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Inscenizacja Drogi Krzyżowej od-
była się w Szydłowie 10 kwietnia 

2022 r. w Niedzielę Palmową. Po 
dwuletniej przerwie, wierni znów 
mogli uczestniczyć w niezwykłym 
Misterium Męki Pańskiej.

Szydłowska Pasja organizowana 
jest corocznie od 2011 r. Wyjątkiem 
były ostatnie dwa lata, kiedy wyda-
rzenie nie odbyło się ze względu na 
pandemię. Podobnie jak poprzednie, 
tak i tegoroczną edycję wydarzenia 
zorganizowało Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznych „Avito Vi-
vit Honore” we współpracy z Parafią 
Rzymskokatolicką i Miejsko-Gmin-
nym Centrum Kultury w Szydłowie.

Poszczególne stacje Drogi Krzy-
żowej miały miejsce przy Wikarówce, 
ul. Kościelnej, w Rynku, ul. Targo-
wej, Łokietka, Kazimierza Wielkiego 
i wreszcie, z najbardziej przejmującą 
sceną ukrzyżowania, przy kościele 
Wszystkich Świętych. Wszystkie 14 
stacji odtworzone zostały z dbałością 
o szczegóły, zarówno pod względem 
historyczności strojów aktorów, kwe-
stii wypowiadanych po łacinie, jak 
i dodatkowych efektów wzmacniają-
cych realizm spektaklu. W tym roku, 
obok Chrystusa, ukrzyżowani zostali 
także dwaj złoczyńcy.

Patronat nad wydarzeniem objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzej Tuz, a inscenizacja była 
współfinansowana z środków Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

Piotr Walczak
Zdjęcia: Sylwester Celejowski

Droga Krzyżowa Szydłów 2022
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Otworzono Posterunek Policji w Szydłowie
W Szydłowie, po 10 latach przerwy, znów funkcjo-

nuje Posterunek Policji. W dn. 8 kwietnia 2022 r. 
nastąpiło uroczyste otwarcie reaktywowanej jednostki. 

Poprzedni posterunek policji w Szydłowie funkcjo-
nował do końca listopada 2012 r. Po przeprowadzeniu 
w 2016 r. konsultacji społecznych, mieszkańcy Gminy 
Szydłów zgłosili postulat reaktywacji jednostki policji. 
Gmina Szydłów przekazała na ten cel działkę wraz z bu-
dynkiem po byłym posterunku. Wykonała także i sfinan-
sowała dokumentację projektową modernizacji budynku.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach przepro-
wadziła w 2021 roku remont budynku dostosowując go 
do obecnie obowiązujących standardów. Koszt inwestycji 
wyniósł 1 mln 426 tys. zł. Powierzchnia użytkowa budyn-
ku administracyjnego wynosi 88 metrów kwadratowych. 
W budynku znajduje się poczekalnia, pokój przyjęć intere-
santa, pokoje biurowe, pomieszczenie gospodarcze, szat-
nia z węzłem sanitarno-higienicznym oraz serwerownia. 
Całkowicie przebudowane zostało otoczenie posterunku. 
Powstał m.in. garaż oraz parking. 

W uroczystości, której gospodarzem był Komendant 
Powiatowy Policji w Staszowie mł. insp. Grzegorz Maj-
sak, wzięli udział: poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka, Wojewoda 
Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Z-ca Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr Agata Malasińska-
-Nagórny, Starosta Staszowski Józef Żółciak, Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Szydłowie Katarzyna Skuza, Skarbnik 
Gminy Szydłów Alicja Kłonicka, Kapelan Komendy Po-
wiatowej Policji w Staszowie ks. Wiesław Kowalewski, 
policjantki i policjanci.

Po przywitaniu gości nastąpiło symboliczne otwarcie 
reaktywowanej jednostki policji. Kierownik Posterunku 
Policji w Szydłowie asp. szt. Tomasz Bilski złożył meldu-
nek o objęciu stanowiska służbowego Z-cy Komendanta 
Wojewódzkiego w Kielcach insp. dr Agacie Malasińskiej-
-Nagórny. Pani Komendant, po przyjęciu meldunku, wrę-
czyła Kierownikowi klucze do Posterunku.

Jak podkreślali uczestnicy uroczystości, reaktywacja 
Posterunku Policji w Szydłowie z pewnością wpłynie na 
wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społecz-
ności. Burmistrz Andrzej Tuz powiedział, że otwarcie po-
sterunku to duże wydarzenie dla Miasta i Gminy Szydłów. 
Życzył policjantom sukcesów w codziennej pracy i dekla-
rował dobrą współpracę ze strony samorządu. 

Po części oficjalnej, Kierownik Posterunku asp. szt. To-
masz Bilski oprowadził uczestników po nowo otwartym 
obiekcie. Stan etatowy jednostki to ośmioro funkcjonariu-
szy.

Piotr Walczak
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Pomagamy Ukrainie
Mieszkańcy naszej gminy wspa-

niale włączyli się w pomoc dla 
Ukrainy. Praktycznie od pierwszych 
dni barbarzyńskiej agresji Rosji na 
Ukrainę, kiedy do Polski zaczęła na-
pływać fala uchodźców, mieszkańcy 
zaczęli dostarczać dla nich pomoc rze-
czową, najpierw do Miejsko-Gminne-
go Centrum Kultury, później także do 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Zbiórkę prowadziła 
również Szkoła Podstawowa w Sol-
cu, sołtysi Rudek, Korytnicy, Potoka 
(wspólnie z OSP i KGW), Mokrego. 
Dwukrotnie transport darów z naszej 
gminy pojechał na granicę i bezpo-
średnio na terytorium Ukrainy. Rów-
nież osoby indywidualne organizują 
pomoc i transport na własną rękę. Na 
terenie gminy mieszkańcy przyjęli do 
swoich domów rodziny z Ukrainy. Na 
początku kwietnia było to już około 
80 osób. Oni także potrzebują wspar-
cia i pomocy. Urząd Miasta i Gminy 
dostosował budynek CAL w Potoku 

trzeby są ogromne, tak jak ogromna 
jest skala nieszczęść, która dotknęła 
naszych sąsiadów.

