!

Redakcja
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Muzyczne sukcesy Sylwii Ziółkowskiej
Pochodząca z Brzezin, Sylwia 

Ziółkowska wystąpiła w Finało-
wym Koncercie „VII Międzynaro-
dowego Festiwalu Piosenki – Anna 
German”. W tym roku, ze względu 
na stan pandemii, koncert został wy-
emitowany w formie filmu ze studia 
festiwalowego w dniu 23 listopada 
br. o godz. 19.00 na kanale YT i FB 
Festiwalu. 

ka publiczność 
w Polsce i za-
granicą mogła 
usłyszeć piosen-
ki z repertuaru 
Anny German 
w nowych aran-
żacjach, które są 
dziełem młodych 
polskich kompo-
zytorów. Sylwia 
wykonała eks-
presyjnie utwór 
Tango d`amore. 
Festiwal został 
objęty patrona-
tem medialnym 
p r z e z :  T V P 2 , 
T V P P o l o n i a , 
TVP3 Warsza-
wa, Polsat News, 
Jedynka. Dyrek-
torem Festiwalu 

Podczas wszystkich edycji festi-
walu orkiestrą dyrygował wybitny 
dyrygent – Tomasz Labuń, który bar-
dzo często odwiedza Szydłów, jego 
rodzina pochodzi z okolic Staszowa. 

Największą fascynacją Syl-
wii jest muzyka operowa. Udział 
w koncertach i konkursach daje jej 
wiele satysfakcji.

Laureatom Festiwalu, wokalistom 
młodego pokolenia towarzyszyła, jak 
co roku, znakomita Orkiestra Sym-
foniczna Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego pod 
batutą Tomasza Labunia. Wystąpiło 
11. polskich wokalistek: Małgorzata 
Nakonieczna, Kaja Mianowana, Ka-
tarzyna Zawada, Izabela Szafrańska, 
Dominika Handzlik, Marta Burdyno-
wicz, Sylwia Zelek, Aleksandra Bo-
gucka, Sylwia Ziółkowska, Paulina 
Malinowska, Marta Majek. Szero-

jest Aldona Michalak – Przewodniczą-
ca Ligi Kobiet Polskich. Wciąż można 
obejrzeć niezwykły Koncert Finałowy 
Międzynarodowego Festiwalu Piosen-
ki – Anna German na Facebook’u i ka-
nale Youtube Festiwalu, wystarczy 
wpisać:  https://www.youtube.com/
watch?v=6ME7FzSk5Z0

Sylwia Ziółkowska nie po raz 
pierwszy wystąpiła w finale znanego 
koncertu. Już w 2015 roku była jedną 
z ośmiu finalistek festiwalu Anny Ger-
man w Moskwie. W eliminacjach za-
chwyciła jury coverem piosenki Anny 
German „Tańczące Eurydyki”, a na 
wielkim finale w Moskiewskim Te-
atrze Folkloru zaprezentowała „Bal-
ladę o niebie i ziemi”. W 2018 roku 
podczas V edycji festiwalu wystąpiła 
w Teatrze Polskim w Warszawie wraz 
z Orkiestrą Symfoniczną Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycznego Woj-
ska Polskiego. W 2019 roku koncert 
finałowy VI edycji festiwalu odbył się 
w Taszkencie (Uzbekistan) – mie-
ście, gdzie urodziła się Anna German. 
Wtedy Sylwia zaśpiewała z akompa-
niamentem Orkiestry Filharmonii Na-
rodowej Uzbekistanu.

Moskwa

Taszkent

Opera Śląska
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1 maja 2019 – Koncert Europej-
ski, z okazji 15-rocznicy wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej w Willi 
Fitznera w Siemianowicach Śląskich 
wraz z Adrianem Janusem - baryto-
nem i Katarzyną Rzeszutek - pianist-
ką.

7 lipca 2019 – Laureatka III miej-
sca w V Ogólnopolskim Konkursie 
Wokalnym im. Krystyny Jamroz 
w Kielcach.

16 października 2019 – Koncert 
Papieski w kościele p.w. św. Waw-
rzyńca w Mikulczycach jako solistka 
wraz z Jakubem Borgielem - baryto-
nem i Orkiestrą Symfoniczną Filhar-
monii Zabrzańskiej pod batutą Sła-
womira Chrzanowskiego.

17 listopada 2019 – debiut w Ope-
rze Śląskiej w Bytomiu w partii Zuzi 
z opery „Verbum nobile” - S. Mo-
niuszko, dyrygent Tomasz Tokarczyk.

28 czerwca 2020 – Koncert pt. 
„Piękno sztuki wokalnej” w Stu-
dio Koncertowym Polskiego Radia 
w Katowicach jako solistka w reper-
tuarze operowym i pieśniarskim wraz 
ze Stanisławem Napierałą – tenorem, 
Wiktorem Jankowskim – barytonem, 
Jakubem Schmidt – basem, prof. 
Grzegorzem Biegasem – pianistą.

31 lipca 2020 – Koncert kameral-
ny „Przeboje, przeboje” jako solistka 
w repertuarze Ennio Morricone wraz 
z kwartetem smyczkowym Estradi-
Various w Filharmonii Świętokrzy-
skiej w Kielcach.

6 sierpnia 2020 – Koncert Inau-
guracyjny podczas Festiwalu Muzyki 
Polskiej w kościele św. Katarzyny 
w Krakowie jako solistka wraz Or-
kiestrą Filharmonii Śląskiej w Kato-
wicach pod batutą Macieja Tworka 
- repertuar koncertu to „Requiem” 
Józefa Kozłowskiego oraz Chaconne 
Krzysztofa Pendereckiego.

