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Przebudowano stary urząd gminy
Zgodnie z terminem, tj. do koń-

ca października br., zakończy-
ła się „Przebudowa i nadbudowa 
budynku dawnego urzędu gminy 
wraz z zagospodarowaniem przyle-
głego terenu”. 

Swoją siedzibę będzie tu mieć 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz-
na. Będzie to już siódma lokalizacja 
szydłowskiej biblioteki w powojen-
nej historii miasteczka.

Na początku tego roku Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz 
podpisał umowę na realizację umowy 
z firmą GMC Sp. z o.o. ze Staszowa. 
Zadanie jest jednym z trzech elemen-
tów rewitalizacji Szydłowa.

Budynek w którym mieściła się 
niegdyś gminna administracja od 
wielu lat znajdował się w opłakanym 
stanie. W ramach inwestycji wartej 
ponad 1,4 mln zł, wykonane zosta-
ły roboty rozbiórkowe i niezbędne 
przemurowania, podbicia fundamen-
tów, odgrzybianie i osuszanie ścian, 
izolacje pionowe wokół ścian piwnic 
i parteru. Przebudowany został parter 
i nadbudowano poddasze.

– Budynek po modernizacji prezen-
tuje się znakomicie – mówi Andrzej 
Tuz, Burmistrz Miasta i Gminy Szy-
dłów. – To obiekt w który zainwesto-
waliśmy dużo środków finansowych, 
dlatego musi tętnić życiem. Mam tu 
na myśli nie tylko propagowanie czy-
telnictwa ale i inne przedsięwzięcia, 
które się tu powinny odbywać. 

Z przenosin do nowej siedziby 
cieszy się Iwona Baran, Kierownik 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Szydłowie. 

– To będzie już siódma lokalizacja 
biblioteki od 1947 roku – mówi bi-
bliotekarka. – Według spisów inwen-
tarzowych, gminna biblioteka mie-
ściła się najpierw w dwóch domach 
prywatnych, przy ulicach Staszow-
skiej i Uroczej. Przez pewien czas 
zajmowała dwa pokoje na parterze 
urzędu gminy, następnie w babińcu 
synagogi, skarbczyku, a teraz w szko-
le. Cieszę się, że księgozbiór wresz-

cie znajdzie się w budynku specjalnie 
zaadaptowanym na bibliotekę z po-
działem na wypożyczalnię i czytelnię. 
Dzięki nowym warunkom lokalowym 
znacznie polepszy się komfort pracy 
z korzyścią dla naszych czytelników. 
Ponadto będzie można organizować 
na przykład spotkania czytelnicze czy 
też aranżować okolicznościowe wy-
stawy.

Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, 
Działanie 5 – Rewitalizacja obsza-
rów miejskich i wiejskich. Dofinan-
sowanie ze środków EFRR wynosi 
75% kosztów kwalifikowanych, zaś 
dofinansowanie ze środków budżetu 
państwa wynosi 4,95% kosztów kwa-
lifikowanych. 

Na wkład własny samorząd otrzy-
mał dofinansowanie z Ministerstwa 

Budynek dawnego urzędu gminy przed i po przebudowie.

Koszt inwestycji wyniósł 1 429 
729,35 zł (jeden milion czterysta 
dwadzieścia dziewięć tysięcy sie-
demset dwadzieścia dziewięć 35/100 
PLN).

Zadanie dofinansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach: Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w wysokości 256.000,00 zł.

Urząd Miasta 
i Gminy Szydłów
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Branżowe pismo samorządu terytorialnego „Wspól-
nota” opublikowało 8 października 2021 r. kolejną 

edycję rankingu „Liderzy samorządowych inwestycji 
2018-2020”. W zestawieniu tym, wśród tzw. innych miast, 
Szydłów znalazł się na 39. miejscu w kraju i 3. w woje-
wództwie świętokrzyskim.

Pod uwagę brano średnie wydatki inwestycyjne per ca-
pita czyli w przeliczeniu na jedną osobę.

W kategorii „Inne miasta” znalazło się 610 gmin z ca-
łej Polski. Pierwsze miejsce w woj. świętokrzyskim zajęła 
Morawica, drugie Chmielnik, trzecie Szydłów. Rok temu 
nasza gmina znalazła się na 20. miejscu w kraju i 1. w woj. 
świętokrzyskim. 

Szydłów wysoko w rankingach
Gmina Szydłów zajęła wysokie miejsce w Rankingu 

„Gmina dobra do życia”, badającym jakość życia w 
polskich gminach. W kategorii gmin do 5 tys. mieszkań-
ców Gmina Szydłów została sklasyfikowana na 2. miejscu 
w powiecie staszowskim i 11. w województwie święto-
krzyskim.

Ranking opublikowany 4 listopada br. przez serwis sa-
morządowy PAP, został opracowany przez prof. dr hab. 
Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania PAN. Przy jego opraco-
waniu wykorzystano zbiór 48 wskaźników, w tym szereg 
różnorodnych danych środowiskowych. Ranking obejmu-
je 2477 miast i gmin w podziale na 5 kategorii. (Red.)

Gmina pozyskała 100 tys. zł na plac w Jabłonicy

Gmina Szydłów pozyskała kolej-
ne dofinansowanie. Fundusze 

w wysokości 100 tys. zł przeznaczo-
ne zostaną na budowę placu rekre-
acyjnego w Jabłonicy.

Tym razem środki finansowe po-
zyskane zostały z Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych dla gmin, w których nie-
gdyś funkcjonowały PGR-y.

W dn. 14 czerwca, informację 
o przyznaniu dofinansowania prze-
kazała na konferencji prasowej 

w Chmielniku, wiceminister kultu-
ry, dziedzictwa narodowego i sportu 
Anna Krupka. 

– To bardzo ważne wsparcie, 
szczególnie po okresie pandemii, 
kiedy dochody świętokrzyskich miast 
i gmin zmniejszyły się. Mam nadzie-
ję, że to będzie impuls rozwojowy dla 
gmin, które zostały beneficjentami 
tego programu oraz wsparcie dla no-
wych inwestycji w naszym regionie – 
mówiła wiceminister.

Obecny na konferencji Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej 
Tuz wyraził zadowolenie z kolejnych 
środków finansowych, które zasilą 
budżet inwestycyjny. – Kwota 100 
tys. zł, którą pozyskaliśmy, zostanie 
bardzo dobrze zainwestowana – w bu-
dowę placu rekreacyjnego w miejsco-
wości Jabłonica. Będą z niego mogli 
korzystać wszyscy mieszkańcy.

UMiG w Szydłowie
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Przebudowa parkingu i ul. Staszowskiej

Trwa budowa nowoczesnego 
parkingu u zbiegu ulic Sta-

szowskiej i Kieleckiej w Szydło-
wie. W ramach tej inwestycji po-
wstanie m.in. budynek informacji 
turystycznej z toaletami, a ulica 
Staszowska zyska zupełnie nowy 
wygląd.

Na początku tego roku Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz 
podpisał umowę z wykonawcą na za-
danie „Zagospodarowanie i uporząd-
kowanie przestrzeni publicznej przy 
ul. Kieleckiej w Szydłowie”. Przetarg 
na tę inwestycję wygrała firma Usłu-
gi Remontowo-Budowlane Zbigniew 
Dziuba z Koniemłotów. Wartość prac 
wynosi blisko 2 miliony złotych.

Inwestycja jest już na bardzo 
zaawansowanym etapie realizacji. 
Główne prace budowlane zostały 
wykonane. Powstał budynek infor-
macji turystycznej, ułożono nowe 
nawierzchnie chodnikowe i warstwy 
bitumiczne. Rozebrane zostały stare 
wiaty przystankowe. W ich miejscu 
zainstalowane zostały nowe, prze-
szklone przystanki. Deptak, tzw. „kład-
ka przez fosę” zyskała nawierzchnię 
z kostki granitowej. Pomiędzy słupki 
granitowe wkomponowane zostaną 
elementy drewniane, tworząc balu-
stradę zabezpieczającą ruch pieszy. 
Równolegle trwają prace moderniza-
cyjne ulicy Staszowskiej przy której 
powstały już nowe chodniki i poło-
żona została nowa nawierzchnia. Po-
wstaną jeszcze przejścia dla pieszych, 
a teren inwestycji zostanie oświetlo-
ny lampami hybrydowymi i objęty 
monitoringiem wizyjnym.

Termin wykonania prac, według 
umowy, określony jest na lipiec 2022 
roku. Można jednak przypuszczać, że 
prace zostaną zakończone przed tym 
terminem.

Inwestycja realizowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach: 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020, Oś prioryteto-
wa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 

– Rewitalizacja obszarów miejskich 
i wiejskich. Dofinansowanie ze środ-
ków EFRR wynosi 75% kosztów 
kwalifikowanych, zaś dofinanso-
wanie ze środków budżetu państwa 

Parking przed rewitalizacją na początku 2021 r.

Na parkingu powstał budynek Punktu Informacji Turystycznej.

Wygląd zmienia Staszowska – główna ulica wjazdowa do miasta.

Deptak przez fosę zyskał nawierzch-
nię z kostki granitowej. Pomiędzy 

słupkami zamontowane zostaną 
drewniane elementy. Wszystkie prace 

wykonywane są w uzgodnieniu ze 
Świętokrzyskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków.

wynosi 4,95% kosztów kwalifikowa-
nych. Z budżetu Gminy Szydłów po-
kryte zostanie 20,05% kosztów.

UMiG Szydłów
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Powstaje park miejski

W 2021 r. w Szydłowie realizo-
wane są trzy duże inwestycje 

w ramach rewitalizacji miasta. Jed-
ną z nich jest budowa parku miej-
skiego na terenie po starej oczysz-
czalni ścieków.

Do tej pory nie było na planie 
miasta miejsca pełniącego rolę parku, 
gdzie mieszkańcy mogą się przespa-
cerować alejkami i mniej lub bardziej 
aktywnie spędzić czas w gronie ro-
dziny i znajomych. Wkrótce ma się 
to zmienić. Opuszczony i zaniedbany 
teren po byłej oczyszczalni ścieków 
coraz bardziej zmienia swoje oblicze.
Zadanie pod nazwą „Adaptacja zde-
gradowanych terenów poprzemy-
słowych po zakończonej działalno-
ści oczyszczalni ścieków. Ochrona 
i udostępnienie odsłonięcia geolo-
gicznego wraz z zagospodarowaniem 
przyległego terenu” realizuje Zakład 
Budowlano-Montażowo-Instalacyj-
ny „Kornex” z Moszyn. Gmina Szy-
dłów podpisała umowę z wykonawcą 
w styczniu br.

– Zgodnie z umową, park ma zo-
stać oddany do użytku w połowie 
2022 r. – mówi Burmistrz Miasta 
i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. – To 
będzie świetne miejsce do rekreacji 
i wypoczynku dla mieszkańców naszej 
gminy – dodaje włodarz.

Rzeczywiście, półtorahektarowy 
obszar, skrywany do tej pory przez 
gęste chaszcze, został oczyszczony, 
a budynki po oczyszczalni rozebrane. 
Wytyczono już aleje spacerowe, na 
rzeczce Ciekącej wybudowany został 
mostek, a przy ulicy Krakowskiej wy-
rosła bryła budynku z tarasem wido-
kowym. Widać również jak dużo wy-
konanych zostało prac ziemnych przy 
ulicy Krakowskiej i w korycie rzeczki 
Ciekącej. Pojawiły się już pierwsze 
elementy wyposażenia – urządzenia 
do siłowni zewnętrznej i placu zabaw. 

Inwestycja o wartości 1,95 mln zł 
realizowana jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach: Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014 

– 2020, Oś priorytetowa 6 – Roz-
wój miast, Działanie 5 – Rewitaliza-
cja obszarów miejskich i wiejskich. 
Dofinansowanie ze środków EFRR 
wynosi 75% kosztów kwalifikowa-
nych, zaś dofinansowanie ze środ-
ków budżetu państwa wynosi 4,95% 
kosztów kwalifikowanych. Z budże-
tu Gminy Szydłów pokryte zostanie 
20,05% kosztów.

UMiG Szydłów

Teren starej oczysczalni ścieków przed rewitalizacją na początku 2021 r.
Widoczne na zdjęciu budynki zostały rozebrane.

Teren budowanego parku pod koniec 2021 r. Po wykonaniu infrastruktury 
podziemnej, wytyczono aleje spacerowe i zainstalowano już pierwsze urzą-

dzenia siłowni zewnętrzej oraz wyposażenia placu zabaw.

Budynek z tarasem widokowym 
i toaletami w trakcie budowy.
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Burmistrz Miasta i Gminy Szy-
dłów Andrzej Tuz spotkał się 

w Warszawie z Wiceprezesem Rady 
Ministrów Jarosławem Kaczyń-
skim i odebrał symboliczny czek na 
8,93 mln zł.

Fundusze pochodzą z rządowego 
programu Polski Ład. Wyniki naboru 
z tego programu ogłoszone zostały 
25 października. Dwa dni później, 27 
października, na zaproszenie Mini-

Czek na 8,93 mln zł i spotkanie z Wicepremierem

Środków z Programu „Polski Ład” 
gratulował Burmistrzowi Wicepre-
mier Jarosław Kaczyński.

stra ds. Samorządu Michała Cieślaka, 
Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzej Tuz odebrał w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów symbolicz-
ny czek.

Po spotkaniu z ministrem Cieśla-
kiem, burmistrz Andrzej Tuz został 
zaproszony do gabinetu Wiceprezesa 
Rady Ministrów Jarosława Kaczyń-
skiego. Wicepremier pogratulował 
burmistrzowi pozyskanych środków 
z „Polskiego Ładu” oraz życzył po-
wodzenia w realizacji inwestycji. 

Gmina Szydłów za pieniądze 
z programu Polski Ład rozbuduje 
oczyszczalnię ścieków w miejscowo-
ści Gacki (6,65 mln zł) i przebuduje 
drogi na terenie gminy (2,28 mln zł). 
To największe, jednorazowo pozy-
skane środki finansowe w dotychcza-
sowej historii szydłowskiego samo-
rządu.

UMiG w Szydłowie
Burmistrz Andrzej Tuz odbiera sym-
boliczny czek z rąk Michała Cieślaka 
– Mnistra ds. Samorządu.

Rusza termomodernizacja szkoły w Szydłowie

W Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów podpisano 
umowę na termomodernizację budynku Szkoły 

Podstawowej w Szydłowie. Inwestycja jest warta po-
nad 2,1 mln zł i w 95% zostanie sfinansowana z fundu-
szy zewnętrznych.

Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. 
Szkolnej 12” to jedna z największych inwestycji samo-
rządu obecnej kadencji. W 85% zostanie sfinansowana 
z funduszy unijnych, w 10% z krajowych, a pozostałe 5% 
wyłoży Gmina Szydłów.

W dn. 28 października Burmistrz Miasta i Gminy Szy-
dłów Andrzej Tuz podpisał umowę z Wykonawcą – Roma-
nem Olszowy, właścicielem Zakładu Remontowo-Budow-
lanego w Kosowach (woj. Podkarpackie).

Zakres robót obejmuje m.in. wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, wymianę instalacji CO i ciepłej wody 
użytkowej, wykonanie nowych instalacji elektrycznych, 
wewnętrznej instalacji gazowej, wody zimnej, ciepłej i ka-
nalizacji, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamento-

wych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy ścia-
nach, wymianę pokrycia, obróbek, rynien, rur spustowych 
nad zadaszeniami oraz inne prace objęte projektem.

Termin zakończenia robót przewidziany jest na 10 mie-
sięcy od podpisania umowy.

UMiG w Szydłowie
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Pod koniec września br. za-
kończono przebudowę ulicy 

Soleckiej w Szydłowie. Znacznie 
poprawił się komfort jazdy i bez-
pieczeństwo pieszych na wyremon-
towanym odcinku, będącym częścią 
drogi wojewódzkiej nr 756.

W wyniku przetargu ogłoszone-
go przez Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich na przełomie roku, 
wyłoniono wykonawcę – Przedsię-
biorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex-
-Inwestycje Sp. k. ze Staszowa. Prace 
rozpoczęły się w maju br. Za kwotę 2 

Solecka po gruntownej modernizacji
mln 175 tys. zł przebudowana zosta-
ła droga o długości 700 metrów – do 
skrzyżowania z ulicą Kielecką (DW 
765).

Za te środki wykonano m.in. nastę-
pujące prace: rozebrano stare elemen-
ty drogi, wykonano wykopy i nasypy, 

W dn. 30 września 2021 r. miał 
miejsce odbiór zmodernizowanego 
odcinka z udziałem przedstawicieli 
inwestora, wykonawcy i gminy.

– Cieszę się, że ta inwestycja zosta-
ła zrealizowana, bo w bardzo dużym 
stopniu poprawiło się bezpieczeństwo 

pieszych na tej drodze i komfort jaz-
dy kierowców – powiedział Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. 
– Dziękuję Urzędowi Marszałkow-
skiemu oraz radnym Sejmiku, którzy 
zapewnili stuprocentowe finansowa-
nie inwestycji z budżetu województwa. 
Szczególne słowa podziękowania kie-
ruję do radnego Pawła Krakowiaka, 
który poczynił wiele starań, aby doszło 
do modernizacji tej drogi.

Remont ulicy Soleckiej to naj-
większa inwestycja drogowa w tym 
roku na terenie Gminy Szydłów.

Urząd Miasta i Gminy Szydłów

Na odbiorze drogi obecni byli przedstawiciele Świętokrzy-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na czele z wicedyrek-
torami Dariuszem Adamkiem i Maciejem Grzeszczakiem, 
samorządu wojewódzkiego (radny Paweł Krakowiak) 
i miejsko-gminnego (Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzej Tuz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbi-
gniew Głogowski, radna Joanna Suchojad) i Przedsię-
biorstwa Drogowego Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp. k.

sfrezowano starą 
nawierzchnię as-
faltową, wyko-
nano podbudowę 
z betonu asfalto-
wego i nową na-
wierzchnię. Po-
nadto wykonano 
chodniki z kost-

ki brukowej, przepusty, studzienki 
ściekowe, umocniono powierzchnię 
skarp, rowów i ścieków, wyprofilo-
wano i uzupełniono pobocza, zain-
stalowano stalowe bariery ochronne 
i dwie wiaty przystankowe, dokonano 
regulacji urządzeń podziemnych.

Fundusze na cyfryzację urzędu

Gmina Szydłów otrzyma 137.700 
zł na realizację programu 

„Cyfrowa gmina” zakładający 
wsparcie jednostek samorządu te-
rytorialnego w zakresie cyfryzacji 
i cyberbezpieczeństwa.

W dn. 8 listopada, w Korzecku, 
w gminie Chęciny, wręczono promesy 
na realizację programu. Gminę Szy-
dłów reprezentował Burmistrz Miasta 
i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, który 

odebrał promesę z rąk sekretarza sta-
nu ds. cyfryzacji w KPRM Janusza 
Cieszyńskiego.

Środki w wysokości 137.700 zł 
zostaną spożytkowane na cyfryzację 
urzędu miasta i gminy m.in. sprzęt, 
oprogramowanie, szkolenia pracow-
ników. Program finansowany jest 
z funduszy europejskich, w ramach 
programu React-EU. Wkład własny 
gminy nie jest wymagany. UMiG
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Skarbczyk z nowym gontem

Na zabytkowym budynku Skarbczyka z XVI wieku 
wymieniono pokrycie dachowe i docieplono strop. 

Inwestycja była niezbędna ze względu na bezpieczeń-
stwo zbiorów znajdujących się w Muzeum Zamków 
Królewskich.

Zadanie pn. „Szydłów, zespół Zamku Królewskiego, 
budynek „Skarbczyka” (XVI w.): prace remontowe da-
chu” zrealizowano dzięki dofinansowaniu Ministra Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu 
„Ochrona zabytków”.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
przyznał Gminie Szydłów dotację w kwocie 132 000,00 zł. 
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 296 031,59 zł.

– W Skarbczyku znajduje się Muzeum Zamków Kró-
lewskich, które powstało w ramach dużego projektu re-
witalizacji pięciu obiektów zabytkowych Szydłowa zreali-
zowanego w latach 2018-2019 – mówi Burmistrz Miasta 
i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. – Poprzedni projekt nie 
przewidywał jednak modernizacji dachu, który, jak się 
okazało, wymagał pilnych prac naprawczych. Dzięki po-
zyskanemu dofinansowaniu i własnym środkom, zrealizo-
waliśmy tę niezbędną dla bezpieczeństwa zbiorów muze-
alnych inwestycję.

W ramach zadania przeprowadzone zostały roboty bu-
dowlane, polegające m. in. na wymianie uszkodzonych 
elementów konstrukcyjnych dachu, wykonaniu nowego 
pokrycia dachowego z gontu modrzewiowego, wymianie 
obróbek blacharskich oraz montażu orynnowania, wy-
konaniu izolacji przeciwwilgociowej stropu, dociepleniu 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

stropu, wykonaniu instalacji odgromowej. Nad realizacją 
zadania pełniony był nadzór inwestorski i autorski. Prace 
miały charakter zabezpieczający i zachowawczy.

Roboty budowlane przeprowadzane na dachu budynku 
nie powodowały zakłóceń w zwiedzaniu Muzeum Zam-
ków Królewskich, które od 2019 r. jest jednym z głów-
nych atrakcji turystycznych Szydłowa.

UMiG w Szydłowie

Na parkingu przy ulicy Cmentarnej w Szydłowie 
powstało miasteczko rowerowe. Dzieci mogą się 

na nim uczyć zasad jazdy rowerem w ruchu drogowym.
Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Białe 

Ługi” i realizowanego przez LGD projektu „Strefy Ak-

Malowane miasteczko rowerowe
tywności”, w Szydłowie przy ul. Cmentarnej powstało 
malowane miasteczko rowerowe. Ścieżki zostały nama-
lowane trwałą, specjalistyczną, dwuskładnikową farbą na 
150 metrach kwadratowych powierzchni asfaltowej. Ca-
łość inwestycji została sfinansowana z środków unijnych 
i LGD.

Miasteczko jest namalowane w ogólnodostępnym 
miejscu. Mogą z niego korzystać wszyscy zainteresowa-
ni. Szczególnie przydatne będzie dla dzieci, które mogą tu 
ćwiczyć umiejętność jazdy rowerem w ruchu drogowym 
i przygotowywać się przed praktycznym egzaminem na 
kartę rowerową.

W dn. 11 października oficjalnego otwarcia miasteczka 
rowerowego w Szydłowie dokonali Andrzej Tuz – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szydłów i Witold Kowal – Wice-
prezes i Dyrektor Biura LGD „Białe Ługi”.

UMiG w Szydłowie
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W miejscowości Mokre przebudowano drogę gmin-
ną nr 121. Droga ta, do tej pory o nawierzchni 

tłuczniowej, zyskała nawierzchnię asfaltową na długo-
ści 450 metrów i szerokości 3 m z półmetrowymi pobo-
czami gruntowymi.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi nr ewid. dz. 121 
w miejscowości Mokre, od km 0+000 do km 0+450” zo-
stało w całości zrealizowane z budżetu Gminy Szydłów. 
Inwestycja kosztowała 123 344,40 zł, a wykonawcą było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drokam” Tomasz 
Wojtas z Łoniowa.

Droga gminna nr 121 w m. Mokre łączy się z drogą 
powiatową Z0036T-1 i przebiega w stronę lasu mokrzań-
skiego i Gminy Staszów. Do tej pory miała nawierzch-
nię z tłucznia kamiennego. Po przebudowie zyskała na-
wierzchnię asfaltową o szerokości 3 metrów i półmetrowe 
pobocza gruntowe.

W dniu 7 października br. miał miejsce odbiór drogi, 
w którym uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 

Droga 121 w miejscowości Mokre z asfaltem

Andrzej Tuz, radny Marcin Mazur, kierownik referatu in-
westycji i gospodarki przestrzennej UMiG Janusz Machnik, 
przedstawiciel wykonawcy Krzysztof Sarzyński.

UMiG w Szydłowie

W Kotuszowie i Brzezinach 
powstaną bezpieczne przej-

ścia dla pieszych. W Starostwie Po-
wiatowym w Staszowie podpisano 
umowy z wykonawcami inwestycji.

W dniu 12 października br., 
w Staszowie, w obecności starosty 
staszowskiego Józefa Żółciaka, wice-
starosty Leszka Guzala oraz wójtów 
i burmistrzów, odbyło się podpisanie 
umów na realizację inwestycji pn.: 
„Budowa i przebudowa łącznie 13 
przejść dla pieszych w ciągu dróg 
powiatowych w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pieszych”.

Umowy na dwie inwestycje na te-
renie Gminy Szydłów zostały podpi-
sane w obecności Burmistrza Miasta 
i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza.

1. Budowa przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej nr 0035T 
Szydłów – Kotuszów w miejscowo-
ści Kotuszów. Koszt budowy: 196 
tys. 627 zł, wykonawca: Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych Staszów 
Sp. z o.o.

2. Budowa przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej nr 0033T 

Powstaną bezpieczne przejścia
Potok – Grabki Duże w miejscowo-
ści Brzeziny. Koszt budowy: 215 tys. 
900 zł, wykonawca robót: DB Bu-
downictwo Sp. z o.o., Rytwiany.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg sfinansowanych zostanie 69% in-
westycji. Wkład powiatu staszowskie-
go w realizację ww. inwestycji wynosi 
12% i środki te pochodzą z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Pozostałą kwotę, tj. 19%, pokryją sa-
morządy gminne na terenie których 
będą realizowane ww. zadania.

Umowy z wykonawcami podpisa-
li: dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Staszowie Mirosław Bernyś 
i główna księgowa ZDP Beata Kon-
dek. Termin wykonania zadań upły-
wa 12 sierpnia 2022 roku.

UMiG w Szydłowie

„Moja Okolica”

Moja okolica to bezpłat-
na aplikacja mobilna, 

która od nowego roku będzie 
już dostępna w naszej gminie. 
Aplikacja przede wszystkim 
wspiera informacyjnie miesz-
kańców i usprawnia komuni-
kację w najbliższym sąsiedz-
twie.

Instalując aplikację w tele-
fonie, będziesz na bieżąco in-
formowany o aktualnościach 
i komunikatach urzędowych, 
kalendarzu wydarzeń czy np. 
harmonogramie wywozu od-
padów komunalnych.

Zachęcamy do pobrania 
i korzystania z aplikacji „Moja 
okolica”.
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Migawki z inwestycji w sołectwach

W Rudkach wymieniono pokrycie dachowe na remizie 
OSP. Koszt: 98 800 zł, z czego:
- Budżet Gminy Szydłów: 76 218,64 zł
- Fundusz Sołecki: 22 518,36 zł

W Wolicy z Funduszu Sołeckiego wykonano zadaszenie 
i elewację na świetlicy wiejskiej. Koszt: 14 115,28 zł.

W miejscowości Mokre, w ramach Funduszu Sołeckiego  
zbudowana została altana wiejska. Koszt budowy wraz 
z projektem wyniósł 13.000 zł.

Jesienią br. Gmina Szydłów zrealizowała przebudowę 
drogi wewnętrznej nr ewid. 583 w Szydłowie czyli łącznik 
ulicy Krakowskiej i Soleckiej. Inwestycja kosztowała 
89 tys. zł, a wykonało ją PRI „Complex” z Moszyn.

