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Sala gimnastyczna jak nowa
Zakończono inwestycję pn. „Przebudowa dachu bu-

dynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”, 
którą Gmina Szydłów realizowała w Szkole Podstawo-
wej w Szydłowie. Modernizacja kosztowała 1,2 mln zł, 
a połowa tej kwoty pochodziła ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Prace modernizacyjne od października 2020 r. do koń-
ca lutego 2021 r. prowadziła Spółdzielnia Rzemieślnicza 
z Buska-Zdroju. Zakres prac obejmował m.in. rozbiórkę 
istniejącego i montaż nowego dachu wraz z pokryciem, 
rozbiórkę i wykonanie posadzki sali gimnastycznej z par-
kietu, wykonanie instalacji odgromowej i systemu prze-
ciwoblodzeniowego dachu, przebudowę sanitariatów 
wraz z wymianą urządzeń sanitarnych, montaż stolarki 
wewnętrznej z parapetami, wykonanie instalacji centralne-
go ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż systemu 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie 
instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia, uzu-
pełnienie tynków i malowanie, ścian, sufitów i lamperii 
oraz demontaż i ponowny montaż wyposażenia.

W dn. 2 marca br. dokonano odbioru prac w których 
uczestniczył Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy 
Szydłów wraz z pracownikami Urzędu Miasta, Robert 
Pietryka ze Spółdzielni Rzemieślniczej i Krystyna Żmuda 
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szydłowie.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.224.979,67 zł, 
z czego 619.716,00 zł pokryła dotacja rządowa z Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki realizacji tej inwestycji znacznie polepszyły się 
warunki nauczania w szkole, a to dopiero pierwszy etap 
prac modernizacyjnych. W tym roku planowana jest ter-
momodernizacja budynku, której koszt szacowany jest na 
2,1 mln zł. Gmina podpisała w lipcu ub.r. pre-umowę na 
dofinansowanie tej inwestycji z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

UMiG w Szydłowie

Odbiór inwestycji w dn. 2 marca 2021 r. Od lewej: Janusz 
Machnik - kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Prze-

strzennej, Robert Pietryka ze Spółdzielni Rzemieślniczej w Bu-
sku-Zdroju, Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów.

Od lewej: Małgorzata Walkowicz (UMiG), Roksana Gozdek 
(UMiG), Janusz Machnik - kierownik Referatu Inwestycji 

i Gospodarki Przestrzennej, Robert Pietryka 
ze Spółdzielni Rzemieślniczej w Busku-Zdroju, 

Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów.

Zakres prac obejmował m.in. przebudowę sanitariatów 
wraz z wymianą urządzeń sanitarnych.
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Ruszyły prace przy budowie geoparku
fikowanych. Z budżetu Gminy Szydłów pokryte zostanie 
20,05% kosztów.

Dzięki realizacji tego zadania, w Szydłowie powstanie 
park miejski do wypoczynku i rekreacji. 

Jeszcze w styczniu ruszyły pierwsze prace porządko-
we, usunięto zbędne krzewy, wykonano pierwsze prace 
ziemne i przystąpiono do rozbiórki budynków po oczysz-
czalni ścieków. 

W ramach zadania wykonane zostaną m.in.:
• Budowa obiektu usług publicznych z tarasem widoko-
wym oraz miejscem eksponowania i sprzedaży produktów 
wytwarzanych przez lokalnych producentów i rolników.

W dn. 13 stycznia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Szy-
dłów podpisano umowę na wykonanie zadania pn. 

„Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych 
po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków. Ochro-
na i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zago-
spodarowaniem przyległego terenu”. To pierwsza umowa 
zawarta po rozstrzygnięciu przetargu na realizację „Kom-
pleksowej rewitalizacji wyznaczonego obszaru na terenie 
Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości ży-
cia mieszkańców.”

Ze strony Gminy Szydłów umowę podpisał Andrzej 
Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów oraz Alicja Kło-
nicka – Skarbnik. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład 
Budowlano-Montażowo-Instalacyjny „Kornex” z Moszyn 
w Gminie Bogoria reprezentowany przez Piotra Chłodnic-
kiego i Macieja Chłodnickiego.

Wartość umowy wynosi 1.952.000 zł (jeden milion 
dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące). Zamówienie zosta-
ło dofinansowane ze środków UE w ramach: Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój 
miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i 
wiejskich. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 
75% kosztów kwalifikowanych, zaś dofinansowanie ze 
środków budżetu państwa wynosi 4,95% kosztów kwali-

Po podpisaniu umowy, od lewej: Maciej Chłodnicki i Piotr 
Chłodnicki (Kornex z Moszyn), burmistrz Andrzej Tuz, 

skarbnik Alicja Kłonicka.
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• Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami: wodo-
ciągowym, kanalizacji sanitarnej i hydrantem przeciwpo-
żarowym.
• Budowa ścian oporowych, schodów terenowych i po-
chylni.
• Budowa miejsc postojowych i rozbiórka bariery energo-
chłonnej.
• Budowa wiat piknikowych wraz ze stołami piknikowymi 
i miejscem na ognisko.
• Budowa ścieżek pieszych i nawierzchni utwardzonych.
• Budowa kładki pieszej nad rzeką Ciekącą.
• Budowa zejścia z ul. Kazimierza Wielkiego w postaci 
schodów, montaż barierki drogowej oraz częściowy de-
montaż bariery energochłonnej oraz oznakowania.
• Budowa sieci oświetlenia terenu, iluminacji świetlnej.
• Montaż elementów małej architektury: ławek, koszy na 
śmieci, słupków informacyjnych, stojaków rowerowych, 
elementów placu zabaw i jego ogrodzenia, elementów si-
łowni zewnętrznej, budowa murku, piaskownicy i górki ze 
zjeżdżalnią.
• Wykonanie monitoringu terenu.

Według umowy prace mają zostać zakończone do 30 
lipca 2022 r.

UMiG w Szydłowie

Na zdjęciach postęp prac 
w I kwartale 2021 r.
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W połowie marca br. rozpoczął się remont parkingu 
przy ul. Kieleckiej w Szydłowie. Teren został ogro-

dzony przez wykonawcę i stał się placem budowy.

Rozpoczęła się modernizacja parkingu

Parking przy zbiegu ulic Kieleckiej i Staszowskiej to 
główne miejsce postojowe samochodów i autokarów dla 
turystów odwiedzających nasze miasto. Od 11 marca br. 
został tymczasowo wyłączony z użytkowania ze względu 
na kompleksową przebudowę tego terenu w ramach za-
dania „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni 
publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie”. Wykonawcą 
inwestycji jest firma Usługi Remontowo-Budowlane Zbi-
gniew Dziuba z Koniemłotów. Według umowy inwestycja 
ma zostać zrealizowana do 30 lipca 2022 r., jednak wyko-
nawca nie wyklucza zakończenia prac jeszcze w tym roku.

Tak czy inaczej, remont nie powinien stanowić prze-
szkody dla odwiedzających nasze miasto. Na czas mo-
dernizacji można korzystać z pozostałych, ogólnodostęp-
nych i bezpłatnych parkingów: przy ul. Staszowskiej obok 
kościoła św. Władysława, przy ul. Cmentarnej i małego 
parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego obok kościółka 
Wszystkich Świętych. Można także parkować w Rynku 
i pozostałych ulicach zgodnie z przepisami ruchu dro-

gowego. Osoby kooperujące z branżą sadowniczą mogą 
korzystać z placu obok boiska piłkarskiego za budynkiem 
Publicznego Przedszkola w Szydłowie.

Jakie prace zostaną wykonane podczas remontu par-
kingu i przyległego terenu? W miejsce obecnego, wybu-
dowany zostanie nowy parking z dwiema wiatami auto-
busowymi. Powstanie budynek informacji turystycznej 
z ogólnodostępnymi sanitariatami, przebudowana ścieżka 
dla pieszych w obrębie murów przez fosę. Uporządkowana 
i nasadzona zostanie nowa zieleń z elementami małej ar-
chitektury. Teren inwestycji zostanie oświetlony lampami 
hybrydowymi i objęty monitoringiem. Ulica Staszowska 
zostanie przebudowana wraz z chodnikami i przejściami 
dla pieszych. Tym samym będzie to kolejne miejsce z upo-
rządkowaną przestrzenią publiczną w Szydłowie.Umowa na „Zagospodarowanie i uporządkowanie prze-

strzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie” pod-
pisana została 20 stycznia br. z firmą Usługi Remontowo-
-Budowlane Zbigniew Dziuba z Koniemłotów. Ze strony 
Gminy Szydłów umowę podpisał Andrzej Tuz – Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów przy kontrasygnacie Skarbnik 
Gminy Alicji Kłonickiej.

Jedna z wizualizacji parkingu po rewitalizacji.

Wartość umowy wynosi 1.978.147,75 zł (jeden milion 
dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści 
siedem 75/100 PLN). Zadanie dofinansowane jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Dzia-
łanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 
Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% kosztów 
kwalifikowanych, zaś dofinansowanie ze środków budżetu 
państwa wynosi 4,95% kosztów kwalifikowanych. Z bu-
dżetu Gminy Szydłów pokryte zostanie 20,05% kosztów.

UMiG w Szydłowie
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Był urząd gminy, będzie biblioteka
W dn. 20 stycznia br. podpisa-

na została umowa na zadanie 
„Przebudowa i nadbudowa budynku 

Od lewej: Prezes Zarządu GMC Sp. z.o.o. Dariusz 
Gozdek, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, 
Skarbnik  Gminy Alicja Kłonicka.

dawnego urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem przy-
ległego terenu”. 

Remont budynku dawnego urzędu gminy. Stan na począt-
ku prac modernizacyjnych, pod koniec stycznia br.

Dodatkowe 780 tys. zł na ul. Solecką
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zwiększył środki na re-

alizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 
Starachowice – Łagów – Szydłów – Stopnica od km 52+700 do 
km 53+400 w m. Szydłów” (ul. Solecka) o kwotę 780 tys. zł, co 
pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą.

Łączny koszt zadania wynosi 2 mln 280 tys. zł, a termin realiza-
cji robót budowlanych to 31.08.2021 r.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz 
z odwodnieniem oraz obustronne chodniki, a także oznakowanie 
poziome i pionowe.

PK

Ze strony Gminy Szydłów umowę podpisał Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz przy kontrasygnacie 
Skarbnik Gminy Alicji Kłonickiej.  Przetarg na tę inwesty-
cję wygrała firma GMC Sp. z o.o. ze Staszowa. W imieniu 
firmy umowę podpisał Prezes Zarządu – Dariusz Gozdek. 

Budynek w którym mieściła się niegdyś gminna ad-
ministracja znajdował się w opłakanym stanie. Po zakoń-
czeniu inwestycji stanie się nowoczesną Miejsko-Gminną 
Biblioteką Publiczną. Ma to nastąpić najpóźniej do koń-
ca października 2021 r. W ramach inwestycji wykonane 
zostaną roboty rozbiórkowe i niezbędne przemurowania, 
podbicia fundamentów, odgrzybianie i osuszanie ścian, 
izolacje pionowe wokół ścian piwnic i parteru. Przebudo-
wany zostanie parter i nadbudowane poddasze. Teren bi-
blioteki zostanie objęty monitoringiem.

Koszt tej inwestycji wynosi 1.429.729,35 zł (jeden 
milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset 
dwadzieścia dziewięć 35/100 PLN).

Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 
priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich. Dofinansowanie ze środ-
ków EFRR wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, zaś do-
finansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 4,95% 
kosztów kwalifikowanych. Z budżetu Gminy Szydłów 

pokryte zostanie 20,05% kosztów. Na wkład 
własny samorząd otrzymał dofinansowanie z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, w ramach programu Promesa Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 256 tys. 
zł.

UMiG w Szydłowie
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Od początku marca br., na terenie Gminy Szydłów 
działają trzy czujniki monitorujące stan jakości 

powietrza. Urządzenia informują o aktualnym stęże-
niu pyłów zawieszonych PM 10, PM 2.5 i PM 1 odpo-
wiedzialnych za tzw. smog.

Czujniki zainstalowano na budynkach Urzędu Miasta 
i Gminy Szydłów, Szkoły Podstawowej w Solcu i Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Korytnicy. Stały się one częścią 
ponad 4 tys. sensorów Airly monitorujących jakość powie-
trza w Polsce i 30 innych krajach.

Urządzenia dostarczają informacji o stężeniu pyłów za-
wieszonych – PM 1, PM 2.5 i PM 10, które odpowiadają 
za tzw. smog. Dodatkowo mierzą też temperaturę powie-
trza, wilgotność, ciśnienie i prędkość wiatru. Dzięki sys-
temowi można również sprawdzić prognozowaną jakość 
powietrza na najbliższe 24 godziny.

Pyły zawieszone są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. 
Cząstki te bez problemu wnikają do płuc, a później do 
krwioobiegu, co staje się przyczyną wielu poważnych cho-
rób. Wiedza o aktualnym stężeniu zanieczyszczeń w po-
wietrzu pomoże mieszkańcom w podejmowaniu decyzji 
o pobycie na zewnątrz budynków. Ma to istotne znaczenie 
dla osób szczególnie narażonych na działanie smogu czyli 
dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami 
układu oddechowego.

Montaż czujników sfinansowała Gmina Szydłów z za-
miarem uświadamiania mieszkańców, jak duży wpływ na 
jakość powietrza ma spalanie odpadów w piecach i kotłach 
c.o., czy ogrzewanie domów paliwem słabej jakości. Być 
może przekona to mieszkańców, aby chętniej i częściej 
sięgali po środki z programów, dzięki którym można uzy-
skać dofinansowanie na termomodernizację budynków, 
czy wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne.

Jakość powietrza można sprawdzić odwiedzając stro-
nę https://airly.org/map/pl/, sprawdzić w aplikacji mobil-
nej lub poprzez widget na stronie gminy www.szydlow.
pl. Osoby, które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów 

Monitorujemy jakość powietrza

Odczyty z czujników, 16 marca 2021, godz. 13:00.

w swoim telefonie, mogą zainstalować aplikację Airly. Dla 
systemów opartych o Android można ją pobrać ze sklepu 
Google Play, natomiast dla iOS z AppStore.

Michał Kaczmarczyk, Piotr Walczak

Informacja Ośrodka Zdrowia w Szydłowie

W związku z dość licznymi informacjami pacjen-
tów SPZOZ w Szydłowie, dotyczącymi pro-

blemów z dodzwonieniem się do naszego Ośrodka, 
uprzejmie informujemy, że telefony odbierane są od 
godziny 8.00. Informujemy również, że sygnał przery-
wany oznacza, że telefon jest zajęty, co świadczy o od-
bywającej się rozmowie z innym pacjentem.

SPZOZ w Szydłowie

Zgłoszenia eksploatacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie przypomina, że 
zgodnie z art. 152 ust. 1, art. 378 ust. 3 pkt 3 usta-

wy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. 
z późn. zm.), oraz § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. 
Dz.U. 2019 poz. 1510 ze zm.) wszystkie oczyszczalnie 
ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzysty-
wane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego 
podlegają zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez 
Urząd Miasta Gminy w Szydłowie.

Zgłoszenie powinno zostać dokonane na wzorze 
druku dostępnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Szy-
dłowie lub na stronie internetowej: https://www.szy-
dlow.pl/zgloszenia-przydomowych-oczyszczalni-scie-
kow. Do zgłoszenia należy załączyć mapę zasadniczą 
z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni.
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Od 15 marca rolnicy mogą skła-
dać wnioski o przyznanie do-

płat bezpośrednich i obszarowych 
z PROW za 2021 r. Od tego roku 
Agencja przyjmuje je jedynie za 
pośrednictwem aplikacji eWnio-
sekPlus.

Przez ostatnie trzy lata, od mo-
mentu startu aplikacji eWniosekPlus, 
rolnicy mieli również możliwość zło-
żenia wniosku o dopłaty w formie 
papierowego oświadczenia o braku 
zmian we wniosku w porównaniu 
z rokiem ubiegłym. Obecnie o wspar-
cie mogą ubiegać się wyłącznie dro-
gą elektroniczną. O tym, że rolnicy 
dobrze sobie radzą ze składaniem e-
-wniosków, świadczy rosnąca z roku 
na rok ich liczba. W 2018 r. złożono 
900 tys. wniosków przez internet, 
a w latach 2019 i 2020 było ich już 
ponad 1 mln na ok. 1,3 mln wnio-
sków składanych co roku o dopłaty.

Rolnicy, którzy nie posiadają kom-
putera lub obawiają się, że sami sobie 
nie poradzą z wypełnieniem e-wnio-
sku, mogą liczyć na pomoc pracow-
ników biur powiatowych ARiMR. 
W placówkach Agencji przygotowa-
no specjalne stanowiska, by można 
było wysłać wniosek, a wsparciem 

Dopłaty 2021 - wnioski tylko przez internet
w kwestiach technicznych będą słu-
żyć eksperci.

By ułatwić korzystanie z aplikacji 
eWniosekPlus, jest ona sukcesywnie 
modyfikowana. W 2021 r. również 
wprowadzono kilka zmian uspraw-
niających jej działanie, m.in. dodana 
została sekcja wskazująca na najbar-
dziej aktualny wniosek wysłany do 
ARiMR; generowane są ostrzeżenia 
o niewykorzystaniu w całości mak-
symalnego kwalifikowanego obszaru 
(MKO) na działce; wyświetlają się 
błędy, ostrzeżenia czy też wizualiza-
cje w sposób bardziej wyekspono-
wany; a także umożliwiono przegląd 
listy upraw czy elementów EFA (ob-
szarów proekologicznych) zdefinio-
wanych w gospodarstwie.

Aplikacja eWnioskePlus w zna-
czący sposób ułatwia proces wy-
pełniania oraz składania wniosków. 
Wszystkie dane w zakresie płatności 
obszarowych generowane są automa-
tycznie na podstawie narysowanych 
granic upraw i wybranych płatności. 
Zatem rolnik, nie musi wpisywac po-
wierzchni działek, wystarczy, że wy-
rysuje granice działki, a powierzchnia 
zostanie wyliczona automatycznie. 
Poza tym aplikacja zapewnia dostęp 

do aktualnych danych dotyczacych 
płatnośc bezpośrednich. Aplikacja 
została przygotowana w taki sposób, 
aby rolnicy mieli możliwość wyboru 
doradcy i nadania mu odpowiedniego 
na dany rok upoważnienia do obsłu-
gi wniosku. Jest to znaczne ułatwie-
nie w przypadku tych rolników, któ-
rzy zdecydowali się na wypełnienie 
wniosku przez doradców.

Wnioski co do zasady należy zło-
żyć do 15 maja, ale ponieważ ten 
dzień wypada w sobotę, będzie to 
można zrobić (bez żadnych sankcji 
finansowych) jeszcze do 17 maja. 
Wnioski przyjmowane będą również 
po tej dacie – do 11 czerwca. Jednak 
w takim przypadku za każdy dzień 
roboczy opóźnienia płatność będzie 
pomniejszona o 1 proc. Natomiast 
zgłoszenia zmian we wnioskach 
można składać do 31 maja 2021 r. 
Złożenie zmiany po tym terminie 
powoduje pomniejszenie płatności 
do powierzchni objętej tą zmianą o 1 
proc. za każdy dzień roboczy opóź-
nienia. Ostateczny termin składania 
zmian do wniosku upływa 11 czerw-
ca 2021 r.

Źródło: ARiMR

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną 
premię w wysokości 150 tys. zł 

będą mogli ubiegać się młodzi rol-
nicy. Tego samego dnia rusza nabór 
wniosków o przyznanie 60 tys. zł 
bezzwrotnej pomocy na „Restruktu-
ryzację małych gospodarstw”. Oba 
nabory potrwają do 29 maja 2021 r. 
i są finansowane z budżetu PROW 
2014-2020.

Premie dla młodych rolników
Od 31 marca 2021 r. młodzi rol-

nicy, którzy chcą rozwijać swoje 
gospodarstwo, będą mogli starać się 
o dofinasowanie. Kwota jest nie-
bagatelna – to 150 tys. zł. Agencja 

Rolniku! 150 lub 60 tys. zł do wzięcia!
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa będzie przyjmowała wnioski 
przez najbliższe dwa miesiące – do 
29 maja. W ubiegłym roku młodzi 
rolnicy złożyli ich ponad 5 tysięcy.

To już kolejny – 7. nabór wnio-
sków w ramach operacji typu „Premie 
dla młodych rolników”. Wsparcie to 
jest zachętą dla młodego pokolenia 
do rozwijania rolniczego biznesu – 
nie tylko pozwala zachować opłacal-
ność produkcji rolnej, ale przekłada 
się również (w dłuższej perspektywie 
czasowej) na jej zwiększenie, stąd 
rosnąca popularność tego programu. 
W pierwszym roku naboru (2015) 
do ARiMR wpłynęło 3 313 wnio-

sków o przyznanie pomocy, dwa lata 
później – 4 903, w 2018 r. – 5 411; 
w 2019 r. było ich już ponad 7 tys. 
Natomiast w 2020 r., mimo pandemii, 
zdecydowało się ubiegać o wsparcie 
ponad 5 tys. wnioskodawców.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, 
które m.in.:
- w dniu złożenia wniosku mają nie 
więcej niż 40 lat;
- posiadają odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 
36 miesięcy od dnia doręczenia decy-
zji o przyznaniu pomocy);
- posiadają gospodarstwo rolne o po-
wierzchni minimum 1 ha;
- rozpoczęły prowadzenie działalno-
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ści rolniczej przed dniem złożenia 
wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 
miesiące przed dniem złożenia wnio-
sku;
- posiadają lub utworzą gospodarstwo 
o wielkości ekonomicznej mieszczą-
cej się w przedziale od 13 tys. do 150 
tys. euro;
- przedłożą biznesplan dotyczący roz-
woju gospodarstwa. 

Premia musi w całości zostać 
przeznaczona na prowadzenie gospo-
darstwa lub przygotowanie do sprze-
daży wytwarzanych w nim produk-
tów rolnych. Minimum 70% premii 
należy zainwestować w środki trwa-
łe. Środki będą wypłacane w dwóch 
ratach:
- 120 tys. zł – na wniosek o płatność 
pierwszej raty pomocy, po spełnieniu 
przez młodego rolnika określonych 
warunków;
- 30 tys. zł – na wniosek o płatność 
drugiej raty pomocy, po realizacji 
biznesplanu. 
Wnioski będą przyjmowały oddziały 
regionalne ARiMR. Można je będzie 
składać drogą elektroniczną, osobi-
ście lub przesłać pocztą.