21 sierpnia 2020 – Koncert pt. 
„Od musicalu do belcanta” podczas 
53 Festiwalu im. Jana Kiepury Prze-
żyjmy to jeszcze raz! – w cyklu „Tu 
gdzie śpiewał Jan KIepura” jako so-
listka wraz z Wiktorem Jankowskim 
- barytonem i z mgr Katarzyną Sta-
rzycką – pianistką.

taklu teatru „Futryna” pod tytułem 
„Małgorzata” prowadzonym przez 
siostry Nazaretanki. Wraz ze spekta-
klem objechała całą Polskę. Kontakt 
ze sceną rozpalił w niej chęci do na-
uki i ciągłego doskonalenia swoich 
umiejętności. Sylwia dwa lata uczyła 
się w Zespole Państwowych Szkół 
Muzycznych w Kielcach w klasie 
śpiewu mgr Renaty Drozd. Następnie 
zdobyła licencjat na Akademii Mu-
zycznej w Krakowie w klasie śpiewu 
dr Jolanty Pawlikowskiej. Obecnie 
jest studentką studiów magisterskich 
na wydziale Wokalno-Aktorskim 
Akademii Muzycznej w Katowicach, 
gdzie uczy się pod okiem dr hab. Ewy 
Biegas. 

Sylwia jest urodzoną solistką, 
śpiewa sopranem, wkłada w swoje 
występy dużo serca. Każde wyzwanie 
w swojej karierze traktuje jako oka-
zję by się czegoś nauczyć. W roku 

22 listopada 2020 – Koncert mu-
zyki polskiej pt. „Muzyka - moja 
miłość” w Studio Koncertowym 
Polskiego Radia 
w Katowicach 
jako solistka 
w repertuarze 
operowym i pie-
śniarskim wraz 
z Patrykiem Wy-
borskiem – bary-
tonem, Jakubem 
Schmidt – ba-
sem, dr Mirellą 
Malorny-Konop-
ką – pianistką.

Swoją przy-
godę z muzyką 
Sylwia zaczęła w wieku 8 lat po-
znając nuty i ucząc się gry na fle-
cie oraz pianinie pod okiem Adama 
Kluszczyńskiego – emerytowanego 
nauczyciela Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych w Kielcach i mu-
zyka Filharmonii Świętokrzyskiej. 
Gdy była uczennicą Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Szydłowie 
brała udział we wszystkich koncer-
tach organizowanych przez Adama 
Kluszczyńskiego z okazji różnych 
uroczystości i świąt. 

W trakcie nauki w liceum w Kiel-
cach uczęszczała na zajęcia koła 
muzycznego. Dalej potoczyło się la-
winowo, Sylwia dostała rolę w spek-

akademickim 2020/2021 otrzyma-
ła stypendium Rektora Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach dla najlepszych stu-
dentów.

Redakcja
Zdjęcia ze zbiorów Sylwii Ziółkowskiej

Opera 
Śląska

Polskie Radio Katowice

Kraków „Requiem”

Festiwal Jana Kiepury
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Czerwony, metalowy pojemnik w kształcie serca, który 
stanął obok Miejsko-Gminnego Centrum Kultury cze-

ka na Państwa nakrętki. To świetny przykład na to, jak dzia-
łania proekologiczne można łączyć z celem charytatywnym.

Jak to działa w Szydłowie? Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury zakupiło pojemnik i podpisało umowę na prze-
kazywanie nakrętek z Fundacją Miśka Zdziśka „Błękitny 
Promyk Nadziei” ze wskazaniem na konkretny cel. Fun-
dacja przekaże nakrętki do firmy zajmującej się ich prze-
twarzaniem, a uzyskane w ten sposób środki trafią do osób 
potrzebujących, najczęściej dzieci wymagających leczenia 
i opieki. Pierwsze nakrętki z Szydłowa zbieramy na rzecz 
dwóch, chorych dziewczynek z Gminy Szydłów: Natalii 
i Patrycji Szyba.

Zbieramy nakrętki dla Patrycji i Natalii

Tradycyjnie Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szy-
dłowie w partnerstwie z Parafią Świętego Władysława 

w Szydłowie planuje organizację Orszaku Trzech Króli (6 
stycznia). Orszak 2021 w sytuacji związanej z COVID19 
będzie niestety inny niż w latach ubiegłych. W Szydłowie 
odbędzie się tzw. Mini Orszak. Planujemy  ograniczone 
liczbowo spotkanie z 3 monarchami, w którym wystąpi 
element pokłonu przed Świętą Rodziną i  wędrowanie do 
szopki. Obchody tego pięknego święta będą zorganizowane 

Orszak Trzech Króli
w taki sposób, który respektuje prawo i zapewnia bezpie-
czeństwo sanitarne osób uczestniczących, czyli w małych 
grupach z odpowiednim odstępem, i innymi zabezpiecze-
niami. Tego dnia tradycyjnie  rozdamy  korony, śpiewniki, 
nalepki i gazetki misyjne ufundowane przez Fundację Or-
szak Trzech Króli. Organizacja obchodów będzie zależna 
od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. 

Maria Stachuczy

mają zaopatrzenie ortopedyczne w postaci ortez na stopy. 
Wymagają stałej rehabilitacji, oraz w razie konieczności, 
wymiany wózków oraz ortez (gdy wyżej wymienione rzeczy 
stają się za małe).

– Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, gdyż nasze 
serce zapełniło się już kilkukrotnie! – mówi Maria Stachu-
czy, dyrektor M-GCK. – Mieszkańcy chętnie przywożą do 
nas nakrętki. Na początku stycznia planujemy wizytę Miś-
ka Zdziśka w Szydłowie i pierwszy odbiór zbiórki. Zebrali-
śmy do tej pory około 100 kg!

Zachęcamy wszystkie osoby do zbierania plastikowych 
nakrętek po napojach i wrzucania ich do metalowego serca 
obok synagogi. Dla każdego z nas to niewielki wysiłek ale 
suma tych małych gestów złoży się na wielki odruch serca, 
który pomoże dwóm niepełnosprawnym dziewczynkom 
w codziennym funkcjonowaniu.

Piotr Walczak

F
ot

. K
am

ila
 S

zy
ba

– Natalia i Patrycja są wcześniakami z ciąży bliźniaczej 
– mówi mama dziewczynek, pani Kamila. – Po porodzie 
wystąpił u nich stan po niedotlenieniu okołoporodowym. 
Stwierdzono również u dziewczynek wzmożone napięcie 
mięśniowe czterokończynowe. U Patrycji wystąpił wylew 
krwotoczny dokomorowy wewnątrzczaszkowy z rozwojem 
wodogłowia wymagającego implantacji zastawki komoro-
wo otrzewnowej. W drugim roku życia u Patrycji stwier-
dzono epilepsję. Natomiast w trzecim roku życia u obu 
dziewczynek zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecię-
ce. Córeczki poruszają się na wózkach inwalidzkich oraz 
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Koło Gospodyń Wiejskich Solec-
czanki powstało w 2019 r. z ini-

cjatywy sołtys Solca Renaty Syguła. 
Od razu zgłosiło się wiele gospodyń 
i zaczęłyśmy działalność. Spotyka-
łyśmy się we własnym gronie, gdzie 
dzieliłyśmy się pomysłami na działa-
nia.

Pierwszym, dużym wydarzeniem 
w którym wzięłyśmy udział było 
Święto Śliwki w Szydłowie, podczas 
którego wystawiłyśmy stoisko repre-
zentujące naszą miejscowość. W tym 
roku zorganizowałyśmy festyn cha-
rytatywny na rzecz chłopca z Solca 
i dożynki. Nasz wieniec dożynkowy 
reprezentował Gminę Szydłów na 
dożynkach powiatowych, gdzie za-
jął trzecie miejsce. Zrealizowałyśmy 
także projekt „Gotuj z Solecczan-
kami” w ramach programu „Działaj 
Lokalnie”. W tym miejscu serdecznie 
dziękujemy koordynatorce programu 
– Magdzie Marynowskiej za nieoce-
nioną pomoc w realizacji naszego 
projektu.

Pewnym uhonorowaniem naszych 
działań, było 1. miejsce w plebiscycie 
Mistrzowie Agro na najlepsze koło 
gospodyń wiejskich w powiecie sta-
szowskim organizowane przez „Echo 
Dnia”. Warto także wspomnieć o trze-
cim miejscu w powiecie na najlepsze-
go sołtysa, które zajęła sołtys Solca 
Renata Syguła, będąca jednocześnie 
prezesem naszego koła.

Nasze koło zrzesza panie w róż-
nym wieku. Są wśród nas doświad-
czone gospodynie jak również młode 
dziewczyny, które czerpią od nich 
wzorce i jeszcze się uczą. Są takie, 
które wspaniale gotują, pieką naj-
rozmaitsze pyszności ale są również 
panie obdarzone różnymi talentami 
dzięki którym potrafią robić cudeń-
ka na szydełku, piszą wiersze czy też 
wykonują wspaniałe, ręcznie robione 
ozdoby.

Aktywne Solecczanki
Nasze koło ma potencjał, który 

drzemie w każdej członkini. To różne 
pomysły i możliwość zaprezentowa-
nia się nie tylko lokalnie. Nieocenio-
ną pomocą i wsparciem przy orga-
nizacji spotkań i festynów w naszej 
wsi, wykazują się druhowie z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Solcu, za co 
im serdecznie dziękujemy.

Działając w KGW, utwierdziły-
śmy się w przekonaniu, że nie trzeba 
wiele mieć aby podzielić się z drugim 
człowiekiem, gdyż nie bogactwo jest 
przyjacielem lecz przyjaciel bogac-
twem.

KGW Solecczanki

Projekt „Gotuj z Solecczankami” realizowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich „Solecczanki” zo-
stał dofinansowany ze środków programu „Działaj 
Lokalnie 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności Realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj 

Lokalnie w Staszowie.

Zdjęcia ze zbiorów KGW Solecczanki
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Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach – Betulanki 
w okresie lipiec – grudzień 2020 r. realizowało pro-

jekt „Ocalić od zapomnienia” dofinansowany z programu 
Działaj Lokalnie.

W ramach projektu zorganizowano cztery tematyczne, 
profesjonalne sesje zdjęciowe. Każda z nich miała wyjąt-
kowy, niepowtarzalny charakter. Uczestnicząc w kolej-
nych sesjach odkrywaliśmy fragmenty historii naszej ma-
leńkiej miejscowości. 

Sesja pt. „Nauka i zabawa” pozwoliła spojrzeć na stary 
zapomniany budynek byłej szkoły w całkiem innym świetle. 