Za kwotę 301.971,15 zł PRD Staszów Sp. z o.o. przebudowało dwie drogi: Nr 390027T Korytnica – most, od km 0+000 
do km 0+370, Nr ewid. dz. 644 w miejscowości Kotuszów, od km 0+000 do km 0+535. Na te inwestycje Gmina Szydłów 
otrzymała dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych w 2021 r. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.
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Kolejne miliony pozyskane na inwestycje
Jesienią br. Ministerstwo Finan-

sów przyznało Gminie Szydłów 
2,1 mln zł z przeznaczeniem na 
wsparcie finansowe inwestycji ka-
nalizacyjnych i wodociągowych. 

Środki na uzupełnienie subwencji 
ogólnej, z przeznaczeniem na wspar-
cie finansowe inwestycji w zakresie 
kanalizacji przyznano w wysokości 
1.816.449 zł, zaś w zakresie wodocią-
gów i zaopatrzenia w wodę 300.000 zł.

Ponadto, w kwietniu br. Gmina 
Szydłów pozyskała pół miliona zło-

tych z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych na rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej. Inwestycja pn. 
„Rozbudowa sieci kanalizacji sani-
tarnej na terenie Gminy Szydłów” za-
kłada rozbudowę sieci kanalizacyjnej 
w Gminie Szydłów, która umożliwi 
kolejnym mieszkańcom podłączenie 
się do sieci kanalizacyjnej i rezygna-
cję z przydomowych szamb.

– Cieszymy się z kolejnych środ-
ków zewnętrznych dla naszej gminy 
– mówi Burmistrz Miasta i Gminy 

Szydłów Andrzej Tuz. – Przyznane 
wsparcie finansowe pozwoli na re-
alizację kolejnej, ważnej dla naszych 
mieszkańców inwestycji.

Obecnie Gmina Szydłów jest 
skanalizowana w 25%. Do sieci 
kanalizacyjnej przyłączone są go-
spodarstwa domowe w Szydłowie 
i Grabkach Dużych. Realizacja in-
westycji pozwoli znacznie zwiększyć 
ten odsetek.

UMiG w Szydłowie

Nie wiesz, co zrobić ze starymi bateriami, przepalo-
nymi żarówkami lub drobną elektroniką? Urząd 

Miasta i Gminy w Szydłowie uruchomił punkt, gdzie 
można je wrzucić.

W Szydłowie na rynku, w pobliżu sklepu SPAR, zain-
stalowany został Miejski Punkt Elektroodpadów (MPE). 
Najważniejszą funkcją MPE jest zbiórka elektroodpadów, 
i to od razu z podziałem na sześć rodzajów. Na urządzenie 
składa się bowiem sześć tub o pojemności 33 litry każda, 
do których wrzuca się poszczególne rodzaje e-odpadów.

Miejski Punkt Elektroodpadów. Co można wrzucać?

Elektroodpady, które można wrzucać do MPE: płyty 
CD/DVD, tonery, drobna elektronika, telefony i łado-
warki, baterie, żarówki energooszczędne.

Można w nim umieszczać drobną elektronikę, baterie, 
żarówki, płyty CD/DVD, tonery oraz stare telefony ko-
mórkowe i ładowarki. Każda tuba posiada otwór wrzuto-
wy w odpowiednim kształcie i z odpowiednim symbolem. 
Urządzenia zbudowane są w taki sposób, aby odpady nie 
zagrażały środowisku. Dodatkowo pojemnik do wrzuca-
nia zużytych żarówek wypełniony jest specjalnym mate-
riałem zapobiegającym ich potłuczeniu.

Inwestycja pn. „Utworzenie Miejskiego Punktu Elek-
troodpadów w Szydłowie” została dofinansowana z bu-
dżetu Powiatu Staszowskiego ze środków przeznaczonych 
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2021.

Wartość zadania: 21 512,70 zł.
Wysokość dofinansowania: 19 950,00 zł.
MPE to widoczne i skuteczne narzędzie do informowa-

nia, propagowania i uświadamiania, że elektroodpady są 
niebezpieczne i nie można ich wyrzucać razem z pozosta-
łymi odpadami. Elektrośmieci zagrażają środowisku, po-
nieważ zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące. 
Nowo zamontowane urządzenie pozwoli na właściwą uty-
lizację drobnych elektroodpadów.

Z raportu „Gospodarka elektroodpadami. Wyzwania 
na lata 2019-2023” wynika, że każdy z nas wytwarza ok. 
15,6 kg elektrośmieci, z czego tylko 7 kg jest zbieranych 
i przetwarzanych. Dlatego selektywna zbiórka tego typu 
odpadów jest tak potrzebna, a w niej pomagają właśnie 
Miejskie Punkty Elektroodpadów.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Szydłów do korzy-
stania z Miejskiego Punku Elektroodpadów.

Marta Stachowicz-Hanczke

Miejski Punkt Elektroodpadów
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Informujemy, że od 1 czerwca 
br. w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Szydłowie uruchomiony został 
Gminny Punkt Konsultacyjno-In-
formacyjny rządowego Programu 
Priorytetowego „Czyste Powie-
trze” obsługiwany przez pracowni-
ków Urzędu. 

W Punkcie jest możliwość skon-
sultowania wniosku o dofinanso-
wanie w ramach Programu Priory-
tetowego „Czyste Powietrze” oraz 
jego złożenie. Następnie wniosek 
przesyłany jest do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach, gdzie 
następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsulta-
cyjny ma na celu ułatwienie miesz-
kańcom Gminy aplikowania o dofi-
nansowanie lub pożyczkę w ramach 

Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze. Utworzenie punktu jest 
realizacją zawartego porozumienia 
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach a Gminą Szy-
dłów z dnia 31.05.2021 r.

Mamy nadzieję, że funkcjono-
wanie Punktu zachęci Państwa do 
skorzystania z dofinansowania m.in. 
do wymiany kotłów, przeprowadze-
nia prac termomodernizacyjnych, 
a w efekcie do poprawy jakości po-
wietrza na terenie naszej gminy.

Punkt konsultacyjno-informacyj-
ny znajduje się w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szydłów w pokoju nr 
22 i 23, czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Pomoc można uzyskać pod nume-
rem telefonu 41 35 45 125, bądź na 

miejscu w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szydłów pokój nr 22 i 23.

Preferujemy umawianie się na wi-
zytę telefonicznie.

UMiG w Szydłowie

Czyste Powietrze

Wraz ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, 
sejmik województwa, w celu zapobieżenia nega-

tywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środo-
wisko, wprowadził ograniczenia lub zakazy w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
stałych. Instrumentem umożliwiającym poprawę jakości 
powietrza na szczeblu wojewódzkim i lokalnym jest tzw. 
„uchwała antysmogowa”.

Od dnia 24 lipca 2020 r. obowiązuje podjęta przez Sej-
mik Województwa Świętokrzyskiego uchwała w sprawie 
wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwałą anty-
smogową”).

Głównym celem podjęcia uchwały jest wyeliminowa-
nie nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, 
jak również ograniczenie spalania niskiej jakości paliw. 
Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych 
stężeń szkodliwych dla zdrowia pyłów PM10 i PM2,5 oraz 
kancerogennego benzo(a)pirenu.

Od dnia 1 lipca 2021 r. nie będzie wolno spalać naj-
bardziej zanieczyszczających powietrze paliw stałych, tj.: 
mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatne-
go, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz 
paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie robo-
czym powyżej 20%.

Uchwała antysmogowa w woj. świętokrzyskim
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Przedmiotowa uchwała wprowadza następujący har-
monogram eliminacji nieekologicznych źródeł ciepła:
-   od dnia 1 lipca 2023 r. nie będzie wolo użytkować 
kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy 
PN-EN 303-5:2012),
-  od 1 lipca 2024 r. nie będzie wolno użytkować kotłów 
posiadających 3 i 4 klasę (według normy PN-EN 303-
5:2012),
- od 1 lipca 2026 r. wolno będzie użytkować tylko kotły 
spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z załączni-
kiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesie-
niu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na 
paliwo stałe,
- od 1 lipca 2026 r. nie będzie wolno użytkować kotłów 
na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość 
przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowni-
czej.

Od 1 lipca 2026 r. na terenie województwa święto-
krzyskiego, będzie można użytkować tylko odnawial-
ne, bądź niskoemisyjne źródła ciepła, takie jak: ciepło 
z sieci miejskiej, kotły na gaz lub olej opalowy, pompy 
ciepła, ogrzewanie elektryczne. Jedynie w sytuacji bra-
ku możliwości podłączenia budynku do sieci miejskiej, 
bądź sieci gazowej, dopuszczalne będzie spalanie paliw 
stałych w kotłach spełniających wymagania ekoprojektu, 
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/
WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla kotłów na paliwo stałe.

Więcej informacji na stronie: www.swietokrzyskie.pro 
w zakładce Ochrona powietrza – Uchwała anytysmogowa.

UMiG w Szydłowie

Przypominamy, iż zgodnie z art. 
205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. Prawo wodne (Dz.U.2021 r., poz. 
624) utrzymanie urządzeń meliora-
cji wodnych należy do zaintereso-
wanych właścicieli gruntów, a jeżeli 
urządzenia te są objęte działalnością 
spółki wodnej działającej na terenie 
gminy lub związku spółek wodnych, 
w którym jest zrzeszona spółka wod-
na działająca na terenie gminy – do 
tej spółki lub tego związku spółek 
wodnych.

Właściciele gruntów powinni mieć 
na uwadze, iż aby urządzenia melio-
racji spełniały swoje zadania, muszą 
być utrzymywane w należytym stanie 
oraz oczyszczane w taki sposób, aby 

zachowana była ich przepustowość.
W związku z powyższym przy-

pominamy o konieczności corocznej 
konserwacji urządzeń melioracyj-
nych, w szczególności:

• czyszczenia rowów i rurocią-
gów drenarskich,

• wykaszania i wygrabiania 
skarp rowów,

• odmulania dna koryt rowów,
• utrzymywania drożności wy-

lotów rurociągów drenar-
skich,

• oczyszczania osadników stud-
ni drenarskich zlokalizowa-
nych na trasie rurociągów me-
lioracyjnych.

Prace konserwacyjne powinny 
być prowadzone każdego roku – je-
sienią oraz wiosną w celu umożli-
wienia odpływu wód opadowych 
i roztopowych oraz w okresie letnim, 
w zakresie wykaszania roślinności 
porastającej koryta urządzeń.

Niewywiązywanie się z tego 
obowiązku powoduje wyłącznie złe 
skutki, prowadzi między innymi do 
podtopień i zalewania posesji, a za-
rośnięte i zamulone rowy nie odpro-
wadzają wtedy nadmiaru wód, przez 
co tworzą się zastoiska powodujące 
podtapianie przyległych gruntów.

UMiG w Szydłowie

Utrzymanie rowów melioracyjnych
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Jesteś osobą starszą, samotną, po-
trzebująca wsparcia w zrobieniu 

zakupów czy załatwieniu spraw 
urzędowych, a w obecnym czasie 
również umówienia na szczepienie 
przeciwko Covid-19? 

Zapraszamy do zgłoszenia takiej po-
trzeby do Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szydłowie. Tam 
udzielone zostaną ci wszelkie informa-
cje i niezbędna pomoc. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Szydłowie uprzej-
mie informuje, że Gmina Szydłów 
realizuje pomoc dla Seniorów. Za-
chęcamy osoby potrzebujące dostar-
czenia zakupów, w tym artykułów 

Program „Wspieraj Seniora” 2021
spożywczych oraz środków higieny 
osobistej lub załatwienia drobnych 
spraw urzędowych (jeżeli nie wy-
magają one wydania upoważnień od 
seniora lub udostępnienia danych 
wrażliwych) do zgłaszania potrzeb do 
pracowników tut. Ośrodka Pomocy 
pod numerem telefonu 41 35 45 158 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach pracy Urzędu Miasta i Gminy 
Szydłów. 

Celem strategicznym programu 
jest zapewnienie usługi wsparcia oso-
bom starszym i samotnym powyżej 
70 roku, którzy w obowiązującym 
stanie epidemii zdecydują się na po-
zostanie w domu.

Programu „Wspieraj Seniora” re-
alizowany jest w ramach Solidarno-
ściowego Korpusu Wsparcia Senio-
rów. Program działa od października 
2020 r. do nadal, w zależności od sy-
tuacji epidemicznej w kraju. 

Seniorzy mogą liczyć na pomoc 
ośrodków pomocy społecznej. Usłu-
ga wsparcia polega w szczególności 
na dostarczeniu zakupów obejmują-
cych artykuły podstawowej potrze-
by, w tym artykuły spożywcze, leki, 
środki higieny osobistej. Koszt zaku-
pów pokrywa Senior.

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Szydłowie

Świadczenie kierowane jest do 
rodzin mających na utrzyma-

niu dzieci, a jego celem jest przede 
wszystkim częściowe pokrycie wy-
datków związanych z opieką nad dru-
gim i kolejnym dzieckiem w wieku, 
co do zasady, miedzy 12 a 36 mie-
siącem życia. Rodzice będą go mogli 
elastycznie wykorzystać:
• świadczenie będą mogli otrzymy-
wać przez rok w wysokości 1 tys. zł 
miesięcznie,
• lub przez dwa lata po 500 zł mie-
sięcznie.

Ponadto planowane jest wpro-
wadzenie stałego dofinansowania 
obniżenia opłaty rodzica za pobyt 
dziecka w żłobku, klubie dziecię-
cym lub dziennego opiekuna, skie-
rowanego do tych dzieci, które nie 
będą korzystały z rodzinnego kapi-
tału opiekuńczego. Dofinansowanie 
będzie przysługiwało rodzicom  na 
dzieci uczęszczające do ww insty-
tucji opieki i niekorzystające z ro-
dzinnego kapitału opiekuńczego, tj. 
dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, 
pierwsze z rodzin, w których ko-
lejne dziecko jest objęte kapitałem, 
i wszystkie w wieku przed ukończe-
niem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
miesiąca życia. Dofinansowanie do 
żłobka, klubu dziecięcego lub dzien-
nego opiekuna będzie w kwotach 400 
zł miesięcznie. Realizacja dofinan-
sowania będzie należała do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek 
o przyznanie dofinansowania będzie 
składać do ZUS rodzic, natomiast 
dofinansowanie będzie przekazywa-
ne co miesiąc, również przez ZUS, 
bezpośrednio podmiotom instytucji 
opieki (na wskazany przez nich ra-
chunek bankowy) z przeznaczeniem 
na obniżenie opłat za pobyt dziecka 
ponoszonych przez rodziców.

To rodzice zdecydują, czy prze-
znaczą środki np. na opłacenie miej-
sca w żłobku, wynagrodzenie dla 
niani lub pokrycie samodzielnej opie-
ki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał 
Opiekuńczy daje rodzicom poczucie 
bezpieczeństwa, ale również alterna-
tywę.

Prawo do Rodzinnego Kapitału 
Opiekuńczego będzie przysługiwać 
także rodzicom, którzy już w dniu 
wejścia ustawy mają drugie i kolej-
ne dzieci w wieku od ukończenia 12. 
do 36. miesiąca życia. Na takie dzie-
ci świadczenie będzie przysługiwało 
proporcjonalnie za okres od dnia wej-

ścia w życie ustawy do czasu ukoń-
czenia przez drugie lub kolejne dzieci 
36. miesiąca życia.

Świadczenie nie będzie uzależnio-
ne od dochodów rodziny. 

Rozpoczęcie programu planowa-
ne jest od 1 stycznia 2022 r. przez Za-
kłady Ubezpieczeń Społecznych. 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Szydłowie

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Szydłowie zo-

stała beneficjentem środków Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu przeznaczonych 
na realizację Programu Wielolet-
niego Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, 
dotyczącego zadania: „Dofinanso-
wanie dla bibliotek publicznych 
na zakup nowości wydawniczych 
oraz usługi zdalnego dostępu do 
książek w formatach e-booków i/
lub audiobooków i/lub synchrobo-
oków - Priorytet 1, Kierunek inter-
wencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”, 
którego koordynatorem jest Biblio-
teka Narodowa. (MGBP)
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ZAKUPY INWESTYCYJNE

W ramach inwestycji dokona-
liśmy zakupu kolejnych 10 

paneli fotowoltaicznych o mocy su-
marycznej 10kWp zamontowanych 
na dachu budynku ośrodka zdro-
wia w Szydłowie. Aktualna moc to 
22kWp. Inwestycja pozwoli znacznie 
obniżyć miesięczne koszty zużycia 
prądu w ośrodku zdrowia, a nadmiar 
energii będzie sprzedawany lub ma-
gazynowany. System fotowoltaiczny 
jest całkowicie bezpieczny dla oto-
czenia i w żaden sposób nie ingeruje 
w środowisko naturalne. 

Dla wygody pacjentów dokona-
liśmy zakupu kolejnych klimatyza-
torów, które zostały zamontowane 
w holu głównym, gabinecie zabie-
gowym, w punkcie szczepień i w ga-
binecie laryngologicznym. Klima-
tyzatory, dzięki systemowi filtrów, 
pozwalają polepszyć jakość powie-
trza, którym na co dzień oddychamy. 
W klimatyzowanych pomieszcze-
niach funkcjonujemy lepiej, klimaty-
zowane powietrze w upalne dni zale-
cane jest dla osób starszych i dzieci. 
W rejestracji pojawiły się nowe szaf-
ki na karty pacjentów, a w gabinecie 
pielęgniarek nowe meble.

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 
50 tys. zł z Fundacji Enea dokonali-
śmy zakupu specjalistycznego sprzę-
tu do gabinetu rehabilitacji, który 
zostanie udostępniony mieszkańcom 
gminy Szydłów od 17 stycznia 2022 
roku. Z dotacji został zakupiony ze-
staw do kinezyterapii z osprzętem, 
zestaw do magnetoterapii, zestaw 
do terapii ultradźwiękami, laser, 
ubój, bieżnia, rowerek, stoły reha-
bilitacyjne, drabinki i materace, wy-
posażenie inhalatorium, w którym 
wykonywane będą inhalacje z wy-
korzystaniem leków rozszerzających 
oskrzela, rozrzedzających wydzielinę 
i wykrztuśnych. Serdecznie dzięku-
jemy Fundacji Enea w Poznaniu za 
przekazaną pomoc.

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Od ubiegłego roku bierzemy 
udział w Narodowym Programie 

Szczepień przeciw COVID-19. Wy-
konaliśmy już 3 tys. szczepień. Aktu-
alnie zachęcamy do szczepień trzecią 
dawką (przypominającą). Oczekuje-
my zgody na szczepienia dla dzieci 
5-11 lat.

Od listopada szczepimy też bez-
płatną szczepionką przeciw grypie 
Vaxigrip Tetra.

Jesienią zaprosiliśmy mieszkań-
ców Szydłowa i okolic na konsulta-
cje ze specjalistami: neurochirurgiem 
prof. dr hab. n. med. Andrzejem Rad-
kiem oraz endokrynologiem prof. dr 
hab. n. med. Jolantą Kunert-Radek. 
Z bezpłatnych spotkań skorzystało 
ponad trzydziestu pacjentów.

Przypominamy również o możli-
wości bezpłatnych badań USG, które 
są wykonywane na miejscu w Szy-
dłowie przez lekarza radiologa na 
podstawie skierowania od lekarza 
SPZOZ w Szydłowie. 

Informujemy o możliwości wypo-
życzenia pulsoksymetru dla pacjen-
tów wymagających okresowego mo-
nitorowania poziomu wysycenia krwi 
tlenem w trakcie przebiegu choroby 
COVID-19.

W celu ułatwienia komunikacji 
w przyjmowaniu zamówień na re-
cepty udostępniliśmy na drzwiach do 
ośrodka zdrowia skrzynkę, do której 
można wrzucić kartki z zapotrzebo-
waniem na leki. Nadal funkcjonują 
teleporady, jesteśmy też na Facebo-
oku.

Pacjentom zapisanym do innych 
placówek przypominamy o możliwo-
ści przepisania się do nas (bez konse-
kwencji związanych z dodatkowymi 
opłatami).
Numery kontaktowe w godz. 8.00-
18.00: 41 35 45 182, 515 034 461, 
797 531 501.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

Podsumowanie roku w Ośrodku Zdrowia

Jeśli od Twojego szczepienia minęło 
minimum 6 miesięcy, już teraz mo-

żesz przyjąć trzecią dawkę szczepionki. 
Od 2 listopada 2021 r. szczepienia przy-
pominające dostępne są dla wszystkich 
w pełni zaszczepionych osób pełnolet-
nich. To najskuteczniejsza broń w walce 
z ciężkim przebiegiem choroby, który 
może doprowadzić do śmierci.
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Złote i Diamentowe Gody
W dniu 12 maja i 26 październi-

ka w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Szydłów uhonorowano pary ob-
chodzące 50. i 60. rocznicę ślubu. 

Dnia 12 maja Złote Gody świętowali:

Stanisława i Jan Ogórek
Jadwiga i Eugeniusz Sajkiewicz
Józefa i Adam Samiec
Stanisława i Zygmunt Szmajda

Jubilatów i Burmistrza Miasta 
i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza 
przywitała Agnieszka Pasternak – 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Szydłowie. Włodarz skierował do 
Jubilatów okolicznościowe słowa 
i życzenia zdrowia, pogody ducha 
oraz kolejnych, okrągłych rocznic 
ślubu.

Następnie Burmistrz Andrzej Tuz 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej odznaczył Jubilatów 
Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, wręczył legitymacje, 
kwiaty oraz upominki ufundowane 
przez Urząd Miasta i Gminy.

Kolejna taka uroczystość miała 
miejsce 26 października.

Złote Gody świętowali:

Helena i Stanisław Sajkiewicz
Marianna i Ryszard Kręcisz
Kazimiera i Marian Bąk
Halina i Bogumił Barabasz
Henryka i Kazimierz Piotrowicz

Diamentowe Gody obchodzili:

Janina i Bolesław Nyk
Janina i Marian Opatowicz
Władysława i Stanisław Ziółkowscy
Apolonia i Józef Kowalczewscy

W spotkaniu wziął udział Bur-
mistrz Miasta i Gminy Andrzej Tuz 
oraz Kierownik USC w Szydłowie 
Agnieszka Pasternak.  

– Wszystkim Jubilatom składamy 
życzenia szczęścia, zdrowia, zrozu-

mienia i szacunku na dalsze lata spę-
dzone razem – powiedział burmistrz 
do jubilatów. – Niech nadchodzące 
dni, miesiące i lata będą dla Państwa 
pełne optymizmu i radości. Niech 
upływają Wam w spokoju, w otocze-
niu kochającej rodziny, dzieci i wnu-
ków.

Następnie Andrzej Tuz, w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczył Jubilatów Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz 

Od lewej: Agnieszka Pasternak, Henryka i Kazimierz Piotrowicz, Stanisław 
i Helena Sajkiewicz, Kazimiera i Marian Bąk, Apolonia i Józef Kowalczewscy, 
Andrzej Tuz, Bogumił i Halina Barabasz, Janina Opatowicz.

Od lewej: Agnieszka Pasternak, Jan i Stanisława Ogórek, Eugeniusz i Jadwiga 
Sajkiewicz, Adam i Józefa Samiec, Andrzej Tuz.

wręczył legitymacje. Dla par obcho-
dzących diamentowe gody wręczone 
zostały stosowne listy gratulacyjne. 
Każda para otrzymała kwiaty oraz 
upominki ufundowane przez Urząd 
Miasta i Gminy.

Ze względu na to, że nie wszystkie 
pary mogły uczestniczyć w uroczy-
stości, burmistrz wraz z kierownik 
USC odwiedzili jubilatów w miejscu 
zamieszkania.

Piotr Walczak
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Jesienna aura wcale nie musi być 
nudna. Dowodem na to są Se-

niorzy z Gminy Szydłów, którzy 
uczestniczyli we wspólnym odkry-
waniu piękna średniowiecznego 
miasta Sandomierz.

Wyjazd został zorganizowany z 
okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora 
przez Urząd Miasta i Gminy Szydłów 
oraz Miejsko Gminne Centrum Kul-
tury w Szydłowie. Dzięki Przewodnik 
Marcie Wolny-Boś z MGCK w Szy-
dłowie, spacer po Sandomierzu oka-
zał się wyjątkową podróżą w czasie. 
Seniorzy mieli okazję poznać histo-
rię królewskiego miasta przemierza-
jąc urokliwe uliczki Sandomierza od 
Bramy Opatowskiej z pozostałościa-
mi średniowiecznych murów przez 
min. Dom Długosza, Collegium Go-
stomianum, Katedrę p.w. NMP z XIV 
w., Muzeum Okręgowe na Zamku 
Królewskim, dawną Synagoge i cha-
rakterystyczny sandomierski rynek. 
Nie lada przeżyciem była podziem-
na trasa turystyczna ciągnąca się pod 
Starym Miastem.

Po całodniowym zwiedzaniu 
wszyscy z apetytem zjedli pyszny 

Dzień Seniora w Sandomierzu

obiad, który stał się okazją do podzie-
lenia się wrażeniami z całego dnia. 
Bezpiecznie i w radosnych nastrojach 
Seniorzy wrócili do swoich domów. 
Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzy-
mali parasolki na deszczowe jesien-
ne dni, które wręczył Pan Burmistrz 
Andrzej Tuz. Jednocześnie życząc by 
tych dni było jak najmniej. Pan Bur-

mistrz towarzyszył Seniorom pod-
czas całej wyprawy. Od strony logi-
stycznej wyjazd wsparli pracownicy 
MGCK: Monika Iwańska i Kamila 
Pytowska.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Szydłowie

Delegacja seniorów z Gminy Szy-
dłów uczestniczyła w „Seniora-

liach”. Impreza dedykowana dla se-
niorów z regionu świętokrzyskiego 
odbyła się 8 września w Tokarni.

W imprezie organizowanej przez 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
wzięło udział około 1000 osób z re-
gionu świętokrzyskiego. Wydarzenie 
poświęcone było zagadnieniom bez-
pieczeństwa, aktywności seniorów 
oraz integracji międzypokoleniowej.

W trakcie spotkania dostępne 
były stoiska informacyjne instytucji 
państwowych odpowiedzialnych za 
wspieranie seniorów, m.in. Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych, Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 
Handlowej, Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy, Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej czy 
Uzdrowiska Busko-Zdrój.

Na scenie w Skansenie Etnogra-

Na „Senioraliach” w Tokarni

ficznym – Muzeum 
Wsi  Kie leckie j 
wystąpił szereg ze-
społów ludowych 
z  Województwa 
Świętokrzyskiego. 
Można się było tak-
że zapoznać z rę-
kodziełem wyko-
nanym przez kluby 
seniora z regionu.

Transport seniorów z naszej gmi-
ny zapewnił Urząd Miasta i Gmi-
ny. W „Senioraliach” wziął również 
udział gospodarz gminy – Burmistrz 
Andrzej Tuz. 

(Red.)
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Żegnaj Komendancie!
Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych.
Ks. Jan Twardowski

Marian Lesiak 1938-2021

W dniu 12 listopada 2021 r. od-
była się uroczystość pogrzebo-

wa śp. Mariana Lesiaka, komendan-
ta szydłowskich strzelców. Spoczął 
na cmentarzu w Szydłowie, żegna-
ny przez swoich strzelców, rodzinę, 
przyjaciół, znajomych, przedstawi-
cieli władz samorządowych.