Restrukturyzacja 
małych gospodarstw

Od 31 marca do 29 maja 2021 r. 
można składać wnioski o wsparcie 
na „Restrukturyzację małych gospo-
darstw”. Pomoc finansowana jest 
z budżetu PROW 2014-2020, a tego-
roczny nabór jest dziewiątym z kolei.

O wsparcie finansowe może starać 
się rolnik posiadający gospodarstwo 
obejmujące co najmniej 1 hektar 
użytków rolnych lub nieruchomość 
służącą do prowadzenia produkcji 
w zakresie działów specjalnych pro-
dukcji rolnej. Wielkość ekonomicz-
na takiego gospodarstwa musi być 
mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba za-
równo ubezpieczona w KRUS-ie, jak 
i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu 
jednoczesnego prowadzenia działal-
ności gospodarczej lub pracy na eta-
cie. Pod jednym warunkiem – dochód 
lub przychód z działalności rolniczej 
musi stanowić co najmniej 25 proc. 
całości dochodów lub przychodów.

O pomoc nie mogą ubiegać się 
osoby, którym wypłacono pomoc fi-
nansową z następujących programów 
wsparcia: „Ułatwianie startu mło-
dym rolnikom”, „Modernizacja go-
spodarstw rolnych”, „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”, 
„Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” objętych PROW 2007-2013, 
a także „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”; „Premia na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”, „Premie 
dla młodych rolników” w ramach 
PROW 2014-2020.

Rolnik, który zdecyduje się na 
rozwój swojego małego gospodar-
stwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. 
zł bezzwrotnej premii. Jest ona wy-
płacana w dwóch ratach:
- 80 proc. (48 tys. zł) – po spełnie-

niu warunków określonych w decyzji 
o przyznaniu pomocy;
- 20 proc. (12 tys. zł) – po prawidło-
wej realizacji biznesplanu. 

Wsparcie można przeznaczyć 
wyłącznie na działalność rolniczą 
lub przygotowanie do sprzedaży 
produktów rolnych wytworzonych 
w gospodarstwie. Co najmniej 80 
proc. otrzymanej premii należy wy-
dać na inwestycje w środki trwałe. 
Ich katalog jest szeroki. Obejmuje 
m.in. budowę, przebudowę, remont 
budynków lub budowli; nabycie no-
wych maszyn, urządzeń oraz wypo-
sażenia. Premię można zainwestować 
w zakup gruntów, stada podstawowe-
go zwierząt, czy zakładanie sadów 
i plantacji wieloletnich gatunków 
użytkowanych efektywnie dłużej niż 
5 lat.

Pomoc może być przyznana tylko 
raz w czasie realizacji PROW 2014-
2020. W przypadku małżonków 
może ją otrzymać tylko jedno z nich, 
niezależnie od tego, czy prowadzą 
wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie pomocy 
należy składać do oddziału regional-
nego Agencji właściwego ze względu 
na miejsce położenia gospodarstwa. 
Można to zrobić osobiście, przesył-
ką rejestrowaną, nadaną w placówce 
Poczty Polskiej lub elektronicznie za 
pośrednictwem skrzynki podawczej 
ePUAP.

Źródło: ARiMR

Nabór do programu „Moja Woda”
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Kielcach ogłasza od dnia 22.03.2021 nabór wniosków dla zadań 
realizowanych w 2020 roku wpisujących się w program „Moja Woda” na lata 
2020-2024”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki 
dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach określone są w treści programu oraz 
w regulaminie naboru wniosków, które znajdują się na stronie internetowej: 
http://wfos.com.pl/nabor-osoby-fizyczne/1066-program-moja-woda-2-0.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione 
i przesłane do Funduszu od 22.03.2021 roku za pomocą portalu beneficjenta 
lub platformy ePUAP.

Źródło: WFOŚiGW w Kielcach
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Pomoc dla gospodarstw
Rolnicy, którzy ponieśli w gospo-

darstwach straty spowodowane 
klęskami żywiołowymi bądź wystą-
pieniem afrykańskiego pomoru świń, 
od czwartku 11 marca 2021 r. mogą 
składać w ARiMR wnioski o wspar-
cie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania 
„Inwestycje odtwarzające potencjał 
produkcji rolnej” mogą ubiegać się 
rolnicy, którzy ponieśli szkody spo-
wodowane przez co najmniej jedną 
z następujących klęsk żywiołowych: 
powódź, deszcz nawalny, suszę, 
przymrozki wiosenne, ujemne skutki 
przezimowania, obsunięcie się ziemi, 
lawinę, grad, huragan, uderzenie pio-
runa. Ponadto o wsparcie mogą wnio-
skować rolnicy, którym powiatowy 
lekarz weterynarii nakazał, w drodze 
decyzji, zabicie świń lub zniszczenie 
zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wsparcie jest dostępne dla tych, 
którzy ponieśli straty w roku, w któ-
rym jest składany wniosek o przyzna-
nie pomocy lub w co najmniej jednym 
z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rol-
nych, zwierzętach gospodarskich czy 
rybach uprawniająca do starania się 
o pomoc musi wynieść co najmniej 
30 proc. średniej rocznej produkcji 
rolnej oraz straty te muszą dotyczyć 
składnika gospodarstwa, którego od-
tworzenie wymaga poniesienia kosz-
tów kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem. Wysokość poniesionych 
strat, jakie powstały w gospodar-
stwie, określa komisja powołana 
przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystą-
pienia ognisk afrykańskiego pomoru 
świń o pomoc mogą ubiegać się rolni-
cy, którym powiatowy lekarz wetery-
narii nakazał zabicie świń lub znisz-
czenie ich zwłok w celu zwalczania 
ASF, a w dniu wydania tej decyzji 
zwierzęta te stanowiły co najmniej 
30 proc. świń będących w posiadaniu 
tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką 
może otrzymać rolnik w całym okre-
sie realizacji PROW 2014-2020, wy-
nosi 300 tys. zł, z tym że nie może 

przekroczyć ona poziomu 80 proc. 
kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk 
żywiołowych dotacja może być 
przyznana na inwestycje odtwarza-
jące zniszczone składniki gospo-
darstwa, np. na odtworzenie planta-
cji wieloletnich, sadów, odbudowę 
zniszczonych budynków czy zakup 
nowych maszyn lub urządzeń rol-
niczych. Z kolei rolnik, którego 
gospodarstwo zostało poszkodowa-
ne przez ASF, rekompensatę może 
otrzymać na inwestycje niezwiązane 
z produkcją świń.

Wnioski do 31 grudnia 2021 
r. przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR. Można je składać osobiście, 
drogą elektroniczną lub rejestrowa-
ną przesyłką pocztową. Dokumenty 
można również złożyć za pośrednic-
twem biur powiatowych działających 
na terenie właściwego oddziału re-
gionalnego.

Źródło: ARiMR

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz 
przekazał pakiety pulsoksymetrów do Ośrodka 

Zdrowia i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Szydłowie.

Urząd Miasta otrzymał te urządzenia z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Pulsoksymetry dla SP ZOZ w Szydłowie odebra-
ła z rąk burmistrza Anna Dzwonkowska (na zdjęciu), 
a dla MGOPS – kierownik Agnieszka Makowska. 
Oba ośrodki będą je wypożyczać dla swoich pacjen-
tów i podopiecznych.

Pulsoksymetry to urządzenia elektroniczne słu-
żące do pomiaru wysycenia krwi tlenem oraz pulsu. 
Wynik pomiaru pulsoksymetru może ostrzec przed 
niedotlenieniem, czyli zbyt niską zawartością tlenu 
we krwi tętniczej. Brak dostatecznej ilości tlenu w or-
ganizmie może spowodować nieodwracalne zmiany 
w pracy wielu narządów, a także doprowadzić do 
śmierci. Urządzenia te przydają się szczególnie teraz, 
podczas pandemii koronawirusa.

Pulsoksymetry przekazane

Pulsoksymetry zostaną jeszcze przekazane dla trzech jed-
nostek OSP z terenu Gminy Szydłów, należących do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

PW
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szy-
dłowie informuje, że dnia 22 lutego 2021 r. została 

podpisana umowa Nr 93/WS/2021 pomiędzy Wojewodą 
Świętokrzyskim a Gminą Szydłów na realizację zadania 
w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecz-
nej „Wspieraj Seniora” na rok 2021. 

Zadanie obejmuje realizację usług wsparcia na rzecz 
seniora, który w obowiązującym stanie epidemii zdecydu-
je się na pozostanie w domu, nie mając możliwości za-
bezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we 
własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych oraz 
środków higieny osobistej.  

Jesteś osobą starszą, samotną, potrzebującą wsparcia 
w zrobieniu zakupów czy załatwieniu spraw urzędowych, 
a w obecnym czasie również umówienia na szczepienie 
przeciwko Covid-19? Zapraszamy do zgłoszenia takiej 
potrzeby w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Szydłowie, gdzie otrzymasz wszelkie informacje 
i niezbędną pomoc.

Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi 
wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku 
życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecy-

Program „Wspieraj Seniora 2021”

dują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega 
w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących 
artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożyw-
cze, leki, środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokry-
wa Senior.

Program jest realizowany w terminie od 1 stycznia 
2021 r. do 31 marca 2021 r. z możliwością wydłużenia 
jego realizacji o kolejne miesiące z uwagi na utrzymujący 
się stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Agnieszka Makowska
Kierownik M-GOPS w Szydłowie

REKLAMA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
czynny poniedziałek, wtorek, środa, piątek 
w godz. 7:30 - 15:30, w czwartek w godz. 8:30 - 16:30.
tel. 41 354 51 58
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Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Św. Władysława w Szydłowie 

we współpracy z Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Szydłowie informują, że dnia 20 
stycznia 2021 r. została podpisana 
umowa nr 29/POPŻ/2020 na reali-
zację zadań z zakresu dystrybucji 
artykułów spożywczych do osób naj-
bardziej potrzebujących w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 Program 
2020 współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Na terenie Gminy 

Dystrybucja artykułów spożywczych

Szydłów objętych pomocą w ramach 
Programu jest 480 osób, w tym 203 
rodziny. Pierwsza dostawa i odbiór 
artykułów spożywczych odbyła się 
w dniach 22-23 lutego 2021 r. w bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szydłowie. W dniu 24 lutego 2021 
r. zorganizowane zostały działania 
towarzyszące w ramach Programu. 
Warsztaty obywały się zdalnie on-li-
ne z zakresu tematycznego: niemar-

nowanie żywności (18 uczestników), 
edukacja ekonomiczna (8 osób), 
warsztat kulinarny „zielono mi” (27 
osób). Dziękujemy wszystkim za po-
moc i zaangażowanie w działaniach 
programowych.

Agnieszka Makowska
Kierownik M-GOPS w Szydłowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Szydło-

wie informuje, że dnia 18 lutego 
2021 r. została podpisana umowa 
Nr 93/POS/2021 pomiędzy Wo-
jewodą Świętokrzyskim a Gminą 
Szydłów na udzielenie dotacji ce-
lowej z budżetu państwa na do-
finansowanie zadania własnego 
- realizację wieloletniego rządo-
wego programu „Posiłek w Szkole 
i w domu” na lata 2019-2023. 