Pamięci Władysławy Wiwatowskiej

W tym miejscu chcemy przytoczyć informacje jakie 
uzyskały w 2003 roku uczennice Gimnazjum w Szydło-
wie: Edyta Makowska, Iwona Walkowicz, Monika Jaros 
pochodzące z Brzezin, od Pani Genowefy Szymańskiej, 
żyjącej w Brzezinach, w latach 1917–2012. Informacje 
te zostały opublikowane w szkolnej gazetce – „Gimzet-
ce” zredagowanej przez Panią Dyrektor Dorotę Kowal-
czewską–Spetel. Władysława Wiwatowska – nauczycielka 
o „wielkim sercu”.

Urodziła się w 1883 roku. W roku 1910 przybyła do 
Brzezin z Warszawy aby uczyć dzieci wiejskie. Była jedyną 
nauczycielką, więc uczyła wszystkich przedmiotów. Miesz-
kała w prywatnym domu u Pani Genowefy Szymańskiej, 
aktualnie mieszkającej w Brzezinach. 

Mimo upływu czasu kobieta wciąż wyraźnie wspomina 
wyjątkową nauczycielkę.

Pani Władysława wraz z mieszkańcami wsi wysunęła 
inicjatywę wybudowania szkoły. Gmina wyraziła zgodę na 
tę propozycję, jednak nie zatrudniła odpowiednich pra-
cowników do jej budowy. Pani Władysława wraz z obywa-
telami Brzezin musiała sama podjąć ciężką pracę.

W roku 1911 ukończono budowę szkoły, w tym czasie 
Brzeziny znajdowały się w zaborze rosyjskim. Gdy tylko 
Pani Wiwatowska rozpoczęła pracę w nowej szkole, mu-
siała uczyć w języku narzuconym przez zaborcę. Była to 
wyjątkowa osoba, która mimo zakazu potajemnie uczyła 

ojczystego języka. Pomagała w potrzebie dzieciom i bied-
nym ludziom, czyniła to bezinteresownie. Wszystkim oka-
zywała wielkie serce, troszczyła się o sprawy wsi, chciała 
jak najlepiej dla jej mieszkańców. Dawała ludziom cenne 
rady nie oczekując nic w zamian. Po ośmiu latach samot-
nej pracy, gdy skończyła się pierwsza wojna światowa 
i Polska odzyskała niepodległość, władze przysłały jej do 
pomocy trzech nowych nauczycieli. 

W wieku 49 lat zachorowała na raka i w grudniu 1932 
roku zmarła, zostawiając po sobie wdzięczność i ciepłe 
wspomnienia. Mimo upływu lat pamięć o niej nie prze-
minęła. Władysława Wiwatowska była wspaniałą osobą, 
która rozumiała innych i nie bała się im pomagać. Dzięki 
swoim zasługom upodobniła się do „miłosiernego Sama-
rytanina o wielkim sercu”. 

Edyta Makowska, Iwona Walkowicz, Monika Jaros.

Pamięć o Władysławie Wiwatowskiej jest wciąż żywa 
wśród najstarszych mieszkańców Brzezin, wiele osób po-
twierdza, że słyszało od rodziców, dziadków opowieści 
o jej ogromnym poświęceniu. Pani Władysława nie tylko 
uczyła, ale również kupowała za swoją skromną pensję 
lekarstwa dla chorych, opiekowała się dziećmi z najbied-
niejszych rodzin, wspomagała te rodziny finansowo czy 
pomagała prowadzić buchalterię w miejscowym sklepie.
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Z jej inicjatywy w 1911 r. został postawiony budynek, w którym funkcjo-
nowała szkoła przez 89 lat, zamknięta w 2000 r. na skutek reformy eduka-
cji. Budynek szkoły przetrwał burzliwe czasy II wojny światowej. Podczas 
wojny mieszkańcy Brzezin zostali wysiedleni, ze względu na przebiegającą 
w pobliżu linię frontu, ich domy rozebrano, drewniane bale i deski posłuży-
ły Niemcom do umocnienia okopów. Budynek szkoły jako jedyny nie został 
przeznaczony do rozbiórki, nie uległ także zniszczeniu podczas działań wo-
jennych.

Budynek, który ma 109 lat posłużył jako tło sesji zdję-
ciowej „Nauka i zabawa” podczas, której dzieci pisały 
piórem z metalową stalówką, grały w gumę, robiły papie-
rowe samolociki, strzelały z procy, wchodziły po drabinie, 
czytały bajki wydane w 1965 r., świetnie się bawiły, były 
naturalne, swobodne, były sobą.

Wiele jest w Polsce budynków, które cierpliwie czeka-
ją na swój renesans. Mamy nadzieję, że dla naszej szkoły 
przyjdą jeszcze lepsze czasy. 

Jedna z refleksji jaka nasuwa się nam czytając historię 
Władysławy Wiwatowskiej. „Jeśli jedna kobieta żyjąca 
w bardzo ciężkich i trudnych czasach mogła zrobić wiele 
dobrego, to czy my możemy mieć powody by nie dzia-
łać?”...

 
Serdecznie podziękowania składamy Wytwórni Fo-

tografii Artystycznej J. Zbytek za miło spędzony czas, 
pomysłowość, super podejście do dzieci i piękne zdjęcia.