Marian Lesiak już nigdy nie przyj-
dzie do urzędu miasta i nie opowie 
tej jednej z niezliczonych historii ze 
swojego życia. Nie zadzwoni do żad-
nego ze strzelców na zbiórkę przy 
strzelnicy. Nie odnowi już żadnej pły-
ty ani pomnika upamiętniającego żoł-
nierzy. Nie zapali światła przy Dębie 
Pamięci. Nie zorganizuje już żadnej 
wystawy. Nie wyruszy na marsz. Nie 
pojedzie z młodzieżą na Wybrzeże. 
Marian Lesiak nie zrobi już nic.

Ale to, co robił przez tak wiele 
lat, zostanie tutaj, w Szydłowie. Zo-
stanie w pamięci wszystkich ludzi, 
którzy Go znali, doświadczyli jego 
wielkiej charyzmy i niezłomności du-
cha. Zostaną wspomnienia człowie-
ka z charakterem, który potrafił się 
dzielić tym, co miał: swoim doświad-
czeniem, wiedzą, wielkim sercem 
i poczuciem humoru. Zostaną wspo-
mnienia o wychowawcy, patriocie 
i społeczniku.

Śp. Marian Lesiak odszedł 1 li-
stopada 2021 r. Pogrzeb odbył się na 
cmentarzu parafialnym w Szydłowie, 
12 listopada. To znaczące – tuż po 
Święcie Niepodległości.

Zmarłego pożegnał Andrzej Kru-
zel, starosta staszowski w latach 
2010-2014:

W dniu dzisiejszym przyszło nam 
w udziale towarzyszenie w ostatniej 
ziemskiej drodze naszego zmarłego 
przyjaciela i współpracownika śp. 
komendanta Mariana Lesiaka.

Z ziemią szydłowską związany był 
od urodzenia, ale w sposób szczegól-
ny zapisał się w naszej pamięci za 
sprawą swojej patriotycznej działal-
ności w Szydłowskim Towarzystwie 
Strzeleckim, które 25 lat temu założył 
i nieprzerwanie prowadził, w zasa-
dzie do chwili tragicznej śmierci.

Wraz ze swoimi strzelcami komen-
dant Marian Lesiak był nieocenionym 
partnerem w realizacji szeregu projek-
tów edukacyjnych i inicjatyw patrio-
tycznych, które swoim zasięgiem wy-
kraczały daleko poza gminę Szydłów 
i powiat staszowski, docierając nawet 
do innych krajów z nami współpracu-
jących, m.in. na daleką Ukrainę czy do 
Kongresu Polonii w Szwecji.

Ze wzruszeniem obserwuję obec-
ność w dniu dzisiejszym podopiecz-
nych komendanta Mariana Lesiaka, 
byłych szydłowskich strzelców z róż-
nych roczników, którzy jak wiem chęt-
nie odwiedzali swojego komendanta, 
niektórzy już z własnymi pociechami, 
co jest najlepszym świadectwem jakie 
można wystawić śp. Marianowi za 
jego działalność na rzecz patriotycz-
nego wychowania najmłodszego po-
kolenia naszego kraju.

Następnie, w imieniu społecz-
ności Gminy Szydłów pożegnał Go 
Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzej Tuz:

Marian Lesiak był człowiekiem 
o niezwykle silnej osobowości. Był 
osobą, która wywarła duży wpływ na 
życie społeczne naszej gminy w ostat-
nich trzydziestu latach.

Urodził się w 1938 roku, dzieciń-
stwo spędził w Szydłowie, w tym okres 
II wojny światowej, do której często 
wracał wspomnieniami. Dorastał 
i pracował w Kielcach, żywo intere-
sując się historią i kolekcjonerstwem.

Po przejściu na emeryturę powró-
cił do rodzinnego Szydłowa. W 1996 
r. był współzałożycielem Związku 
Strzeleckiego w Kielcach i założy-
cielem oddziału tego związku w Szy-
dłowie. Dwa lata później założył 
Szydłowskie Towarzystwo Strzelec-
kie, któremu prezesował przez cały 
okres działalności. Na przestrzeni lat 
jego członkami było około 800 osób, 
przede wszystkim dzieci i młodzieży 
z Gminy Szydłów, ale także z innych 
miejscowości. Organizował czas mło-
dzieży poprzez udział w marszach 
historycznych, uroczystościach pa-
triotycznych, wyjazdowych obozach 
strzeleckich. Dla wielu dzieci z nie-
zamożnych, wiejskich rodzin była to 
nieraz jedyna możliwość wakacyjne-
go wypoczynku w ciągu roku.

Intensywnie współpracował z sa-
morządami różnych szczebli, instytu-
cjami publicznymi, przedsiębiorcami, 
innymi organizacjami społecznymi.

Spośród wielu jego zasług jakim 
było propagowanie historii, szacunku 
do tradycji, krzewienie patriotyzmu, 
dbałości o pomniki pamięci narodo-
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wej, chyba największą zasługą była 
jego wychowawcza praca z dziećmi 
i młodzieżą. Praca społeczna, całko-
wicie bezinteresowna. Jemu właśnie 
najbardziej zależało na tym, żeby 
dzieci i młodzież, zrzeszona w Szy-
dłowskim Towarzystwie Strzeleckim 
wyrosła na prawych, porządnych lu-
dzi. I do wielu tych młodych osób do-
cierał: przykładami, perswazją, przy-
jacielskim, ojcowskim podejściem. To 
niejednokrotnie pod Jego wpływem 
bardziej przykładali się do nauki, szli 
do szkół, żeby nauczyć się zawodu, 
a kilku jego wychowanków związało 
swoje życie zawodowe z mundurem.

Za to Panie Komendancie z całe-
go serca Ci dziękujemy!

Śp. Mariana Lesiaka pożegnał 
również Komendant Związku Strze-

leckiego „Strzelec” Rzeczypospolitej 
Polskiej marszałek Związku Strzelec-
kiego inż. dypl. Stanisław Chomko. 
W swojej mowie pożegnalnej stwier-
dził m.in., że śp. Marian Lesiak był 
osobą zasłużoną nie tylko dla Szydło-
wa, powiatu staszowskiego, ale dla 
całej Rzeczpospolitej Polskiej.

Jan Klamczyński, wójt gminy 
Szydłów w latach 2002-2018 przypo-
mniał m.in. Jego inicjatywę porząd-

kowania ruin szpitala i kościoła pw. 
św. Ducha, przy których będzie teraz 
spoczywać śp. Marian Lesiak.

Komendant spoczął w grobie 
przy dźwiękach melodii „Śpij kolego 
śpij”, „Pieśni pożegnalnej” i „Piecho-
ty” odegranej na trąbce przez muzy-
ka Adama Kluszczyńskiego. Hołd 
oddali Mu szydłowscy strzelcy ze 
sztandarem, strażacy OSP Szydłów 
ze sztandarem, władze samorządowe, 
żołnierze i strzelcy różnych formacji. 
Kwiaty i znicze na grobie składało 
liczne grono przyjaciół, znajomych 
i bliskich.

Żegnaj Komendancie!

Piotr Walczak

W dn. 11 listopada 2021 r. obchodziliśmy 103. 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Okoliczno-

ściowe uroczystości odbyły się w Szydłowie.
Ze względu na sytuację pandemiczną, obchody miały 

charakter symboliczny, bez dużych zgromadzeń. W ko-
ściele pw. św. Władysława ks. Ryszard Piwowarczyk 
odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Po mszy, de-
legacje samorządu, szkoły, organizacji pozarządowych 
i rodziny żołnierzy, złożyły wiązanki kwiatów pod Pomni-
kiem Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Szydłów.

11 Listopada w Szydłowie

Miejsko-Gminne Centrum Kultury przygotowało 
w zamku okolicznościową wystawę „Droga do Niepod-
ległości”, a także wystawiło eksponaty nawiązujące do 
święta, w tym pośmiertną maskę Józefa Piłsudskiego, 
przekazaną na rzecz społeczności Szydłowa przez śp. Ma-
riana Lesiaka. Wieczorem zabłysły biało-czerwone ilumi-
nacje na Bramie Krakowskiej.

Piotr Walczak Fot. pod pomnikiem Sylwester Celejowski
Fot. wystawy Maria Stachuczy

Fot. nocne z drona Sławek Rakowski
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Władze samorządowe Szydłowa złożyły uroczyste 
podziękowania Marianowi Lesiakowi za niemal 

trzydziestoletnią działalność strzelecką oraz za przeka-
zanie prywatnych eksponatów, które wzbogaciły miej-
scowe muzeum.

Uroczystość miała miejsce 9 czerwca w zabytkowym 
budynku Skarbczyka, gdzie po rewitalizacji mieści się 
Muzeum Zamków Królewskich. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele samorządu Miasta i Gminy Szydłów: An-
drzej Tuz – Burmistrz, Zbigniew Głogowski – Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej, Alicja Kłonicka – Skarbnik, 
Janusz Sowa – Sekretarz, Maria Stachuczy – Dyr. M-GCK 
w Szydłowie, Piotr Walczak –  insp. ds. promocji w UMiG.

– W imieniu samorządu Miasta i Gminy Szydłów składa-
my Panu serdeczne podziękowania za blisko trzydziestolet-
nią działalność na rzecz naszej społeczności – powiedział 
burmistrz. – W szczególności pragniemy podziękować za 
patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży w ramach 
działalności Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, 
którego był Pan założycielem i prezesem. Szydłowskie To-
warzystwo Strzeleckie przez lata swojej działalności było 
jednym z najstarszych i najprężniej działających stowarzy-
szeń na terenie naszej gminy, wychowując dzieci i młodzież 
w poszanowaniu tradycji i propagowaniu ruchu strzelec-
kiego, a tym samym do szerokiej promocji Szydłowa w Pol-
sce i za granicą. Pragniemy również podziękować za prze-
kazanie do naszego muzeum cennych eksponatów z Pana 
kolekcji, które wzbogaciły jego atrakcyjność. 

Następnie Andrzej Tuz wręczył Marianowi Lesiakowi 
pamiątkowy grawerton, a do podziękowań i życzeń dołą-
czyli obecni na uroczystości. Nestor ruchu strzeleckiego 
na ziemi świętokrzyskiej podziękował w charakterystycz-
ny dla siebie sposób: „Ku chwale Ojczyzny” i opowiedział 
pokrótce o przekazanych do muzeum przedmiotach m.in. 
kopii pośmiertnej maski Józefa Piłsudskiego i innych pa-
miątkach po marszałku, mundurze generała Kazimierza 
Załęskiego „Bończy” (1919-2009) z pełną galą orderową, 
pierwszych czasopismach „Strzelec” czy zbiorze milita-
riów z okresu II wojny światowej.

Na potrzeby tej wystawy, M-GCK zaadaptowało jed-
ną salę w Skarbczyku. Można ją zwiedzać w godzinach 
otwarcia Muzeum Zamków Królewskich.

Piotr Walczak

Podziękowania dla nestora ruchu strzeleckiego

Zbigniew Głogowski, Andrzej Tuz, Marian Lesiak, Maria Stachuczy.

Piotr Walczak, Marian Lesiak, Alicja Kłonicka, Maria Stachuczy.

Zbigniew Głogowski, Andrzej Tuz, Janusz Sowa, Marian Lesiak.
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Symbolicznie na 3 Maja
W Szydłowie uczczona została 230. Rocznica 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odprawiona 
została uroczysta Msza Święta, złożono także kwiaty 
pod Pomnikiem AK Podobwodu Szydłów.

Minęło 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
pierwszej spisanej konstytucji europejskiej, która w zało-
żeniu miała zreformować upadającą Rzeczpospolitą. Nie-
stety, przyjęcie przez Sejm Czteroletni nowoczesnej usta-
wy doprowadziło do konfliktu wewnętrznego, zawiązania 
konfederacji targowickiej i zbrojnej reakcji Rosji, w na-
stępstwie czego doszło do II i III rozbioru Polski, która 
zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Była jednak dowo-
dem na to, że Polska będąc w bardzo złym stanie, zdolna 
była zainicjować mądrą, samodzielną naprawę kraju. Do 
dzisiaj patriotyzm twórców Konstytucji Trzeciomajowej 
stanowi wzór do naśladowania dla współczesnych.

W kościele pw. św. Władysława w Szydłowie ks. Ry-
szard Piwowarczyk odprawił Mszę Świętą w intencji Oj-
czyzny. Podczas mszy można było wysłuchać utworów pa-

triotycznych odgrywanych na trąbce przez muzyka Adama 
Kluszczyńskiego. Wybrzmiały m.in. „Mazurek 3 Maja”, 
„Marsz Polonia” czy „Gaude Mater Polonia”. Następnie 
Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Skuza oraz Wice-
przewodniczący Zbigniew Głogowski, w imieniu miesz-
kańców, złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem AK 

Podobwodu Szy-
dłów. Przy pomni-
ku honorową war-
tę pełnili strzelcy 
z Szydłowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego. W tym roku nie składano 
wiązanek pod Pomnikiem Walczących, Poległych i Po-
mordowanych w latach 1939-1945, ze względu na prowa-
dzony tam remont parkingu.

Na szczególną uwagę zasługują wszelkiego rodza-
ju przejawy patriotyzmu okazywane przez mieszkańców 
w dobie pandemii. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Kaczorowskiego nagrali u siebie w domach filmiki 
z występami, które później zmontował nauczyciel muzyki 
Krzysztof Pitula w formie filmu patriotycznego. Pracow-
nicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w dn. 2 i 3 maja 
rozdawali dzieciom biało-czerwone balony na placu zam-
kowym. Na weekend majowy wielu mieszkańców wywie-
siło biało-czerwone flagi przed swoimi domami. Wielka 
flaga zawisła na szydłowskim zamku. W nocy można było 
podziwiać Bramę Krakowską podświetloną w narodo-
wych barwach.

Piotr Walczak

Śp. Sławomir Michalec (1973-2021)
Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy zmarłego w dniu 21 sierpnia 

2021 r. Śp. Sławomira Michalca, byłego sołtysa sołectwa Brzeziny, peł-
niącego tę funkcję w latach 2011-2018. 

Był szczerze oddany mieszkańcom Brzezin, zawsze służył im pomocą i był 
gotowy do działania, pozytywnie nastawiony do wszelkich działań społecz-
nych kierowanych w stronę lokalnej społeczności.

Pozostawił po sobie dorobek jako człowiek, gospodarz i społecznik. God-
nie przeszedł swoją życiową drogę i taki zostanie przez nas zapamiętany.

Cześć Jego Pamięci!

Samorząd Miasta i Gminy Szydłów
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Nowy zarząd gminny OSP
W dniu 21 listopada br. w remizie OSP Szydłów od-

był się Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej w Szydłowie, na którym dokonano wyboru 
nowych władz strażackich na okres kadencji 2021-2026.

Władze ukonstytuowały się w następujący sposób:
Andrzej Tuz – Prezes
Piotr Skuza – Wiceprezes
Daniel Buszko – Wiceprezes
Łukasz Gondek – Sekretarz
Tadeusz Kręcisz – Skarbnik
Marcin Paździoch – Komendant Gminny
Tomasz Dybus – Członek Prezydium

Członkowie Zarządu: Kazimierz Boś, Stanisław Woj-
terski, Piotr Boś, Kazimierz Wójcik, Stanisław Pitek, Jó-
zef Niedźwiecki, Łukasz Zawierucha, Stanisław Samiec, 
Paweł Zawada, Damian Karwata, Dawid Sobiegraj, Wie-
sław Wawszczyk, Sylwester Celejowski, Renata Syguła.

Ustępujący zarząd na czele z prezesem (prezesem Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie 
w latach 2016-2021) Janem Klamczyńskim otrzymał jed-

nogłośne absolutorium. Na zakończenie zebrania serdecz-
ne gratulacje wyboru nowemu zarządowi i podziękowania 
staremu zarządowi za pracę złożyli: Burmistrz Miasta 
i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Zastępca Świętokrzy-
skiego Wojewódzkiego Komendanta PSP w Kielcach st. 

bryg. Grzegorz Rajca, Komendant Powiatowy PSP w Sta-
szowie st. bryg. Rafał Gajewicz oraz Wiceprezes Zarządu 
Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie druh Wie-
sław Woszczyna. Po zebraniu druhowie zostali zaproszeni 
przez Burmistrza na uroczysty obiad.

Sylwester Celejowski

Święto patrona wszystkich strażaków – Świętego 
Floriana obchodzone jest 4 maja. Gminne obchody 

Dnia Strażaka miały miejsce kilka dni później, w nie-
dzielę, 9 maja br.

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

W intencji Druhów Strażaków z całej gminy, Zmarłych 
Strażaków oraz ich Rodzin, Mszę Świętą odprawił ks. pro-
boszcz Ryszard Piwowarczyk.

Gminny Dzień Strażaka

Po mszy, poczty sztandarowe przemaszerowały na 
cmentarz parafialny gdzie odbył się uroczysty apel pole-
głych. Podczas apelu druhowie z każdej jednostki wspo-
minali strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę.

Na zakończenie uroczystości Burmistrz Andrzej Tuz 
wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Katarzyną Skuzą 
złożyli serdeczne życzenia wszystkim druhom życząc im 
m.in. zdrowia, spełnienia w życiu osobistym jak i zawo-
dowym oraz tyle samo wyjazdów co powrotów z działań 
ratowniczo-gaśniczych.

Sylwester Celejowski
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Nowe zarządy w jednostkach OSP
Od 15 maja do 25 września br. od-

były się we wszystkich jednost-
kach OSP z terenu gminy spotkania 
sprawozdawczo-wyborcze, na któ-
rych druhowie dokonywali wyboru 
nowych władz strażackich na okres 
kadencji 2021-2025. 

Poszczególne zarządy strażackie 
ukonstytuowały się w następujący 
sposób:

KSRG OSP Szydłów
Prezes – Paweł Długosiewicz
Wiceprezes – Dawid Koniarski
Wiceprezes, Naczelnik –
– Radosław Tarnowski
Za-ca naczelnika – Jan Kręcisz
Sekretarz – Milena Wojterska
Skarbnik – Wojciech Mazur

KSRG OSP Kotuszów
Prezes – Michał Kaczmarczyk
Wiceprezes – Marcin Kaczorowski
Wiceprezes, Naczelnik –
– Michał Klamczyński
Za-ca naczelnika –
– Wojciech Kaczorowski
Sekretarz – Jakub Zmarzlik
Skarbnik – Józef Niedźwiecki
Gospodarz – Grzegorz Bień

KSRG OSP Wola Żyzna
Prezes – Grzegorz Suchojad
Wiceprezes – Marcin Paździoch
Wiceprezes, Naczelnik –
– Tomasz Suchojad
Sekretarz – Adrian Sikora
Skarbnik – Wojciech Grochowski

Gospodarz – Tomasz Jaros

OSP Potok
Prezes – Tadeusz Kręcisz
Wiceprezes – Krzysztof Kogut
Wiceprezes, Naczelnik –
– Włodzimierz Kaczmarczyk
Za-ca naczelnika – Kamil Kosior
Sekretarz – Wiktoria Bassa
Skarbnik – Mateusz Tomaszewski
Gospodarz – Dariusz Gądek

OSP Jabłonica
Prezes – Mateusz Kaczmarek
Wiceprezes, Naczelnik –
– Daniel Buszko
Wiceprezes – Mateusz Szyba
Za-ca naczelnika – Adam Kaczor
Sekretarz – Daniel Dziedzic
Skarbnik – Józef Dziedzic
Gospodarz – Łukasz Buszko
Kronikarz – Daniel Dziedzic

OSP Korytnica
Prezes – Łukasz Zawierucha
Wiceprezes, Naczelnik –
– Tomasz Dybus
Wiceprezes, Skarbnik –
– Sebastian Gałązka
Sekretarz – Aneta Jeż-Stachniak
Gospodarz – Mariusz Dybus
Kronikarz – Monika Dybus
Członek – Sebastian Nowak

OSP Solec
Prezes – Piotr Skuza
Wiceprezes, Naczelnik – Piotr Boś
Sekretarz – Dariusz Kuca

Skarbnik – Janusz Poniewierka
Gospodarz – Mateusz Patrzałek

Po wyborach zarządu w Szydłowie.

Po wyborach zarządu w Solcu.

OSP Gacki
Prezes – Stanisław Samiec
Wiceprezes, Naczelnik –
– Paweł Zawada
Wiceprezes – Zbigniew Klusek
Sekretarz – Robert Pitek
Skarbnik – Dawid Kuc

OSP Rudki
Prezes – Michał Wesołowski
Wiceprezes, Naczelnik –
– Mateusz Marczakowski
Sekretarz – Grzegorz Basa
Skarbnik – Łukasz Czekaj
Gospodarz – Marcin Samiec

OSP Grabki Duże
Prezes – Wiesław Wawszczyk
Wiceprezes, Naczelnik –
– Stanisław Wierzbowski
Wiceprezes – Henryk Klamka
Skarbnik – Andrzej Gąsior
Sekretarz – Grzegorz Grosicki
Gospodarz – Andrzej Baran

OSP Osówka
Prezes – Kazimierz Wójcik
Wiceprezes, Naczelnik –
– Zbigniew Skrzypek
Sekretarz – Stanisław Pitek
Skarbnik – Jarosław Suchojad
Gospodarz – Mariusz Kwiatkowski

Zestawił: Sylwester Celejowski
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To były dwa dni świetnej zaba-
wy! W ostatni weekend odbyło 

się w Szydłowie Święto Śliwki, im-
preza promująca owoce z Gminy 
Szydłów. Muzycznymi gwiazdami 
imprezy były Baciary i Cleo.

Tydzień był deszczowy i jeszcze 
w piątek niebo nad Szydłowem spo-
wijały ciężkie chmury, ale w sobotę 
i niedzielę pogoda była słoneczna, 
jak na zamówienie. Pogoda to jednak 
nie wszystko, choć stanowi podstawę 
sukcesu przy przedsięwzięciach ple-
nerowych. Popularność Święta Śliw-
ki, pandemiczna przerwa, a przede 
wszystkim atrakcyjny program i wie-
le atrakcji towarzyszących sprawiły, 
że miasteczko stało się celem week-
endowego wypadu wielu turystów 
i mieszkańców województwa święto-
krzyskiego.

Zarówno w sobotę jak i niedzielę 
nie można było narzekać na brak go-
ści, którzy chętnie korzystali z atrak-
cji oferowanych przez Szydłów. Tu-
ryści przede wszystkim zaopatrywali 
się w śliwki, a większość bawiła się 
w lunaparku i na koncertach.

W sobotę impreza rozpoczęła 
się o godz. 17-ej od występu Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Wierna Rzeka” 
z Piekoszowa. Następnie można było 
posłuchać coverów w wykonaniu ze-
społu „Tacy sami”. Gwiazdą soboty 
był zespół Baciary z Podhala. W Szy-
dłowie występowali nie pierwszy raz 
i tak jak poprzednio zafundowali wi-
dzom mnóstwo góralskiego folkloru 
i muzyki połączonej z solidną dawką 
humoru. Po Baciarach publiczność 
bawiła się na dyskotece z didżejem 
Max Kolankov’em.

Główne obchody dwudziestego 
trzeciego „Święta Śliwki” odbyły się 
w niedzielę, 8 sierpnia. Rozpoczęły 
się od Mszy Świętej w kościele pw. 
św. Władysława, którą odprawił ks. 
Ryszard Piwowarczyk. Część oficjal-
na imprezy rozpoczęła się o godz. 
13:30 na placu zamkowym. Kon-
feransjer Dominik Rożek przywitał 
gości i przedstawił starostów Święta 

Śliwki: Joannę Suchojad i Damiana 
Kaniszewskiego. Starostowie wrę-
czyli Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szydłów Andrzejowi Tuzowi kosz 
pełen śliwek. Kosze przekazali tak-
że na ręce Bartłomieja Orła – Pełno-
mocnika Prezesa Rady Ministrów ds. 
Programu Czyste Powietrze, Paw-
ła Krakowiaka – Radnego Sejmiku 
reprezentującego Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego i Józefa 
Żółciaka – Starosty Staszowskiego.

 – Cieszymy się, że po przerwie 
spowodowanej pandemią, znów mo-
żemy się spotkać i podziwiać zbiory 
z naszych sadów, plantacji i pól, efekt 
pracy naszych sadowników, plan-
tatorów i rolników – powiedział ze 
sceny Burmistrz Andrzej Tuz. – Dziś 
chciałbym wszystkim sadownikom 
i rolnikom z naszej gminy podzię-
kować za całoroczny trud. To dzięki 
waszej ciężkiej pracy utrzymujecie 
swoje rodziny i budujecie pozytywny 
wizerunek naszej gminy. Jako gospo-

darz miasta i gminy serdecznie za to 
dziękuję. Zapraszam wszystkich do 
wspólnej zabawy na naszej imprezie, 
niech to będzie dobry i radosny dzień 
dla nas wszystkich.

Następnie głos zabrali obecni na 
scenie goście: Bartłomiej Orzeł, Pa-
weł Krakowiak, Józef Żółciak, a tak-
że Mariusz Gosek – Poseł na Sejm RP 
i Anna Adamczyk – Z-ca Kierownika 
Biura Powiatowego ARiMR w Sta-
szowie.

Po otwarciu imprezy rozpoczął się 
program artystyczny, a goście mogli 
podziwiać piękną wystawę śliwek, 
skosztować świeżo wędzonej śliwki 
i innych specjałów śliwkowych na 
stoiskach Gacek-Mokrego, Rudek, 
Jabłonicy, Solca i Woli Żyznej.

Drugiego dnia imprezy na scenie 
wystąpił zespół Dreszcze, folklory-
styczny zespół Gabułtowianki z Ka-
zimierzy Wielkiej, Diversal oraz Ro-
xanne z coverami Roxette. Głównym 
wydarzeniem muzycznym był kon-

Śliwka przez dwa dni w roli głównej
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Burmistrz Miasta i Gminy wraz z Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury dziękują następującym firmom za wsparcie imprezy: Zakład Budow-
lano-Montażowo-Instalacyjny Kornex z Moszyn, Sabroso, PRI Complex, Usłu-
gi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z Koniemłotów, GMC Sp. z o.o. 
ze Staszowa, Bioselect Gospodarka Odpadami z Rakowa, Bank Spółdzielczy 
w Szydłowie, Centrum Agrobud Jarosław Zarzycki z Szydłowa, Samodziel-
ny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, LGD „Białe 
Ługi”, Ekoplon Sp. z o.o. Sp. k. z Grabek Dużych, Huta Szkła Gospodarcze-
go Tadeusz Wrześniak, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Kielcach, Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa Dylmex ze Staszowa, 
Centrum Ogrodniczo-Budowlane SBS Godziszewscy z Szydłowa, Zakład Re-
montowo-Budowlany Darbud w Kłodzie, Zakład Wyrobów Metalowych Emizet 
Sp. z o.o. w Szydłowie, GP Gra-Pal Krzysztof Skwark z Grabek Dużych, Zakład 
Remontowo-Budowlany Robert Pietryka, FHU Mot-Pol Mirosław Misterkie-
wicz z Szydłowa, SUBOR Zakład Pracy Chronionej ze Staszowa, Top-Serwis 
z Kielc, Lewiatan Szydłów.