Program określa zapewnienie 
pomocy w formie posiłku, świad-
czenia pieniężnego w postaci za-
siłku celowego na zakup posiłku 
lub żywności oraz świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych osobom spełnia-
jącym warunki otrzymania pomo-
cy społecznej wskazane w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej oraz spełniającym kry-
terium dochodowe w wysokości 
150% kryterium, o którym mowa 
w art. 8 ww ustawy: 
• dzieciom do czasu podjęcia nauki 
w szkole podstawowej, 
• uczniom do czasu ukończenia 
szkoły ponadpodstawowej lub 
szkoły ponadgimnazjalnej 
• osobom i rodzinom znajdującym 

się w sytuacjach wymienionych 
w art. 7 ustawy o pomocy spo-
łecznej, w szczególności osobom 
starszym, chorym, niepełnospraw-
nym. 

Osoby zainteresowane pomocą 
z w/w programu prosimy o zgła-
szanie się do MGOPS Szydłów, 
lub telefonicznie pod numerem 
tel. 41 35 45 158 od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.30-
15.30.

Jednocześnie informujemy, że 
pracownicy socjalni obsługujący 
teren Gminy Szydłów zajmują się 
poszczególnymi miejscowościami 
według ustalonego podziału: 

p. Monika Kaczorowska: Grab-
ki Duże, Wolica, Gacki, Mokre, 
Jabłonica, Kotuszów, Korytnica;

p. Katarzyna Kręcisz-Śledź: Po-
tok, Potok Rządowy, Rudki, Wy-
mysłów, Solec, Wola Żyzna;

p. Teresa Jacak: Szydłów, 
Osówka, Brzeziny.

Agnieszka Makowska
Kierownik M-GOPS w Szydłowie

Posiłek w szkole i w domu Badanie USG
w Ośrodku Zdrowia w Szydłowie

SPZOZ w Szydłowie informuje 
o możliwości zapisywania się pa-
cjentów na badanie USG w naszym 
Ośrodku Zdrowia.

Od dnia 29 marca 2021 r. bada-
nia będą wykonywane dwa razy 
w miesiącu, co drugi poniedziałek, 
w godzinach 14.00 - 17.00. 

Do wykonania badania USG ko-
nieczne jest skierowanie od lekarza 
SPZOZ w Szydłowie.

Badanie USG będzie wykonywała 
lekarz radiolog Iwona Sikora.

W celu zapisów i uzyskania szcze-
gółowych informacji prosimy 
o kontakt pod numery telefonu:

41 35 45 182

lub

797 531 501
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Spotkanie z sołtysami
Samorząd Miasta i Gminy Szydłów 11 marca br. święto-

wał Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Władze miasta i gmi-
ny spotkały się z sołtysami. Były życzenia i dyskusja nad 
codzienną pracą sołtysa w swojej wsi.

Burmistrz wręczył okolicznościowe podziękowania 
i upominki, przekazał także życzenia od Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Wło-
darz podzielił się informacjami na temat ostatnich i pla-
nowanych w najbliższym czasie inwestycji. Podkreślił, 
że urząd miasta, pomimo pandemii jest cały czas otwarty 
dla mieszkańców, z zachowaniem rygorów sanitarnych. 
Po krótkiej dyskusji na temat funduszu sołeckiego i pracy 
sołtysa podczas pandemii, uczestnicy spotkania zwiedzili 
pozostałe, wyremontowane pomieszczenia szkolne.

Na terenie Gminy Szydłów znajduje się szesnaście 
sołectw: Brzeziny, Gacki, Grabki Duże, Jabłonica, Koryt-
nica, Kotuszów, Mokre, Osówka, Potok, Potok Rządowy, 
Rudki, Solec, Szydłów, Wola Żyzna, Wolica i Wymysłów. 
W trzynastu miejscowościach funkcję sołtysa pełni kobie-
ta.

Piotr Walczak

Od lewej: Katarzyna Skuza - Przewodnicząca Rady Miej-
skiej, Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, 
Zbigniew Głogowski - Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej.

Spotkanie miało miejsce w nowo oddanej sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Była to świet-
na okazja dla sołtysów do zapoznania się z efektami naj-
nowszej inwestycji samorządu.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz wraz 
z Przewodniczącą Rady Miejskiej Katarzyną Skuzą, Wice-
przewodniczącym RM Zbigniewem Głogowskim i Skarb-
nik Alicją Kłonicką złożyli życzenia przybyłym na spotka-
nie sołtyskom i sołtysom z Gminy Szydłów. Podziękowali 
także za ich pracę wśród mieszkańców swoich wsi.

Sołectwo Brzeziny zwyciężyło wojewódzki etap Ogól-
nopolskiego Konkursu „Fundusz Sołecki - Najlepsza 

Inicjatywa” i znalazło się w finale krajowym wśród 16 in-
nych inicjatyw! 

„Adaptacja byłego sklepu GS na siedzibę Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Brzezinach” zyskała największe uznanie 
w oczach jury spośród innych sołeckich inicjatyw z wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Bardzo się cieszymy, gratu-
lujemy i życzymy powodzenia na etapie ogólnopolskim!

Realizacja funduszu sołeckiego w Brzezinach w ubie-
głym roku, to wzorcowy przykład na to, jak powinny być 
wykorzystywane środki budżetu gminy w sołectwach: 
wspólna potrzeba + zaangażowanie mieszkańców w reali-
zację zadania = sukces!

PW

Sołectwo Brzeziny najlepsze w województwie
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Dzień Kobiet w dn. 8 marca 2020 r. był ostatnią, zor-
ganizowaną imprezą kulturalną, jaka odbyła się na 

terenie naszej gminy przed wprowadzeniem pierwszego 
lockdownu (16 marca ub. r.) w naszym kraju. 

Minął rok i kolejny Dzień Kobiet był zupełnie inny, 
bez spotkania w szerszym gronie, bez koncertu i wystę-
pów artystycznych, które zwyczajowo organizowało Miej-
sko-Gminne Centrum Kultury. O Paniach nie zapomniał 
Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, który 

Kwiaty i upominki dla Pań
ósmego marca uzbrojony w kosz pełen tulipanów osobi-
ście składał życzenia spotkanym w centrum miasteczka 
kobietom. Podobnie Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
obdarowywało tego dnia Panie drobnymi upominkami 
w postaci krówki ze śliwką, mydełek i romantycznych 
ziół. Miejmy nadzieję, że kolejny Dzień Kobiet odbędzie 
się już normalnie, z właściwą oprawą kulturalną.

Red.
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Synagoga w Szydłowie wśród 130 obiektów, w tym pię-
ciu ze świętokrzyskiego, zakwalifikowanych do kon-

kursu „Zabytek zadbany”. Konkurs corocznie organizuje 
Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Rozstrzygnięcie 
jesienią.

Najbardziej zadbane KONKURS KULINARNY

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie 
ogłosiło konkurs dla osób indywidualnych oraz 

Kół Gospodyń Wiejskich na przepisy kulinarne po-
traw związanych z naszą gminą. Najpiękniej spisane 
i sfotografowane receptury, ubogacone wspomnienia-
mi z dawnych lat, zostaną nagrodzone rzeczowo: 1 
miejsce – zestaw garnków, 2 miejsce: zestaw noży, 3 
miejsce – zestaw pojemników na przyprawy. Ponadto 
każdy uczestnik konkursu otrzyma szydłowski fartu-
szek. Przepisy będą zbierane do 16 kwietnia 2021 r. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 41 354 53 13.

ZBIÓRKA DO SERCA
Zbiórka nakrętek do serca ustawionego obok Miejsko-

-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie cały czas 
trwa i przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania! Zachę-
camy do dalszego gromadzenia plastykowych nakrętek. 
Przekazaliśmy już do Fundacji Miśka Zdziśka dwadzieścia 
240 litrowych worków nakrętek! Dziękujemy Państwu za 
ogromne zaangażowanie. Obecnie naszą akcją wspieramy 
również chorego Marcelka z Rytwian. 

MS

JAJKA NA WIELKANOC

Pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
przygotowują się do Świąt Wielkanocy. Na skwerku 

miejskim przed siedzibą M-GCK w Szydłowie w okresie 
Wielkiego Tygodnia będzie można obejrzeć niezwykłą 
wystawę kilkunastu  mega pisanek! Ogromne jajka zostały 
ozdobione przez naszych wszystkich pracowników i  na-
malowaliśmy na nich tradycyjne wzory wielkanocne, ale 
również pojawią się tu akcenty szydłowskie. Zapraszamy 
na spacer!

MS
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Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie pozy-
skało 51 tys. zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu. Wniosek znalazł się na 24 miejscu w 
kraju pod względem punktacji na 960 złożonych projektów.

Wniosek został złożony do Programu MKiDN 2021 
Infrastruktura domów kultury i uzyskał bardzo wysoką 
ocenę punktową, co zaowocowało 24-tym miejscem i do-
finansowaniem w wysokości 51 tys. zł. Na 960 złożonych 
wniosków, dofinansowanie otrzymało 60 projektów.

M-GCK pozyskało 51 tys. zł na scenę
– Dzięki tym funduszom zakupimy mobilną, zadaszoną 

scenę – cieszy się Maria Stachuczy, która napisała wnio-
sek. – Będzie służyć do organizacji różnego rodzaju plene-
rowych przedsięwzięć kulturalnych w Szydłowie – dodaje 
dyrektor MGCK.

Wkładem własnym do projektu jest zakup oświetlenia 
scenicznego. Zakup ma zostać zrealizowany w bieżącym 
roku.

PW

Jak co roku Miejsko-Gminne Centrum Kultury zorgani-
zowało sztab WOŚP w Szydłowie. Od początku wie-

dzieliśmy, że ten Finał będzie nieco inny, więcej działań 
planowaliśmy w sieci. Już w grudniu działała nasza eSkar-
bonka, a także specjalnie utworzona podgrupa na naszej 
stronie Facebookowej. Ostatecznie zgromadziliśmy 365 
członków, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu 
Finałem WOŚP. Dzięki mediom społecznościowym mie-
liśmy z Państwem szybszy i bezpieczny kontakt. Tego-
roczne hasło przewodnie zbiórki to „Finał z głową”. Tym 
razem skupiono się na zakupie sprzętu dla laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy. 29. Finał WOŚP od-
był w ostatnią niedzielę stycznia. Ze względu na panującą 
pandemię musieliśmy zachować szczególne obostrzenia 
sanitarne, dlatego w tym roku nie spotkaliśmy się na tra-
dycyjnym zgromadzeniu podczas Finału. Bardzo się cie-
szymy, że pomimo panującej pandemii zgłosiło się do nas 
20 wspaniałych wolontariuszy, dzięki którym tegoroczna 
orkiestra zagrała nie tylko w Szydłowie, ale też w mniej-
szych miejscowościach naszej Gminy.

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy wrzucali datki 
do puszek wolontariuszy, wszystkim dzielnie licytującym 
i kupującym gadżety, a przede wszystkim ofiarodawcom 
przedmiotów, usług i atrakcji na sprzedaż

Ostatecznie na 31.01.2021 zebraliśmy łącznie kwotę 
22 224,80 zł, jednego dolara, 3,65 euro oraz 40 pensów. 
Z czego w naszej eSkarbonce na 31.01.2021 mieliśmy 
3390,00. Największą sumę do puszki zebrał nasz naj-
młodszy i najdzielniejszy wolontariusz Tomuś Stolarski 
- 1234,63 zł. Pięknie poradziły sobie przedszkola, w Szy-
dłowie uzyskując kwotę 1853,72 zł, w Solcu 1107,71 zł 
i w Potoku 374,80 zł. Bardzo się cieszymy, że tym roku 
pomagali nam wolontariusze w Potoku, Solcu, Brzezinach, 
Grabkach Dużych, Korytnicy i oczywiście Szydłowie.