Więcej informacji na naszej stronie: kgwbrzeziny.pl 
Zarząd KGW w Brzezinach 

Projekt dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie 
2020” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności Realizowane-
go przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację 
Aktywizacji i Rozwoju.
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W tym roku obchody święta narodowego 11 Listopa-
da miały znacznie skromniejszą oprawę niż było to 

w latach ubiegłych. Za sprawą wprowadzonych ograni-
czeń spowodowanych pandemią, obchody miały charakter 
symboliczny, bez zgromadzeń.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w inten-
cji Ojczyzny, którą w szydłowskiej farze odprawił ks. pro-
boszcz Ryszard Piwowarczyk.

Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej 
Tuz, Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Skuza, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Głogow-
ski oraz Proboszcz Parafii Szydłów ks. Ryszard Piwowar-
czyk, w imieniu mieszkańców gminy, złożyli wiązanki 
kwiatów pod pomnikami pamięci narodowej w Szydłowie.

W dniu święta narodowego nie za pomniano również 
o poległych Obrońcach Ojczyzny na terenie gminy, a spo-
czywających na parafialnych cmentarzach, zapalając na 
Ich grobach symboliczne znicze.

W centrum Szydłowa wywieszono biało-czerwone fla-
gi, a Brama Krakowska została podświetlona w narodo-
wych barwach.

Sylwester Celejowski

Fot. Andrzej Tuz

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2020

Od lewej: Zbigniew Głogowski, Andrzej Tuz, Katarzyna 
Skuza, ks. Ryszard Piwowarczyk.
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3500 maseczek dla mieszkańców
W listopadzie br. pracownicy 

Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury w Szydłowie uszyli 3,5 tys, 
maseczek dla mieszkańców naszej 
gminy. Trafiły one do wszystkich 
szesnastu miejscowości. 

Do szycia maseczek wykorzysty-
wane były kolorowe materiały baweł-
niane ze świątecznymi motywami.

– Byliśmy nieco ograniczeni je-
śli chodzi o szybkość produkcji, ze 
względu na to, że przez większą część 
czasu mieliśmy tylko jedną maszynę 
do szycia – mówi Maria Stachuczy, 
dyrektor M-GCK. – Praca była jed-
nak tak zorganizowana, że dziennie 
udało się szyć około 200 sztuk. Na 
bieżąco przekazywaliśmy je do kolej-
nych miejscowości.

Dystrybucją maseczek zajmowali 
się sołtysi i radni z poszczególnych 
wsi. W Szydłowie maseczki roznosili 
także druhowie strażacy z OSP Szy-
dłów.

P. Walczak
Zdjęcia: M-GCK, UMiG, OSP Szydłów
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Problem złej jakości powietrza w Polsce jest szczegól-
nie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym. Za za-

nieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze 
tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz z domo-
wych palenisk i kotłowni. Spalanie odpadów w piecach, 
szczególnie plastikowych, to bardzo naganne i niezgodne 
z prawem zachowanie. Niesie za sobą fatalne dla zdrowia 
i środowiska skutki. Pamiętaj, nie pal plastików, edukuj 
innych! Jakość powietrza, którym oddychamy, w dużej 
mierze zależy od nas samych. 

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią Fundacji 
PlasticsEurope Polska „Plastik nie do pieca – piec nie do 
plastiku” na stronie https://www.plasticseurope.org/

Redakcja

CZUJKA NA STRAŻY 
TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

O ile ogień potrafimy dostrzec i w porę zareagować, 
to w przypadku tlenku węgla jesteśmy dużo bardziej 

bezradni, gdyż tlenek węgla jest bardzo trujący gazem 
oraz niewyczuwalnym przez ludzkie zmysły. Tlenku wę-
gla potocznie zwanego czadem lub „cichym zabójcą” nie 
usłyszysz, nie zobaczysz, nie poczujesz. Czad jest nieco 
lżejszy od powietrza w przypadku wniknięcia do układu 
oddechowego człowieka wiąże się trwale z hemoglobiną 
krwinek i hamuje oddychanie tkankowe.

Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu 
z urządzeń grzewczych czad może być szczególnie nie-
bezpieczny dla zdrowia, a nawet życia ludzi.

Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów 
okresowych stanu technicznego przewodów kominowych 
mogą być –  a jak wykazuje praktyka codzienna –  są przy-
czyną śmiertelnych zatruć tlenkiem.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Staszowie apeluje aby:
• wykonywać okresowe przeglądy instalacji wentyla-

cyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszcze-
nia, podczas używania jako opału drewna i węgla na-
leży przeglądy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 
miesiące, podczas używania gazu ziemnego lub oleju 
opałowego przegląd należy wykonywać nie rzadziej 
niż raz na 6 miesięcy,

• nie zasłaniać kratek i otworów wentylacyjnych,
• przy montażu instalacji i urządzeń grzewczych korzy-

stać z usług wykwalifikowanych osób,
• użytkować wyłącznie sprawne urządzenia, kontrolo-

wać ich stan techniczny,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić po-

prawność działania wentylacji, nowe okna są zazwy-
czaj o wiele bardziej szczelne i mogą pogarszać wen-
tylację,

• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza w kratkach 
np.: poprzez przyłożenie kartki papieru – przy prawi-
dłowej wentylacji kartka powinna przylegać do kratki,

• dla bezpieczeństwa należy zamontować czujniki tlen-
ku węgla lub dymu,

• nie bagatelizować objawów duszności, bólu i zawro-
tów głowy, nudności, wymiotów, osłabienia, przyspie-
szenia czynności serca i oddychania, objawy te mogą 
być sygnałem zatrucia czadem,

• nie zostawiać pojazdów silnikowych w garażach z za-
palonym silnikiem.