Zbieramy przede wszystkim: żyw-
ność długoterminową, wodę butelko-
waną, koce, śpiwory, karimaty, mate-
race, ręczniki, mleko modyfikowane 
dla niemowląt, jedzenie w słoiczkach 
dla niemowląt, długoterminowe je-
dzenie dla dzieci, pieluchy dla dzieci, 
podpaski, mydło, żele pod prysznic, 
mokre chusteczki higieniczne, pa-
sty i szczoteczki do zębów, środki 
opatrunkowe, gazy jałowe, bandaże, 
plastry, płyny do dezynfekcji ran, leki 
przeciwbólowe.

Osoby, które chcą udzielić pomo-
cy, proszone są o kontakt z Miejsko-
-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Szydłowie, tel. 41 3545125 
wew. 235 i 237.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim osobom zaangażowanym w po-
moc dla Ukrainy.

UMiG Szydłów

i OSP Jabłonica na ewentualne przy-
jęcie kolejnych uchodźców.

Nadal prowadzone są zbiórki da-
rów na terenie naszej gminy, bo po-
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Dostawa wyposażenia w postaci mebli bibliotecznych 
oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego, 

a także sprawne i szybkie tempo prac przy przenosinach 
księgozbioru Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Szydłowie (jakie miało miejsce w grudniu 2021 r.) 
umożliwiło rozpoczęcie działalności biblioteki już od 
stycznia br. w nowej siedzibie przy ul. Władysława Ło-
kietka 5.

W nowej lokalizacji urządzono wypożyczalnię zbiorów 
oraz czytelnię tradycyjną i internetową. W wypożyczalni 
zgromadzono blisko 17 tys. książek dla osób dorosłych, 
dzieci i młodzieży i prawie 250 audiobooków. Utworzo-
no również kącik malucha z książeczkami obrazkowymi 
i sensorycznymi. W czytelni umieszczono księgozbiór 
podręczny, czasopisma regionalne, dzienniki, popularne 
miesięczniki ogólnokrajowe oraz kilkadziesiąt gier plan-
szowych. Dla mieszkańców utworzono 3 stanowiska kom-
puterowe z oprogramowaniem biurowym i dostępem do 
internetu.

Ustawienie wrzutni książek przed wejściem do budyn-
ku biblioteki umożliwia czytelnikom zwrot wypożyczo-
nych materiałów bibliotecznych o dowolnej porze.

Zadanie „Zakup wyposażenia do działalności kultural-
nej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie” 
zrealizowano na kwotę 84 943,23 zł w ramach projektu 
dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Komplekso-
wa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gmi-
ny Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia 
mieszkańców”.

M-GBP w Szydłowie

Biblioteka w nowej siedzibie



Strona 5Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2022 (LXXIV)

kwiecień 2022

Gmina Szydłów pozyskała 281.184 zł na realizację 
tegorocznych zadań w ramach Funduszu Solidarno-

ściowego. Umowę z Wojewodą Świętokrzyskim podpisa-
no w Kielcach 17 lutego br.

Do gminy trafią rządowe pieniądze na wykonanie 
dwóch programów finansowanych ze środków Funduszu. 
W ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej”, Gmina Szydłów otrzyma 242.400 zł. Z kolei 
na program „Opieka wytchnieniowa” przeznaczono dla 
samorządu 38.784 zł.

Umowy na realizację programów z Wojewodą Świę-
tokrzyskim Zbigniewem Koniuszem podpisali: Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz i Skarbnik Gminy 
Alicja Kłonicka.

Głównym celem programu „Asystent osobisty oso-
by niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asysten-
ta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 
16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 
dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści. Program ten ma przede wszystkim zapewniać poprawę 
jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności 
poprzez umożliwienie im jak największej niezależności.

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do 
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośred-

nią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stop-
niu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na 
równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

UMiG Szydłów

280 tys. z Funduszu Solidarnościowego

Od lewej: Skarbnik Gminy Alicja Kłonicka, Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Wojewoda Święto-
krzyski Zbigniew Koniusz.

Termomodernizacja w toku
Trwają prace przy termomodernizacji Szkoły Podsta-

wowej w Szydłowie. Inwestycja jest warta ponad 2,1 
mln zł i w 95% jest finansowana z funduszy 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.

Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany 
w Kosowach (woj. Podkarpackie). Od podpisania umowy, 
które miało miejsce pod koniec października 2021 widać 
już bardzo znaczny postęp prac termomodernizacyjnych.

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.

UMiG Szydłów
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Szykują się duże inwestycje drogowe

W najbliższym czasie zrealizowany zostanie cały sze-
reg inwestycji drogowych na terenie Gminy Szy-

dłów.
W ramach programu Polski Ład Gmina Szydłów pozy-

skała 2.280.000 zł na przebudowę dróg na terenie Gminy 
Szydłów. Przedstawiamy listę dróg, które będą zmoderni-
zowane w ramach tych środków:
• Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewiden-

cyjnej nr 141/1 w miejscowości Grabki Duże (szaco-
wana długość ok. 160 m od drogi wojewódzkiej nr 
765).

• Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewiden-
cyjnej nr 255/2 w miejscowości Grabki Duże, (szaco-
wana długość ok. 195m).

• Droga wewnętrzna zlokalizowana na działkach ewi-
dencyjnych nr 2503/2, 2504 i 2502 w miejscowości 
Szydłów oraz na działce ewidencyjnej nr 466 w miej-
scowości Wola Żyzna i na działce ewidencyjnej nr 326 
w miejscowości Solec Stary (w całości, z wyłączeniem 
działki nr 2502, na której przebudowa realizowana bę-
dzie tylko w obrębie skrzyżowania z działkami 2503/2, 
2504), (szacowana długość ok. 2590 m).

• Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewiden-
cyjnej nr 550 w miejscowości Potok (szacowana dłu-
gość ok. 390 m).

• Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewiden-
cyjnej nr 40/1 w miejscowości Brzeziny (w całości), 
(szacowana długość ok. 510 m).

• Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewiden-
cyjnej nr 286/3 w miejscowości Rudki (w całości), 
(szacowana długość ok. 386 m).

• Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewiden-
cyjnej nr 522 w miejscowości Rudki (w całości), (sza-
cowana długość ok. 345 m).

• Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewiden-

cyjnej nr 480 w miejscowości Wola Żyzna (w całości), 
(szacowana długość ok. 345 m).

• Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewiden-
cyjnej nr 45 w miejscowości Jabłonica (szacowana dłu-
gość ok. 480 m od drogi gminnej 390022).

• Droga wewnętrzna zlokalizowana na działkach ewi-
dencyjnych nr 579 i 2502 w miejscowości Szydłów 
(szacowana długość ok. 510 m od drogi wojewódzkiej 
nr 756).

• Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewiden-
cyjnej nr 189 w miejscowości Wolica (szacowana dłu-
gość ok. 560 m od drogi powiatowej Z 0038 T).
W/w zakres robót może ulec nieznacznym modyfika-

cjom po procedurach przetargowych.
W dniu 14 marca br. w starostwie staszowskim pod-

pisano umowy dotyczące „Modernizacji strategicznych 
dróg powiatowych w powiecie staszowskim” w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadania będą reali-
zowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Na terenie 
Gminy Szydłów zrealizowana zostanie „Przebudowa od-
cinka o długości 1 km 790 m drogi powiatowej nr 0828T 
Życiny-Korytnica-Kurozwęki”. Wartość inwestycji wynosi 
1 mln 324 tys. 847 zł. Zadanie obejmuje wykonanie do-
kumentacji projektowej oraz przebudowy w/w odcinka 
w zakresie: wzmocnienia i poszerzenia jezdni, wykonania 
pobocza asfaltowego, renowacji odwodnienia i budowy 
chodników w terenie zabudowanym. Wykonawcą zadania 
będzie Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz 
Darowski. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie spra-
wował Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zreali-
zowany zostanie Remont drogi powiatowej nr 0036T Gac-
ki - Mokre  od km 0+000 do km 4+150 - dł. odcinka 4,15 
km - szacunkowa wartość 1 780 000 zł.

UMiG Szydłów



Strona 7Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2022 (LXXIV)

kwiecień 2022

Przekazanie sprzętu z „Grantów PPGR”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST 

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – RE-
ACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST 

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
„Sfinansowano w ramach reakcji 
Unii na pandemię COVID-19”

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz prze-
kazał 5 kwietnia 2022 r. 14 zestawów komputero-

wych rodzicom uczniów pochodzących z rodzin popege-
erowskich.

Zestawy zakupione zostały w ramach projektu granto-
wego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR” ze środków Programu Ope-
racyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020. Celem 
projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi 
w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu 
do Internetu. Gmina Szydłów otrzymała grant w wysoko-
ści 35 tys. zł. Wydatek ten nie wymagał wkładu własnego.

W ramach grantu zakupiono 13 laptopów ASUS i jeden 
komputer stacjonarny Dell z monitorem, myszką, klawia-
turą, kamerą i słuchawkami.

Przekazanie miało miejsce w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szydłów. Uczestniczył w nim Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szydłów Andrzej Tuz oraz rodzice, którzy otrzymany 
sprzęt przekazali dzieciom uczącym się w szkołach pod-
stawowych i średnich.

Mariusz Misterkiewicz

W TVP Kultura
W dn. 3 kwietnia na kanale TVP Kultura miała miejsce 

premiera 6. odcinka programu „Wędrowiec Polski”. 
Ekipa programu zwiedzała Ziemię Sandomierską, w tym 
Zamek w Szydłowie. „Wędrowiec Polski” to cykl 25-mi-
nutowych programów, którego celem jest przybliżenie 
historii, tradycji, kultury różnych regionów Polski. Pro-
wadzącym ten niekonwencjonalny kulturalny przewodnik 
po Polsce jest poeta, literaturoznawca i krytyk literacki 
Krzysztof Koehler. Program wyreżyserowała i napisała do 
niego scenariusz Agnieszka Żmijewska. 

Odcinek można obejrzeć na vod.tvp.pl. Link na stro-
nie odkrywaj.szydlow.pl. Materiał o Szydłowie od 4:15 do 
7:50 min. programu. (Red.)
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Ciężki samochód pożarniczy w OSP Kotuszów
W dniu 19 marca br., podczas spotkania sprawozdaw-

czego w jednostce OSP w Kotuszowie, odbyła się 
symboliczna uroczystość przekazania ciężkiego samocho-
du ratowniczo-gaśniczego marki MAN GCBA 4x2 typ. 
LE 18.280.

Uroczystego przekazania na ręce naczelników OSP 
Kotuszów Michała Klamczyńskiego oraz Wojciecha Ka-
czorowskiego dokonali Poseł na Sejm RP Bartłomiej Do-
rywalski, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej 
Tuz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kiel-
cach st. bryg. Grzegorz Rajca, Komendant Powiatowy PSP 
w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz, przedstawiciele RM 
w Szydłowie na czele z Przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Szydłowie Katarzyną Skuzą oraz Wiceprzewodniczą-
cym Zbigniewem Głogowskim.

Samochód ciężki marki MAN typ. LE 18.280 został 
pozyskany z Komendy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Staszowie i zastąpi wysłużonego, ponad 
35-letniego Stara, będącego do tej pory na wyposażeniu 
jednostki OSP w Kotuszowie.

Samochód ten jest pierwszym tego typu autem będą-
cym na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Szy-
dłów. Pozyskanie samochodu niewątpliwie wpłynie na 
jakość bezpieczeństwa p.poż. mieszkańców oraz w znacz-
nym stopniu poprawi zdolność bojową jednostek OSP z te-
renu gminy.

Sylwester Celejowski

Syrena alarmowa
W dniu 20 

s t y c z n i a 
br. na budynku 
Urzędu Miasta 
i Gminy Szydłów 
została zamon-
t owana  sy rena 
alarmowa. Sprzęt 
został przekazany 
przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego 
w ramach realiza-

cji zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej i zarzą-
dzenia kryzysowego.