Składamy Państwu wielkie ukłony za wszelką pomoc 
w zorganizowaniu tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Szydłowie.

Szef Sztabu 408 
Maria Stachuczy

Finał z głową

Wolontariusze tegorocznego finału WOŚP
z Gminy Szydłów.
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Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, 
w związku z panującymi restrykcjami nadal nie może 

działać w pełni  zgodnie ze swoją działalnością statutową. 
Mamy nadzieję, że  epidemia Covid-19 zakończy się jak naj-
szybciej, a my będziemy realizować nasze plany. Tymczasem 
od stycznia zrealizowaliśmy kilka gminnych konkursów, któ-
re cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Na początku roku wręczyliśmy nagrody za najpiękniej-
sze prace plastyczne wykonane w ramach konkursu ”Boże 
Narodzenie 2020”. Rozstrzygnięto także organizowany on-
line „Gminny przegląd kolęd i pastorałek”. W okresie fe-
rii zimowych  zrealizowaliśmy nagranie kilkudziesięciomi-
nutowego koncertu „Międzypokoleniowe kolędowanie”. 
Młodzi muzycy i wokaliści z gminy Szydłów mieli okazu-
ję zagrać i zaśpiewać wspólnie z profesjonalnym zespołem 
KAKADU. Całość nagrania można było obejrzeć w mediach 
społecznościowych naszej instytucji oraz Miasta i Gminy 
Szydłów. 

Rozstrzygnęliśmy także konkurs „Eko robot”, polega-
jący na wykonaniu robota przy użyciu materiałów przezna-
czonych do recyklingu. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem  
pomysłowości i talentu  dzieci i młodzieży z naszej gminy. 
Rok 2021 ogłoszony został Rokiem Stanisława Lema. Na-
sza jednostka ma jeszcze kilka planów na obchody związane  
z tym utytułowanym pisarzem. 

Konkursy kulturalne

Nagrodzeni w konkursie „Boże Narodzenie 2020”.

„Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek”
Jeszcze raz serdecznie gra-

tulujemy wszystkim uczestni-
kom i laureatom konkursów!

Dyrektor MGCK w Szydłowie
Maria Stachuczy

Laureaci konkursu
„Eko Robot”.
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K o ło  Gospodyń  Wie j sk ich 
w Brzezinach Betulanki zreali-

zowało projekt “Ocalić od zapomnie-
nia” dofinansowany ze środków pro-
gramu „Działaj Lokalnie 2020”. 

W ramach realizacji projektu zor-
ganizowano,  cztery tematyczne, pro-
fesjonalne sesje zdjęciowe, ich  ce-
lem było zachowanie dla przyszłych 
pokoleń wyglądu zabudowań Brze-
zin. Prosząc właścicieli o zgodę na 
fotografowanie budynków spotykali-
śmy się ze zdziwieniem. Właściciele 
raczej obawiali się “Czy to będzie 
dobrze wyglądało? Przecież, to takie 
stare.” Z rozmowy wynikało, że zdą-
żyliśmy w ostatniej chwili, ponieważ 
w niedalekiej przyszłości kilka bu-
dynków zostanie rozebranych.

Fotografia pozostanie jedynym 
dowodem na istnienie domu, któ-
ry zburzono lub który rozpadł się ze 
starości. Chcieliśmy uchwycić świat, 
który za moment całkowicie zniknie, 
a jednocześnie choć na chwilę go 
ożywić. Czy nam się udało? Pozosta-
wiamy to do Państwa oceny.

Serdecznie dziękujemy fotomode-
lom - mieszkańcom Brzezin.

Słowa uznania i ogromne podzię-
kowania kierujemy dla  Wytwórni Fo-
tografii Artystycznej J. Zbytek za wy-
jątkowe ujęcia oraz za dostrzeżenie 
piękna i ogromnego potencjału, który 
ukrywa się w starych gospodarskich 
zabudowaniach naszej miejscowości.                                     

Zarząd KGW w Brzezinach
Zdjęcia: Wytwórnia Fotografii 

Artystycznej J. Zbytek

Dofinansowano ze środków programu 
„Działaj Lokalnie 2020” Polsko- Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności Realizo-
wanego przez Akademię Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj 
Lokalnie w Staszowie Fundację Aktywi-
zacji i Rozwoju.

Wiejsko-
Czarodziejsko
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Artykuł ukazał się w Tygodniku Po-
radnik Rolniczy 21 marca 2021 r.

Noszą oryginalne spódnice. Trzy-
mają się ich pieniądze. Założycielka 
mówi, że właściwie wymodliła sobie 
tę formację. A teraz nad wszystkim 
unosi się duch ich szczególnej pa-
tronki. Panie i panowie, poznajcie 
Betulanki – „siostry”, jakich mało.

„Miło nam przekazać informa-
cję, iż zgłoszony przez nasze koło 
film pt. »Ocalić od zapomnienia « do 
konkursu »Opowiedz…« w etapie lo-
kalnym zajął I miejsce i został nomi-
nowany do etapu ogólnopolskiego...” 
– napisała na profilu na Facebooku 
Agnieszka Ziółkowska. Rozwinęłam 
wpis, a potem weszłam na stronę jej 
koła gospodyń o wdzięcznej nazwie 
Betulanki. „Żeński zakon?” – po-
myślałam. A potem obejrzałam film, 
który zapewnił im awans do finału 
konkursu. I zaniemówiłam. Sielskie 
sceny w pełnych charakteryzacjach 
niemal jak z kadrów Andrzeja Waj-
dy. Wieś, jaka śni się w najpiękniej-
szych snach. A w tle perlisty sopran 
śpiewający jeden z utworów Ennio 
Morricone z towarzyszeniem kwar-
tetu smyczkowego. Kawałek nieba 
na ziemi. Sopranistka okazuje się 
członkinią koła w Brzezinach i cór-
ką Agnieszki – jednej z założycieli, 
kwartet nazywa się EstradiVarious. 

Wstąp do Betulanek, a poczujesz różnicę
A koło istnieje raptem dwa lata, a już 
zdobyło niemal 50 tys. zł dotacji. 
I to wszystko w świętokrzyskiej wsi, 
w której, jak mówi Agnieszka, stoją 
jeszcze domy, w których chodzi się 
po klepisku, a bieda jest słowem, któ-
rego smak dobrze pamiętają nie tak 
starzy mieszkańcy. Dziadek teścio-
wej Agnieszki na swoje oświadczyny 
szedł w koszuli do ziemi, bo nie stać 
go było na portki. Jeśli więc takie rze-
czy dzieją się w miejscach, w których 
nikt nigdy nie wierzył, że wydarzy się 
coś ciekawego, to znaczy, że niemoż-
liwe nie istnieje.

Koło wymodlone
– Byłam dwa lata temu w koście-

le w sąsiednim Szydłowie na mszy 
w pierwszą sobotę miesiąca. To takie 
nabożeństwo, na które składa się pięć 
mszy. Podeszły do mnie babcie i po-
wiedziały: „Pani Agnieszko, założy-
łaby nam pani koło gospodyń?”. Po-
wiedziałam, że chętnie, ale nie mogę, 
bo nie jestem z ich miejscowości. 
Wróciłam do Brzezin, minęło kilka 
dni. Spotkałam naszego młodego rad-
nego, Dawida Sobiegraja. Powiedzia-
łam od niechcenia: „Słuchaj, a może 
byśmy założyli u nas koło?”. A on 
na to: „Dobrze, przejdę przez wieś 
i zapytam” – opowiada Agnieszka 
Ziółkowska, nauczycielka biologii, 
mama trojga dzieci z gospodarstwem 
i sadem na głowie, instruktorka tańca 
i autorka kołowych projektów. Dziś 
mówi, że wymodliła sobie to koło na 
różańcu, chodząc dookoła wsi i pró-
bując pogodzić się ze stratą możli-
wości realizacji swoich tanecznych 
pasji. 

Pasiaki z zagranicy
Na pierwszym spotkaniu pojawiło 

się kilkanaście  osób. Mocno spra-
gnionych ruchu, bo we wsi, kiedy 
w 2000 roku zamknięto szkołę pod-
stawową, życie kulturalne wydało 
ostatnie tchnienie.

– Poszłam na zebranie sołeckie 
na początku 2019 roku. Znów było 

o tym, na co przeznaczyć fundusz 
sołecki. Najczęściej wydawaliśmy 
go na utwardzanie dróg dojazdowych 
do pól. A mnie zaczęło się przypomi-
nać, że w jakiejś wsi wiatę zrobili, 
w innej coś zbudowali. Na zebraniu 
postanowiono, że w użyczonym nam 
budynku po sklepie zrobimy dach 
– wspomina Agnieszka i mówi, że 
z Katarzyną Mrówką – przewodni-
czącą koła, i Ewą Stolarską – sołty-
ską wsi – same zadbały o materiały 
budowlane.

– Szukałyśmy wełny mineralnej, 
negocjowałyśmy ceny drewna, ku-
powałyśmy blachę, śruby do betonu. 
Mogłybyśmy dziś same dom wybu-
dować – opowiada. 

Jeszcze nie miały w „sklepie” da-
chu, łazienki ani kuchni, a już składa-
ły wniosek do ŚwiętokrzyskiegoSto-
warzyszenia Integracja i Rozwój na 
małe FIO (Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich), czyli dofinansowanie do 
5 tys. zł. Agnieszce córka poradziła, 
że skoro chcą organizować imprezy, 
potrzebny jest sprzęt nagłaśniający. 

W projekcie „Ocalić od zapomnie-
nia” Betulanki postanowiły zobaczyć 
w innym świetle swoją wieś.

Jednym z celów projektu 
„Ocalić od zapomnienia” było 

przywrócenie pamięci o Władysławie 
Wiwatowskiej. Na zdjęciu w jej roli 

jedna z mieszkanek Brzezin.
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Chwila moment i stały się posiadacz-
kami miksera, mikrofonów bezprze-
wodowych i kolumn. Był lipiec, a one 
usiadły do kolejnego wniosku do gmi-
ny. „Na święcie śliwki słodko, koloro-
wo, promujemy owoce, bo to smacz-
nie i zdrowo”. Tym hasłem chciały 
promować Brzeziny na szydłowskim 
Święcie Śliwki w sierpniu – i to jesz-
cze w nowych strojach. Do ich kiesze-
ni wpadły 3 tys. zł, więc uszyły cztery 
komplety z pasiastymi spódnicami 
z satynowej bawełny. Materiału szu-
kały w Czechach. Kto kołu zabroni?!

– Mają świetne wzory. W Cze-
chach zamawiałyśmy, a sprowadzały-
śmy z Niemiec. Poradziłysmy sobie 
z zamówieniem i fakturą po angiel-
sku, a przelew i księgowanie w ban-
ku był w euro. To była przeprawa, 
z tłumaczem przysięgłym. Ale to jest 
do zrobienia! – zachęca do odwagi 
Agnieszka.