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie 

bryg. mgr inż. Rafał Gajewicz
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Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład któ-
rej wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkol-

nym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać 
się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego 
lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. 

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można 
składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.
Aby móc ubiegać się o pomoc:
• łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., 

podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie 
może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1.200 zł 
miesięcznie;

• rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach kom-
putera zakupionego ze środków publicznych lub środ-
ków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów 
lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy do-
łączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolne-
go na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., 
w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany 
od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. 

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zo-
stanie określona na podstawie wniosków, które zostaną 
złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podsta-
wie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 
r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę 
w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale 
nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawa-
nia pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej 
ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposo-
bów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. 

Źródło:ARiMR
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Wydaje się, że wiemy dużo o historii Szydłowa, 
o różnych wydarzeniach, które działy się w naszym 

uroczym miasteczku nad Ciekącą. Czasami odkrywamy 
jednak kolejne, ciekawe fakty, nieraz całkiem niedawne, 
a już zapomniane. Rzadziej trafiają się takie, które budzą 
niedowierzanie i zdumienie. Tak jak w tym przypadku.

Czerwiec 1963. Zbliża się koniec roku szkolnego, a to 
wiąże się ze wzmożonymi przyjazdami wycieczek szkol-
nych do Szydłowa. Miasteczko ze średniowiecznym ro-
dowodem i pięknie zachowanymi zabytkami przyciąga 
jak magnes. Turyści zachwycają się murami obronnymi, 
kościołami, pozostałościami zamku i Bramą Krakowską. 

Jedną z tych wycieczek, która przyjeżdża wtedy do 
Szydłowa jest klasa Haneczki Dziewulskiej z Liceum im. 
Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Wychowawczynią tej klasy jest profesor Felicja Kozłow-
ska, natomiast drugim opiekunem wycieczki, niejako go-
ścinnie, jest ojciec Haneczki – dr Eugeniusz Dziewulski, 
który w całej tej historii (poza tytułowym obcasem) ode-
gra zasadniczą rolę. 

Eugeniusz Dziewulski to osoba 
niezwykle zasłużona, nie tylko dla 
Ostrowca Świętokrzyskiego, czy Ku-
nowa ale dla całej Kielecczyzny. Warto 
przytoczyć skrócony życiorys doktora, 
bo wygląda na to, że przysłużył się tak-
że społeczności Szydłowa. 

Urodził się 7 kwietnia 1913 r. w Łu-
gańsku na Ukrainie. Po zakończe-

niu I wojny światowej wraz z rodziną zamieszkał w Ku-
nowie, a w 1923 r. rodzina Dziewulskich przeniosła się 
do Ostrowca. Po ukończeniu Gimnazjum im. Joachima 
Chreptowicza w 1934 r. rozpoczął studia na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył 
w 1939 r. W okresie szkolnym i uniwersyteckim pasjono-
wał się sportem, uprawiał tenis, szybownictwo i skoki spa-
dochronowe. W latach trzydziestych ubiegłego wieku był 
jednym z najlepszych tenisistów w kraju. Podczas II wojny 
światowej pracował jako lekarz w Bazowie koło Sando-
mierza, Zawichoście i Ostrowcu Świętokrzyskim. Głęboko 
zaangażowany w walkę z okupantem, leczył żołnierzy pod-
ziemia. Po wojnie podjął pracę w ośrodku zdrowia w Ku-
nowie. Był inicjatorem utworzenia Komitetu Rozbudowy 
Kunowa. Organizował liczne akcje społeczne jak: sadze-
nie drzew, wykonanie oświetlenia ulic, budowy wodocią-
gów. Pracował w przychodni zdrowia i pogotowiu ratun-
kowym. Był honorowym krwiodawcą oraz propagatorem 
honorowego krwiodawstwa. Za organizację podziwianej 
na całym świecie akcji zbiorowego oddawania krwi dla 
węgierskich powstańców z 1956 roku został uhonorowa-

ny brązową i srebrną odznaką Węgierskiego Honorowego 
Krwiodawstwa. Jako pierwszy lekarz w Polsce otrzymał 
Złotą Odznakę Honorowego Dawcy Krwi. Wręczono mu 
także jedną z pierwszych w kraju Odznakę Zasłużonego 
Honorowego  Dawcy Krwi. W latach 1956-1959 był wice-
prezesem, a następnie do 1966 r. członkiem zarządu Od-
działu PTTK w Ostrowcu Św. W roku 1959 z jego inicjaty-
wy powstało Zakładowe Koło PTTK przy Fabryce Maszyn 
Rolniczych w Kunowie. W 1966 r. był delegatem woje-
wództwa kieleckiego na Kongres Kultury Polskiej w War-
szawie, na którym omówił znaczenie dla nauki i stan ba-
dań neolitycznych kopalni w Krzemionkach Opatowskich. 
W latach 1970-1976 działał aktywnie w Komisji Opieki 
nad Zabytkami i opiekował się pozostałościami walcowni 
w Nietulisku Fabrycznym. Za aktywną działalność zawo-
dową i społeczną wyróżniony był wieloma odznaczeniami 
i odznakami: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym i Złotym 
Krzyżem PCK, odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny”, 
odznaką „Za zasługi dla PTTK Okręgu Kieleckiego”, 
złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, Złotą Hono-
rową Odznaką PTTK. W Kunowie, jako dowód wdzięcznej 
pamięci o doktorze, jego imię nosi osiedle mieszkaniowe. 
Zmarł 1 października 1976 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
(Źródło: http://www.jezewski.ostrowiec.pttk.pl).