Serdecznie dziękujemy sadownikom, którzy przekazali owoce na promocję 
podczas imprezy: Marcin Baron, Władysław Bąk, Kazimierz Boś, Milena Cecot, 
Rafał Cecot, Agnieszka Chelińska, Kamil Chmielewski, Zbigniew Głogowski, 
Zbigniew Grochowski, Tomasz Klusek, Krzysztof Kluszczyński, Leszek Lizner, 
Zbigniew Lubelski, Wojciech Mazur, Stanisław Nowiński, Sylwester Nowiński, 
Zdzisław Sojda, Agnieszka Stawecka, Leszek Wójcik, Sławomir Zieliński.

Dziękujemy poszczególnym sołectwom i kołom gospodyń wiejskich za przy-
gotowanie stoisk z produktami śliwkowymi: KGW Gacki-Mokre, sołectwu 
Jabłonica, sołectwu Rudki, KGW Solecczanki z Solca, Anecie i Krzysztofowi 
Grochowskim reprezentującym Wolę Żyzną. Dziękujemy nauczycielom ze Szko-
ły Podstawowej w Szydłowie za przygotowanie wystawy „Śliwkowa droga do 
Szydłowa”, która pięknie promowała owoce ze stolicy polskiej śliwki.

Dziękujemy Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz Miejsko-
-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, których pomoc i zaangażowanie 
wymiernie przyczyniły się do sukcesu organizacyjnego 23. Święta Śliwki.

Dziękujemy ochotniczym strażom pożarnym z terenu naszej gminy za za-
bezpieczenie pożarowe imprezy oraz pracę przy zabezpieczaniu ruchu drogo-
wego: OSP Gacki, OSP Grabki Duże, OSP Jabłonica, OSP Korytnica, OSP 
Kotuszów, OSP Osówka, OSP Potok, OSP Rudki, OSP Solec, OSP Szydłów, 
OSP Wola Żyzna. Podziękowania kierujemy dla Komendy Powiatowej Policji 
w Staszowie i Policjantów dbających o bezpieczeństwo na drogach i innych 
miejscach publicznych podczas imprezy.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz
Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie Maria Stachuczy

Podziękowania

cert CLEO. Fani artystki przyjechali 
na koncert często z odległych zakąt-
ków kraju, aby na żywo posłuchać 
gwiazdy. Sama Cleo cieszyła się, 
że po pandemicznej przerwie znów 
może mieć bezpośredni kontakt z fa-
nami na scenie. Imprezę, podobnie 
jak w sobotę, zakończył dyskotekowo 
DJ Max Kolankov.

Podczas Święta Śliwki odby-
ło się kilka akcji towarzyszących, 

przede wszystkim prozdrowotnych. 
W Ośrodku Zdrowia w Szydłowie 
prowadzono akcję szczepień przeciw 
COVID-19. Przez dwa dni, w godzi-
nach 14:00 – 18:00, zaszczepionych 
zostało blisko 180 osób. Wolontariu-
sze zbierali datki na leczenie Bartu-
sia Przychodzkiego z Sandomierza, 
który choruje na SMA – rdzeniowy 
zanik mięśni. W niedzielę 150 osób 
skorzystało z konsultacji dietetyka, 

pomiarów ciśnienia tętniczego i ana-
lizy składu ciała oraz edukacji w za-
kresie profilaktyki raka piersi i raka 
szyjki macicy. Akcję przeprowadziło 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii 
w Kielcach. Wśród dzieci sporym za-
interesowaniem cieszyły się eksplo-
zje kolorów w rynku.

Warto dodać, że impreza odby-
wała się w reżimie sanitarnym z obo-
wiązkowym wypełnianiem ankiet 
covidowych. W miejscu imprezy 
dostępne były higienizery z płynami 
dezynfekcyjnymi oraz stosowne in-
formacje sanitarne.

Dwudzieste trzecie Święto Śliwki 
zorganizowało Miejsko-Gminne Cen-
trum Kultury wraz z Urzędem Miasta 
i Gminy Szydłów. Patronat honorowy 
nad imprezą objął Wojewoda Święto-
krzyski Zbigniew Koniusz, Marsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego 
Andrzej Bętkowski i Starosta Sta-
szowski Józef Żółciak. Patronat me-
dialny: Echo Dnia, Tygodnik Nadwi-
ślański, Radio Kielce i TVP3 Kielce.

Piotr Walczak
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W tym roku starostami Święta Śliwki zostali: Joan-
na Suchojad i Damian Kaniszewski.

Joanna Suchojad ma 40 lat i mieszka w Woli Ży-
znej. Mąż Grzegorz i troje dzieci: Arkadiusz, Małgorza-
ta i Aleksandra. Razem z mężem prowadzi gospodarstwo 
o powierzchni ponad 7 ha, z czego 3 ha stanowi planta-
cja borówki amerykańskiej z odmianami Duke, Bluecrop 
i Chandler. Zbiór borówki odbywa się od lipca do począt-
ku września.

– W tym roku borówka owocuje znakomicie – mówi-
ła Joanna Suchojad na początku sierpnia. – Niestety cena 
owoców jest znacznie niższa od tej w latach poprzednich, 
powiedziałabym wręcz, że katastrofalnie niższa – dodała.

Starościna tegorocznego Święta Śliwki większość cza-
su pracuje w gospodarstwie, a wolne chwile spędza z ro-
dziną, najchętniej na wycieczkach rowerowych po okoli-
cy. Jej ulubioną potrawą śliwkową są pierogi ze śliwkami.

Damian Kaniszewski ma 30 lat i mieszka w Szydło-
wie. Żona Anna i synek Staś. Prowadzi 19-hektarowe 
gospodarstwo sadownicze. Uprawia 7 ha śliwek odmian 
późnych – Prezydent, Węgierka, Top Hit, Presenta. Na 
pozostałym areale uprawia jabłka (6 ha), czereśnie (3 ha) 
i borówkę amerykańską (3 ha).

– Ten rok jest zróżnicowany jeśli chodzi o urodzaj śli-
wek w Szydłowie – mówił Damian Kaniszewski tuż przed 
Świętem Śliwki. – U mnie w sadzie ładnie zaowocowała 

Starostowie Święta Śliwki 2021

Węgierka i Presenta, a Prezydenta jest dość mało. Zbio-
ry jeszcze się u mnie nie zaczęły, bo mam tylko późne od-
miany, więc trudno powiedzieć, czy będziemy zadowoleni 
z tego sezonu.

Praca we własnym gospodarstwie zajmuje staroście te-
gorocznej imprezy większość czasu, ale zdarzają mu się 
sporadyczne, weekendowe wycieczki w góry razem z ro-
dziną. Poza tym lubi sport, przede wszystkim siatkówkę. 
Jego ulubioną potrawą ze śliwką jest kompot z suszu. 

(Red.)

W „Pytaniu na śniadanie” o śliwkach
Dlaczego najlepsze i najsmaczniejsze śliwki pochodzą 

od szydłowskich sadowników? Odpowiedź na to py-
tanie mogli poznać widzowie popularnego programu TVP 
„Pytanie na śniadanie” w dn. 13 sierpnia br.  

Program z cyklu „Jak smakuje Polska”, którego orga-
nizatorem jest Polska Organizacja Turystyczna, zawitał do 
średniowiecznego miasta Szydłów i sadów śliwkowych.  
Widzowie mogli obejrzeć kilka efektownych ujęć z drona 
i zapoznać się z historycznymi walorami miasteczka. Póź-
niej przyszła pora na śliwkę. 

Redaktor Arkadiusz Skarbowski przepytał sadownika 
Sylwestra Celejowskiego z tajników uprawy owoców i ich 
zalet, a z dyrektor M-GCK Marią Stachuczy przygotował 
sałatkę z dodatkiem wędzonej śliwki. 

Program został zrealizowany we współpracy z Regio-
nalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzy-
skiego i Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Szydło-
wie.

Piotr Walczak
Zdjęcia: TVP
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Posadzono miejską winniczkę
Sadzonki winnych krzewów posadzone zostały w so-

botę, 24 kwietnia przy murach obronnych w pobli-
żu Bramy Krakowskiej. Na Miejską Winniczkę Szydło-
wa składa się dwadzieścia winorośli białej i czerwonej 
odmiany.

Tradycje winiarskie w naszym regionie sięgają za-
mierzchłych czasów. Pierwsze wzmianki o winnicach po-
jawiły się w kronikach już w XII wieku (Jędrzejów, Za-
gość k. Buska-Zdroju, Wąchock, Koprzywnica). Region 
świętokrzyski był więc najstarszym regionem winiarskim 
na ziemiach polskich, biorąc pod uwagę fakt, że ziemia 
lubuska nie należała w tamtych czasach do Polski. W bliż-
szych nam latach tj. w okresie międzywojennym i tuż 
po wojnie, do upowszechniania winogrodnictwa i wi-
niarstwa przyczynił się urodzony w Kotuszowie inżynier 
Stanisław Madej (1880-1964). Ten wybitny winogrodnik 
i specjalista od produkcji win, pracował m.in. w Sankt 
Petersburgu i Konstantynopolu, a później wykorzystywał 
swoje doświadczenia w niepodległej Polsce. Założył m.in. 
winnice w Kotuszowie i Szydłowie. Szczególnie ta kotu-
szowska owocowała znakomicie, niestety została całkowi-
cie zniszczona podczas wojny.

Miejska winniczka we wrześniu 2021 r.

W latach 90-tych XX wieku ponownie zaczynają się 
pojawiać winnice w regionie świętokrzyskim. Aktualnie 
istnieje ok. 30 winnic, a w powiecie staszowskim działają 
cztery.

Na terenie Gminy Szydłów funkcjonuje Winnica Avra 
w Woli Żyznej założona w 2012 r. Prowadzą ją Państwo 
Elżbieta i Tomasz Woźniak. Pierwsze wino z ich winnicy 
powstało w 2014 r. W 2016 roku powiększyli winnicę do 
1,12 ha, na których rośnie 6000 krzewów winnej latoro-
śli dziewięciu odmian – Regent, Rondo, Solaris, Seyval 
Blanc, Bianca, Cabernet Cortis, Zweigelt, Muscaris i Rie-
sling. 

W sobotę, 24 kwietnia, w nawiązaniu do powyższych 
tradycji, posadzona została Miejska Winniczka Szydłowa. 
Dwadzieścia sadzonek odmian Solaris (biała) i Regent 
(czerwona) posadzili przedstawiciele władz miasta i gmi-
ny wraz ze świętokrzyskimi winiarzami. Ze strony samo-
rządu sadzonki posadzili: Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta 
i Gminy Szydłów, Katarzyna Skuza – Przewodnicząca 
Rady Miejskiej i Zbigniew Głogowski – Wiceprzewod-
niczący RM. Fundację Świętokrzyskie Winnice reprezen-
towali Maciej Glinka i Michał Zieliński z Winnicy Ter-

ra oraz Elżbieta i Tomasz Woźniakowie z Winnicy Avra 
w Woli Żyznej. Pieczę nad Miejską Winniczką Szydłowa 
będzie sprawować właśnie Winnica Avra.

Miejska Winniczka Szydłowa znajduje się na południo-
wo nachylonym stoku w sąsiedztwie murów obronnych 
i Bramy Krakowskiej przy ul. Kieleckiej. Kiedy krzewy 
wyrosną i wydadzą pierwsze owoce, co najpewniej nastą-
pi za dwa lata, stanowić będzie dodatkową atrakcję mia-
sta. O tradycjach winiarskich i winnicach świętokrzyskich 
można poczytać na tablicach, umieszczonych przez świę-
tokrzyskich winiarzy w formie wystawy tymczasowej na 
szydłowskim rynku.

Piotr Walczak

Od lewej: Zbigniew Głogowski, Andrzej Tuz, 
Tomasz Woźniak, Katarzyna Skuza, Elżbieta Woźniak.
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W ostatnią niedzielę sierpnia 2021 r. w Kotuszowie 
odbyły się Dożynki Parafialne „Ze Świętym Ja-

kubem dziękujemy za plony”.
Dożynki rozpoczęła Msza Święta dziękczynna za plony 

w kościele parafialnym, którą odprawił ks. Jerzy Sobczyk. 
Dalsza część kontynuowana była na przykościelnym placu 
im. Ks. A. Sobczyka. Uczestnicy mogli obejrzeć wysta-
wę fotografii – pokłosie konkursu „Ze Świętym Jakubem 
przez Naszą Małą Ojczyznę”. Podczas imprezy wręczono 
nagrody dla laureatów konkursu.

W trakcie dożynek dzieci miały możliwość pobawić się 
wraz z grupą animacyjną, a piknikową atmosferę podgrzewał 
przyśpiewkami ludowymi lokalny zespół folklorystyczny.

Dożynki zostały zorganizowane przez Stowarzysze-
nie „Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy 
Parafii w Kotuszowie”, które otrzymało dofinansowanie 
z Gminy Szydłów na realizację projektu „Rok Jubileuszo-
wy na Jakubowym Szlaku”. (Red.)

Ze Świętym Jakubem dziękowali za plony

Zdjęcia: Agnieszka Kos

Tradycyjny odpust w Parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Potoku odbył się 15 

sierpnia br. Podczas uroczystej Mszy Świętej parafia-
nie powitali nowego proboszcza.

Dotychczasowy proboszcz (fot.) ks. 
Edward Szymczyk odszedł na emery-
turę po 32 latach posługi w potockiej 
parafii. Z tej okazji otrzymał m.in. 
podziękowania od Burmistrza Miasta 
i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza:

Czcigodny Księże,
W imieniu samorządu Miasta i Gminy Szydłów, pra-

gnę złożyć serdeczne podziękowania za 32 lata posługi 
kapłańskiej i pracy na rzecz kościoła i wspólnoty Parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Potoku. 
Przyłączam się do podziękowań wdzięcznych parafian. 
Dziękuję za otwartość, uśmiech, dobre słowo, troskę o ży-
cie duchowe wiernych oraz o materialny rozwój parafii, 
dbałość o kościół i jego otoczenie. Jestem przekonany, że 
zostanie Ksiądz w Potoku i Gminie Szydłów zapamiętany 
na wiele lat jako dobry gospodarz i duchowny. Życzę dużo 
zdrowia, siły i wytrwałości. Niech Bóg obdarza Księdza 
swoim Błogosławieństwem oraz obfitymi łaskami na dal-
szej drodze życia.

Nowym proboszczem mianowany został ks. Rafał No-
wiński. Ksiądz R. Nowiński urodził się w 1975 r. w San-
cygniowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. 

W uroczystościach odpustowych i powitaniu nowego 
gospodarza potockiej parafii wziął m.in. udział Burmistrz 

Parafia Potok ma nowego proboszcza
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, a także księża na 
czele z ks. Dziekanem Dekanatu Chmielnickiego Walde-
marem Krochmalem. (Red.)

Zdjęcia: Franciszek Palmąka
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Niezwykle udane okazały się 
wiejskie dożynki w miejsco-

wości Solec w Gminie Szydłów. 
Było tradycyjnie, ludowo, smacznie 
i wesoło.

Impreza odbyła się 15 sierpnia br. 
Rozpoczęła się od Mszy Świętej w 
soleckiej kaplicy, którą odprawił ks. 
Sebastian Wideł. Następnie korowód 
dożynkowy przemaszerował na plac 
przy remizie OSP, gdzie odbyły się 
obrzędy, w tym ośpiewanie wieńca 
autorskimi przyśpiewkami Soleccza-
nek. Duże wrażenie na widzach zro-
bili artyści z lubelskiej Sceny Juno, 
którzy zaprezentowali dawne zwy-
czaje podczas żniw. Można się było 
także zapoznać z ofertą stoisk, w tym 
Ostoi Dworskiej Grzegorza Szymań-
skiego oraz Firmy Kosmetycznej 
Mary Kay, na którym kosmetycznych 
porad udzielała p. Sylwia. Na sto-
isku soleckich gospodyń spróbować 
można było różnego rodzaju smako-
łyków, przygotowanych przez panie 
z KGW. Uczestnikami dożynek byli 
także myśliwi z Wojskowego Koła 
Łowieckiego „Lis” w Kielcach. Dzie-
ci bawiły się z Centrum Animacyj-
nym Puchatek.

W imprezie udział wzięli m.in. 
Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzej Tuz i Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Paweł 
Krakowiak.

Zabawa przy muzyce serwowanej 
przez didżeja SEQL z Kielc trwała do 
późnych godzin nocnych.

Organizatorem dożynek było Koło 
Gospodyń Wiejskich Solecczanki, 
które pozyskało grant na realizację 
zadania z LGD „Białe Ługi”. Impre-
zę wsparły również: Bank Spółdziel-
czy w Szydłowie, Ekoplon Sp. z o.o. 
Sp. k., SolarX s.c., Masarnia rodzinna 
Kluźniak w Widuchowej, SPAR Szy-
dłów.

KGW Solecczanki
Zdjęcia: KGW Solecczanki

Franciszek Palmąka

W Solcu odbyły się wiejskie dożynki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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Rok 2021 jest kolejnym Rokiem 
Jubileuszowym Świętego Jaku-

ba Starszego Apostoła, którego Grób 
znajduje się w Santiago de Compo-
stela w hiszpańskiej Galicji. Już na 
początku XII w. uznano to miejsce, 
jako jedno z trzech najważniejszych, 
obok Jerozolimy i Rzymu, ośrodków 
kultu chrześcijan. Papież Kalikst II 
w roku 1122 nadał Composteli prawo 
do obchodzenia Roku Jubileuszowe-
go, a Papież Aleksander III specjalną 
bullą uczynił ten przywilej wieczy-
stym. Rok Jubileuszowy Św. Jakuba 
przypada zawsze wtedy, kiedy święto 
Św. Jakuba - 25 lipca obchodzone jest 
w niedzielę. I tak jest w tym roku.

Szczególnie uroczyście Jubileusz 
Composteli jest obchodzony w Para-
fii Kotuszów, która wraz z kościołem 
nosi tytuł Św. Jakuba Starszego Apo-
stoła. Jubileusz został przygotowany 
przez Parafię i Bractwo Św. Jakuba 
przy Parafii w Kotuszowie.  Centralne 
uroczystości odbyły się w niedzielę, 
25 lipca podczas sumy odpustowej, 
odprawionej o godz. 12.00 przez Ks. 
Bpa dr Krzysztofa Nitkiewicza. Wte-
dy też zostały uroczyście wprowa-
dzone do kościoła, na stałe, relikwie 
Św. Jakuba Apostoła.
 
Historia kultu

Wszystko zaczęło się od brzegów 
Jeziora Galilejskiego: „Gdy Jezus 
przechodził obok Jeziora Galilej-
skiego ujrzał dwóch braci, Szymona 
zwanego Piotrem i brata jego An-
drzeja, jak zarzucali sieć w jezioro 
(...)”. I rzekł do nich: „Pójdźcie za 
mną, a uczynię was rybakami ludzi”. 
„A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał 
innych dwóch braci: Jakuba, syna Ze-
bedeusza, i brata jego, Jana, jak z oj-
cem swym Zebedeuszem naprawiali 
w łodzi swe sieci. Ich też powołał.” 
(Mk.1,16-20). Odtąd, Jakub, Piotr 
i Jan – Apostołowie, stali się najbliż-
szymi współpracownikami Jezusa. 
Odnajdujemy ich obok Jezusa w waż-
nych wydarzeniach ziemskiego życia 
Zbawiciela. Razem z innymi Aposto-

Relikwie Świętego Jakuba St. Apostoła w Kotuszowie
łami był świadkiem życia i nauczania, 
do śmierci i zmartwychwstaniu Jezu-
sa. Kiedy z polecenia Mistrza aposto-
łowie mieli rozejść się po całej ziemi, 
według tradycji Św. Jakub miał do-
trzeć aż do Hiszpanii. Wtedy to mia-
ło miejsce jedyne, znane, objawienie 
się Maryi podczas Jej ziemskiego 
życia. Właśnie Świętemu Jakubowi 
Maryja objawiła się na rzymskim fi-
larze podnosząc na duchu Apostoła. 
Dało to początek Sanktuarium Na 
Filarze w Saragossie (w mieście EL 

Pilar), którego historia jest bardzo in-
teresująca. Apostoł musiał wrócić do 
Ziemi Świętej, bowiem Dzieje Apo-
stolskie opisują męczeńską śmierć 
Jakuba w Jerozolimie, przez ścięcie 
mieczem. Był on pierwszym męczen-
nikiem z apostołów. Jego uczniowie 
Atanazjusz i Teodozjusz mieli prze-
wieźć ciało do Hiszpanii i pochować 
je w pobliżu miejscowości Iria Flavia 
(obecnie El Padron) w Galicji. Z cza-
sem miejsce grobu Apostoła zostało 
zapomniane, a także może i ukrywa-
ne z powodu podboju półwyspu Pire-
nejskiego przez muzułmanów. 

Grób Św. Jakuba odnalazł ok. 
813 r. pustelnik Pelayo (Pelagiusz). 
Pewnej nocy zauważył on „deszcz” 
gwiazd spadających na wzgórze o na-
zwie Liberum Donum. Idąc za tym 

śladem znalazł marmurowy sarkofag 
zakopany na cmentarzu obok kościo-
ła Najświętszej Maryi Panny. Po-
wiadomił o tym fakcie miejscowego 
biskupa, który ustalił, że w miejscu 
tym znajdują się szczątki Aposto-
ła i dwóch jego uczniów. „Deszcz 
gwiazd”, który widział Pelayo, a tak-
że tradycja, że Św. Jakub w swojej 
drodze, na początku pracy misyjnej 
kierował się „Drogą Mleczną”, oraz 
potwierdzenie przez biskupa Teodo-
mira, że leżą tu szczątki Św. Jakuba 
Starszego, dały nazwę temu miejscu: 
„Santiago de Compostela” czyli Św. 
Jakub z Pola Gwiazd. Wokół tego 
miejsca osiedlają się chrześcijanie. 
Wydarzenie to tchnęło nowego ducha 
w serca wszystkich chrześcijańskich 
mieszkańców półwyspu, rozpoczyna-
jąc oswobodzenie ich kraju spod oku-
pacji muzułmanów tzw. rekonkwistę. 
Król Asturii Alfons II ogłosił Św. 
Jakuba patronem rycerstwa chrze-
ścijańskiego walczącego przeciwko 
Maurom.

Pielgrzymki
Jednocześnie ożywa kult i piel-

grzymowanie do Grobu Jakuba, 
które zaowocuje, wspomnianymi 
wcześniej aktami papieskimi i przy-
wilejami. Wśród pielgrzymów z ca-
łej Europy znajduje się także Jakub 
Sobieski, ojciec króla Jana III So-
bieskiego, obrońcy chrześcijańskiej 
Europy spod Wiednia w roku 1683.  
W naszych czasach Św. Jan Paweł 
II, w roku 1982 przed grobem Św. 
Jakuba, w obecności przedstawicie-
li przywódców europejskich, ogłosił 
tzw. „Akt Europejski”, będący pro-
gramem życia naszego kontynentu na 
następne stulecia. Dokładnie 9 listo-
pada 1982 r. nasz Papież powiedział 
między innymi: „Cała Europa odna-
lazła się wokół tej „pamiątki” Św. Ja-
kuba, w tych samych wiekach, w któ-
rych budowała się jako kontynent 
jednorodny i zjednoczony ducho-
wo.” Dlatego sam Goethe stwierdzi, 
że „świadomość europejska zrodziła 
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się na pielgrzymowaniu.” Akt ten na 
nowo ożywił pielgrzymowanie do 
Santiago de Compostela. W Hiszpa-
nii i Europie odnawia się stare, zabyt-
kowe szlaki, ale powstają też nowe. 
Jedną z wcześniej odtworzonych 
i oznakowanych w Polsce „Dróg Ja-
kubowych” jest Małopolska Droga, 
z Sandomierza przez Kotuszów, Szy-
dłów, Szczaworyż, Więcławice do 
Krakowa i dalej w kierunku Hiszpa-
nii. Później dołączyły się do niej: Lu-
belska i Świętokrzyska z Warszawy 
przez Święty Krzyż do Kotuszowa 
i dalej. Do tej pory w Księdze Piel-
grzymów prowadzonej przez Parafię 
w Kotuszowie, zapisane jest ok. 1300 
pątników. Pewnie byli i tacy, którzy 
przechodząc, nie zostali zapisani. Wi-
dać, że Szlak Jakubowy żyje. To szer-
sze przedstawienie historii kultu Św. 
Jakuba ma na celu pokazanie jak ak-
tualny i ważny jest ten kult i ta histo-
ria dla Europy na początku trzeciego 
tysiąclecia.

Odpusty i przywileje
Symbolicznym aktem rozpoczę-

cia Roku Jakubowego jest otwarcie 
Drzwi Przebaczenia, przez wybu-
rzenie muru, którym są zamurowa-
ne owe drzwi. Przez te Drzwi Prze-
baczenia można przejść do katedry 
i Grobu Św. Jakuba, tylko w Roku Ju-
bileuszowym. Z tej okazji do wszyst-
kich chrześcijan i pielgrzymów swoje 
słowo pasterskie skierował Papież 
Franciszek i Arcybiskup Santiago 
de Compostela. Na prośbę przewod-
niczącego Konferencji Episkopatu 
Polski abpa Stanisława Gądeckiego, 
Penitencjaria Apostolska Watyka-
nu, ogłosiła dokument udzielający 
odpustów z okazji tego wydarzenia, 
pod zwykłymi warunkami, dodając 
nawiedzenie kościoła Św. Jakuba 

w Polsce. Zostały więc wyznaczone 
w Polsce kościoły stacyjne do nawie-
dzenia ich progów i modlitwy. Wśród 
tych kościołów znalazł się też kościół 
w Kotuszowie. 

Rok i odpust Św. Jakuba
Jubileuszowy Rok Św. Jakuba 

w Parafii Kotuszów uroczyście zo-
stał rozpoczęty 1 stycznia 2021 r. 
Opracowane materiały pomagają 
wiernym uzyskanie wspomnianego 
odpustu zupełnego. Udało się na ten 
rok pozyskać, z jednego z kościołów 
zachodniej Europy, relikwie Św. Ja-
kuba, których autentyczność potwier-
dzona została przez Biskupa Antonie-
go Pietti, w kwietniu 1834 r. Koszty 
sprowadzenia relikwii, zostały pokry-
te dzięki ofierze Janiny Marczewskiej 
z Jabłonicy. Relikwiarz i relikwia-
rium zostały ufundowane przez dwie 
inne rodziny. 