Betulanki i łacina 
Na święcie częstowały gości pie-

czonymi cudeńkami z chorągiewka-
mi reklamującymi koło. Zanim po-
jechały, napisały projekt „Bo jak nie 
my, to kto? Bo jak nie teraz, to kie-
dy?” do programu Działaj Lokalnie 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności. I dostały 4,5 tys. zł na farby, 
gips, kleje, szpachle do wymalowania 
„sklepu”. Mieszkańcy po całym dniu 
rwania w sadach śliwek przychodzi-
li, żeby pomagać. 7 września koło, 
za otrzymane z Narodowego Cen-
trum Kultury 3,3 tys. zł, z inicjatywy 
Agnieszki Opozdy, jednej z członkiń, 
zorganizowało festyn „Wehikuł czasu 
– wspomnień czar”, podczas którego 
uroczyście otworzyło salę z wciąż 
niewymienionym dachem. Brak da-
chu nie przeszkodził w podsumowa-
niu projektu, w którym panie, zgro-
madziwszy wcześniej stare zdjęcia od 
mieszkańców, wydały cztery albumy 
z fotografiami dawnych mieszkańców 
Brzezin. Kto nie obejrzał fotoksiążki 
podczas zabawy, ma wciąż szansę, bo 
jeden egzemplarz wędruje teraz po 
wsi od domu do domu.

W międzyczasie pytam o nazwę. 
Że ciekawa, że trochę jak u sióstr.

Na Święcie Śliwki słodko, kolorowo 
promujemy owoce bo to smacznie 

i zdrowo.

– Betulanki jesteśmy. Brzoza po 
łacinie to Betula verucosa. Trochę 
to się kojarzy z betem, trochę z tym 
zakonem właśnie, ale jest tyle brzezi-
nianek! W Polsce jest jakaś setka wsi 
o nazwie Brzeziny. Chciałyśmy się 
wyróżniać – opowiada Agnieszka.

W projektowym maratonie
Po drodze do kołowej kasy wpa-

dły dwie dotacje w wysokości 8 tys. 
zł. Jeszcze przed pandemią, z ogrom-
nym zaangażowaniem miejscowych 
mam, zrobiły dzieciom andrzejki, 
na których Agnieszka zorganizowa-
ła wróżby w postaci eksperymentu 
z nadmanganianem potasu. Udał się 
tak bardzo, że niebieskie plamy trze-
ba było zmywać ze świeżo pomalo-

wanego sufitu. Przyszedł listopad 
i Agnieszka znów usiadła do pro-
jektu. Napisała wniosek do LGD na 
warsztaty taneczno-wokalne dla dzie-
ci „Tańcowała igła z nitką” i wielkie 
lustra do sali. Dostały na to aż 15 tys. 
zł. A już w pandemii, w marcu 2020 
roku, napisały do FIO wniosek z pro-
jektem „Koło w sieci” na 5 tys. zł. 
Zaprojektowały za to stronę interne-
tową i opłaciły domenę na kilka lat 
do przodu. Nie udało się im zakwa-
lifikować do konkursu „Aktywnie nie 
tylko lokalnie”. Znów wygrały, bo 
niezakwalifikowani dostali na pocie-
szenie 1000 zł. Koło zorganizowało 
za to dzieciom piknik. Ale chyba naj-
bardziej zjawiskowym ich projektem 
jest „Ocalić od zapomnienia”. Cho-
dziło w nim o zachowanie dla potom-
nych wizerunku starej architektury 
Brzezin. 

– Mamy we wsi charakterystyczną 
architekturę z lat 50. ubiegłego wie-
ku. Większość z chat już rozebrano. 
Ale mamy też perłę – drewniany bu-
dynek szkoły, zbudowanej w 1911 
roku z inicjatywy i rękami niezwy-
kłej kobiety, Władysławy Wiwatow-
skiej, szlachcianki, która przyjechała 
z Warszawy, założyła w Brzezinach 
szkołę i prowadziła ją do śmierci 
w 1932 roku – opowiada Agnieszka. 

W sesji zdjęciowej, zrealizowa-
nej przez Wytwórnię Fotografii Ar-
tystycznej J. Zbytek, wzięli udział 
mieszkańcy ubrani w stroje w stylu 
lat 40., 50. W sesji bohaterami były 
budynki, ale miały żyć. Więc na zdję-
ciach panie w haftowanych bluzkach 
wychylają się z okien. Pod oknami 
stoi czereda maluchów i pozuje jak 
przed wojną, przyglądając się z zacie-
kawieniem fotografowi. Dziewczyny 
w białych sukienkach zbierają zboże, 
trzymają kamionkowe garnce, a mło-
dzieńcy w słomianych kapeluszach 
grzeją się w promieniach zachodzą-
cego słońca oparci o gliniany mur. 
Z kilkunastu takich zdjęć powstał 
sentymentalny czterominutowy film. 
Na potrzeby konkursu „Opowiedz...” 
skrócono go o połowę. 

– Dwa lata temu nikt w Brzezi-
nach by nie uwierzył, że to wszyst-
ko się wydarzyć. A teraz mamy na 
koncie doceniane w kraju  projekty. 
Sama nie wiem, jak nam się to udało. 
Ale myślę, że to było możliwe tylko 
dlatego, że spotkali się ludzie, którzy 
z poświęceniem i bezinteresownie 
działają dla dobra wspólnego – mówi 
Agnieszka.

Teraz Betulanki marzą o tym, żeby 
odnowić drewnianą szkołę i uhonoro-
wać tym pamięć o Władysławie Wi-
watowskiej, o której chcą wiedzieć 
więcej, ale też odnowić jej grób, 
w czym liczą na pomoc samorządu. 
Już robią mapę miejsc, które odwie-
dzą w poszukiwaniu dokumentów 
o „szlachetnej pani”. A może kwitną-
ce znów Brzeziny to jej zasługa? 

Karolina Kasperek
Zdjęcia: Wytwórnia Fotografii 

Artystycznej J. Zbytek
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W 2017 roku Polska zajęła 1 miejsce w Unii Europej-
skiej pod względem przekroczenia dopuszczalnych 

norm zanieczyszczeń powietrza rakotwórczym benzo(a)
pirenem oraz pyłami zawiesinowymi PM10 i PM 2,5, 
które powstają podczas spalania paliw w przydomowych 
piecach i kotłowniach. Koszty zdrowotne wynikające 
z zanieczyszczenia powietrza w Polsce szacowane są na 
125,2 mld zł. Ponadto za przekroczenia dopuszczalnych 
norm ww. zanieczyszczeń powietrza może skutkować na-
łożeniem przez Komisje Europejską na Polskę kar finan-
sowych.

W trosce o czystość powietrza na terenie naszego wo-
jewództwa, jak również w celu uniknięcia ewentualnych 
kar finansowych, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 
w 2020 r. podjął dwie uchwały:

- w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza 
dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 
krótkoterminowych”,

- w sprawie wprowadzenia na terenie województwa 
świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie w za-
kresie instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Powyższe uchwały są aktami prawa miejscowego 
i obowiązują na terenie województwa od dnia 24 lipca 

2020 r. Główne cele wynikające z tych dokumentów to 
eliminacja nie ekologicznych kotłów opalanych paliwem 
stałym, która jest konieczna do osiągniecia normatywnych 
stężeń pyłów PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu, a tym 
samym uniknięcia ryzyka zapłaty kar finansowych nakła-
danych przez Komisje Europejską.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców 
gminy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumenta-
mi, których treść zamieszczona jest pod linkami dostępny-
mi na stronie internetowej:

https://www.szydlow.pl/czyste-powietrze
Jednocześnie zachęcamy właścicieli nieruchomości, 

którzy planują: wymianę starego pieca na nowy, termomo-
dernizację budynku mieszkalnego do korzystania z dotacji 
do takich działań z programu Czyste Powietrze. 

Szczegóły na temat programu można uzyskać w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Szy-
dłów.

Źródło: 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

Czyste powietrze
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W grudniu 2020 r. w członkowie staszowskiego Sto-
warzyszenia Historyczno-Archeologicznego im. 

2 Pułku Piechoty Legionów prowadząc poszukiwania w 
lesie Mokre znaleźli żołnierski nieśmiertelnik z 1939 r. 
Obiekt był na tyle dobrze zachowany, że po odczyszczeniu 
udało się odczytać dane jego posiadacza: Wilhelm Duda, 
ur. 1907, wyznania rzymsko-katolickiego, PKU Przemyśl. 
Skąd się tam wziął?

Otóż po bitwie pod Broniną stoczoną w dniu 9 wrze-
śnia 1939 r. w lesie Mokre zbierały się rozbite jednostki 
przemyskiej 22 Dywizji Piechoty Górskiej. Najprawdopo-
dobniej jej żołnierzem był Wilhelm Duda, który zapewne 
wówczas dostał się do niewoli. Świadczy o tym informa-
cja PCK, iż jeniec wojenny nr 15747 – Wilhelm Duda zo-
stał zwolniony 16 listopada 1940 r. ze stalagu XI-A. Jak 
wynika z dalszych danych został zwolniony do miejsco-
wości Wefensleben, a więc najprawdopodobniej stał się 
robotnikiem przymusowym. Nie znamy jego dalszych lo-
sów – wiadomym jest, że Wilhelm Duda zmarł w obozie 

Nieśmiertelnik znaleziony w lesie Mokre

Awers i rewers nieśmiertelnika po oczyszczeniu.
Fot. Paweł Osoba.

koncentracyjnym w Oświęcimiu w dniu 20 marca 1944 r. 
jednakże nie ma pewności, że chodzi o tę samą osobę.

Bernard Porębski

Odszedł śp. Józef Żmuda (1943-2021)
W dn. 26 lutego 2021 r. zmarł 

Józef Żmuda, wieloletni pra-
cownik, sekretarz i naczelnik Gminy 
Szydłów. Pogrzeb odbył się 1 marca 
br. Zmarły spoczął na cmentarzu para-
fialnym w Szydłowie.

Józef Żmuda urodził się w Strze-
gomiu 21 lutego 1943 r. Pracę w Urzę-
dzie Gminy Szydłów rozpoczął 

w 1969 r. jako kierownik referatu organizacyjnego. W la-
tach 1971 – 1990 pełnił funkcję sekretarza gromadzkiego, 
później sekretarza urzędu i naczelnika Gminy Szydłów. Po 
reformie administracyjnej i powołaniu samorządów, pra-
cował w szkolnictwie – w Szkole Podstawowej w Brze-
zinach, a następnie w latach 1991 – 2008 jako dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Jarząbkach. W latach 2008 – 2010 
pełnił funkcję zastępcy wójta Gminy Gnojno.

Red.

W poprzednim numerze zamieściliśmy zdjęcie z proś-
bą o pomoc w rozpoznaniu widocznych na nim 

osób. Fotografia wykonana została w latach 50-tych XX 
wieku. Pani Stanisława Rózga z Szydłowa rozpoznała nie-
mal wszystkie osoby, konsultując się w tej sprawie z Regi-
ną Grochowską, Barbarą Olszewską i Ryszardem Zarzyc-
kim. Bardzo Państwu dziękujemy! 

Rozpoznane osoby: 1. Ryszard Kuc, 2. Stanisław Wal-
kowicz z Brzezin, 3. Sławomir Kuc, 4. Adam Kluszczyń-
ski, 5. Jerzy Bąk, 6. Zofia Sobczyńska, 7. Marian Zarzycki, 
8. Teresa Arendarska, 9. Tadeusz Cecot, 10. Janina Skot-
nicka, 11. Stanisław Arendarski, 12. Stanisław Lubelski, 
13. Danuta Błąd, 14. Stanisław Wojciech Malec, 15. Ka-
zimierz Jurecki, 16. Stefan Skuza, 17. Kazimierz Janecki, 
18. (?), 19. Konrad Kluszczyński, 20. Janina Klamczyń-
ska, 21. (?) 22. Apolonia Bronicka, 23. Marian Osowski, 
24. Maria Gardyńska, 25. (?), 26. (?). Red.