O tym, jak obcas profesorki z Ostrowca 
ocalił Bramę Krakowską od zagłady

Brama Krakowska w Szydłowie
dwa lata przed opisywanym wydarzeniem. 

Fot. Paweł Pierściński. „Wnętrze bramy”. Maj, 1961. 
Źródło: www.pawelpierscinski.pl 

dzięki uprzejmości Fundacji Jednostka.
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Wróćmy do czerwca 1963 r. i wycieczki szkolnej, na 
czele której, raźnym krokiem, maszerują „Fela” czyli prof. 
Kozłowska i dr Dziewulski. Za nimi młodzież, która cie-
szy się ze zbliżających wakacji. Zmierzają w kierunku 
Bramy Krakowskiej – architektonicznego symbolu Szy-
dłowa. Profesor Kozłowska ma buty na obcasach, które 
to buty nie zostały zaprojektowane do chodzenia po nie-
równym terenie, w szczególności po kocich łbach, którymi 
wybrukowany jest fragment ulicy pod Bramą Krakowską. 
Dżentelmen Eugeniusz Dziewulski ma jednak „oczy do-
okoła głowy”. Baczy na młodzież, podziwia zabytki ale 
dba również o panią profesor. Kiedy przechodzą pod por-
talem bramnym, obcas profesorki zahacza o coś wysta-
jącego z bruku. Fela traci równowagę ale czujny doktor 
pewnym chwytem ratuje ją przed upadkiem. 

Gdy Eugeniusz upewnia się, że kobieta znajduje się 
w stanie pionowej równowagi, ścisły umysł lekarza docie-
ka jakiż to „koci łeb” zachwiał powagą profesor Kozłow-
skiej. Szybko odkrywa, że jest to wystający z ziemi kawa-
łek metalu, a dokładniejsze oględziny sprawiają, że włos 
jeży mu się na głowie. Wygląda na to, że jest to skrzydeł-
ko od bomby, która zapewne tkwi tuż pod powierzchnią 
gruntu. O tym, że nie jest to skrzydełko, a skrzydło, do-
wiadujemy się później. Doktor natychmiast zawiadamia 
o odkryciu miejscowy Posterunek Milicji Obywatelskiej. 
Teren zostaje ogrodzony, zostają ściągnięci saperzy. Wy-
cieczki prof. Kozłowskiej, doktora Dziewulskiego, jego 
córki Haneczki i jej koleżanek już wtedy w Szydłowie nie 
ma. Pełni wrażeń wrócili do Ostrowca. 

O finale sprawy doktor Eugeniusz dowiaduje się po 
dwóch miesiącach. Listonosz przynosi mu kartkę z ofi-
cjalnym podziękowaniem od st. sierż. Bolesława Pawlika 
– Komendanta Posterunku Milicji Obywatelskiej w Szy-
dłowie.

 

 

 

 
 

 
 

Z boku owego podziękowania jest adnotacja, że była 
to bomba lotnicza 500 kg. Nie wiemy czy była to bomba 
radziecka (bardziej prawdopodobne) czy może niemiec-
ka. Można mieć pewność, że gdyby eksplodowała zrzu-
cona z samolotu, po Bramie Krakowskiej zostałoby tylko 
wspomnienie przywoływane przez archiwalne zdjęcia. Na 
szczęście nie wybuchła. Tkwiła sobie spokojnie, przez 
blisko 20 lat, w środku najbardziej znanego zabytku Szy-
dłowa, na jednej z najbardziej ruchliwych ulic. Bóg raczy 
wiedzieć, ile furmanek po niej przejechało, ile butów po-
deptało, ile osób się o nią potknęło. Na szczęście nie wy-
buchła. Czekała cierpliwie na obcas profesorki Kozłow-
skiej i dociekliwość doktora Dziewulskiego. Być może, 
gdyby nie obcas profesorki, przeleżałaby tam kolejne 20 
lat? Może wzruszona za którymś razem, doprowadziłaby 
do wielkiego nieszczęścia? Na szczęście to już na zawsze 
pozostanie w sferze domysłów. 

Dla Szydłowa potknięcie profesor Kozłowskiej było 
potknięciem szczęśliwym, potknięciem, dzięki któremu 
doktor Dziewulski zainteresował się fragmentem metalu, 
potknięciem, dzięki któremu (być może) Brama Krakow-
ska stoi na swoim miejscu do dziś. 

Piotr Walczak

Post Scriptum. Nie byłoby tego artykułu, gdyby nie 
dwie osoby. Pierwsza to Marta Wolny-Boś, przewodnik 
z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, która w tym roku 
oprowadzała grupę turystów z PTTK Ostrowiec Święto-
krzyski. Marta od razu zyskuje wielką sympatię wszyst-
kich turystów, których oprowadza po Szydłowie. Bez 
wyjątku. Historię Szydłowa przekazuje w taki sposób, że 
naprawdę chce się jej słuchać. Sympatia niektórych tury-
stów jest tak wielka, że chcą się z Martą podzielić równie 
interesującymi historiami. Wśród wspomnianej grupy była 
druga osoba dzięki której powstał ten materiał. To pani 
Alicja Mężyk z PTTK w Ostrowcu Św., która przysłała do 
nas opracowanie dotyczące dr Eugeniusza Dziewulskiego, 
a konkretnie fragment – dygresję o zdarzeniu z bombą 
w Szydłowie. Serdecznie dziękujemy! Mamy żywo w pa-
mięci bombę odkrytą w tym roku, w Szydłowie, przez ar-
cheologa Tomka Olszackiego, a może ktoś z Szydłowian 
pamięta zdarzenie z bombą z 1963 r.? Podzielcie się Pań-
stwo swoimi wspomnieniami: promocja@szydlow.pl
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Szydłów na zdjęciach Pawła Pierścińskiego
Ponad 100 zdjęć Szydłowa autorstwa mistrza Pawła 

Pierścińskiego zostało opublikowanych w grudniu br. 
na stronie www.pawelpierscinski.pl. Zdjęcia te, twórca 
wykonał w latach 1955–1985. Mają ogromną wartość do-
kumentalną, a dla wielu osób także sentymentalną.