Elektroniczna syrena alarmowa DSE 600-S została 
włączona do świętokrzyskiego systemu alarmowania 
ludności nadzorowanego przez Wydział Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

S. Celejowski
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Turniej Wiedzy Pożarniczej
W Szkole Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego 

w Szydłowie odbyły się gminne eliminacje Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież za-
pobiega pożarom”. Najlepsi w swoich kategoriach okazali 
się Amelia Pytowska i Jakub Grosicki.

W dniu 31 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej 
w Szydłowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” organizowanego corocznie przez Komendę Po-
wiatową Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. W tym 
roku komendę reprezentował i konkurs przeprowadził st. 
kpt. Michał Żal – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Kon-
trolno-Rozpoznawczego KP PSP w Staszowie.

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

Po sprawdzeniu testów wyłoniono zwycięzców, i tak 
w kategorii klas I-IV szkół podstawowych 1. miejsce za-
jęła Amelia Pytowska, 2. miejsce – Wiktoria Krawczyk, 3. 
miejsce – Lena Matuszczyk. W kategorii klas V-VIII wy-
grał Jakub Grosicki, drugie miejsce zajęła Sylwia Klusz-
czyńska, trzecie – Justyna Bąk.

Nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy, ufun-
dowane przez Urząd Miasta i Gminy Szydłów, wręczył 

Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Tuz dziękując uczniom 
za udział oraz opiekunom uczniów za pomoc organizacyj-
ną: Małgorzacie Konopackiej z SP w Szydłowie i Dorocie 
Fit z SP w Solcu.

Zwycięzcy eliminacji gminnych: Amelia Pytowska 
i Jakub Grosicki będą reprezentować Gminę Szydłów 
w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 26 kwiet-
nia br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Sylwester Celejowski

Spotkania sprawozdawcze w OSP

Na zebraniu sprawozdawczym w Osówce 19 lutego br.

Na zebraniu sprawozdawczym w Jabłonicy 12 marca br.

Od 29 stycznia do 19 marca  br. odbywały się zebrania 
sprawozdawcze w jednostkach OSP z terenu Miasta 

i Gminy Szydłów. Podsumowano na nich działalność stra-
żaków ochotników w 2021 roku.

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

Oprócz prezesów, naczelników oraz strażaków ochot-
ników uczestniczył w nich Andrzej Tuz – Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szydłów a zarazem Prezes Miejsko-Gminne-
go Zarządu Związku OSP RP w Szydłowie. 

Najważniejszymi problemami, o których dyskutowano 
podczas zebrań było doposażenie poszczególnych jedno-
stek w sprzęt ochrony osobistej i ratowniczej, a także mo-
dernizacja obiektów OSP na terenie Miasta i Gminy Szy-
dłów w przyszłych latach.  

Zgodnie ze statutem Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zebrania sprawozdaw-
cze z działalności za 2021 rok, odbywają się we wszyst-
kich jednostkach z terenu gmin naszego powiatu do dnia 
31 marca br. 

Sylwester Celejowski



Strona 10 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2022 (LXXIV)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

Dzień 6 stycznia jest dniem świątecznym. W kościele 
katolickim obchodzimy wtedy Święto Objawienia 

Pańskiego. Tego dnia, na początku 2022 roku, odbył się 
w Szydłowie Orszak Trzech Króli.

Pierwszy orszak odbył się w naszym mieście w 2016 
roku. Był pierwszym orszakiem zorganizowanym w po-
wiecie staszowskim i jednym z pierwszych w regionie 
świętokrzyskim. Od początku współorganizuje go Miej-
sko-Gminne Centrum Kultury i Parafia Rzymskokatolic-
ka pw. św. Władysława. Orszak odbywa się pod szyldem 
Fundacji Orszak Trzech Króli.

W naszym mieście czerwony Orszak Króla Kacpra wy-
rusza spod synagogi, zielony Orszak Króla Melchiora spod 
szpitala i kościoła Ducha Świętego, zaś niebieski Orszak 
Króla Baltazara ze wzgórza, na którym od XIV stulecia 
stoi kościół pw. Wszystkich Świętych. Trzy orszaki łączą 
się w rynku, aby później wyruszyć na zamek królewski, 
a następnie do kościoła św. Władysława.

W tym roku w postaci królów wcielili się: Paweł Kra-
kowiak (Kacper), Paweł Staszczak (Melchior) i Zdzisław 
Gondek (Baltazar). Towarzyszyły im dziewczynki z dara-
mi: Marysia Rudnik, Nikola Walkowicz i Ola Sajkiewicz. 
Scenę przed gospodą odegrali: Szczepan Klamczyński 
(Józef), Marlena Grosicka (Maryja), Karol Opozda (Dia-
beł) i Agnieszka Opozda (Karczmarka).

W orszaku wzięło udział wiele osób, które poprzez ko-
lorowy ubiór, czy założenie papierowej korony i śpiew, 
tworzyły wspólnie świąteczną atmosferę nawiązującą do 
charakteru wydarzenia.

Filmowa relacja na stronie odkrywaj.szydlow.pl –
– Filmowe SzydLove odc. 2.

Piotr Walczak
Zdjęcia: Sylwester Celejowski

Orszak Trzech Króli ponownie w Szydłowie
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2022
Jak co roku Miejsko-Gminne Centrum Kultury zor-

ganizowało sztab WOŚP w Szydłowie. 
Niestety już w grudniu wiedzieliśmy, że ten Finał będzie 

znów inny i sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli spotkać 
się w większym gronie. Dzięki mediom społecznościowym 
mieliśmy z Państwem szybszy i bezpieczny kontakt. 

Można było kupować przedmioty wystawione na sprze-
daż w naszej siedzibie lub wpłacać datki do eSkarbony. 
Ustawiliśmy skarbony stacjonarne w kilku miejscach na 
terenie gminy. Najwięcej – 425,57 zł zebrano w Delikate-
sach Centrum.