Rozpoznani
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Zawsze, gdy w jakiejś omawianej 
przestrzeni brak jest faktów i rze-

telnej wiedzy, tam powstają legendy, 
niejako wypełniając te luki. Legendy 
są też uzupełnieniem pewnych wy-
darzeń, których nie da się wyjaśnić 
rozumowo lub gdzie brak jest nauko-
wego uzasadnienia. Legenda według 
Encyklopedii Powszechnej jest „opo-
wieścią fantastyczną, nasyconą mo-
tywami niezwykłości i cudowności, 
zwłaszcza z życia świętych i męczen-
ników. Legendy rozpowszechniane 
były głównie w średniowieczu.”1  Nie 
inaczej rzecz się ma z miasteczkiem 
Szydłów o początkach którego nie 
wiemy zbyt wiele. Niewątpliwie jest 
to pole do przeprowadzenia rzetel-
nych badań, które rzucą więcej świa-
tła na początki osady zwanej Szydło-
wem. Pierwsza pisemna wzmianka 
o Szydłowie pochodzi z 1191 roku. 
Co było przed tym, jak powstał Szy-
dłów i kto go założył, zakrywają mro-
ki historii. I tę lukę wypełnia po dziś 
dzień legenda o zbóju Szydle, przez 
lata przekazywana z ust do ust. Jak to 
często bywa z takimi historiami, każ-
dy lubi dodać coś od siebie i z czasem 
legenda ulega różnym modyfikacjom 
i zmianom, nie naruszając jednak za-
zwyczaj głównego wątku, którego 
dotyczy. Tak też i z legendą o Szydle 
było. 

Jedna ze znanych wersji legendy 
mówi, że dość długo Szydło prowa-
dził niecny, zbójecki proceder, ale, 
że wszystko musi mieć swój kres, 
zdarzyło się raz, że jeden z napad-
niętych przez bandę Szydły kupców 
wezwał na ratunek Wszystkich Świę-
tych. Na takie wezwanie pojawił się 
niezwłocznie zakuty w zbroję konny 
rycerz. Ponieważ zarówno rycerz, jak 
i dosiadany przez niego rumak, mie-
li nadnaturalne rozmiary, wprawiło 
to całą szajkę w panikę. Zbójcy roz-
pierzchli się, a ich herszt przeraził się 
do tego stopnia, że postanowił odtąd 

1   Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, 
Warszawa 1994.

żyć uczciwie, a jako zadośćuczynie-
nie za wyrządzone krzywdy, wybu-
dował miasto Szydłów i kościół pod 
wezwaniem Wszystkich Świętych. 

Kim był zakuty w zbroję konny 
rycerz, legenda już nie wyjaśnia. Nie-
wątpliwie musiał być kimś wyjątko-
wym, jeśli przeraził siejącego grozę 
w całej okolicy bandytę. Zgroza mu-
siała być nie byle jaka, skoro Szy-
dło zaniechał niecnego procederu, 
założył osadę i sam w niej zamiesz-
kał jako uczciwy człek. A na domiar 
wszystkiego ufundował kościół. 
Wielka to musiała być groza!

Uderzająco podobna wydaje się 
być inna legenda związana z posta-
cią św. Władysława, króla węgier-
skiego. Mówi ona, iż w dwusetną 
rocznicę śmierci króla Władysława 
miało miejsce niezwykłe wydarzenie. 
Seklerzy, zamieszkujący Siedmio-
gród, broniący wschodnich granic 
Królestwa Węgierskiego zostali, za-
atakowani przez Tatarów. Gdy opadli 
z sił, jeden z obrońców zwrócił się 
z modlitwą o pomoc do Maryi i św. 
Władysława. I wówczas pojawił się 
na koniu potężny rycerz w zbroi łu-
dząco podobny do króla Władysława 
i poprowadził Seklerów do walki. 
Udało im się odnieść zwycięstwo nad 
poganami, którzy nawet po wielu la-
tach wspominając porażkę mówili, iż 
to nie Seklerzy, nie Węgrzy ich poko-

nali, ale sam król Władysław, który 
wezwany na pomoc, zstąpił z nieba 
i rozgromił ich wojsko. Jednocześnie 
w czasie walki z Tatarami, w wara-
dyńskiej katedrze stwierdzono znik-
nięcie relikwii czaszki świętego króla 
Władysława. Gdy pojawiła się z po-
wrotem na swoim miejscu, stwierdzo-
no na niej ślady ludzkiego potu.2 

Czy podobieństwo obu legend to 
przypadek? Nie wiemy czy podczas 
walki z legendarnym zbójem Szy-
dło odnotowano zniknięcie relikwii 
w Waradynie, ale faktem jest, że wła-
śnie w Szydłowie król Władysław 
Łokietek, noszący imię wspomniane-
go wielkiego władcy węgierskiego, 
funduje kościół pod wezwaniem św. 
Władysława. Zniszczony w pożarze, 
zostaje odbudowany przez syna Ło-
kietka, króla Kazimierza Wielkiego, 
który utrzymuje wezwanie kościoła. 
Tak jest do czasów współczesnych, 
nad miastem góruje smukła bryła 
świątyni, której patronuje św. Wła-
dysław. Być może dopiero król Wła-
dysław Łokietek właściwie odczytał 
intencje św. Władysława, który za 
pośrednictwem różnych znaków nie 
dawał o sobie zapomnieć. Zastana-
wiające jest także dlaczego kośció-
łek, który wznosi Szydło, pierwot-
nie drewniany, dziś na jego miejscu 
wznosi się kamienna, niewielka świą-
tynia, jest pod wezwaniem Wszyst-
kich Świętych. I tu znowu mamy do 
czynienia z dwiema łudząco podob-
nymi legendami. Miejscowa historia 
wspomina urodziwą dziewkę, która 
przechodząc obok wspomnianego 
kościółka, została napadniętą przez 
zbójców. Wystraszona niewiasta 
zakrzyknęła: „Wszyscy Święci ra-
tujcie!”. I tak za wstawiennictwem 
Świętych została cudem ocalona, 
a kościółek od tej pory jest pod ich 
wezwaniem. Co to byli za święci, 
którzy na przerażający krzyk dziew-
częcia przybyli z niebios by ją ocalić? 

2   A. Janiec-Nyitrai, Święty Władysław – bo-
hater wielu legend, „Głos Polonii”.

Szydłów czy Władysławów?!

Zbój Szydło
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Tego nie wiemy. Legenda nie wspo-
mina także ilu ich było: stu, dziesię-
ciu, pięciu, a może tylko jeden ale 
skuteczny? Niemniej jednak przeglą-
dając Legendarium Andegaweńskie 
po raz kolejny napotykamy pewną 
analogię. Podczas bitwy z Pieczynga-
mi, odwiecznymi wrogami Węgrów, 
zostaje przez pogańskiego wojowni-
ka porwana węgierska dziewka. Wi-
dząc to, Władysław spieszy niewie-
ście na ratunek. Dogania przeciwnika 
i w walce zwycięża go. W ten sposób 
uratował życie dziewczynie i okrył 

swoje imię sławą. Może więc na 
wezwanie napadniętej w Szydłowie 
dzieweczki przybywa właśnie święty 
Władysław, który to już raz rozprawił 
się ze zbójem Szydło, a teraz innego 
zbójcę doprowadza do trwogi?!

Może się wydawać, że św. Wła-
dysław upodobał sobie szczególnie to 
małe miasteczko zagubione w świę-
tokrzyskiej krainie, gdzie jego krew-
niak, św. Emeryk, zostawił relikwie 
Krzyża Świętego. Nadprzyrodzona 
interwencja św. Władysława w życie 
zbója Szydły była możliwa, z punktu 
widzenia chronologii historycznej, 
gdyż władca zmarł w 1095 roku, na-
tomiast opisane wydarzenia, z dużą 
dozą prawdopodobieństwa, rozegrały 
się po wspomnianym roku. A w rok 
po pierwszej pisemnej wzmiance 
o Szydłowie, czyli w 1192 roku pa-
pież Celestyn II wyniósł Władysława 
do godności świętych Pańskich. Toteż 
właśnie w tym czasie musiały dziać 
się cuda za wstawiennictwem króla 
Władysława, które to doprowadziły 
do jego kanonizacji. Nowe światło 
na poruszaną kwestię rzuca artykuł 
autorstwa Tomasza Rzewuskiego 
w najnowszym numerze czasopisma 
turystyczno - krajoznawczego Tury-
sta, który wspomina, iż dziad Szydły 
był szewcem i zanim Szydło zszedł 
na złą drogę, próbowano go zmusić 
do pożytecznej pracy i nauczyć fa-

chu, którym parał się jego dziad. Nie-
stety podejmowane wysiłki okazały 
się bezskuteczne, a miara się prze-
brała, gdy ojciec pewnego dnia zastał 
syna zabawiającego się z własną sio-
strą. Wpadłszy w furię ojciec Szydły 
przeklął syna i wypędził z domu. I tu 
autor artykułu wskazuje na intrygują-
cą informację, pisze on: „Wówczas 
Szydło przystał do Pieczyngów, któ-
rzy uciekli z Węgier, i zorganizował 
grupę zbrojną zajmującą się rabun-
kiem.”3  Przed kim uciekali Pieczyn-
gowie z Węgier? Otóż przed siejącym 
zgrozę królem Władysławem I Arpa-
dem. Słynny w całej Europie Szent 
Laszlo, walczył z nimi zarówno za 
życia, jak i po śmierci, dzięki nad-
przyrodzonym interwencjom. Wyda-
je się więc, że Władysław w pogoni 
za wrogiem zapędził się aż do kraju 
Słowian na tereny dzisiejszego Szy-
dłowa.

No cóż, to tylko legendy, ale pa-
miętajmy, że w każdej legendzie tkwi 
ziarno prawdy. Czy więc nasi przod-
kowie dobrze odczytali znaki, czy 
też może Szydłów powinniśmy zwać 
dziś Władysławowem?

dr Kamila Pytowska

3   T. Rzewuski, Kościół pod wezwaniem św. 
Władysława w Szydłowie, „Turysta”, 1/2021, 
s. 10.

Płaskorzeźba przedstawiająca 
św. Władysława ratującego 
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12 stycznia 2021 roku minęła 5 
rocznica śmierci, pochodzące-

go z Szydłowa, profesora Mariana 
Czapli. Okrągłe rocznice skłaniają do 
refleksji, wspomnień, podsumowań 
i tak jest w tym przypadku. Jako ro-
dacy wielkiego artysty, dla którego 
Szydłów był zawsze domem do któ-
rego się wraca, winniśmy mu pamięć. 
W mowie pożegnalnej Jego Magnifi-
cencja Rektor prof. Adam Myjak po-
wiedział: „Żegnamy dziś wybitnego 
polskiego malarza, absolwenta Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie i jej 
wieloletniego zasłużonego dydaktyka. 
Profesor Marian Czapla prowadził na 
Wydziale Malarstwa naszej Uczelni 
własną pracownię, był wychowaw-
cą licznych pokoleń artystów, twórcą 
o ogromnym autorytecie. Jego doro-
bek jest uznawany nie tylko w kraju, 
ale i za granicą, zapewniając mu waż-
ne miejsce w elicie artystycznej.” 