Do głównych uroczystości odpu-
stowych parafia przygotowywała się 
przez misje prowadzone przez Ks. Dra 
Michała Grochowinę – oficjała Sądu 
Biskupiego w Sandomierzu. Liturgia 
rozpoczęła się od procesyjnego wpro-
wadzenia relikwii z plebanii do ko-
ścioła. Mszy Św. Przewodniczył Ks. 
Bp Dr Krzysztof Nitkiewicz – Ordy-
nariusz diecezji Sandomierskiej, któ-
ry na wstępie przypomniał, że „dzięki 
położeniu Kotuszowa na pielgrzy-
mim szlaku Św. Jakuba, prowadzą-
cym do grobu apostoła w Santiago de 
Compostela, ta licząca ponad 800 lat 
parafia od czasów średniowiecznych 
stała się częścią Europy zjednoczo-
nej wokół wartości chrześcijańskich, 
w której wszyscy czują się rodziną, 
mającą jednego Ojca w niebie. Tak 
bowiem uczy Ewangelia, zaś jej od-
rzucenie stało się przyczyną nowych 
podziałów i napięć, których jesteśmy 
dzisiaj świadkami. Powróćmy  do 
naszych korzeni” – apelował Pasterz 
Diecezji. „Pielęgnujmy wspaniałe 
tradycje i budujmy na tym dziedzic-
twie codzienne życie oraz wzajemne 
relacje” (za: Katolicka Agencja Infor-
macyjna z dn. 26 lipca 2021 r.). 

Ks. Michał Grochowina, w kaza-
niu powiedział, że „choć Św. Jakub 

nie był ideałem, miał swoje słabości 
i upadał, to jednak zawsze chciał być 
bardzo blisko Jezusa. A Pan chciał ich 
mieć przy sobie z całą historią ich ży-
cia” (za: KAI). 

Na koniec Mszy relikwie Św. 
Jakuba zostały umieszczone przez 
Ks. Prob. Jerzego Sobczyka na stałe 
w kaplicy Św. Antoniego. Uroczysto-
ści w kościele zakończyła procesja 
eucharystyczna poprowadzona przez 
Ks. Biskupa i odśpiewanie Te Deum 
– „Ciebie Boga wysławiamy…” 
W uroczystości licznie wzięli udział 
parafianie i władze samorządowe 
z Burmistrzem Miasta i Gminy Szy-
dłów Andrzejem Tuzem. Przy tej oka-
zji Ks. Biskup, Ks. Proboszcz i przed-
stawiciele świeckich, udzielili, dzięki 
uprzejmości P. red. Monice Gałązka, 
specjalnych wywiadów. A my dzięku-
jemy Telewizji TVP Kielce.

Cały dzień świąteczny, zakończy-
ła tradycyjna i specyficzna modlitwa 
o godz. 22.00, która była zawsze od 
lat swego rodzaju spektaklem modli-
tewnym, na który składa się modlitwa 
muzyką klasyczną i ogniami sztucz-
nymi, które nawiązują do historii od-
nalezienia grobu Apostoła i nazwy 
miejsca w hiszpańskiej Galicji: San-
tiago de Compostela. Stąd ten ostatni 
akcent wieńczący co roku uroczysto-
ści Jakubowe nosi nazwę: „Św. Jakub 
z Pola Gwiazd”.

Choć do zakończenia Roku Jubi-
leuszowego Św. Jakuba zostało już 
niewiele dni, to jednak ciągle jest 
aktualne zaproszenie do nawiedze-
nia kościoła stacyjnego Św. Jakuba 
w Kotuszowie.

Ks. Jerzy Sobczyk
Zdjęcia: Michał Kaczmarczyk
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W Chmielniku uroczyście obchodzono 470-lecie 
nadania praw miejskich i 780-lecie bitwy z Ta-

tarami. Podczas uroczystej sesji rady miejskiej bur-
mistrz Szydłowa przekazał burmistrzowi Chmielnika 
zabytkowy herb. Podpisano również umowę o partner-
stwie pomiędzy sześcioma gminami.

Uroczystość miała miejsce 27 września 2021 r. 
w Chmielnickim Centrum Kultury. Po otwarciu sesji przez 
Przewodniczącą Rady Miejskiej Anitę Jabłońską, odegra-
niu hymnu państwowego i wystąpieniu Burmistrza Miasta 
i Gminy Chmielnik Pawła Wójcika, przedstawiony został 
rys historyczny miasta. Następnie Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk odczytał 
okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy do 
mieszkańców Miasta i Gminy Chmielnik oraz przekazał 
flagę państwową od Prezydenta.

Po tym akcie Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów An-
drzej Tuz odczytał list gratulacyjny z okazji 470-lecia 
Miasta Chmielnika:

W imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Szy-
dłów pragnę, na ręce Pana Burmistrza, złożyć najserdecz-
niejsze życzenia dla wszystkich mieszkańców Chmielnika 
z okazji 470. Rocznicy nadania praw miejskich.

Geograficzna bliskość naszych miast sprawiła, że 
Chmielnik i Szydłów od wieków związane były historycznie 
i gospodarczo. Kronikarz Jan Długosz wspominając bitwę 
z roku 1241 wojsk małopolskich z Tatarami zapisał, iż od-
była się ona w Chmielniku pod Szydłowem (łac. Chmyelik 
villa prope Schidlow oppidum). W zapisach historycznych 
znajdziemy wiele informacji na temat wzajemnych zależ-
ności gospodarczych, religijnych i społecznych.

Obecnie również zaangażowani jesteśmy we wzajem-
ną współpracę, o czym świadczy, między innymi, dzisiej-
sze wydarzenie. Na jego pamiątkę, w imieniu samorządu 
Szydłowa, przekazuję na ręce Pana Burmistrza, zabytkowy 
herb Chmielnika. Eksponat ten przez wiele lat zdobił jed-
ną ze ścian Muzeum Regionalnego w Szydłowie. Niech ten 

herb będzie symbolem wzajemnych, przyjacielskich relacji 
naszych miast.

Włodarzom miasta życzę niegasnącego zapału w re-
alizacji wszelkich przedsięwzięć i planów. Życzę, żeby 
Chmielnik nadal dynamicznie się rozwijał, aby zawsze był 
miejscem z którego mieszkańcy mogą być dumni.

Następnie Andrzej Tuz wręczył Pawłowi Wójcikowi 
wspomniany w liście herb Chmielnika. Herb ten został 
wykonany w arkuszu blachy. Przedstawia gałązkę chmie-
lu z trzema szyszkami i krzyżem na środkowej szyszce. 
Przez wiele lat eksponowany był na wystawie historycz-
nej nieistniejącego już Muzeum Regionalnego w szydłow-
skim Skarbczyku.

Drugim, ważnym wydarzeniem dla szydłowskiego 
samorządu podczas obchodów w Chmielniku było pod-
pisanie porozumienia o współpracy sześciu gmin: Busko-
-Zdrój, Chmielnik, Szydłów, Gnojno, Pierzchnica i Raków. 
Porozumienie to jest punktem wyjściowym do wspólnego, 
bardziej skutecznego starania się tych samorządów o fun-
dusze unijne. W imieniu w/w samorządów porozumienie 
podpisali włodarze poszczególnych miast i gmin.

Piotr Walczak
Zdjęcia: Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Rocznica z umową i przekazaniem herbu
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Uroczyste podsumowanie IV 
edycji ogólnopolskiego kon-

kursu „Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa” odbyło się 15 paździer-
nika w Koninie. Województwo 
Świętokrzyskie reprezentowało So-
łectwo Brzeziny, które wygrało wo-
jewódzki etap konkursu.

IV Ogólnopolski Konkurs Fun-
dusz sołecki – najlepsza inicjatywa 
rozstrzygnięty. Finał odbył się w Ko-
ninie, po prezentacji prezesa KSS 
który przypomniał historię powstania 
stowarzyszeń sołtysów, jego działa-
nia, a także osiągnięcia legislacyjne. 
Dużym osiągnięciem była ustawa 
o funduszu sołeckim, którą trzeba 
popularyzować, stąd szkolenia, wy-
dawnictwa, a także wspomniany kon-
kurs. Pierwszy miał miejsce w 2011 
r. w Koninie, od 2013 objął Wielko-
polskę i Opolszczyznę, a od 2018 
całą Polskę. Sylwia Staszewska prof. 
UAM mówiła o „SMARTdziałaniach 
mieszkańców obszarów wiejskich”. 
Następnie zebrani obejrzeli występy 
taneczne młodzieży z MDK Konin.

Celem konkursu jest promocja 
inicjatyw, które służą wzmocnieniu 
wspólnot sołeckich oraz korzystnie 
wpływają na warunki życia na wsi. 
Do udziału zaproszono wszystkie so-
łectwa, które w latach 2010–2020 sfi-
nalizowały projekty finansowane ze 
środków wyodrębnionych w ramach 
funduszu sołeckiego lub w których 
fundusz ten stanowił wkład własny. 
W IV edycji konkursu uczestniczyło 
186 przedsięwzięć zrealizowanych 
przez wspólnoty mieszkańców wsi 
w 16 województwach. Organizato-
rem konkursu jest Krajowe Stowa-
rzyszenie Sołtysów z siedzibą w Ko-

Ogólnopolski sukces sołectwa Brzeziny
ninie przy współpracy z samorządami 
województw. Konkursowi patronatu 
medialnego udzielili „Gazeta Sołec-
ka” i „Tygodnik Poradnik Rolniczy”.

Zaproszenie do współpracy przy 
organizacji edycji wojewódzkich 
w tegorocznej edycji przyjęły samo-
rządy województw: mazowieckie-
go i opolskiego. Spośród inicjatyw 
zgłoszonych z województw, gdzie 
nie zostali wyłonieni laureaci regio-
nalni, najwartościowsze przedsię-
wzięcia wskazała komisja konkursu, 
w skład której weszli eksperci KSS. 
W drugim etapie oceny zgłoszonych 
inicjatyw sołeckich w pracach komi-
sji uczestniczyli również przedstawi-
ciele urzędów marszałkowskich wo-
jewództw reprezentowanych przez 

uczestników konkursu. W ten sposób 
wyłoniono szesnastu laureatów, któ-
rzy stali się uczestnikami finału ogól-
nopolskiego. Wyniki przedstawiają 
się następująco:

I miejsce: sołectwo Karski gmina 
Ostrów Wielkopolski w woj. wielko-
polskim. Nazwa przedsięwzięcia: Wi-
śniowy Zakątek – Centrum Rekreacji 
i Wypoczynku w Karskach. Nagroda 
finansowa 7.500 zł. Delegacja sołec-
twa z sołtyską Małgorzatą Czarnotą 
na czele otrzymała również statuetkę 
„Sołeckiej Nike”.

II miejsce: sołectwo Sadłóg gmi-
na Topólka w woj. kujawsko-pomor-
skim. Nazwa przedsięwzięcia: Bez-
pieczna świetlica. Nagroda finansowa  
5.500 zł.

III miejsce: sołectwo Żelisławie 
gmina Czaplinek w woj. zachodnio-
pomorskim. Nazwa przedsięwzięcia: 
Rekreacyjna przystań w Żelisławiu. 
Nagroda finansowa 4.500 zł.

Wyróżnienia otrzymały:
Sołectwo Skowronów gmina Ja-

nów w woj. śląskim. Nazwa przedsię-
wzięcia: Zakup domku wolnostojące-
go dla mieszkańców Skowronowa.

Sołectwo Brzeziny gmina Szy-
dłów w woj. świętokrzyskim. Na-
zwa przedsięwzięcia: Adaptacja 
byłego sklepu GS na siedzibę Koła 
Gospodyń Wiejskich w Brzezinach. 
Zdobywcy wyróżnień otrzyma-
li nagrody finansowe po 2.500 zł 
ufundowane przez Związek Woje-
wództw RP i Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej.

W uroczystej gali udział wzięły 
przedstawicielki sołectwa Brzezi-
ny: sołtys Ewa Stolarska, Agnieszka 
Opozda, Katarzyna Mrówka wraz 
z Burmistrzem Miasta i Gminy Szy-
dłów Andrzejem Tuzem.

Pozostali finaliści zostali uhonoro-
wani dyplomami i czekami o warto-
ści 1 000 zł.

W dniu 23 listopada przedstawi-
cielom sołectwa osobiście pogra-
tulowali Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Andrzej Bętkow-
ski i członek Zarządu Województwa 
Marek Jońca. 

– Gratuluję  przedsięwzięcia, które 
stworzy warunki do integracji miesz-
kańców, a dla dzieci i młodzieży stanie 
się miejscem bezpiecznego i ciekawe-
go spędzania wolnego czasu – podkre-
ślił Marszałek Andrzej Bętkowski.

Podczas spotkania KGW w Brze-
zinach otrzymało praktyczny prezent 
– zmywarkę, która, jak podkreślały 
członkinie Koła, bardzo przyda się 
w wyremontowanej kuchni.

KGW Brzeziny
Zdjęcia: Anna Małkowicz i UMWŚ
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W dn. 17 lipca w Jagiellońskim 
Pałacu Królewskim w Szy-

dłowie miało miejsce otwarcie wy-
stawy obrazów powstałych podczas 
Międzynarodowego Pleneru Ma-
larskiego Szydłów 2021.

Plener trwał przez tydzień, pod-
czas którego malarze z różnych stron 
Polski, a także dwie artystki z Moł-
dawii, przenosili na płótna urocze 
zakątki Szydłowa. Powstało około 
70 dzieł, które przez miesiąc będzie 
można podziwiać we wnętrzach zam-
kowych.

Otwarcie wystawy poplenerowej 
poprzedził krótki koncert muzyczny 
w wykonaniu Kamila Kondka. Na-
stępnie Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury Maria Stachuczy – 
organizator przedsięwzięcia, przywi-
tała przybyłych na uroczystość gości. 
Zaznaczyła, że plener miał charakter 
międzynarodowy, bo po latach znów 
wzięli w nim udział uczestnicy z Moł-
dawii. Podziękowała patronom hono-
rowym – Wojewodzie Świętokrzy-
skiemu Zbigniewowi Koniuszowi, 
Marszałkowi Województwa Świę-
tokrzyskiego Andrzejowi Bętkow-
skiemu, a także obecnym w zamku: 
Staroście Staszowskiemu Józefowi 

Żółciakowi, Wicestaroście Leszkowi 
Guzalowi oraz Burmistrzowi Andrze-
jowi Tuzowi. Szczególne podzięko-

wania skierowała do kuratora pleneru 
– Norberta Palmera.

– W tym roku zaprosiliśmy do 
Szydłowa 17 osób – powiedział sta-
szowski artysta Norbert Palmer. – To 
był dla nas szczególny czas, bo przy-
jechaliśmy tu i każdy z nas starał się 
na 100%, żeby w to białe płótno od-
dać z siebie to, co najlepsze.

Widać to na obrazach. Przewa-
żającą część prac stanowią charak-
terystyczne obiekty Szydłowa oraz 
epizody z codziennego życia mia-
steczka. Powstało też kilka dzieł 
przedstawiających sceny z dalekiej 
przeszłości. Kilka obrazów, zamiast 
na tradycyjnym płótnie, namalowa-
nych zostało na papirusie egipskim.

W plenerze uczestniczyli arty-
ści z Mołdawii oraz kilku polskich 
miast: Gdańska, Góry Kalwarii, 
Krakowa, Krosna, Lipska, Radomia, 
Rzeszowa, Staszowa i Tarnobrzega. 
Byli to Dominika Paczkowska, Mał-
gorzata Sarnecka, Roma Medyńska, 
Barbara Kochan, Iwona Sawicka, 

Polsko-mołdawski plener malarski

Marysia Mostek, Anna Micał, Mar-
ta Lipowska, Norbert Palmer, Jó-

zef Machała, Andrzej Białecki, Jan 
Drewicz, Krzysztof Ciecieląg, Ja-
cek Ożóg, Elvira Cemortan-Volosin 
(Mołdawia), Inna Galuschina (Moł-
dawia).

Piotr Walczak
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Osiem nowych rzeźb zdobi uro-
kliwe zaułki Szydłowa. Pokło-

siem 7. Pleneru Rzeźbiarskiego jest 
monumentalny Światowid, dwóch 
królów, królowa i cztery bajkowe 
ławeczki.

W plenerze, na zaproszenie Sto-
warzyszenia Inicjatyw Społeczno-
-Kulturalnych i Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury, uczestniczyło czte-
rech artystów. Każdy z nich zmierzył 
się z historyczno-bajkowym wyzwa-
niem: postaci nawiązującej do historii 
Szydłowa i bajkowej ławeczki.

Najbardziej okazałą postać pod-
czas pleneru wyrzeźbił Edmund 
Szpanowski z Sierpca. Patrzący na 
cztery strony świata Światowid na ba-
zie piastowskich wojów, stanie praw-
dopodobnie na modernizowanym 
parkingu przy zbiegu ulic Kieleckiej 
i Staszowskiej. Będzie witał turystów 
odwiedzających nasz gród. Ławeczka 
Szpanowskiego opanowana jest przez 
gnomy, a wspiera się na dwóch smo-
czych łapach.

Stanisław Panfil z Mogilna wy-
rzeźbił nie byle kogo, bo postać kró-
la Władysława Jagiełły. To ten król 
był najczęstszym gościem spośród 
wszystkich monarchów przebywają-
cych w Szydłowie. Kronikarze od-
notowali aż siedemnaście wizyt tego 
władcy w mieście nad Ciekącą. Ła-

weczki Panfila pilnuje nie mniej oka-
zały, średniowieczny wojownik.

Mieczysław Wojtkowski z Olsz-
tyna również wyrzeźbił króla Włady-
sława, tyle, że Łokietka. Do ławeczki 
dołożył wzbudzającą zachwyt księż-
niczkę, choć może lepszym określe-
niem byłoby „do księżniczki dołożył 
ławeczkę”.

Michał Grzymysławski ze Szczyt-
na, który do Szydłowa przyjechał po 
raz pierwszy, na warsztat wziął królo-
wą Jadwigę Andegaweńską. Przedsta-
wił ją z berłem, księgą oraz bucikiem. 
Głównym motywem ławeczki Grzy-
mysławskiego jest wesoły błazen, bę-
dący częstym tematem jego twórczo-
ści, nie tylko rzeźbiarskiej, ale także 
ilustratorskiej i komiksowej.

Szydłów ubogacony nowymi rzeźbami
Plener odbywał się w dn. 9-18 

września. W sobotę, na placu przy sy-
nagodze, pod niebem spowitym oło-
wianymi chmurami, nastąpiło jego 
zakończenie. Organizator pleneru, 
dyrektor M-GCK Maria Stachuczy 

podziękowała uczestnikom za wyko-
nanie pięknych rzeźb, które będą zdo-
bić miasteczko. Burmistrz Andrzej 
Tuz wraz z prezesem ŚSISK Rober-
tem Stachuczy wręczyli rzeźbiarzom 
upominki promocyjne Szydłowa. 
Sami rzeźbiarze chwalili atmosferę 
miasteczka i dziękowali za serdeczne 
przyjęcie. Jako, że temat pleneru był 
bajkowy, na wystawie gościła Alek-
sandra Stachniak – dyrektor Europej-
skiego Centrum Bajki w Pacanowie 
i pierwsza organizatorka plenerów 
rzeźbiarskich w Szydłowie.

Piotr Walczak

Projekt „SzydłówArt 2021” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Strona 36 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2021 (LXXIII)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

Krówkę ze 
ś l i w k ą 

można było do-
stać w Punktach 
Informacji Tury-
stycznej w Szy-
dłowie od pra-
wie trzech lat, 

ale w kwietniu br. doszło do narodzin 
niepowtarzalnego duetu najlepszych 
smaków świętokrzyskich. Połączyli-
śmy  oryginalną Krówkę opatowską 
i najlepsze na świecie szydłowskie 
śliwki!

Krówka opatowska z szydłowską śliwką
Opatowska krówka mleczna 

z szydłowską śliwką łączy tradycje 
produkcji najsmaczniejszych pol-
skich krówek oraz tradycyjnie wę-
dzonych szydłowskich śliwek prosto 
od naszych sadowników.

Turyści odwiedzający nasze mia-
sto chętnie kupowali krówki, jako 
miłą, słodką pamiątkę z Szydłowa. 
Słodycze dostępne są w Punktach In-
formacji Turystycznej w Szydłowie. 
Zapraszamy.

Maria Stachuczy

Działo się to bardzo dawno temu, 
a może zaledwie kilkaset lat 

temu. Porastały onegdaj nasze oko-
lice rozległe puszcze, pełne dzikiego 
zwierza. Lecz to nie one budziły trwo-
gę, ale zbój surowy, który zwał się 
Szydło...

W Szydłowie mamy moc ożywia-
nia legend i historii, dlatego pewne-
go wiosennego poranka narodził się 
u nas Zbój Szydło. Kolejna miła pa-
miątka z Szydłowa.

MS

Pluszowy
Zbój Po roku przerwy spowodowanej 

epidemią Covid-19 wróciliśmy 
do organizacji Gminnego Dnia 
Dziecka. 

Na placu, obok siedziby Miej-
sko-Gminnego Centrum Kultury 
w Szydłowie, najmłodsi wspaniale 
się bawili z Mobilnym Centrum Ani-
macyjno-Eventowym „Frajda”. Poza 
wspólnymi tańcami i konkursami 
prowadzonymi przez animatorów, 
można było zjeżdżać  z  bajkowego 
dmuchańca, bawić się pośród mega-
-baniek mydlanych lub pograć w gry 
zespołowe prowadzone przez Gminny 
Klub Sportowy. Odwiedziły nas żywe 

Dzień Dziecka

maskotki i wspólnie wykonywaliśmy 
kształty z baloników. Każde dziecko 
bezpłatnie dostało watę cukrową i po-
pcorn, a wszyscy zakończyli zabawę 
na kolorowo, gdyż utalentowane ani-
matorki ozdabiały uśmiechnięte bu-
zie  wybranymi  wzorami. 

To była wielka przyjemność go-
ścić najmłodszych mieszkańców na 
placu zabaw w dniu ich święta. 

Maria Stachuczy
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W dn. 13 czerwca w pałacu 
królewskim odbyło się nie-

zwykłe wydarzenie. Publiczność 
miała okazję obejrzeć „Księgę bła-
zna – moralitet1 plebejski” czyli re-
konstrukcję późnośredniowieczne-
go teatru lalkowego. 

Aktorzy Teatru Trójkąt tak wspa-
niale ją wykonali, że publiczność 
czuła się, jakby naprawdę przeniosła 
się do średniowiecza. Była to sztuka 
oparta na autorskim tekście, zawie-
rającym elementy tradycyjnych wąt-
ków moralitetowych potraktowanych 
w przewrotnie zabawny sposób. 

Osiowa postać błazna Figraszka 
została wpisana w funkcję bohatera 

1   Gatunek dramatyczny o tematyce religij-
nej, ukształtowany w XIV wieku na północy 
Europy. Moralitety ukazywały dzieje jednost-
kowego bohatera, wybierającego pomiędzy 
złem a dobrem, potępieniem a zbawieniem.

Księga błazna - moralitet plebejski

popularnego, załatwiającego wszelkie 
kwestie za pomocą inteligencji i po-
czucia humoru, w przeciwieństwie do 
większości tradycyjnych bohaterów, 
rozwiązujących wszystko brutalną 
siłą. Na swej drodze spotykał między 
innymi takie postaci jak śmierć, smo-
ka, rycerzy, króla, czy diabła i z każ-
dą nawiązywał specyficzną relację, 
prowadzącą do pouczającej puenty. 
Całość akcji przeplatana była muzy-

ką graną na różnych instrumentach 
(w tym rekonstrukcyjnych), krótkimi 
balladami kwitującymi wiele z gra-
nych scen.

Publiczność bawiła się doskona-
le, a w zabytkowych murach naszego 
zamku bez przerwy wybuchały salwy 
śmiechu i gromkie brawa. 

Maria Stachuczy

Wiosną br. Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w Szydło-

wie zorganizowało gminny konkurs 
teatralny „Przegląd Legend Świę-
tokrzyskich”. 

W konkursie mogły brać udział 
wszystkie przedszkola z naszej gmi-
ny. Mając na uwadze obostrzenia 
związane z epidemią, poszczególne 
grupy nagrywały filmiki ze swoim 
przedstawieniem, które następnie 
oceniało jury. Organizator przewi-
dział nagrody dla wszystkich uczest-
ników konkursu, aby docenić ich 
pracę i grę aktorską. Zaplanowano 
nagrody w postaci wizyty Grupy Ani-
macyjnej Frajda we wszystkich pla-
cówkach przedszkolnych. 

Po otrzymaniu nagrań od uczest-
ników konkursu, powołane zostało 
jury w składzie: Maria Stachuczy, Jo-
anna Suchojad, Agnieszka Juszczak 
i Andrzej Tuz.

Członkowie komisji mieli bar-
dzo trudne zadanie, bo wszystkie 

Przedszkolny Przegląd Legend Świętokrzyskich
przedstawienia były bardzo ciekawe 
i wspaniale wykonane. Ostateczna 
punktacja między placówkami różni-
ła się minimalnie. 
• Miejsce 1 ex aequo Publiczne 
Przedszkole w Szydłowie oraz Od-
dział Przedszkolny przy Szkole Pod-
stawowej w Szydłowie 
• Miejsce 2 Publiczne Przedszkole 
„Kraina Uśmiechu” oddział w Solcu 
• Miejsce 3 Publiczne Przedszkole 
„Kraina Uśmiechu” oddział w Potoku. 

W połowie czerwca nastąpiło uro-
czyste wręczenie nagród poszczegól-
nym przedszkolom. 

M-GCK w Szydłowie

Publiczne Przedszkole w Szydłowie.

Oddział Przedszkolny przy SP Szydłów.
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W dn. 10 lipca w Szydłowie, od-
był się koncert fortepianowy 

w ramach XXVII Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzycznego im. 
Krystyny Jamroz. Zagrał młody, 
utalentowany pianista Eryk Par-
chański.

Słynny, buski festiwal w Szydłowie
W dniach 2-11 lipca w Busku-

-Zdroju odbył się XXVII Między-
narodowy Festiwal Muzyczny im. 
Krystyny Jamroz. Wśród patronów 
honorowych festiwalu był Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej 
Tuz. Jeden z koncertów festiwalu 
miał miejsce w Szydłowie.

– Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, 
że jeden z punktów prestiżowego festi-
walu znalazł się w naszym miasteczku 
– mówi Maria Stachuczy, dyrektor 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultu-
ry. – Po raz pierwszy Szydłów znalazł 
się pośród miast, w których odbywa-
ją się koncerty Międzynarodowego  
Festiwalu Muzycznego  im. Krystyny 
Jamroz. Mamy już plany na przyszły 
rok, aby kontynuować to wspaniałe 
wydarzenie kulturalne.

Koncert w szydłowskiej synago-
dze odbył się 10 lipca. Na fortepianie 

ra Różyckiego w Kielcach w klasie 
fortepianu Artura Jaronia. Artysta 
jest laureatem wielu ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów pia-
nistycznych. Na  Międzynarodowym 
Konkursie Chopinowskim „Gloria 
Artis” w Wiedniu otrzymał Grand 
Prix. Występował z Lwowską Orkie-
strą Kameralną Akademia, Orkiestrą 
Filharmonii Narodowej we Lwowie, 
Świętokrzyską Orkiestrą Symfo-
niczną w Kielcach. Trzykrotnie był 
stypendystą Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego za osiągnięcia 
artystyczne.

Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w Szydłowie

zagrał Eryk Parchański 
– uczeń Zespołu Pań-
stwowych Szkół Mu-
zycznych im. Ludomi-

Ãtma Quartet
W dn. 21 sierpnia w szydłow-

skiej synagodze wysłucha-
liśmy pięknego koncertu muzyki 
klasycznej. 