Bardzo się cieszymy, że pomimo panującej pandemii 
zgłosiło się do nas 20 wspaniałych wolontariuszy, dzięki 
którym tegoroczna Orkiestra zagrała nie tylko w Szydło-
wie, ale też w mniejszych miejscowościach naszej gminy.

Niekorzystna aura oraz pandemia nie zahamowała do-
broci serc i udało się ostatecznie zebrać bardzo pokaźną 
kwotę na okulistykę dziecięcą. Ogromne ukłony składa-
my wszystkim Darczyńcom, którzy wspomogli nasz sztab 
w Szydłowie. Ostateczna kwota to 21.631,00 zł (dwadzie-
ścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden). Suma ze-
brana przez wolontariuszy to 9.874,29 zł, do eSkarbony 
wpłacono 1.571,00 zł, a ze sprzedaży gadżetów uzyskali-
śmy 10.185,71 zł.

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy wrzucali datki 
do puszek wolontariuszy, wszystkim licytującym i kupu-
jącym gadżety oraz ofiarodawcom przedmiotów, usług 
i atrakcji na sprzedaż.

Największa sumę do puszki zebrał nasz najmłodszy wo-
lontariusz Tomasz Stolarski – 1.066,64 zł, niewiele mniej 
zebrał Piotr Walczak (UMiG Szydłów) – 1.060,00 zł, a trze-
ci był Kacper Markowski z kwotą 910,64 zł. Jak co roku 
w zbiórkę włączyły się przedszkola z naszej gminy. Tym 
razem najwięcej zebrało Przedszkole w Potoku – 885,00 zł.

Najdroższym przedmiotem ze sprzedaży okazała się 
rzeźba, którą rok temu zakupił Pan Tadeusz Duliński 
i przekazał ją na rzecz tegorocznego Finału. Replika Bra-
my Krakowskiej została wykonana przez śp. Antoniego 
Adamskiego, naszego lokalnego artystę w 2000 r. Tym ra-
zem zakupił ją Stefan Janecki za kwotę 1.000,00 zł. Dru-
gim najdrożej zakupionym przedmiotem był obraz z ubie-
głorocznego pleneru malarskiego zakupiony przez Monikę 
Iwańską za 910,00 zł.

Bardzo się cieszymy, że tym roku pomagali nam wo-
lontariusze w Potoku, Solcu, Woli Żyznej, Brzezinach, 
Grabkach Dużych, Gackach i Szydłowie.

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

Szef Sztabu 408
Maria Stachuczy
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W dn. 6 marca, na placu zamkowym w Szydłowie 
odbył się Charytatywny Dzień Kobiet. Na przy-

zamkowej scenie wystąpili nasi lokalni artyści. Święto 
pań połączone było ze szczytnym celem zbierania środ-
ków na leczenie Agnieszki – mieszkanki Gminy Szydłów. 
W pomoc włączyły się osoby prywatne, szkoły, przed-
szkola, OSP Szydłów i kilka KGW z naszej gminy. Pod-
czas imprezy życzenia wszystkim Paniom złożył Andrzej 
Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, rozdając wraz 
z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem 
Głogowskim, symboliczne tulipany.

Charytatywny Dzień Kobiet
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Zdjęcia: Piotr W
alczak

Podczas imprezy wystąpiły grupy taneczne M-GCK 
w Szydłowie, Zespół Śpiewaczy „Ziemia Szydłowska”, 
Punkt Przedszkolny przy SP Szydłów, Szkoła Podstawo-
wa w Szydłowie, Iza Boś, Katarzyna Kramarczyk, Igor 
Boś, Emilia Opozda, Marysia Baron, Ewa Jaskuła, Lena 
i Gabriela Sikora, Kamil Kondek, Igor Cecot, Publiczne 
Przedszkole w Szydłowie, Kinga Kicińska, Julia Grosicka, 
Szkoła Podstawowa w Kurozwękach, Marlena Grosicka, 
Amelia Kalbarczyk, Kamil Kałandyk, Weronika Wawsz-
czyk. Stoiska przygotowali: Publiczne Przedszkole w Szy-
dłowie, Szkoła Podstawowa w Szydłowie, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Potoku, Koło Gospodyń Wiejskich Gacki-
-Mokre, Koło Gospodyń Wiejskich w Rudkach, Koło Go-
spodyń Wiejskich Solecczanki, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Szydłowie. Nagłośnienie wolontariacko obsługiwał Łu-
kasz Jaskuła, a zabawy animacyjne zapewniła Frajda ze 
Staszowa (po kosztach przyjazdu). (Red.)
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Przegląd wokalny kolęd i pastorałek
21 stycznia w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 

odbył się Gminny Przegląd Wokalny Kolęd i Pa-
storałek. Zgłosili się do nas artyści z różnych kategorii 
wiekowych. Wystąpiły dzieci w wieku przedszkolnym, 
uczniowie ze szkoły podstawowej oraz Amelia Kalbar-
czyk reprezentująca szkołę średnią. 

Jury w składzie: Paulina Chyc – przewodnicząca, 
Marek Skuza oraz Maria Stachuczy miało  bardzo trud-
ne zadanie oceny występujących, gdyż wszyscy śpiewali 
wspaniale. Najlepszy spośród przedszkolaków okazał się 
Wojciech Kosior.

Spośród  najliczniej zgromadzonych uczniów klas 1-3 
zwyciężyli:

1. miejsce ex aequo: Ewa Jaskuła i Emilka Opozda
2. miejsce: Marysia Baron
3 miejsce: Iza Boś

Przy tej okazji wręczyliśmy również nagrody w gmin-
nym konkursie plastycznym „Boże Narodzenie 2021”. 
Najserdeczniejsze gratulacje dla uczestników konkursów.