Rzeczywiście Profesor Marian 
Czapla to wybitna postać w świecie 
sztuki współczesnej, geniusz, którego 
już za życia okrzyknięto jednym z naj-
wybitniejszych artystów przełomu XX 
i XXI stulecia. Przemawia za tym jego 
dorobek artystyczny, tzn. przeogrom-
na ilość powstałych obrazów, impo-
nująca liczba wystaw indywidualnych 
i zbiorowych, krajowych i zagranicz-
nych oraz towarzyszące im publikacje, 
obrazy wchodzące w skład kolekcji 
muzealnych i prywatnych, ale przede 
wszystkim jego oryginalny, niepo-
wtarzalny i niezwykle autentyczny ję-
zyk plastyczny. Zapytany kiedyś o to 
w wywiadzie odpowiedział: „Artysta! 
Artysta! - Boże drogi! To taki ciężki 
kawałek chleba, trzeba harować dzień 
i noc, całe życie... Nie wiem co to jest 
być artystą. Jestem tylko wykonawcą 
mojej namiętności i miłości. Poświęci-
łem każdą chwilę życia sztuce.” Cza-
plę śmiało można nazwać tytanem pra-
cy artystycznej. Rzucał się na płótno 
zachłannie „przy pracy tak się spalam, 
doprowadzam się niekiedy do takiego 
wyniszczenia, że zwala mnie z nóg 
i muszę się położyć, mocno odpocząć, 

Non omnis moriar
żeby znów powrócić do tej harówy.”1 
Wielkoformatowe obrazy wymaga-
ją trudu i fizycznego zaangażowania 
całego ciała, a Czapla malował całym 
sobą. W proces twórczy angażował 
wszystkie zmysły, malowanie wyczer-
pywało go totalnie: fizycznie, intelek-
tualnie i duchowo. 

Kontrowersyjny, wzbudzający za-
chwyt i odrazę, sympatię i niechęć. 
Ubóstwiany przez jednych, potępiany 
przez drugich. Wypracował swój nie-
powtarzalny styl, którego nie sposób 
pomylić z żadnym innym i który kry-
tycy uważają za genialny i wyjątkowy. 
Ekspresja malarska w obrazach Cza-
pli bierze się z jego niemożliwego do 
okiełznania temperamentu. Ponadto 
Marian Czapla świetnie malował, miał 
doskonały warsztat malarski i umiejęt-
nie się nim posługiwał.  Czapla żył po 
to, aby malować.     

Ale Marian Czapla to także pro-
fesor jednej z najstarszych i prestiżo-
wych uczelni artystycznych w Polsce 
– Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Na przełomie lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych, kiedy 
profesor M. Czapla rozpoczynał pracę 
naukową, bezpośrednia propozycja 
profesora dotycząca zatrudnienia na 

1   M. Czapla, Album podręczny, „Przegląd po-
wszechny”, 5/777, Warszawa maj 1986, s. 275.

uczelni była właściwie jedyną drogą 
wkroczenia w świat nauki. Wiado-
mym jest, że akademicka kariera nie 
rozwija się w próżni, a jej przebieg jest 
rezultatem oddziaływania wielu spla-
tających się ze sobą czynników i uwa-
runkowań. Kariera akademicka M. 
Czapli przypadła na niezwykle trudny 
w dziejach Polski czas, począwszy od 
roku 1965 poprzez niepokoje i drama-
ty roku 1968, wypadki grudniowe na 
Wybrzeżu w 1970 roku, okres gier-
kowski, rok 1981, lata osiemdziesiąte 
i „Solidarność”, przełom 1989 roku 
i czasy współczesne z milenijnym ro-
kiem 2000 i wkroczeniem ludzkości 
w XXI wiek. 

Profesor Czapla prowadził swoją 
pracownię malarstwa na wzór mi-
strzowski, a tym samym kształtował 
młode pokolenia artystów. Bo jak za-
uważył Stefan Szuman „Artysta prze-
ważnie nie wie i nawet nie chce o tym 
wiedzieć, że on także wychowuje – i, 
że właśnie jako wychowawca wywie-
ra nieraz duży wpływ na społeczeń-
stwo”.2 I gdzie indziej: „Każdy artysta, 
dostatecznie wielkiej miary spełnia 
więc swym dziełem zadanie społecz-
ne niezmiernie doniosłe, nawet jeżeli 
w swym nastawieniu na t. zw. ‚sztukę 
dla sztuki’ nie zdaje sobie jasno spra-
wy ze swojej roli społecznej i swego 
powołania”3. Czapla był niekwestio-
nowanym Mistrzem, z wiedzy i do-
świadczenia którego czerpało wielu. 
W każdej niemal opinii, jaka została 
wydana przez przełożonych Mariana 
Czapli, przy kolejnych awansach za-
wodowych i naukowych, podkreślany 
jest jego wciąż rosnący autorytet jakim 
cieszył się u studentów oraz ponad-
przeciętne zdolności pedagogiczne. 
Poprzez swoją ciężką pracę i ciągłe do-

2   Za: M. M. Tytko, Artysta a wychowaw-
ca w koncepcji Stefana Szumana, - https://ruj.
uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/33665/
TYTKO%20Artysta%20a%20wychowaw-
ca%20w%20koncepcji%20Stefana%20Szu-
mana%20%5Bw%5D%20Intersubiektywno-
%C5%9B%C4%87%20sztuki%202009%20
s%20304%20-%20309%20PREPRINT.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y – 22.03.2018 r., s. 5.
3   Tamże, s. 6.

Marian Czapla. Fot. Paweł Pierściński



Strona 27Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2021 (LXXII)

kwiecień 2021

Pod koniec grudnia 2020 r. Mazo-
wiecki Dom Aukcyjny Warsaw 

Art. Promotion wystawił na licytację 
obraz Edwarda Dwurnika „Szydłów”. 
Cena wywoławcza tego dzieła wyno-
siła 60 tys. zł. Ostatecznie obraz sprze-
dano za 100 tys. zł.

Edward Dwurnik (1943-2018) to 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych, 
współczesnych polskich malarzy. Stu-
diował w latach 1963-1970 na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie na 
Wydziale Malarstwa i Wydziale Rzeź-
by. Artysta wykonał blisko pięć tysię-
cy obrazów, ok. 14 tys. prac na pa-
pierze i 3,5 tys. grafik. Jest laureatem 
licznych nagród, m.in. nagrody kryty-
ki artystycznej im. Cypriana Kamila 
Norwida (1981), nagrody Komitetu 
Kultury Niezależnej „Solidarności” 
(1983), nagrody Coutts Contemporary 
Art Foundation (1992). Odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (2014) i Złotym Meda-
lem „Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis” (2016).

Obraz „Szydłów” to olej na płótnie 
o rozmiarach 146 x 114 cm. Powstał 
w 1977 r. w ramach cyklu „Podróże 
autostopem”. Uważany jest za począ-
tek twórczości Dwurnika, to właśnie 
ten cykl rozpoczął nieprzerwany cha-
rakterystyczny styl i temat polskich 
miast z lotu ptaka.

„Szydłów” Dwurnika sprzedany za 100 tys.
W „Podróżach autostopem” za-

zwyczaj wiele się dzieje, płótna 
przytłaczają nagromadzeniem detali 
i motywów. Łączą w sobie cechy do-
kumentu i malarstwa symbolicznego, 
oddając atmosferę polskiej rzeczywi-
stości. Ale nieobce jest im poczucie 
humoru, często spotykane w twórczo-
ści malarza. – czytamy na profilu FB 
MDA.

Oglądając pierwszy raz „Szydłów” 
Dwurnika, szokuje nieprawdopodob-
na liczba osób, zwierząt (psy, koty) 
czy pojazdów (samochody, rowery). 
Niektóre osoby tańczą, inne się cze-
muś przyglądają, można dostrzec 
scenę rabunku czy może jakiejś szar-
paniny. Jest malarz (być może to sam 
autor), któremu anioł pomaga w ma-
lowaniu obrazu. W dodatku postaci te 
są poubierane na różną modłę, jakby 
wyjęte z różnych epok historycznych 

Edward Dwurnik
Fot. Dominik Pisarek / Forum.

i różnych światów (diabły, anioły). 
Właściwie nie znajdziemy miejsca na 
tym obrazie, gdzie wzrok może odpo-
cząć.

O tym, że to Szydłów, informują 
napisy w dwóch narożnikach obrazu 
oraz architektura. Budowle są sym-
boliczne, nie odzwierciedlające rze-
czywistości ale bez trudu w centralnej 
części dzieła odnajdziemy Bramę Kra-
kowską, która na obrazie Dwurnika 
właściwie bramą nie jest, bo ją arty-
sta zamurował, pozbawiona jest tak-
że blankowania. Przy bramie właśnie 
ktoś wyzionął ducha, a drugi „ktoś” 
najwyraźniej go opłakuje. Tuż obok 
ktoś kogoś dusi, a może reanimuje… 
Drugim charakterystycznym obiektem 
jest szydłowski ratusz. Rynek wokół 
ratusza roi się od ludzi i pojazdów, po-
dobnie zresztą jak wszystkie ulice na 
obrazie. Mur w prawej, dolnej części 
obrazu za którym kopuluje jakaś para, 
to zapewne mur okalający kościół 
Wszystkich Świętych.

Dzieło Edwarda Dwurnika zlicy-
towano 28 grudnia ub.r. na Kolekcjo-
nerskiej Aukcji Sztuki. Oferty cenowe 
składano przez internet. Ostatecznie 
obraz został sprzedany za 100 tys. zł. 
Nabywca musiał jeszcze wyłożyć do-
datkowe 18 tys. zł opłaty aukcyjnej. 

Piotr Walczak

skonalenie własnego warsztatu malar-
skiego stawał się wzorem dla młodych 
adeptów sztuki malarskiej. Niezwykła 
charyzma, wrażliwość i właściwy mu 
styl bycia przyciągał młodych ludzi.

Rektor ASP prof. Adam Myjak na 
pogrzebie wspominał Czaplę: „Ma-
riana zapamiętałem jako człowieka 
pogodnego, pozytywnie nastawione-
go do otoczenia i zdarzeń losu. Jego 
optymizm i wiara w sens sztuki była 
bardzo istotna w chwilach zwątpie-
nia, które nas dopadały. W obliczu 
śmierci zawsze jesteśmy bezradni, 
żadne słowa nie oddadzą właściwie 
straty, z jaką przyjdzie nam się teraz 
zmierzyć. My wszyscy – artyści, pe-
dagodzy, studenci, przyjaciele, cała 

społeczność akademicka – wdzięcz-
ni jesteśmy Profesorowi za to, że był 
z nami, że pozostawił piękne wspo-
mnienia i wspaniałe obrazy.”4  Dziś 
odwiedzając grób Profesora na war-
szawskich Powązkach, spogląda na 
nas reprodukcja jego obrazu pt.: Wyrok 
i dwa słowa pod nazwiskiem: malarz, 
pedagog. I tak należy o nim myśleć – 
jako wielkim malarzu i niezapomnia-
nym pedagogu – w tej właśnie kolej-
ności.

dr Kamila Pytowska

4   https://www.szydlow.pl/kurier/kurier_57.
pdf - 20.07.2019.Grób Profesora na Powązkach 

w Warszawie. Fot. Mateusz Opasiński
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