Utalentowane artystki wykona-
ły utwory Ravela, Szymanowskiego 
oraz Haydna. Koncert został zorga-
nizowany w ramach cyklu Z klasyką 
przez Polskę. Ãtma Quartet w skła-
dzie: Katarzyna Gluza (skrzypce), 
Paulina Marcisz (skrzypce), Karalina 
Orsik (altówka) oraz Edyta Słomska 
(wiolonczela) zauroczył publiczność.

Zespół prowadzi intensywną dzia-
łalność koncertową, popularyzując 
muzykę kameralną w kraju i na świe-
cie. Artystki zdobyły I nagrodę i trzy 
nagrody specjalne w Międzynarodo-
wym Konkursie Kwartetów Smycz-
kowych im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach oraz II nagrodę w Mię-
dzynarodowym Konkursie Muzyki 
Polskiej im. Stanisława Moniuszki.

Kwartet bierze udział w projekcie 
Le Dimore del Quartetto, w ramach 
którego popularyzuje muzykę polską 

we Włoszech. Uczestniczy również 
we francuskim programie ProQuar-
tet, wspierającym muzykę kameralną 
na świecie. 

Cykl koncertów Z klasyką przez 
Polskę był finansowany przez Mini-
sterstwo Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu, realizowany przez 
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Maria Stachuczy

Przygody Pana Ksylofona

W listopadzie ponownie za-
prosiliśmy mieszkańców 

na wspaniały koncert muzyczny 
„Przygody Pana Ksylofona”.

Była to okazja, by poznać róż-
norodne instrumenty perkusyjne, 
ich delikatność i siłę, odmienną ko-
lorystykę brzmieniową oraz rolę, 
jaką powierzają im kompozytorzy. 

Służyły temu proste ćwiczenia 
rytmiczne i barwowe wykonywane 
przez perkusistów wraz z publicz-
nością oraz odpowiednio dobrane 
fragmenty muzyki koncertowej.

Koncert połączony był z warsz-
tatami, po których uczestnicy 
stworzyli własny instrument per-
kusyjny. (MS)
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W dn. 3 i 4 września br. w Szy-
dłowie odbyło się Narodowe 

Czytanie – w piątek w Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej, 
natomiast w sobotę – w Miejsko-
-Gminnym Centrum Kultury.

3 września 2021 r. w Miejsko-Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Szydło-
wie miała miejsce kolejna edycja 
Narodowego Czytania. Czytelnicy, 
którzy przyszli w tym dniu skorzy-
stać z księgozbioru biblioteki, prze-
czytali również dowolny fragment 
„Moralności pani Dulskiej” Gabrieli 

Czytali „Moralność Pani Dulskiej”

Zapolskiej. Pamiątkę po uczestnic-
twie w wydarzeniu stanowił egzem-
plarz utworu z okolicznościowym 
stemplem. Narodowemu Czytaniu 
w bibliotece towarzyszyła wystawa 
„Naturalizm w literaturze polskiej”.

Dzień później jubileuszowe Naro-
dowe Czytanie odbyło się w Miej-
sko-Gminnym Centrum Kultury 
w Szydłowie. Wzięli w nim udział 
mieszkańcy naszej gminy, w tym 
burmistrz Andrzej Tuz. Po wspólnym 
czytaniu fragmentów „Moralności 
pani Dulskiej” uczestnicy wysłuchali 
recitalu „Muzyka polska”. W synago-
dze rozbrzmiały muzyczne arcydzieła 
Chopina, Paderewskiego i Szyma-
nowskiego. Na skrzypcach grała Lud-
miła Worobec-Witek, zaś na pianinie 
Artur Jaroń.

(Red.)

W dn. 18 sierpnia  w  siedzibie 
Miejsko-Gminnego Centrum 

Kultury miało miejsce uroczyste 
wręczenie certyfikatów dla uczest-
ników szkolenia „Cyfrowy Senior”.

Panie uczestniczące w zajęciach 
podniosły swoje kompetencje cyfrowe 
i nabyły praktyczne umiejętności ob-
sługi komputera oraz korzystania z In-
ternetu. Kursantki otrzymały gratula-

Cyfrowy Senior
cje i certyfikat ukończenia nauki od 
przedstawiciela Związku Harcerstwa 
Polskiego Chorągwi Kieleckiej Łu-
kasza Muchy oraz Burmistrza Miasta 
i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza.

Serdecznie dziękujemy Paniom 
za aktywne uczestnictwo w zajęciach 
Projekt Cyfrowy Senior jest współ-
finansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020, działanie 
3.1 „Działania na rzecz rozwoju kom-
petencji cyfrowych”, a mogliśmy go 
realizować w Szydłowie dzięki Ko-
mendzie Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Maria Stachuczy

30 worków nakrętek!

Misiek Zdzisiek z Fundacji 
Miśka Zdziśka „Błękitny 

Promyk Nadziei” zabrał  z Szydło-
wa kolejne 30 worków z nakrętka-
mi. Mieszkańcy często przynoszą 
do naszego serduszka plastikowe 
nakrętki, które  przekazujemy do 
Fundacji. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim ofiarodawcom za pomoc 
w zbiórce. Razem można więcej, 
a tak niewielki gest staje się dużą 
pomocą dla niepełnosprawnych 
dzieci.

MS

Po prawej najlepsi z najlepszych 
w konkursie czytelniczym „Harry 

Potter i kamień filozoficzny”. 
Gratulujemy bardzo dobrej 

znajomości lektury! (M-GCK)

Po lewej autorzy najpiękniejszych 
prac w konkursie plastycznym 
„Barwy jesieni”.
Serdeczne gratulacje!
(M-GCK)
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Sobótkowy wieczór na zamku
W pierwszą sobotę lipca odbyła 

się w Szydłowie 2. Noc Świę-
tojańska. Były opowieści o daw-
nych wierzeniach, wróżby, tańce 
i skoki przez ognisko.

Imprezę planowano zrobić w at-
mosferze rodzinnego pikniku, jednak 
niemal przez cały dzień padał deszcz 
i o wspólnym grillowaniu nie było 
mowy. Całe wydarzenie przeniesione 
zostało na plac zamkowy.

Podczas nocy świętojańskiej 
uczestnicy zapoznali się z wierzenia-
mi i wróżbami związanymi z ogniem 
i wodą. Prowadząca opowiadała 
o zwyczajach, które praktykowano 

podczas najkrótszej nocy w roku. 
Przepytywała też publiczność z wie-
dzy o sobótce. Niewiasty plotły wian-
ki z polnych kwiatów, tańczono i śpie-
wano, a niektórzy próbowali swoich 
sił w skokach przez ognisko. Szukano 
także kwiatu paproci. Wspólna zaba-
wa trwała do godz. 23-ej. 

Miłą niespodzianką dla gospodarzy 
było uczestnictwo w imprezie grupy 
urzędników samorządowych z Urzędu 
Miejskiego w Krakowie, którzy przy-
wieźli na poczęstunek kilka skrzynek 
słynnych obwarzanków krakowskich.

Organizatorem wydarzenia było 
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Ini-

W październiku br. do Szydłowa 
dotarła scena mobilna.

Scena ma wymiary 6x4 m i będzie 
wykorzystywana przy organizacji miej-
sko-gminnych wydarzeń kulturalnych.

– Chcę podkreślić, że sceny tej nie 
wykorzystamy do obsługi corocznego 

Mamy mobilną scenę!
Święta Śliwki, gdyż jest na tego typu 
imprezę za mała, ale z powodzeniem 
wystarczy na potrzeby innych, orga-
nizowanych przez nas przedsięwzięć 
kulturalnych – mówi Maria Stachu-
czy, dyrektor Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury w Szydłowie, która 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury.

Stowarzyszenie Nowe Oblicze 
Edukacji realizuje projekt ,,TIK 

w instytucji kultury#2”, którego ce-
lem jest rozwój kompetencji cyfro-
wych wśród pracowników gminnych 
samorządowych instytucji kultury 
oraz dzieci w wieku 10-18 lat z te-
renu woj. świętokrzyskiego. Projekt 
jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach PO Polska 
Cyfrowa (działanie 3.2 Innowacyj-
ne rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej). Pośród wybranych insty-
tucji znalazło się również Miejsko-
-Gminne Centrum Kultury w Szydło-

napisała wniosek o dofinansowane 
z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.

Scena jest mobilna, to znaczy zbu-
dowana na podwoziu z kołami, dzięki 
czemu, po złożeniu, można ją trans-
portować jako przyczepę.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
w Szydłowie otrzymało na zakup sce-
ny 55 tys. zł z ministerstwa. Pozostałą 
kwotę – 25 tys. zł dołożyła Rada Miej-
ska w Szydłowie z budżetu gminy. 

(PW)

TIK w instytucji kultury#2
wie. W ramach projektu przeszliśmy 
interesujące szkolenia z zakresu 
TIK (Technologii Informacyjno-Ko-

tencje medialne. Dzięki projektowi 
doposażyliśmy instytucję kultury 
w nowoczesny sprzęt IT i pomoce 
dydaktyczne oraz nauczyliśmy się 
jak włączać narzędzia TIK do oferty 
zajęć. Po szkoleniach pracowników 
organizowaliśmy kilka zajęć z dzieć-
mi, które bardzo im się podobały. 
Dzieci miały możliwość uczestniczyć 
w zajęciach pozalekcyjnych, w trak-
cie których podniosły poziom swojej 
wiedzy w zakresie programowania 
oraz  kompetencji medialnych. Mamy 
nadzieję, że nabyte w ramach projek-
tu kompetencje będą procentować 
w przyszłości zarówno w procesie 
edukacyjnym jak i w życiu codzien-
nym. 

Maria Stachuczy

cjatyw Społeczno-Kulturalnych we 
współpracy z Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i Gminą Szydłów. 
Wydarzenie zostało dofinansowane 
z grantu LGD „Białe Ługi”.

Piotr Walczak

munikacyjnych). Uczestniczyliśmy 
w dwóch modułach: programowanie 
w różnych językach oraz kompe-
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Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, który ma 
na celu pomoc ludziom, którzy znaleźli się na życio-

wym zakręcie. 
Pomagamy osobom, których dotknęły ogromne trage-

die, takie jak na przykład: utrata kogoś bliskiego, choroba 
bądź pożaru domu. Pomoc otrzymują także samotni senio-
rzy, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Finał akcji od-
był się w dniach 11-12 grudnia.

W tym roku w Szydłowie działał rejon odpowiedzial-
ny za cały powiat staszowski. Jego siedziba mieściła się 
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W ubiegłym roku 
wspólnie z pracownikami M-GCK chcieliśmy przygoto-
wać Szlachetną Paczkę. Nie było jednak zgłoszonej żadnej 
rodziny z powiatu staszowskiego, więc pomogliśmy ro-
dzinie z Buska. Jak się później okazało, rok temu, na na-
szym terenie nie było zarejestrowanego rejonu, dlatego też 
w ogólnopolskiej bazie rodzin nie mogło być nikogo z po-
wiatu staszowskiego. Żeby ponownie nie dopuścić do takiej 
sytuacji postanowiliśmy, że zgłosimy się na szkolenia jak 
zostać liderem i wolontariuszem SP. Nasze przygotowania 
rozpoczęły się pod koniec sierpnia i po licznych szkole-
niach, testach, formalnościach udało się rozpocząć działania 
Szlachetnej Paczki w naszym powiecie. Wydawało się, że 
trudno będzie znaleźć rodziny spełniające określone kryte-
ria oraz nie przekraczające bardzo niskiego progu dochodo-
wego. Ale kiedy nasi wolontariusze zaczęli odwiedzać ro-
dziny przekonaliśmy się, że ludzi borykających się z trudną 
sytuacją życiową nie brakuje. Często mieszkają blisko nas.  

Poznaliśmy historie wielu osób, którym potrzebna jest 
pomoc. W sumie do ogólnopolskiej bazy dostało się 17 
rodzin z całego powiatu. Czuliśmy ogromną radość, gdy 
opisy naszych podopiecznych pojawiały się bazie, ale po-

tem lekki niepokój czy uda się znaleźć dla nich Darczyń-
cę. Ostatecznie pomogli nam ludzie o wielkich sercach 
i wszystkie rodziny w Weekend Cudów otrzymały swoje 
wymarzone paczki. Darczyńcy pomogli najbardziej po-
trzebującym, do których wcześniej dotarli wolontariusze 
Szlachetnej Paczki: osobom starszym i samotnym, oso-
bom z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia 
lub dotkniętych ciężką, a często nagłą chorobą. Pomogli 

tym wszystkim, dla których pełna lodówka, ciepły posiłek, 
nowe ubranie czy chwila oddechu od obowiązków opie-
kuńczych są mało realnym marzeniem. 

Z całego serca dziękuję naszym wspaniałym Wolon-
tariuszom, którzy swój wolny czas poświęcili na pomoc 
potrzebującym. Wielkie ukłony składamy Darczyńcom, 
którzy potrafią dzielić się z potrzebującymi nie oczekując 
za to rozgłosu. Miarą naszego człowieczeństwa jest wiel-
kość troski o drugiego człowieka.

Maria Stachuczy

Szlachetna Paczka w powiecie staszowskim

Szósty grudnia to dzień oznaczony w kalendarzu, 
jako imieniny Mikołaja. 
Nazwa święta wywodzi się od Biskupa Miry, który 

otrzymując spadek po swoich rodzicach, rozdał go ubo-
gim. Dzień Świętego Mikołaja kultywowany był szeroko 
w średniowieczu w katolicyzmie i prawosławiu. W Euro-
pie uznawano wtedy Mikołaja za patrona dzieci. Do dzi-
siaj to właśnie one najbardziej czekają na ten dzień, aby 
dostać prezenty. Święty Mikołaj pełnił w nich rolę oso-
by przynoszącej prezenty z okazji własnego święta. Jego 
atrybutami były siwa broda, pastorał, mitra oraz długa, 
czerwona szata biskupia. 

Obecnie mało kto pamięta o tym, że Mikołaj był bi-
skupem, a jego strój także odbiega od pierwotnego ubio-
ru. Jedno się nie zmieniło. Dzieci kochają Mikołaja i nie 
mogą się go doczekać. W tym roku odpowiedział na nasze 

Kilka słów o Świętym Mikołaju

zaproszenie i znalazł trochę czasu, aby spotkać się z naj-
młodszymi na szydłowskim rynku. (MS)
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Koło Gospodyń Wiejskich Gac-
ki_Mokre zrealizowało pro-

jekt pt. Wpadła śliwka do bigosu… 
w pogoni za utraconym smakiem – 
warsztaty, konkursy, przepiśnik oraz 
festiwal kulinarny z produktem lo-
kalnym.

Projekt współfinansowany był ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER” Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Kwota dofinansowania wyniosła 
14.340 zł w ramach projektu granto-
wego LGD „Białe Ługi”.

W ramach projektu zrealizowano 
następujące zadania:
1. Działania informacyjne – dystry-
bucja materiałów promocyjnych.
2. Organizacja warsztatów Akademia 
smaków tradycyjnych – cztery spo-
tkania:
• prezentacja informacji nt. produk-
tów tradycyjnych wykorzystywanych 
przy wypiekach – analiza receptur 
oraz degustacja produktów,
• wykorzystania produktów tradycyj-
nych w branży gastronomicznej,

• zajęcia muzyczne,
• rękodzieło.
3. Konkurs „Smaczna, tradycyjna 
potrawa” dla dzieci i młodzieży z na-
grodami. 

Wpadła śliwka do bigosu...
Uczestnicy konkursu przygotowali 
potrawy, które oceniło jury. Komi-
sja konkursowa wyłoniła laureatów 
i przyznała nagrody oraz wyróżnie-
nia. Zadaniem dzieci w kategorii wie-
kowej 5-8 lat było wykonanie deko-
racji, wybranie nadzienia oraz nazwy 
babeczek. Zadaniem dzieci w katego-
rii wiekowej 9-14 było usmażenie na-
leśników. Młodzi kucharze zachwyci-
li Jury pysznymi naleśnikami pięknie 
podanymi na róż-
ne sposoby.
4 .  W y d a n i e 
„Przepiśnika Ku-
linarnego”. Pu-
blikacja powsta-
wała przy udziale 
osób biorących 
udział w projek-
cie. Przepiśnik 
zawiera blisko 30 sprawdzonych, 
domowych potraw występujących na 
obszarze LGD wraz ze zdjęciami. 
Przepisy podały: Teresa Redka, Ewa 
Palmąka, Monika Klusek, Apolonia 
Sojda, Agnieszka Chelińska, Ewelina 
Górska, Ilona Strąk, Edyta Wójcik, 
Ewelina Grosicka, Paulina Pyrek, Jo-
anna Wójcik, Bożena Karcz, Domi-
nika Galus, Karolina Samiec, Anna 
Bzówka, Krystyna Bania. 
– Naszymi źródłami były tradycyjne 
książki kucharskie oraz własna wie-
dza przekazywana w naszych rodzi-
nach z pokolenia na pokolenie – mó-
wią gospodynie. – Projekt sprawił, 
że nauczyłyśmy się pracy zespołowej 
i odpowiedzialności oraz nabyłyśmy 
nowe zdolności kulinarne. Projekt 
bardzo nam pomógł w poznaniu kul-
tury i tradycji naszego regionu. Cho-
ciaż był bardzo pracochłonny i trud-
ny w wykonaniu, to jesteśmy dumne 
z efektu końcowego.
5. Organizacja festynu podsumowu-
jącego projekt „Festiwal smaków 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z promocją potraw regionalnych ze 
śliwką”.

KGW Gacki_Mokre
Zdjęcia z festynu: Aleksandra Gradzik

Pozostałe zdjęcia ze zbiorów KGW
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Filmowa rozrywka przestaje być 
domeną dużych kin czy domo-

wych salonów i coraz lepiej radzi 
sobie w plenerze, czy w mniejszych, 
ale prężnie zarządzanych miejsco-
wościach. Udowodniło to Koło Go-
spodyń Wiejskich Gacki_Mokre 
„Serce Wsi” realizując w okresie 
letnim projekt „Aktywni razem - 
Letnie kino plenerowe w Gackach”. 

KGW pozyskało na ten cel środki 
w wysokości 4000,00 zł z programu 
„Działaj Lokalnie” Fundacji Aktywi-
zacji i Rozwoju.

W każdy piątek od godz. 19.00 
w miesiącach lipiec, sierpień i wrze-
sień w budynku OSP w Gackach 
pojawiało się kilkadziesiąt osób ze 
swoimi pociechami, poduchami 
i kocami, aby obejrzeć projekcje fil-
mowe. Pierwsza projekcja przygo-
towana została dla najmłodszych. 
W budynku czekał na nich przenośny 
ekran i sprzęt audiowizualny gotowy 
do rozpoczęcia seansów. 

Seria filmów realizowana była pod 
dachem, co wymusiła deszczowa aura. 
Miejsce projekcji nikomu jednak nie 
przeszkadzało, bo wytworzył się kino-
wy klimat i goście z zainteresowaniem 
obejrzeli zaproponowany przez orga-
nizatorów repertuar filmowy.

Jak na prawdziwe kino przysta-
ło, nie zabrakło pysznych przekąsek 
przygotowanych przez Panie z KGW. 
Widzowie mogli zjeść chrupki, po-
pcorn, rogaliki i ciasto. Były dostępne 
także napoje, w tym kawa. 

Cieszymy się bardzo, że mogli-
śmy wszyscy razem spędzić czas 
w świetnej atmosferze, oglądając jed-
nocześnie naprawdę znakomite filmy:
> Piątek, 16 lipca 2021 r. miało miej-

Letnie, piątkowe wieczory filmowe w Gackach
sce rozpoczęcie projektu. Najmłodsi 
obejrzeli bajkę „Smok Życzeń”,

> Piątek, 23 lipca organizatorzy za-
pewnili projekcję filmu „Zanim odej-
dę” dla młodzieży, 
> Piątek, 6 sierpnia odbył się bajko-
wy wieczór z animacją „Abominable 
dla dzieci”,
> Piątek, 20 sierpnia wyświetlono fa-
milijne „Sekretne życie zwierzaków 
domowych”,
> Piątek, 27 sierpnia odbył się seans 
dla dorosłych „My Day” oraz „Ko-
gel-Mogel 3”,
> Piątek, 3 września organizatorzy wy-
świetlili „Do wszystkich chłopaków 
których kochałam” dla młodzieży,

 Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i sieć ośrodków Działaj 

Lokalnie - w powiecie staszowskim Fundacja Aktywizacji i Rozwoju.

> Piątek, 17 września obejrzeliśmy 
film „Klaus”.

Duża frekwencja na seansach po-
twierdza ogromne zapotrzebowanie 
na projekcje realizowane w nieco-
dziennych warunkach. Kino Letnie 
może być główną imprezą lub uzupeł-
nieniem i uatrakcyjnieniem większe-
go wydarzenia, co stanowi znakomitą 
atrakcję dla mieszkańców i turystów. 

W ramach projektu zakupiono 
również namiot ogrodowy, stoły 
i ławki ogrodowe, grill oraz stwo-
rzono miejsce na ognisko obok placu 
zabaw.

Dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym w realizacje tego projektu 
oraz tym, którzy brali w nim udział.

Zapraszamy do polubienia naszej 
strony na Facebook by śledzić nasze 
działania:

h t tps : / /www.facebook.com/
KGWGackiMokre2019/ 

KGW Gacki_Mokre

Złoty wiek seniorów

W ramach projektu „Złoty 
wiek seniorów w Szy-

dłowie” realizowanego przez 
Świętokrzyskie Stowarzy-
szenie Inicjatyw Społeczno-
-Kulturalnych ze środków 
programu „Działaj Lokalnie”, 
seniorzy z Szydłowa  byli m.in. 
na sztuce „Mayday” w Teatrze 
Ludwika Solskiego w Tarno-
wie. Stowarzyszenie dziękuje 
seniorom z naszej gminy za 
aktywne uczestnictwo w pro-
jekcie.

M. Stachuczy
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W słoneczne, niedzielne popo-
łudnie 8 sierpnia 2021 r. na 

placu wiejskim w Brzezinach odbyła 
się niecodzienna Msza Święta dzięk-
czynna za dar życia śp. Władysławy 
Wiwatowskiej, nauczycielki żyjącej 
na przełomie dziewiętnastego i dwu-
dziestego wieku – „Brzezińskiej Si-
łaczki” i o Boże błogosławieństwo 
dla mieszkańców Brzezin.

Mszę Św. koncelebrowali: ma-
jący korzenie w Brzezinach ks. dr 
hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. 
KUL, ks. Ryszard Piwowarczyk – 
proboszcz parafii Szydłów oraz ks. 
Dawid Bęben pochodzący z parafii 

Odkryj swój skarb - piknik w Brzezinach

św. Wawrzyńca w Drugni. Homilię 
wygłosił ks. dr hab. Ryszard Sieroń, 
przybliżył postać Władysławy Wi-
watowskiej uczestnikom mszy, we-
dług słów jego mamy była to „dobra 
Pani”, bo pomogła wielu osobom 
w trudnych sytuacjach min. w cho-
robach, bo miała ukończone kursy 
sanitarne, łagodziła biedę chłopskich 
chat wspierając najbiedniejszych ma-
terialnie. Minęło 89 lat od śmierci śp. 
Władysławy, a pamięć o jej poświę-
ceniu i oddaniu mieszkańcom Brze-
zin jest wciąż żywa. Liturgię mszy 
św. ubogacił organista Łukasz Kosa-
ła, a także swym pięknym śpiewem 
brzezinianka, absolwentka Akademii 
Muzycznej w Katowicach, Sylwia 
Ziółkowska. Podniosła i wzruszają-
ca atmosfera udzieliła się wszystkim 
obecnym. 

Po uroczystej mszy dzieci zapre-
zentowały program artystyczny przy-
bliżający postać Władysławy Wiwa-
towskiej (1883-1932) nauczycielki, 
Kierowniczki Czteroklasowej Szko-
ły Powszechnej w Brzezinach, która 
w 1913 roku przyjechała do Brzezin 
z Warszawy. Była jedyną nauczy-
cielką, uczyła wszystkich przedmio-
tów, wynajmowała pokój w prywat-
nym domu. To dzięki jej staraniom 
wybudowano w Brzezinach szkołę. 

Wszystkim okazywała wielkie serce, 
troszczyła się o sprawy wsi.

Scenariusz przedstawienia opra-
cowała Pani Agnieszka Opozda. 
Chwile wzruszeń zawdzięczamy uta-
lentowanym dzieciom, które podczas 
prób świetnie się bawiły i poznawa-
ły historię wyjątkowej nauczyciel-
ki. Wystąpili: Nadia Pańczyk, Lena 
Olszewska, Emilia Opozda, Ela 
Drozdowska, Maja Wójcik, Julia 
Szymańska, Julia Urbańska, Nicola 
Walkowicz, Julia Kręcisz, Aleksan-
dra Mrówka, Zuzanna Ziółkowska, 
Krzysztof Pasternak, Karol Opozda, 
Tomasz Stolarski i Szymon Uchniak.

Wszystkie dzieci zaangażowane 
w przygotowanie programu arty-
stycznego otrzymały nagrody z rąk 
Pana Pawła Krakowiaka – Radnego 
Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego oraz Pana Dawida Sobiegraja 
– Radnego Wsi Brzeziny.

Serdeczne podziękowania dla or-
ganizatorów za wysiłek, trud, serce 

Władysława Wiwatowska
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i zaangażowanie włożone w przy-
gotowanie uroczystości złożył Pan 
Paweł Krakowiak oraz Pan Michał 
Skotnicki – Radny Powiatu Staszow-
skiego.

Swoją obecnością zaszczyciły nas 
osoby pochodzące z Brzezin, które 
spisały wspomnienia o Pani Wiwa-
towskiej zasłyszane i powtarzane 
przez bliskich:
- mgr Teodozja Sieroń z domu Cecot 
– długoletni nauczyciel w Zespole 
Szkół Ekonomicznych w Staszo-
wie, w latach 1979-89 wicedyrektor 
a w latach 1989-2002 dyrektor szko-
ły. Odznaczona m.in. medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej oraz odznaką 
„Zasłużony dla Miasta Staszowa”.
- siostry mgr Danuta Ziółek – eme-
rytowany nauczyciel i mgr Wanda 
Gołębiewska psycholog kliniczny 
z domu Kurpisz.

Ósmego sierpnia plac wiejski 
w Brzezinach tętnił życiem, barwny-
mi kolorami, śmiechem, rozmowami 
i zabawą. Dla uczestników pikniku 
panie z koła gospodyń przygotowały 
degustację pierogów, bigosu, kiełba-
sek z grilla i słodkich wypieków.

W siedzibie koła miała miejsce 
niecodzienna wystawa. Pragnąc przy-
bliżyć współczesnym postać Włady-
sławy Wiwatowskiej, wydrukowano 
skany dokumentów z Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach i ich tłuma-
czenia zawierające informacje o Pani 
Władysławie. Uczestnicy pikniku 
mogli zapoznać się z dokumentami 
oraz obejrzeć zdjęcia, które zostały 
zrobione podczas wyjazdu eduka-
cyjnego najmłodszych mieszkańców 
Brzezin do Parku Etnograficznego 
w Tokarni. Celem wyjazdu było uka-
zanie dzieciom realiów w jakich żyła 
i pracowała Pani Władysława. Dzie-
ci uczestniczyły w warsztatach pt. 
„Lekcja w dawnej szkole” oraz pro-
fesjonalnej sesji zdjęciowej przepro-
wadzonej przez Wytwórnia Fotografii 
Artystycznej J. Zbytek.