Maria Stachuczy

Ferie zimowe w M-GCK
W tym roku ferie zimowe w wo-

jewództwie świętokrzyskim 
przypadły w styczniu. Pomimo trwa-
jących restrykcji sanitarnych, M-
-GCK zaplanowało aktywne zajęcia 
dla dzieci i młodzieży. Na warsztatach  
plastycznych najmłodsi przygotowali 
laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Grupy taneczne spotkały się z ulu-
bioną instruktorką – Panią Kamilą ze 
Szkoły Tańca Enigma. Było też kul-
turalnie, gdyż najmłodsi mogli obej-
rzeć przedstawienie teatralne, a me-
lomani posłuchali koncertu artystów 
Filharmonii Świętokrzyskiej „Z bajki 
do bajki”. Największą radość sprawi-

ły dzieciom wyjazdy na lodowisko 
w Busko-Zdroju, basen w Staszowie 
oraz seans filmowy w połanieckim 
kinie.

Maria Stachuczy
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Pracownicy M-GCK postarali się przyciągnąć do Szy-
dłowa zakochane pary w dniu Św. Walentego. Ro-

mantyczna sceneria w zamkowych wnętrzach spotkała się 
z dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Kró-
lewski tron został specjalnie udekorowany w miłosne mo-
tywy nawiązujące do walentynkowego święta. Zakochane 
pary  licznie odwiedzały nasze zabytki i robiły pamiątko-
we zdjęcia. (MS)

Walentynki zamkowe

Przez cały marzec dzięki współpracy z Europejskim Centrum Bajki im. Ko-
ziołka Matołka w Pacanowie mieszkańcy i turyści mogli w naszym Cen-

trum Kultury obejrzeć wystawę fotograficzną „Wszystkie Dzieci Świata”. 
W 2021 r. Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zorganizowało piętna-

stą edycję Konkursu. Tematem przedsięwzięcia było ukazanie życia dziecka 
we współczesnym świecie. Do wystawy zakwalifikowano 86 prac 89 autorów. 
Nagrodzone prace zostały  zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej 
i katalogu. Serdecznie dziękujemy Europejskiemu  Centrum Bajki im. Kozioł-
ka Matołka w Pacanowie za możliwość bezpłatnego udostępnienia tak pięknej 
wystawy naszym mieszkańcom. 

Maria Stachuczy

Wszystkie dzieci świata

Wiosenne konkursy

Te piękne Marzanny wykonali młodzi artyści z Gminy Szydłów. Gratula-
cje dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szydłowie, 

Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Solcu oraz Oli Opas - za przecudowne Pan-
ny Marzanny 

Rozstrzygnęliśmy również konkurs dla najmłodszych „Wiosna w Szydło-
wie” Zwycięzcami zostali: Zosia Dziwoń, Nadia Kuklewska, Konrad Koziń-
ski, Lena Wesołowska oraz Antonina Dziwoń. 

Maria Stachuczy
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Akcje społeczne Punktu Przedszkolnego w Potoku

Nasze przedszkole bierze czyn-
ny udział w różnych akcjach 

społecznych i zbiórkach charytatyw-
nych. Podjęte działania rozwijają 
empatię, uczą większej wrażliwości 
na potrzeby i problemy innych ludzi, 
a przede wszystkim tego, że wspólnie 
możemy zdziałać więcej! Nie byłyby 
one możliwe bez ogromnego zaanga-
żowania ze strony rodziców i dzieci. 
Z góry więc wszystkim dziękujemy 
za okazaną pomoc i wsparcie.

Już w grudniu rozpoczęły się 
wielkie przygotowania do udziału 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy. Przedszkolaki wspólnie 
z paniami z Punktu Przedszkolnego 
„Kraina Uśmiechu” w Potoku przy-
gotowały różne wspaniałe upominki, 
takie jak: stroiki bożonarodzeniowe, 
bałwanki, lampiony świąteczne, pier-
niczki pieczone przez dzieciaki, cia-
steczka. Wszystkie te rzeczy można 
było zakupić na kiermaszu zorgani-
zowanym w naszej placówce w dniu 

20 grudnia 2021 roku. Dzięki hojno-
ści naszych rodziców udało nam się 
zebrać kwotę 885 zł.

Nie trzeba było długo czekać na 
kolejną akcję płynącą z dobroci ser-
ca. Nasze przedszkole prężnie ru-
szyło z pomocą dla pani Agnieszki 
Woźniak, mieszkanki Potoka. Pani 
Agnieszka zmaga się z ciężką choro-
bą i na jej leczenie potrzeba ogrom-
nych zasobów finansowych. Dlatego 
i tym razem nasze przedszkole stanę-
ło na wysokości zadania. Zorganizo-
wano wspólnie z rodzicami kolejny 
kiermasz. Sprzedawaliśmy stroiki 
wielkanocne, ciasta, ciasteczka oraz 
kwiaty ręcznie robione. Wsparliśmy 
leczenie pani Agnieszki kwotą 1000 zł.

Jeden człowiek nie zmieni świata. 
Pomagając sobie nawzajem może uda się 
nam zmienić świat jednego człowieka? 

Uczymy naszych wychowanków, 
że warto dzielić się dobrem, nie ko-
niecznie materialnym. Czasami wy-
starczy dobre słowo, przyjazny gest. 

Dobro powraca. W ciągu całego roku 
nie brakuje okazji do uczestnictwa 
w akcjach charytatywnych.

Punkt Przedszkolny w Potoku

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 21 marca 2022 r. śp. Ireny 
Kobryn – wieloletniej nauczycielki i dyrektora Szkoły Podstawowej w Szydłowie.

Irena Kobryn urodziła się w Szydłowie 18 stycznia 1951 r. Po ukończeniu Szkoły Pod-
stawowej w Szydłowie kontynuowała naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śnia-
deckiego w Kielcach. W 1970 r. ukończyła kieleckie Studium Nauczycielskie i podjęła 
pracę zawodową jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Życinach. W latach 1973-1975 
pełniła funkcję kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej w Rakowie. Kolejne 25 lat 
związana była zawodowo ze Szkołą Podstawową w Szydłowie. Od 1991 r. do przejścia na 
emeryturę w 2000 r. pełniła funkcję dyrektora tej placówki. Msza Święta żałobna odpra-
wiona została 23 marca w kościele pw. św. Władysława w Szydłowie. Spoczęła na cmen-
tarzu parafialnym w Szydłowie.