Paweł Pierściński (1938-2018) to ikona świętokrzy-
skiej fotografii, współtwórca Kieleckiej Szkoły Krajo-
brazu. Fotografował od 1952 r. niemal do końca życia. 
Zorganizował ponad 200 wystaw indywidualnych, był 
odznaczony wieloma medalami i nagrodami. Fotografo-
wał przede wszystkim krajobrazy, dokumentował życie na 
wsi, w miastach, czy rozwój przemysłu na Kielecczyźnie. 
Najbardziej szokujące jest to, że po ponad 50 latach pra-
cy twórczej spalił 262 tys. negatywów w domowej kuchni 
węglowej. Z dymem poszło bezcenne archiwum doku-
mentujące historię naszego regionu. Powodem tak drama-
tycznego kroku był brak zainteresowania przejęciem jego 
archiwum przez różne instytucje. Tym bardziej cenna jest 
inicjatywa Fundacji Jednostka z Warszawy, która realizuje 
projekt propagujący dorobek artysty.

„W Archiwum-mapie Pawła Pierścińskiego znajduje 
się 2500 wybranych fotografii, zdigitalizowanych zarów-
no z negatywów, jak i diapozytywów artysty – na począ-
tek upowszechniania wiedzy o jego dorobku. Ze zdjęciami 
Pawła Pierścińskiego zetknął się na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat prawie każdy – występowały w wielu 
rodzimych publikacjach artystycznych, turystycznych, kra-
joznawczych, przyrodniczych i historycznych” – czytamy 
na stronie projektu.

Wielka radość dla miłośników Szydłowa – w archiwum 
znajduje się ponad 100 zdjęć naszego miasteczka! Zdjęcia 
przedstawiają panoramy Szydłowa, mury obronne, za-
mek, skarbczyk, Bramę Krakowską, synagogę, kościół św. 
Władysława ale i takie perełki jak wnętrza zajazdu tury-

Fot. Paweł Pierściński.
„Warownia zamku ze wzgórza nad rzeką”. 

Źródło: www.pawelpierscinski.pl 
dzięki uprzejmości Fundacji Jednostka.

stycznego, figury świętych oparte o mur kościoła, synago-
ga z szyldem „KINO” czy pałac w Grabkach Dużych. To 
też swoista podróż w czasie i bardzo interesujące studium 
zmian, jakie zachodziły w miasteczku na przestrzeni 30 
lat. Znajdziemy też zdjęcia z pobliskich Kurozwęk, Sta-
szowa, Rakowa, Chmielnika czy Rytwian.

Wchodząc na stronę www.pawelpierscinski.pl szykuj-
cie się na wielką ucztę dla oczu i duszy!

Piotr Walczak

Rozpoznajesz?
Fotografia obok wykonana została w latach 

50-tych XX w. i przedstawia grupę dzieci, 
prawdopodobnie podczas wycieczki z wikariu-
szem ks. Grzegorzem Adamcem na Lisi Kamień. 
Jeżeli ktoś rozpoznaje którąś z osób na zdjęciu, 
prosimy o kontakt z redakcją na e-mail promo-
cja@szydlow.pl lub tel. 41 354 51 25 wew. 245.

Prosimy także o pomoc w udostępnieniu 
zdjęć wieloletniego sołtysa Antoniego Li-

pińskiego (1916-2006) oraz jego żony Stanisła-
wy Lipińskiej z d. Zarzyckiej (zm. 1980). Kon-
takt jak wyżej.
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Śliwka szydłowska z Certyfi katem Chronione Oznacze-
nie Geografi czne oraz znakiem Produkt Polski!

Pierwsza certyfi kacja śliwki szydłowskiej
Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż pozy-

tywnie przeszliśmy certyfi kację zgodności procesu produk-
cji i w dniu 23.10.2020 r. uzyskaliśmy certyfi kat Chronione 
Oznaczenie Geografi czne i prawo do używania europejskie-
go znaku na produkowanej przez nas Śliwce Szydłowskiej. 

Było to możliwe dzięki współpracy z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mimo przeszkód formalnych, 
po dziesięciu latach od wpisania Śliwki szydłowskiej 
przez Komisję Europejską do rejestru Chronionych Ozna-
czeń Geografi cznych udało się certyfi kować dwa pierwsze 
gospodarstwa sadownicze. 

Fakt ten ofi cjalnie otwiera Śliwce szydłowskiej drzwi 
na krajowy i europejski rynek zbytu. Jesteśmy z tego faktu 
bardzo dumni, kolejna silna marka będzie wspierała roz-
wój Szydłowa i Województwa Świętokrzyskiego.

Agnieszka Wierzbicka-Baxter
Purple Valley Sp. z o.o.

Wieczorne migawki grudniowe

Zdjęcia: Piotr Walczak