Zdjęcia z sesji zostały wystawione 
w siedzibie koła obok archiwalnych 
dokumentów.

Udostępniono także wspomnienia 
spisane przez osoby, w rodzinach, 

Projekt „Dawnych wspomnień ślad” w ramach, którego zorganizowano piknik rodzinny „Od-
kryj swój skarb!” dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykań-

skiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii i sieć ośrodków 
Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim Fundację FARMa.

których pamięć o Władysławie Wi-
watowskiej jest nadal żywa. 

Cieszymy się z faktu, że na tą wy-
jątkową uroczystość licznie przybyli 
mieszkańcy Brzezin oraz nauczycie-
le z terenu Miasta i Gminy Szydłów 
zarówno czynni jak i emerytowani 
min.: wicedyrektor L.O. im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 
mgr Urszula Skotnicka, była dyrektor 
SP w Szydłowie Irena Kobryn, była 
dyrektor Gimnazjum w Szydłowie 
mgr Dorota Kowalczewska-Spetel, 
były dyrektor Gimnazjum w Szydło-
wie mgr Wiesław Urbanowski, były 
Inspektor Oświaty i Wychowania 
w Szydłowie mgr Szczepan Rożek.

Bardzo miło było nam gościć 
Pana Zbigniewa Głogowskiego Wi-
ceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Szydłowie oraz Radnych Miasta 
i Gminy Szydłów: Panią Joannę Su-
chojad i Pana Roberta Prostaka.

Piknik rodzinny w Brzezinach 
„Odkryj swój skarb!” mógł się odbyć 
dzięki temu, że KGW w Brzezinach 
pozyskało środki finansowe z progra-
mu „Działaj Lokalnie” oraz od firm 
i prywatnych osób.

Serdeczne podziękowania składa-
my darczyńcom, którzy przyczynili 
się do tego by ten dzień był wyjąt-
kowy i niepowtarzalny. Dzięki ich 
wsparciu mogliśmy zapewnić wiele 

atrakcji uczestnikom 
pikniku.

Podziękowania 
kierujemy do: Firmy 
Ekoplon, Zakładu 
Kamieniarskiego Mi-
klaś-Granit, Firmy 
Handlowo-Usługo-
wej Mot-Pol Miro-
sław Misterkiewicz, 
Zakładu Agro-Auto 
Naprawa Tomasz 
Pasternak, Radne-
go Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego Pana 
Pawła Krakowiaka, Sklepu Spo-
żywczo-Przemysłowego w Brzezi-
nach, Sołtysa Wsi Brzeziny – Pani 
Ewy Stolarskiej, Przewodniczącej 
KGW w Brzezinach – Pani Katarzy-
ny Mrówki, Radnego Wsi Brzeziny 
– Pana Dawida Sobiegraja. Dzięku-
jemy wszystkim osobom, dzięki któ-
rym przygotowane wydarzenie było 
wyjątkowo uroczyste. 

Zarząd KGW w Brzezinach 
Betulanki

Zdjęcia: Wytwórnia Fotografii Artystycznej 
J. Zbytek
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Firma Ekoplon zaprosiła przedstawicieli KGW w Brze-
zinach na spotkanie warsztatowo-szkoleniowe, które 

odbyło się w dniu 22 października w Studio Kulinarnym 
Domowa Spiżarnia w Kielcach. 

Składało się ono z dwóch części. Część szkoleniową 
poprowadzili eksperci w żywieniu zwierząt pracujący 
w Firmie Ekoplon, dla których komponowanie składni-
ków pasz dla zwierząt jest nie tylko pracą ale także życio-
wą pasją, natomiast  warsztaty kulinarne prowadził am-
basador „Szczęśliwa Farma” Tomasz Jakubiak. Spotkanie 
odbyło się w serdecznej atmosferze, przygotowano tatara 
z gęsiny, konfitowane żołądki i inne pyszności.

Warsztaty kulinarne i sukces w plebiscycie

KGW w Brzezinach „Betulanki” zajęło pierwsze miej-
sce w powiecie staszowskim w plebiscycie „Mistrzo-

wie Agro” w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich. 
– To ogromne wyróżnienie – mówi przewodnicząca 

koła Katarzyna Mrówka. – Dało nam poczucie, że idziemy 
w dobrym kierunku i, że znowu udało nam się wspólnie 
zrobić coś fajnego.

KGW „Betulanki” w Brzezinach
Zdjęcia: Wytwórnia Fotografii Artystycznej J. Zbytek

„Jak drogie są wspomnienia”
... to tytuł projektu, dzięki któremu 
uhonorowano pamięć Władysławy 
Wiwatowskiej nauczycielki – „Si-
łaczki” żyjącej w latach 1883-1932.

K o ł o  G o s p o -
d y ń  W i e j s k i c h  
w Brzezinach Be-
tulanki opracowało 
i złożyło wniosek 
w Konkursie ofert 
na wsparcie przez 
Gminę  Szydłów 
realizacji zadań pu-
blicznych w 2021 r. 
„Promocja Gminy 
Szydłów poprzez 
działania z zakre-
su kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultu-
ry i dziedzictwa narodowego.” 

Otrzymało kwotę 6260 zł, która 
została przeznaczona na postawienie 
pomnika – nagrobka na cmentarzu 
parafialnym w Szydłowie w miejscu 
pochówku Władysławy Wiwatow-
skiej, Kierowniczki Czteroklasowej 
Szkoły Powszechnej w Brzezinach. 

Przedsięwzięcie to wsparli pry-
watni darczyńcy oraz członkowie 
KGW w Brzezinach. Całość pozyska-
nych środków – 7000 zł przeznaczo-
no na postawienie pomnika.

Zarząd KGW w Brzezinach
Na zdjęciach stary i nowy nagrobek 
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Koło  Gospodyń Wiejskich 
w Brzezinach zorganizowało 

w czasie wakacji wycieczkę do Mu-
zeum Wsi Kieleckiej – Parku Etno-
graficznego w Tokarni. 

Wyjazd odbył się w ramach reali-
zacji projektu „Dawnych wspomnień 
ślad” dofinansowanego z programu 
„Działaj Lokalnie”. Aby poczuć kli-
mat dawnej wsi wszyscy uczestnicy 
byli ubrani w stroje pozwalające się 
przenieść w czasie do lat 20. ubiegłe-
go wieku.

Inspiracją naszych działań była 
postać Władysławy Wiwatowskiej, 
niezwykłej nauczycielki, która żyła 
i pracowała w takich warunkach 
jakich dzieci mogły doświadczyć 
w Skansenie w Tokarni. „Dawnych 
wspomnień ślad” zaprowadził naj-
młodszych mieszkańców Brzezin do 
zabytkowej szkoły z 1870 roku, gdzie 
mogli poczuć się jak uczniowie sprzed 
ponad 100 lat. Udział w warsztatach 
edukacyjnych – „Lekcja w dawnej 
szkole” był dla dzieci ciekawą przy-
godą. Zasiadły w starych, drewnia-
nych ławkach i wzięły udział w lek-
cji „Dodawanie i odejmowanie liczb 
całkowitych przy pomocy liczydła”. 
Chętni próbowali dawnych kar szkol-
nych, np. klęczenia na grochu. Jednak 
największą radość sprawiła dzieciom 
przerwa na zabawę w postaci tocze-
nia fajerki przed budynkiem szkoły 
oraz wspólne zabawy boso na trawie 
tj.: „Stary niedźwiedź mocno śpi”, 
„Mam chusteczkę haftowaną” czy 
„Jaworowi ludzie”. 

Akompaniament saksofonu stano-
wił dodatkową atrakcję podczas za-
baw. Cała nasza grupa budziła duże 
zainteresowanie wśród turystów.

Niecodzienne momenty w prze-
pięknych kadrach uchwyciła Wytwór-
nia Fotografii Artystycznej J. Zbytek.

Dawnych wspomnień ślad

KGW „Betulanki” w Brzezinach
Zdjęcia: Wytwórnia Fotografii Artystycznej 

J. Zbytek

 Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i sieć ośrodków Działaj 

Lokalnie - w powiecie staszowskim Fundacja Aktywizacji i Rozwoju.



Strona 48 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2021 (LXXIII)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

Rozkręcamy i upiększamy naszą wieś
Stowarzyszenie „Lepiej dla Wsi” 

z Korytnicy pozyskało środki 
z Gminy Szydłów na projekt „Roz-
kręcamy i upiększamy naszą wieś”.

W ramach projektu udoskonalono 
ścieżkę sensoryczną przy remizie, od-
nowiono ławki przy boisku oraz zor-
ganizowano dwa wydarzenia plene-
rowe. W dn. 17 lipca odbył się festyn 
rodzinny „Dzień bez kompa”, a 21 
sierpnia „Sportowe potyczki”.

Ideą festynu „Dzień bez kompa” 
była integracja mieszkańców wsi i ode-
rwanie dzieci od urządzeń elektronicz-
nych. Uczestnicy bawili się wspólnie 

z grupą animacyjną „Frajda”. Dostępny 
był szereg atrakcji na placu, m.in. duża 
zjeżdżalnia dla dzieci, konkursy, drob-
ne przekąski.

W festynie uczestniczył Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, 
który częstował dzieci słodyczami.

„Sportowe potyczki” odbyły się 
na placu przy remizie OSP. Roze-
grano zawody sportowe rodzinne, 
a także mecz piłki siatkowej samo-
rządowcy kontra OSP w Korytnicy. 
Zawody niewielką przewagą wygrała 
drużyna samorządowców, w składzie 

której grali radni i pracownicy urzędu 
gminy na czele z Andrzejem Tuzem 
– Burmistrzem Miasta i Gminy Szy-
dłów. Drużyny otrzymały puchary, 
a każdy uczestnik po pamiątkowym 
medalu.

Stowarzyszenie „Lepiej dla Wsi”

Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko 
dla dorosłych, ale także dla tych najmłodszych człon-

ków naszego społeczeństwa, czyli przedszkolaków. Dnia 
10 listopada w Publicznym Przedszkolu w Szydłowie 
w sposób niezwykle szczególny uczczono 103 rocznicę 
odzyskania niepodległości.

Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości 
i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji 
oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dzięki 
udziałowi w tego typu uroczystościach przedszkolaki od 
najmłodszych lat uczą się patriotyzmu, kształtują pozy-
tywne postawy i uczucia patriotyczne.

Starszaki przedstawiły program słowno-muzyczny, 
w którym opowiedziały krótko historię Polski w okresie 

zaborów oraz walkę narodu polskiego o wolność . Włącza-
jąc się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szko-
ła do hymnu”, wszystkie dzieci wraz z całym personelem 
przedszkola dumnie, przyjmując właściwą postawę „na 
baczność”, dokładnie o godz. 11:11 odśpiewały hymn Pol-
ski „Mazurek Dąbrowskiego”. Występy dzieci oprawione 
były w biało-czerwone barwy bliskie sercu każdego Po-
laka.

Uroczystość ta z pewnością zapadnie wszystkim głębo-
ko w pamięci. Dzień, który przeżyliśmy dumnie i z uśmie-
chem na twarzy, na pewno przyczyni się do kształtowania 
patriotycznych postaw naszych małych przedszkolaków. 

Monika Jaskuła
Zdjęcia: Agnieszka Trelińska

Najmłodsi patrioci obchodzili narodowe święto
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Publiczne Przedszkole „Kraina 
Uśmiechu” w Solcu prowadzo-

ne przez Stowarzyszenie „Kraina 
Uśmiechu” realizuje w roku szkol-
nym 2021/2022 liczne projekty 
edukacyjne m.in. czytelnicze oraz 
ekologiczne, w których aktywnie 
uczestniczą rodzice. 

Nauczyciele wykorzystują w pro-
cesach edukacyjnych liczne narzędzia 
i zasoby cyfrowe. W salach znajdują 
się monitory interaktywne, kompute-
ry oraz liczne pomoce dydaktyczne, 
dzięki którym nauczyciele zapewnia-
ją swym wychowankom atrakcyjne 
zajęcia edukacyjne.

Grono pedagogiczne realizując 
kierunki polityki oświatowej a zara-
zem rozwijając kompetencje kluczo-
we stawia na praktyczne rozwiązania. 
Dzięki pomocy rodziców powstały 
specjalne ogrodowe skrzynie, w któ-
rych co roku wychowankowie mają 
możliwość uprawy roślin i warzyw. 
Nasi uczniowie dbają również o naj-
mniejszych przyjaciół, jakimi są owa-
dy oraz ptactwo. W każdej sali posia-
damy kąciki przyrodnicze a w nich 
m.in. sadzonki nowych drzew i ro-
ślin, które wiosną zostaną wysadzone 
w przedszkolnym ogrodzie. 

Najstarsza grupa bierze udział 
w dodatkowych zajęciach kulinar-
nych, dzięki którym ma możliwość 
samodzielnie przygotować posiłek. 

Projekty edukacyjne Przedszkola w Solcu
Dzięki współpracy ze środowiskiem 
lokalnym dzieci miały okazję zapo-
znać się z takimi zawodami jak we-
terynarz, pielęgniarka, pszczelarz 
czy dentysta. Zwiedziły remizę OSP 
w Solcu, poznały zawód strażaka, 
oraz brały udział w warsztatach zor-
ganizowanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich Solecczanki. Publiczne 
Przedszkole „Kraina Uśmiechu” bie-
rze aktywny udział w różnorodnych 
akcjach charytatywnych: zbieramy 
karmę dla psów i kotów z pobliskich 
schronisk, przygotowujemy paczkę 
świąteczną dla potrzebujących, oraz 
zbiórkę zabawek dla Świętokrzyskie-
go Centrum Onkologii w Kielcach. 
Co roku dzieci z naszego przedszko-
la biorą udział w zbiórce w ramach 
WOŚP. 

Mocno wierzymy, że wszystkie na-
sze działania przygotują wychowan-
ków do podjęcia nauki w szkole z du-
żym zakresem wiedzy praktycznej.

Publiczne Przedszkole 
„Kraina Uśmiechu” w Solcu

Problem zaśmiecania lasów, nie-
użytków, nieczynnych wyrobisk, 

a także najbliższego otoczenia miesz-
kalnego występuje na terenie Gminy 
Szydłów od lat. Pomimo tego, że każ-
dy mieszkaniec płaci za wywóz od-
padów komunalnych i może je w ra-
mach tej opłaty oddawać, zjawisko to 
nadal występuje.

Śmieci pojawiają się tam, gdzie 
nie powinny, szpecąc i zanieczysz-
czając przestrzeń, w której żyjemy. 
Lisi Kamień, skarpa poniżej budynku 

Szkoły Podstawowej w Szydłowie, 
teren za murami obok Skarbczyka, 
punkt widokowy przy Bramie Kra-
kowskiej i poniżej kościółka pw. 
Wszystkich Świętych, to tylko kilka 
przykładów, gdzie bez przerwy przy-
bywa butelek, puszek i innych śmieci.

Gmina Szydłów poniosła w ostat-
nim czasie bardzo wysokie koszty 
związane z likwidacją dzikich wysy-
pisk śmieci. Pieniądze te można było 
spożytkować znacznie lepiej, na jakiś 
inny cel publiczny.

Aby skuteczniej walczyć z plagą 
zaśmiecania, Urząd Miasta i Gminy 
Szydłów zakupił w kwietniu br. foto-
pułapki, które zostały zainstalowane 
w kilku miejscach szczególnie chęt-
nie odwiedzanych przez „śmiecia-
rzy”. Kamery te włączają nagrywanie 
po wykryciu ruchu, działają również 
w podczerwieni, co pozwala na na-
grywanie materiału w nocy. Lokali-
zacja fotopułapek co jakiś czas jest 
zmieniana. Być może dzięki tym ka-
merom uda się zidentyfikować i uka-
rać szczególnie uciążliwych „śmie-
ciarzy”, a nasze otoczenie stanie się 
bardziej czyste. (UMiG)

Fotopułapki na śmieciarzy
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Szydłów sprzed 70 lat na zdjęciach
Blisko 18 tysięcy archiwalnych 

zdjęć udostępniło w wersji 
cyfrowej Muzeum im. Przypkow-
skich w Jędrzejowie. Wśród nich 
znalazło się niemal 30 zdjęć z Szy-
dłowa i Grabek Dużych autorstwa 
Tadeusza Przypkowskiego, słynne-
go twórcy zegarów słonecznych.

Zdjęcia z Szydłowa i Grabek opi-
sano jako wykonane w 1952 r. Część 
z nich zapewne tak, ale zdjęcia od-
budowanego Skarbczyka na pewno 
zostały zrobione później, gdyż ten, 
podniesiony został z ruin w 1957 r. 
Zdjęcia te Przypkowski wykonał za-
pewne między 1957 a 1959 rokiem. 
Na elewacji Skarbczyka nie ma jesz-
cze zegara słonecznego, który to ze-
gar, jędrzejowski gnomonik wykonał 
w połowie 1959 r.

Sfotografowane obiekty to: Bra-
ma Krakowska, podnóże zamkowe 
(mury obronne z zamkiem), pałac 
królewski, rynek z ruinami zabudo-

wań i kościołem pw. św. Władysła-
wa, skarbczyk (w tym jedno zdjęcie 
wnętrza), odkrywki skał wapiennych, 
pałac w Grabkach Dużych.

Zdjęcia można obejrzeć wcho-
dząc na stronę internetową Muzeum 

im. Przypkowskich: http://muzeum-
przypkowskich.archeio.pl/

Piotr Walczak

Fot. Tadeusz Przypkowski

Szydłów w projekcie „Miasto w ramie”
Radek Kowalik - twórca projektu 

„Miasto w ramie” zaprojektował 
dwa plakaty z Szydłowem. To kolej-
ne kolaże tego artysty, który łączy 
w swoich pracach archiwalną foto-
grafię z elementami charakterystycz-
nymi dla danej miejscowości i opa-
truje je krótkim hasłem.

Pierwszy plakat przedstawia Bra-
mę Krakowską od strony rynku. Bra-
ma otoczona jest gałązkami ze śliw-
kami i podpisem „SZYDŁÓW polska 
stolica śliwki”. Drugi kolaż przedsta-
wia fotografię murów obronnych z lat 
30. XX w w otoczeniu śliwkowych 
gałązek. Głównym motywem są dwie 
wyciągnięte ku sobie dłonie, jedna 
z nich trzyma owoce. Plakat skomen-
towany jest zdaniem „SZYDŁÓW 
dzieli się tym co najlepsze”.

Radosław Kowalik to animator 
kultury, fotograf, kolekcjoner foto-

które angażują mieszkańców do ak-
tywnego uczestnictwa w życiu miast.
– Projekt „Miasto w ramie” to ko-
lekcja kolaży inspirowanych głów-
nie województwem świętokrzyskim 
–mówi artysta. – Pracuję na archi-
walnych fotografiach lub zdjęciach, 
które wykonuję podczas wizyt w świę-
tokrzyskich miejscowościach. Reali-
zację kolaży rozpocząłem od mojego 
rodzinnego miasta, Suchedniowa, by 
następnie wziąć na warsztat pozo-
stałe wyjątkowe miejsca w regionie. 
W moich pracach staram się oddać 
to co dla konkretnego miejsca naj-
ważniejsze, odwzorować w formie 
graficznej klimat miejsca. Do każde-
go kolażu dołączam krótki, jednozda-
niowy komentarz, który koresponduje 
z warstwą wizualną.

Piotr Walczak

grafii, twórca kolaży, arteterapeuta. 
Specjalizuje się w działaniach na po-
graniczu sztuk wizualnych i kultury, 
dedykowanych lokalnej społeczności, 
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Miejsko-Gminne Centrum Kultury umieściło w Ja-
giellońskim Pałacu Królewskim replikę słynnego 

obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Ma 
przypominać o wizycie króla Władysława Jagiełły 
w Szydłowie w 1410 r., kiedy monarcha podróżował 
z Krakowa na północ, aby rozprawić się z Zakonem 
Krzyżackim.

Władysław Jagiełło wyruszył z Krakowa na wojnę 8 
maja 1410 r. Miesiąc później, 9 czerwca przebywał na 
zamku w Szydłowie, skąd udał się na Święty Krzyż, aby 
modlić się o wiktorię nad Zakonem Krzyżackim. W dn. 15 
lipca 1410 r. na polach Grunwaldu sprzymierzone wojska 
polsko-litewskie stoczyły z Krzyżakami jedną z najwięk-
szych bitew średniowiecznej Europy.

Uwiecznił ją na swoim monumentalnym obrazie Jan 
Matejko. Artysta malował go w latach 1872-1878. Orygi-
nał ma rozmiar 4,26 x 9,87 m. Pomniejszoną reprodukcję 
obrazu ok. 1,5 x 3,0 m oglądać można w Jagiellońskim 
Pałacu Królewskim w Szydłowie.

Szydłów ma niezwykłe związki z pierwszym Jagiello-
nem. Władysław Jagiełło podczas swego panowania wizy-
tował miasto siedemnaście razy, najwięcej spośród innych 
polskich królów. Za jego panowania powstał południowy, 
reprezentacyjny człon zamku królewskiego, zwany obec-
nie Jagiellońskim Pałacem Królewskim. Wieloletnie bada-

„Bitwa pod Grunwaldem” w Szydłowie

nia naukowe pod kierunkiem archeologa Tomasza Olszac-
kiego wykazały, że jest to jedyna na ziemiach polskich, 
nieprzekształcona w późniejszych wiekach, średniowiecz-
na rezydencja królewska. Zniszczone lub całkowicie prze-
budowane zostały inne obiekty tego typu, a autentyczną 
siedzibę królewską z tego okresu, można podziwiać jedy-
nie w Szydłowie. Wiedzę z tego zakresu znakomicie moż-
na uzupełnić w powstałym w 2019 r. Muzeum Zamków 
Królewskich mieszczącym się na dziedzińcu zamkowym 
w zabytkowym budynku Skarbczyka.

Piotr Walczak

Balony nad stolicą śliwki
5 czerwca, póź-

nym popołu-
dniem, można było 
podziwiać uno-
szące się nad Szy-
dłowem balony na 
gorące powietrze. 
Spektakl trwał oko-
ło dwóch godzin, 
a publiczność mo-
gła oglądać zarów-
no starty u podnóża 
zamku jak i lądo-
wania przy ulicy 
Kieleckiej pod mu-
rami. Widowisko 
zapewnił Mościcki 
Klub Balonowy. 
Zdjęcia z przelotów 
wykonał Sławek 
Rakowski / Powiat 
Staszowski z drona.
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W niezwykłym miejscu, jakim dla Szydłowa jest 
Kościół pw. Wszystkich Świętych, odbył się kon-

cert muzyki barokowej.
Odbył się 27 czerwca w dzień imienin św. Władysła-

wa – patrona szydłowskiej parafii – dopełnił dzień odpustu 
parafialnego. Odsłonięte freski najstarszego kościoła spra-
wiają, że przebywający w jego wnętrzu odczuwa klimat 
przeszłości i poddaje się sakralnemu przekazowi malowa-
nej na ścianach Biblii. W takiej to atmosferze mistycznego 
skupienia został umieszczony koncert muzyczny.

Siostra zakonna Hanna Szmigiel-
ska, organistka kościoła katedralnego 
w Kielcach, wykonała mszę Fran-
cois Couperin – franc. kompozytora 
z przełomu XVII i XVIII w. Nowo na-
byte przez parafię organy z dobudo-
wanym urządzeniem komputerowym 
(sampling), dającym możliwości 
dźwiękowe organów z całej Europy, 
pozwoliły na uzyskanie efektów mu-
zycznych organów barokowych Sil-
bermanna z 1735 r. Miękkie brzmie-
nia wydobywające się spod palców 
siostry Hanny przekazały piękno mu-
zycznego zamysłu kompozytora.

Kolejne części kompozycji miały 
zróżnicowany charakter, jedne wpro-

Koncert muzyki organowej
wadzały w po-
wagę, inne przez 
swoją taneczność 
budziły radość. 
Koncert ubogacił 
też śpiew zespołu 
muzyki dawnej – Scholi Cantorum Kielcensis. Poszczegól-
ne organowe części mszy zostały przedzielone fragmenta-
mi chorału gregoriańskiego. Piękne, czyściutkie i subtelne 
brzmienia średniowiecznej muzyki a cappella przenosiły 

słuchaczy w XIV w. – w czas 
malowania biblii dla ubogich 
w Kościele pw. Wszystkich 
Świętych.

Po skończonym koncercie je-
den ze słuchaczy, prof. Krzysz-
tof Kluszczyński z Katowic po-
dzielił się takim skojarzeniem, 
że śpiewająca Schola Cantorum 
Kielcensis to anioły, które zeszły 

ze ścian kościoła, 
aby pogłębić pięk-
no i głębię przeka-
zu muzycznego. 
Ks .  P roboszcz 
Ryszard Piwowar-
czyk podziękował 
wykonawcom za 
piękną muzykę, 
a słuchaczom za 
obecność. Cieszył 

się, że koncert się podobał, o czym świadczyły gromkie 
brawa przybyłej publiczności.

Podziękowanie dla Pana Franciszka Dardy za podaro-
wanie koncertowego sprzętu muzycznego.

Adam Kluszczyński 

W dn. 31 października i 1 listo-
pada członkowie Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej prze-
prowadzili kwestę na cmentarzu pa-
rafialnym w Szydłowie. Kwestę zor-
ganizowano po raz dwudziesty.

Zebrano 5.761,39 zł. Zebrane fun-
dusze przeznaczone są na renowację 
nagrobków oraz innych obiektów 
architektonicznych na cmentarzu, 
w tym muru cmentarnego. TPZS

20. kwesta na cmentarzu w Szydłowie
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W dn. 17 X 2021 r., po mszy św. o godz. 16-ej, w ko-
ściele pw. św. Władysława w Szydłowie odbył się 

koncert pieśni religijnych „Błogosławiona jesteś, pełna 
łaski”. Wystąpiły sopranistki: Renata Drozd i Sylwia 
Ziółkowska, Przemysław Rudkowski – pianista.

Organizatorem koncertu było Towarzystwo Przyja-
ciół Ziemi Szydłowskiej, wsparte hojnością darczyńców, 
w większości członków i sympatyków TPZS. W koncercie 
przygotowanym przez Renatę Drozd każda pieśń m.in. Ch. 
Gounod „Ave Maria” (duet), „Usłysz Bożej Matki głos”, 
„Z dawna Polski tyś Królową, Maryjo” była poprzedzona 
wierszem m.in.: „Kapliczka” Jan Zmrok, „Salve Regina” 
Teofil Lenartowicz, „Niepokalana” Władysław Orkan. 

Bogactwo treści i głębia linii melodycznej pieśni ma-
ryjnych stawia głębokie wymagania wykonawcom takie 
jak: piękna barwa, ciepłe brzmienie, czystość intonacji 
i wyczucie dramaturgii utworu. Tymi umiejętnościami 
dysponowały wykonawczynie koncertu. 