Śp. Irena Kobryn (1951-2022)

Śp. Helena Kwiatek (1948-2022)
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 28 lutego 2022 r. zmarła Helena Kwia-

tek – wieloletni pracownik Urzędu Gminy Szydłów. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
2 marca br.

Helena Kwiatek urodziła się 2 lutego 1948 r. Od 2 stycznia 1980 r. do 1 czerwca 2004 r. 
pracowała w Urzędzie Gminy Szydłów na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia emerytal-
nego rolników. Przeżyła 74 lata. Msza święta pogrzebowa odprawiona została w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Augustyna w Kurozwękach. Została 
pochowana na cmentarzu w Kurozwękach.
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Władysława Wiwatowska – samotna nauczycielka, 
„Siłaczka”, „Dobra Pani”. Dlaczego przyjechała 

do Brzezin? Dlaczego poświęciła swoje życie obcym oso-
bom? To pytanie nurtowało nas, kiedy słuchaliśmy wspo-
mnień najstarszych mieszkańców Brzezin.

W Archiwum Państwowym w Kielcach Karolina Ka-
sperek – redaktor Tygodnika Poradnika Rolniczego, która 
w marcu 2021 r. w ogólnopolskim tygodniku opubliko-
wała artykuł pt. „Wstąp do Betulanek, a poczujesz róż-
nicę” odnalazła dokumenty odkrywające rąbek tajemnicy. 
Dokumenty te napisane w języku rosyjskim (ortografia 
przedrewolucyjna), przetłumaczyła dr Olga Kosovych – 
profesor Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Peda-
gogicznego  dzięki staraniom ks. dr hab. Romana B. Sie-
ronia, prof. KUL.

Dzielimy się dziś z Państwem częścią odnalezionych 
i przetłumaczonych dokumentów, najstarszy pochodzi 
z 1908 r. Dokumenty te przetrwały I i II wojnę światową. 

Archiwalne dokumenty W. Wiwatowskiej
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To cenne świadectwo 
czasów, gdy polscy na-
uczyciele musieli pisać 
i nauczać w języku za-
borcy. 

KGW w Brzezinach 
„Betulanki”
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Artykuł zilustrowano zdjęciami wykonanymi  przez 
Wytwórnię Fotografii Artystycznej J. Zbytek w ramach 
projektu „Dawnych wspomnień ślad” dofinansowanego 
ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amery-

kańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce i sieć ośrodków Działaj 
Lokalnie - w powiecie staszowskim Fundację Aktywizacji 
i Rozwoju.
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Gala podsumowująca „Działaj Lokalnie”
Uroczysta gala podsumowująca 9. edycję programu 

Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim odbyła się 
25 lutego.

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej 
zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, 
uczestnicy konkursu grantowego oraz członkowie Funda-
cji Farma, koordynatora projektu.

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Polsce, którego celem jest 
aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych za-
gadnień o charakterze dobra wspólnego.

– Cieszę się, że nasz powiat się rozwija i na własne 
oczy zobaczyć można efekty waszych działań. Z roku 
na rok rośnie aktywność naszych mieszkańców, chęć do 
współpracy, rozwoju własnego oraz lokalnej społeczności 
– powiedziała Magdalena Marynowska, koordynatorka 
„Działaj Lokalnie” w powiecie staszowskim oraz prezeska 
Fundacji FARMa pełniąca rolę gospodarza uroczystości.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz 
samorządowych: Starosta Powiatu Staszowskiego Józef 
Żółciak, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, 
Wójt Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, sekretarz 
Gminy Łubnice Leszek Ziółek, radna powiatowa Jolanta 

Wójtowicz, przedstawiciele Grupy Azoty Siarkopol SA 
w Grzybowie – Dyrektor Kopalni Marcin Pawlik oraz 
Agnieszka Kuraś z Biura Marketingu i Promocji, przedsta-
wicielka ArkonDesign Weronika Kozieł, dyrektor Zespołu 
Szkół w Ruszczy Małgorzata Łukaszek, Aneta Dwojew-
ska i Aneta Matelska ze staszowskiego wydziału kultury, 

a także patroni medialni.
Wszyscy zgodnie w swoich przemo-

wach byli pod wrażeniem pomysłowości 
oraz zaangażowania grantobiorców na 
rzecz lokalnej społeczności. Lokalnym 
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działaczom życzyli powodzenia w przyszłych działaniach 
na rzecz powiatu nie mogąc się wręcz doczekać tego, co 
jeszcze będą oni w stanie wymyślić i zorganizować. Wy-
jaśniali, że podobne inicjatywy są bardzo istotne dla re-
gionu, gdyż dzięki nim zmienia się on na lepsze i staje się 
jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców.

W tej edycji projektu granty przyznane zostały 16 gru-
pom. Tematyka projektów zrealizowanych była bardzo 
różnorodna. Wzięło w nich udział ponad 2000 osób z nie-
mal każdej grupy wiekowej.

Wszystkie działania łączy jedno – mogły odbyć się 
właśnie dzięki środkom otrzymanym z grantów. Dla grup, 
które chcą działać na rzecz dobra wspólnego, ale nie po-
siadają wystarczających środków finansowych uzyskanie 
grantu jest niekiedy jedyną możliwością pozwalającą im 
na przeprowadzenie swoich projektów.

Źródło: Fundacja Farma

Na terenie Miasta i Gminy Szydłów zrealizowano trzy 
projekty: „Aktywni razem – Letnie kino plenerowe 

w Gackach” przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
Gacek i Mokrego, „Dawnych wspomnień ślad” przez 
KGW w Brzezinach – Betulanki, „Złoty wiek se-
niorów w Szydłowie” przez Świętokrzyskie Sto-
warzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych.