Renata Drozd – sopran, uzyskała dyplom z wyróżnie-
niem na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycz-
nej w Łodzi. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. 
półfinalistka Konkursu Wokalnego Belvedere w Wiedniu. 
Koncertowała po Szwecji, Danii, Norwegii, Niemczech 
z programem „Glanzlicher Operette” z orkiestrą pod dy-
rekcją Marka Tracza. Była solistką Teatru Muzycznego 
w Lublinie, w którym kreowała główne partie operowe 
i operetkowe. W 2017 r. otrzymała od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej od-
znakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

Drugim sopranem była Sylwia Ziółkowska – „Szydło-
wianka z Brzezin” – absolwentka Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a wcześniej 
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Ró-
życkiego w Kielcach w klasie śpiewu Renaty Drozd. 

Wykonywane utwory przy akompaniamencie na pianinie 
cyfrowym przez Przemysława Rudkowskiego wprowa-
dzały w stan głębokiego uduchowienia licznych słuchaczy. 
Bardzo przekonujące w swym przekazie muzyczno-reli-
gijnym były wykonania na dwa głosy. Dopasowane barwy 
głosów w różnych natężeniach dynamicznych zgłębiały 
ekspresję myśli muzycznej zamysłu kompozytorskiego.

Koncert był wielka ucztą duchową, z niezwykła at-
mosferą i wspólnym śpiewaniem pieśni. Na bis artyści 
przygotowali „Barkę”, ukochaną pieśń Św. Jana Pawła II, 
która została zaśpiewana wspólnie z uczestnikami koncer-
tu. Było to piękne podsumowanie koncertu na cześć 43. 
rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej składa 
serdeczne podziękowania darczyńcom za wsparcie finan-
sowe oraz ks. proboszczowi Ryszardowi Piwowarczyko-
wi, za użyczenie kościoła na ten wspaniały koncert.

Adam Kluszczyński

Koncert maryjny  Promocja na piątkę

Na podstawie porozumienia z Biblioteką Naro-
dową, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

w Szydłowie uruchomiła Cyfrową Wypożyczalnię 
Publikacji Naukowych ACADEMICA.

System Academica umożliwia korzystanie na chwi-
lę obecną z 3,5 mln. elektronicznych wersji publikacji 
ze wszystkich dziedzin wiedzy. Utwory z domeny pu-
blicznej są dostępne w otwartym Internecie, natomiast 
publikacje chronione prawem autorskim są udostęp-
nione bezpłatnie na terminalu w bibliotece.

M-GBP w Szydłowie zaprasza do korzystania 
z Academiki.

M-GBP w Szydłowie

Ni e t y p o w ą 
p r z e s y ł k ę 

otrzymało w grud-
niu br. Miejsko-
-Gminne Centrum 
Kultury w Szydło-
wie. List nadany 
został na poczcie 
w Dąbrowie Tar-
nowskiej. Kiedy 
p racownik  M-
-GCK otworzył 
kopertę,  wypa-
dła z niej pięcio-
złotówka. W środ-

ku był jeszcze bilet na zwiedzanie Szydłowa sprzed 
około 10 lat i liścik następującej treści:

Wiele lat temu nie zapłaciłam należności 
za korzystanie z toalety co niniejszym reguluję.

Informację o przesyłce zamieściliśmy w mediach 
społecznościowych i rozesłaliśmy do mediów, a ta 
szybko stała się wiralem udostępnianym poprzez Fa-
cebook, ogólnopolskie media i portale internetowe, 
m.in. Radio ZET, SuperExpress, Radio Eska, Onet 
Podróże, WP Turystyka, Gazeta Podróże, Gazeta Wro-
cławska, ASZ Dziennik, naTemat, DobreWiadomości 
czy Demotywatory. Takich zasięgów reklamowych 
Szydłów nie miał już dawno, a w dodatku, praktycznie 
za darmo. 

PW
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Plener Magiczne Miasteczko Szydłów 2021
Międzynarodowy Plener Ma-

larski „Magiczne Miastecz-
ko Szydłów 2021” zorganizowa-
ny przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Szydłowskiej trwał od 17-26 
września.

Został objęty patronatem hono-
rowym oraz wsparciem finansowym 
przez Wojewodę Świętokrzyskiego, 
Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego oraz Starostę Staszow-
skiego. Patronat medialny nad wy-
darzeniem objęli: Echo Dnia, Radio 
Kielce, TVP Kielce oraz Tygodnik 
Nadwiślański.

W tegorocznym plenerze wzięli 
udział artyści z Polski, jak i z zagra-
nicy. Prace malowali prof. Joanna 
Gołaszewska, dr Wojciech Szybist, dr 
Antonina Janus, Laura Gutowska, Ta-
deusz Blicharz, Ditta Peters-Czapla, 
Maria Fuks, Ajdyn Łazimow, Tatia-
na Pytkowska, Anna Warda, Michał 
Żądło, Mieczysława Izdebska-La-
zorek oraz Bartłomiej Michałowski 
oraz pięciu malarzy ze stowarzysze-
nia Kam Art z Mołdawii: Jurij Salko, 
Svetlana Cojuhari, Tatiana Frunze, 
Marina Grosu, Alexandr Alavatchi.

Organizatorzy zapewnili twórcom 
sporo atrakcji jakimi były wycieczki 
po okolicy. W dniach 18-19 września 
malarze mieli okazję wziąć udział Eu-
ropejskich Dniach Dziedzictwa 2021, 
które odbyły się pod hasłem „Smaki 
Dziedzictwa”. 

– Choć pogoda nie rozpieszcza-
ła udało się wygospodarować kilka 
chwil na zwiedzanie – powiedziała 
kurator wystawy, Katarzyna Ciepie-
la. – Wraz z artystami wybraliśmy się 
do Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka 
w Krzywołęczy, i muszę przyznać, że 
praca hutników oraz proces techno-
logiczny wytapiania i wydmuchiwa-

nia szkła zrobiła na naszych gościach 
ogromne wrażenie. Dzięki uprzejmo-
ści Pana Wrześniaka mieliśmy okazję 
odwiedzić Zakątek Świętokrzyski, zo-
baczyć panoramę okolicy z Piramidy, 
zjeść wspólny posiłek z gospodarzem. 
Każdy z uczestników spotkania otrzy-
mał szklany upominek. Nie mniej cie-
kawie było w pałacu i w browarze 
w Kurozwękach oraz rytwiańskiej 
Pustelni Złotego Lasu.

23 września artyści otrzymali za-
proszenie na zwiedzanie pracowni 
prof. Mariana Czapli, od Ditty Pe-
ters-Czapli. Był to wieczór pełen 
ekscytujących wrażeń. Artyści mogli 
usłyszeć historie z życia i twórczości 
profesora z ust najbliższych mu osób. 

Spotkanie to wprowadziło niepowta-
rzalny nastrój, zjednoczyło grupę 
i było istotnym doświadczeniem dla 
uczestników pleneru. Mieli moż-
liwość zobaczyć obrazy profesora 
oraz materiały archiwalne w postaci 
filmów i katalogów zrealizowanych 
i wydanych za jego życia.

W dn. 25 września odbyło się 
ognisko w otoczeniu kamieniołomu 
u Pana Mariana Lesiaka, założyciela 
Szydłowskiego Towarzystwa Strze-
leckiego, w którym udział wzięli ma-
larze i członkowie TPZS.

26 września na zakończenie ple-
neru  obrazy trafiły do szydłowskie-
go zamku, w którym o godz. 17:00 
odbył się wernisaż. Zamek zamienił 
się w galerię sztuki, pełną artystów, 
płócien, sztalug i zaproszonych gości. 
Czekały na nich lokalne smakołyki 
ze śliwką w roli głównej oraz lamp-
ka wina z Winnicy Avra. Przepysz-
ne pączki ze śliwkami przygotowała 
Piekarnia Cukiernia Krzysztof Sojda 
ze Staszowa. O oprawę roślinno-
-świetlną zadbał Tomasz Schab.

W trakcie wernisażu zostało pod-
pisane porozumienie między Stowa-
rzyszeniem Twórczym KAM ART, 
a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi 
Szydłowskiej. Jest to niezwykle waż-

ne wydarzenie, które otwiera nowe 
horyzonty na współpracę artystyczną 
i kulturową pomiędzy stowarzysze-
niami.

Zwieńczeniem artystycznego wie-
czoru był koncert Marka Piekarczyka 
Akustycznie, który wraz z kolega-
mi z zespołu Tadeuszem Apryjasem 
oraz Jackiem Borowieckim, zapre-
zentowali ballady rockowe, piosenki 
Skaldów, Czerwonych Gitar i innych 
wykonawców, we własnej aranżacji. 
Warto zaznaczyć, że było to pierw-
sze tego typu muzyczne wydarzenie 
na królewskim zamku. Co ciekawe, 
wcześniej znany wokalista i jego to-
warzysze sami chętnie uczestniczyli 
w wernisażu. Rozmawiali z artystami 
i gośćmi oraz dzielili się swoimi spo-
strzeżeniami na temat namalowanych 
obrazów. Organizatorzy i artyści są 
bardzo zadowoleni z tegorocznego 
pleneru.

Wernisażu nie udałoby się zreali-
zować w zamku, gdyby nie osobista 
pomoc burmistrza Szydłowa Andrze-
ja Tuza.

Podziękowanie składamy rów-
nież Agnieszce Wierzbickiej-Baxter, 
właścicielce Butiku Śliwkowego 
w Szydłowie za udostępnienie lokalu 
w czasie pleneru i po wernisażu.

Serdecznie dziękujemy Mariannie 
Panok – właścicielce Siedliska Vin-
cent w Grabkach Dużych oraz Janowi 
Klamczyńskiemu za udostępnienie 
lokali na potrzeby plenerowiczów.

Anna Basa-Schab
Zdjęcia z wernisażu ze zbiorów TPZS
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Archeolog Tomasz Olszacki 
przeprowadził na terenie kom-

pleksu zamkowego w Szydłowie 
kolejne badania, podczas których 
dokonano ciekawych odkryć. 

Badania po północnej stronie za-
łożenia zamkowego przeprowadzone 
zostały na przełomie października 
i listopada 2021 r. Ich celem było od-
słonięcie fortyfikacji za budynkiem 
Skarbczyka. Poprzednie eksploracje 
w tym rejonie wykazały, że mury 
obronne biegły tuż przy krawędzi 
skarpy opadającej w stronę rzeczki 
Ciekącej. Stwierdzono również, że 
do murów tych przylegają kolejne, 
prostopadłe względem obwodowego. 
Nieznana była ich funkcja. Mogło się 
okazać, że jest to jakiś budynek, być 
może, domniemana Brama Wodna.

W tym roku Tomasz Olszacki 
kontynuował badania z pomocą stu-
dentów archeologii Szymonem Wa-
żyńskim (UAM Poznań) i Mikołajem 
Rydzem (Uniwersytet Warszawski). 
Założono jeden wykop, który miał 
zweryfikować charakter dostawio-
nych, względem obwodowego, mu-
rów.

Po odsłonięciu fundamentów oka-
zało się, że do muru obwodowego 
dobudowana jest przypora o długo-
ści 1,80 m i szerokości 1,30 m. Ko-
lejnych należy się więc spodziewać 
na całej długości skarpy. Miały one 
funkcję stabilizującą mur obwodowy 

Kolejne odkrycia na zamku
i są nieco młodsze od niego, ale także 
XV-wieczne.

Podczas wykopalisk znaleziono 
ceramikę z XIV wieku. Natrafiono 
również na warstwę, z której wydo-
byto mnóstwo fragmentów zielonych 
kafli piecowych, zdobionych orna-
mentami florystycznymi i geome-
trycznymi. Warstwa ta związana jest 
z porządkowaniem zamku po jego 
pożarze w pierwszej połowie XVII 
wieku.

Jednak najciekawsze artefakty ar-
cheolodzy znaleźli w warstwie zwią-
zanej z destrukcją zamku w wiekach 
późniejszych. To pięknie zachowane, 
renesansowe detale architektoniczne. 
Można je już oglądać w lapidarium 
jagiellońskiego pałacu królewskiego.

Badania zostały sfinansowa-
ne przez Świętokrzyskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Kielcach przy wsparciu samorządu 
Miasta i Gminy Szydłów.

O ostatnich badaniach Tomasz Ol-
szacki opowiada w filmie „Archeolog 

w Szydłowie” vol. 13 dostępnym na 
kanale YouTube Miasta i Gminy Szy-
dłów.

Piotr Walczak

Zdjęcia detali: Tomasz Olszacki
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Jadąc drogą nr. 765 z Szydłowa do Staszowa w miej-
scowości Mokre, przy drodze po lewej stronie znaj-

duje się niewielki obelisk upamiętniający potyczkę, 
którą stoczyli partyzanci z okupantem. 

Pomnik poświęcony jest Batalionom Chłopskim. 
Umieszczono na nim napis: W tym miejscu dnia 17 lip-
ca 1944 r. oddz. partyzancki BCh Piotra Pawliny rozbił 
kolumnę hitlerowską. Na górze tablicy wyryty jest orzeł 
w koronie, a na dole data „Mokre 13.05.1951 r.” Upa-
miętnia on akcję oddziału Batalionów Chłopskich pod do-
wództwem Piotra Pawliny ps. „Piotr” – „Wolski”, który 
zaatakował i całkowicie rozbił składającą się z kilku sa-
mochodów kolumnę niemieckiej żandarmerii. Zginęło 18 
żandarmów, 10 zostało rannych, kilkunastu zostało wzię-
tych do niewoli.

Na początek kilka słów o sa-
mych Batalionach Chłopskich. Ba-
taliony Chłopskie były, obok Armii 
Krajowej, najliczniejszą formacją 
zbrojnego podziemia w latach II 
wojny. Według szacunków pocho-
dzących z różnych źródeł liczyły 

od 113 do 200 tys. żołnierza pod bronią. Dla porównania 
Armię Krajową w 1944 r. (po akcji scaleniowej) obliczano 
na około 300 tys. wojska. W 1944 oddziały Batalionów 
Chłopskich liczyły około 160 tysięcy żołnierzy będąc, 
drugą po Armii Krajowej, co do wielkości, formacją kon-
spiracyjną w Polsce. Głównym celem Batalionów Chłop-
skich, podobnie jak Armii Krajowej, była obrona ludności 
polskiej wsi przed terrorem okupacyjnym oraz eksploata-
cją gospodarczą. Na terenie Kielecczyzny funkcjonował 
III Kielecki Okręg Batalionów Chłopskich obejmujące 
terytorium przedwojennego województwa kieleckiego. 
Na jego czele stał Stanisław Jagiełło „Szuwara”. Jeden z 
oddziałów powstał w powiecie stopnickim, był to Oddział 
Partyzancki BCh „Piotr”. Początkowo dokonywał jedynie 
akcji na majątki pozostające pod zarządem niemieckim. 
Działania bojowe na dużą skalę rozpoczął od ataku na 
więzienie w Pińczowie. Następnie brał udział w bitwach 
m.in.: pod Mokrem, pod Strzelcami i pod Słupią.

Lecz co się takiego wydarzyło 17 lipca 1944 roku?
Po nieudanych akcjach w Rakowie i Życinach oddział 

Piotra Pawliny udał się w stronę lasu mokrzańskiego, tam 
postanowili poczekać na jakiś transport lub kolumnę nie-
miecką. Chcieli pozyskać broń do dalszej walki. W lesie 
spędzili cały dzień – nic się nie działo. Postanowili na noc 
zejść do pobliskiej miejscowości – wsi Ponik. Rankiem 
17 lipca1944 roku Piotr wraz z 40 ludźmi, powrócili do 
lasu pod miejscowość Mokre. Miejsce na zasadzkę nie 
było idealne, ponieważ las na polecenie niemieckie przy 
drodze był wyrąbany na przestrzeni około 50 m w głąb, 

ponadto szosa położona była znaczniej wyżej. W wypad-
ku ataku Niemcy mogli zeskoczyć do rowu z przeciwnej 
strony szosy i strzelać do atakujących ich partyzantów. 
Pomimo rozlokowania oddziału wzdłuż drogi, były luki. 
Komendant widząc, że ma za mało ludzi posłał gońca po 
dodatkowe wsparcie. W sumie w akcji brały udział cztery 
plutony: „Artur”, „Krawiec”, „Sęp” i „Adek”. 

Potyczka w 1944 r. pod miejscowością Mokre

Fot. M. Wolny-Boś

I faza walki
Około godziny 8 rano nadjechała zwarta, zmotoryzo-

wana kolumna niemiecka od strony Staszowa. W jej skład 
wchodziło pięć samochodów ciężarowych, jeden osobo-
wy i dwa motocykle z przyczepami. Kiedy kolumna zna-
lazła się na wysokości partyzantów Ci otworzyli ogień 
ze wszystkiej broni jaką mieli, a były to między innymi 
karabiny maszynowe – „pepeszki”. Wielu Niemców nie 
zdążyło nawet zeskoczyć z samochodów, inni uciekali do 
rowu z prawej strony szosy, lecz z tamtej strony również 
był rozlokowany pluton. Niemcy zaczęli uciekać w pola 
– tam również czekała niespodzianka w postaci kolejne-
go plutonu. Jednak jeden z motocykli cały czas odpierał 
ogień plutonów „Wolskiego”, ale rzucono w ich kierunku 
granat i ostatni pojazd w ten sposób został pokonany. Po 
niedługim czasie walka się skończyła. Zostało zabitych 18 
Niemców, 10 ciężko rannych, a siedmiu poddało się do 
niewoli. Z partyzantów natomiast nikt nie ucierpiał. Par-
tyzanci samochodami wjechali do lasu, gdzie czekały już 
na nich podstawione furmanki z pobliskiego Ponika. W sa-
mochodach było wszystko czego Bataliony potrzebowały, 
aby przeżyć i planować kolejne akcje. Jak pisze sam Piotr 
Pawlina w swojej książce „Było tam wszystko czego party-
zanci nasi mogli zapragnąć w tych warunkach: konserwy, 
sery, wędliny, a nawet kilka żywych kur i trzy warchlaki 
oraz tytoń, cygara, papierosy i niemały zapas świetnych 
wódek. Poza tym dużo zapasowej bielizny, obuwia i róż-
nych innych sort mundurowych, nie mówiąc już o broni 
i dużej ilości zapasowej amunicji. Ponadto w skórzanych 
teczkach znajdowało się ponad sto tysięcy złotych. Tymi 
to pieniędzmi pierwszy raz wypłaciłem żołd moim żołnie-
rzom.” Samochód z zabitymi i wziętymi do niewoli Niem-
cami odjechał w stronę Szydłowa i kiedy wydawało się, 
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że już jest po wszystkim, od strony Kurozwęk nadjechały 
trzy ciężarówki załadowane hitlerowcami. Prawdopodob-
nie zostali zawiadomieni o rozbiciu kolumny samochodo-
wej, bo bardzo szybko przegrupowali się z samochodów 
i rozpoczęli atak w kierunku skraju lasu mokrzańskiego. 
Było ich około 60. 

II faza walki
Rozpoczęła się druga faza walki pod Mokrem. Na po-

moc „Sępowi” przyszedł pluton „Krawca”, który zajął sta-
nowiska na cyplu lasu od strony Kurozwęk i z lewej strony 
ostrzelał wroga. Natomiast „Artur” z plutonem weszli na 
tyły wroga, aby odciąć drogę do Kurozwęk, skąd nadcho-
dziło natarcie. Z kolei „Adek” z plutonem ubezpieczał i 
odtransportowywał w głąb lasu wozy z łupami. Sam do-
wódca oddziału partyzanckiego Batalionów Chłopskich 

Piotr Pawlina pisze tak: „Artur niespodziewanie otrzymał 
do pomocy kilku dobrze uzbrojonych bechowców z placów-
ki oględowskiej, przybyłych pod dowództwem Jana Maja 
„Koniczyny”. Sam kierowałem kontrnatarciem. Leżąc za 
jakimś wykrotem, obserwowałem walkę […] Myśmy byli 
na skraju lasu, a wróg nacierał z otwartego pola. Trzeba 
jednak przyznać, że Niemcy znali rzemiosło wojenne i nie 
ustępowali, dopóki nie zauważyli okrążenia. „Arturowi” 
bowiem udało się obejść lewe skrzydło tyraliery niemiec-
kiej, ale i oni zrozumieli w porę nasz plan. Zorientowawszy 
się jak wielkie grozi im niebezpieczeństwo, pośpiesznie, 
aczkolwiek w porządku wycofali się do Kurozwęk.”

Bitwa pod Mokrem się zakończyła bezwzględnym 
zwycięstwem „Piotra” i jego partyzantów. 

Marta Wolny-Boś

„Działaj Lokalnie” to program 
Polsko-Amerykańskiej Fun-

dacji Wolności realizowany od 2000 
roku przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce, którego celem jest 
aktywizowanie lokalnych społeczno-
ści wokół różnych zagadnień o cha-
rakterze dobra wspólnego. Realizacji 
Programu służy organizowanie kon-
kursów grantowych, w ramach któ-
rych wspierane są projekty inicjujące 
współpracę mieszkańców z małych 
miejscowości. Do wzięcia udziału 
w projekcie zgłaszać mogą się sto-
warzyszenia, instytucje, organizacje 
pozarządowe, jak również grupy nie-
formalne.

Na terenie powiatu staszowskie-
go funkcję Ośrodka Działaj Lokalnie 
pełni Fundacja Aktywizacji i Roz-
woju. Jest to jedno z działań, jakie 
prowadzi funkcjonująca już 16 lat 
FARMa stawiająca sobie za cel ak-
tywizację mieszkańców naszego 
regionu i pobudzanie ich do działa-
nia. Jako Ośrodek Działaj Lokalnie 
każdego roku FARMa przeprowadza 
konkurs grantowy na dofinansowanie 
najbardziej interesujących i cieka-
wych projektów inicjujących współ-
pracę mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego.

Na przestrzeni 9 lat Ośrodek do-
finansował ponad 100 projektów 
łączną kwotą przekraczającą 400 000 

„Działamy Lokalnie” w powiecie staszowskim
zł. Projekty, które otrzymały granty 
skierowane były do osób w każdym 
wieku, a ich tematyka była bardzo 
różnorodna. Trudno jest wymienić, 
a tym bardziej opisać je wszystkie! 
Ich uczestnicy tworzyli ścieżki edu-
kacyjne, brali udział w konwentach 
gier planszowych, tworzyli miejsca 
spotkań, uczyli się zdrowego stylu 
życia, a nawet gotowania i piecze-
nia tradycyjnego chleba. W ramach 
„Działaj Lokalnie” organizowane 
były także wycieczki, festyny, kon-
kursy, spektakle teatralne i wydarze-
nia tematyczne. 

Znaczna większość tych inicja-
tyw mogła odbyć się właśnie dzięki 
środkom otrzymanym z grantów. Jest 
to szczególnie istotne w przypad-
ku grup, które chcą działać na rzecz 
dobra wspólnego, ale utrudnia im to 
brak środków finansowych.

Co roku środki Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności przekazywa-
ne są każdemu partnerowi uczest-
niczącemu w Programie. Ponadto 
dodatkowo każdy Ośrodek pozyskuje 
samodzielnie środki na sfinansowanie 
części kosztów prowadzenia konkur-
su. „Działaj Lokalnie” nie mogłoby 
istnieć w powiecie staszowskim bez 
partnerów, sponsorów i darczyńców. 
Każdego roku ich liczba się zwiększa 
– tak samo jak całkowita pula środ-
ków przeznaczonych na granty.

Tegoroczne projekty są niezwy-
kle zróżnicowane i wśród nich każdy 
znajdzie coś dla siebie. O projektach 
z Gminy Szydłów można przeczy-
tać na łamach niniejszego „Kuriers”. 
Prowadzenie programu przez Ośro-
dek Działaj Lokalnie, Fundację Akty-
wizacji i Rozwoju FARMa jest moż-
liwe dzięki: 

Organizatorom: Polsko-Amery-
kańska Fundacja Wolności, Akade-
mia Rozwoju Filantropii w Polsce 

Partnerom medialnym: Tygodnik 
Nadwiślański, Radio Kielce, Radio 
Leliwa, Echo Dnia Świętokrzyskie

Partnerom darczyńcom: Arkon-
Design, Starostwo Powiatowe w Sta-
szowie, Nadleśnictwo Staszów - Lasy 
Państwowe, Grupa Azoty Kopalnie 
i Zakłady Chemiczne Siarki „Siar-
kopol” S.A., „RafBud” Rafał Wyka, 
Varmil oraz gminom: Miasto i Gmi-
na Połaniec, Gmina Bogoria, Gmina 
Łubnice, Gmina Rytwiany, Miasto 
i Gmina Staszów, Miasto i Gmina 
Szydłów.

Aktualne informacje na temat pro-
jektów odbywających się w ramach 
„Działaj Lokalnie” znaleźć można na 
stronie http://www.fundacjafarma.pl/ 
w zakładce „Działaj Lokalnie”. Za-
praszamy!

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju
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Szanowni Mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego!

Od dłuższego czasu Policja Świętokrzyska z niepoko-
jem obserwuje wzrost liczby przestępstw, których 

ofiarami padają ludzie starsi, samotnie mieszkający i czę-
sto nazbyt ufne. Najczęściej są to oszustwa, wymuszenia 
oraz kradzieże. Oszuści podszywają się pod krewnych 
lub znajomych, pracowników socjalnych, przedstawicieli 
ZUS-u, zakładu energetycznego, osoby zajmujące się tzw. 
handlem domowym, a ostatnio nawet policjantów. Często 
osoby starsze za swoją ufność i szczere intencje płacą utra-
tą dorobku całego życia!

Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o kilku podstawo-
wych zasadach:

1. Nie każdy, kto dzwoni lub puka do drzwi, ma uczciwe 
zamiary.

2. Nigdy nie przekazujcie żadnych pieniędzy osobom 
obcym, którzy podają się przez telefon za członków 
rodziny, takie informacje należy dokładnie sprawdzić.

3. Nie udzielajcie przez telefon żadnych informacji do-
tyczących danych osobowych, numerów kont banko-
wych oraz haseł do nich.

4. Nie odpowiadajcie na nieznane telefony i SMS-y in-
formujące o rzekomych wygranych. Nie wierzcie Pań-
stwo w żadne fantastyczne okazje! Nie ma takich!

5. Uważajcie na oszustów nakłaniających do otwierania 
nowych kont bankowych pod pretekstem pomocy po-
licjantom. Policja nigdy nie naraża obywateli na utratę 
mienia i nie wykorzystuje pieniędzy osób prywatnych 
do swoich działań.

6. Funkcjonariusze Policji nigdy przez telefon nie proszą 
o przekazanie pieniędzy lub przesłanie ich na jakie-
kolwiek konto w ramach pomocy w działaniach poli-
cyjnych.

W razie jakichkolwiek podejrzeń lub wątpliwości powia-
domcie Policję dzwoniąc na nr 112.

Apelujemy również do osób młodych – informujcie Wa-
szych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą 
wykorzystać ich ufność i życzliwość. Powiedzcie im jak 
zachować się w sytuacji, kiedy ktoś dzwoni do nich z proś-
bą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćcie uwagę 
na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że 
mieszkają samotnie.

W trosce o bezpieczeństwo Wasze i Waszych bliskich pro-
simy o ostrożność i rozwagę.

Policja Świętokrzyska

Apel Policji
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