Działaj Lokalnie a KGW 
w Brzezinach – Betulanki

Przedstawiciele grup mieli 
okazję zaprezentować podczas 
gali swoje projekty oraz przed-
stawić, jak udział w programie 

wpłynął na nich oraz lokalną społeczność.
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach Be-

tulanki otrzymało po raz trzeci środki finansowe 
z programu Działaj Lokalnie. Realizowane pro-
jekty z roku na rok zwiększają zaangażowanie 
mieszkańców Brzezin w działania na rzecz dobra 
wspólnego, pozwalają na budowanie więzi zespo-
łu, dają satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

W realizację projektu „Dawnych wspomnień ślad”, 
którego głównym celem było przywrócenie pamięci 
o Władysławie Wiwatowskiej – wyjątkowej nauczycielce, 
zaangażowali się nie tylko obecni mieszkańcy Brzezin, ale 
także osoby pochodzące z Brzezin i mające w Brzezinach 
swoje korzenie.

W minionym roku w realizacji projektowych działań 
w Brzezinach wzięła udział rekordowa liczba wolontariu-
szy, były to 44 osoby, które wykonały ponad 200 godzin 
pracy społecznej. Bez ich bezinteresownego zaangażowa-
nia realizacja projektu byłaby niemożliwa. Osobom tym 
należą się ogromne podziękowania, ponieważ mimo wielu 
obowiązków znalazły czas, aby działać dla dobra wspól-
nego. Dlatego składamy serdeczne podziękowania wolon-
tariuszom za gotowość do niesienia pomocy, poświęcony 
czas, aktywne, potrzebne uczestnictwo w działaniach pro-
jektowych.

Wolontariusze projektu „Dawnych wspomnień ślad”
Ewa Stolarska, Tomasz Stolarski , Piotr Stolarski, Katarzy-
na Mrówka, Eliza Mrówka, Mariusz Mrówka, Aleksandra 
Mrówka, Jowita Szymańska, Agnieszka Opozda, Karol 
Opozda, Emil Opozda, Natalia Pańczyk, Mariola Mrówka, 
Dorota Stolarska, Monika Stolarska, Władysława Sto-
larska, Ewelina Jaros, Małgorzata Jaros, Mirosław Jaros, 
Tomasz Jaros, Jarosław Jaros, Stanisław Jaros, Agnieszka 
Ziółkowska, Sylwia Ziółkowska, Zuzanna Ziółkowska, 
Mirosław Ziółkowski, Piotr Ziółkowski, Tomasz Paster-
nak, Justyna Pasternak, Aneta Kręcisz, Julia Kręcisz, Edy-
ta Walkowicz, Dawid Sobiegraj, Józef Sobiegraj, Gabriela 
Sobiegraj, Tomasz Sobiegraj, Wiesław Pitek, Barbara No-
wak, Andrzej Nowak, Edyta Ogórek, Ewelina Urbańska, 
Konrad Urbański, Kamil Zarzycki, Paweł Jurek.

Zarząd KGW w Brzezinach Betulanki   



Strona 22 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2022 (LXXIV)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

KGW w Brzezinach Betulanki miało przyjemność 
,dzięki uprzejmości firmy EKOPLON, uczestniczyć 

w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Tomasza 
Jakubiaka - kucharza i dziennikarza kulinarnego, gospoda-
rza popularnych programów „Jakubiak w sezonie” i „Ja-
kubiak lokalnie” w telewizji kuchnia+.

Gotowanie to jego żywioł. Kulinarną pasją dzielił się 
nie tylko z gospodyniami, bardzo ciekawie i z poczuciem 
humoru prowadził zajęcia kulinarne angażując dzieci 
i młodzież uczestniczącą w spotkaniu. Wspólne zajęcia 
w studio kulinarnym dla mam i dzieci, babć i wnucząt 
stworzyły doskonałą okazję do miłego spędzenia czasu 
i okazania uwagi dziecku, tworzenia serdecznych relacji 
i zacieśniania ich. Dania, które przygotowano nie należały 
do najprostszych pomimo tego wiele czynności wykony-
wały dzieci. Wspólne warsztaty kulinarne były doskona-
łym przykładem tego, że można się uczyć świetnie się ba-
wiąc i przy okazji tworząc pyszne dania.

Jednym z dań jakie przygotowano był „Tatar z pier-
si gęsi podany ze smażonymi boczniakami królewskimi, 
figami i kaparami”. Nie wszyscy uczestnicy warsztatów 
wiedzieli, że surową gęś można jeść. Dla niektórych tatar 
ograniczał się tylko do wołowiny i łososia. Jednak spróbo-
waliśmy i ... nie żałujemy, bo jak ktoś lubi surowe mięso, 
to na tatarze z gęsiny się nie zawiedzie. Nawet dzieci, dla 
których smak surowego mięsa nie jest smakiem znanym, 
śmiało kosztowały niecodziennej potrawy.

SMAŻONE KAPARY:
Składniki: słoik kaparów, olej rzepakowy lub oliwa lub 
masło klarowane.
Przygotowanie: Na sicie osączyć słoik kaparów. Opłukać 
pod zimną bieżącą wodą, aby usunąć nadmiar soli. Staran-
nie osuszyć na papierowym ręczniku. Na patelni rozgrzać 
do 180°C dwucentymetrową warstwę oleju rzepakowego 
lub masła klarowanego lub oliwy. Wrzucić kapary, pod-
smażać przez 2 minuty, mieszając ostrożnie łyżką cedza-
kową. Powinny się lekko zrumienić. Osączyć na papiero-

wym ręczniku. Przesypać do miseczki, gdy ostygną tak, 
aby można je było wziąć do ręki.

BOCZNIAK KRÓLEWSKI SMAŻONY 
Składniki: boczniak królewski, szlachetniejsza odmiana 
boczniaka dużo twardsza i bardziej aromatyczna niż tra-
dycyjny boczniak, bardziej przypomina prawdziwka niż 
boczniaka, masło klarowane, sól, pieprz.
Przygotowanie: Boczniaki myjemy, osuszamy i kroimy na 
cienkie plasterki.Na patelni rozgrzewamy masło i wrzuca-
my pokrojone grzyby. Smażymy około 3-4 minuty – każdy 
plasterek powinien być usmażony z obu stron. Przypra-
wiamy solą oraz pieprzem i odkładamy na osobny talerz.
 
TATAR Z PIERSI GĘSI
Składniki: 1 filet z piersi gęsi (1/2 piersi), bez skóry, bło-
nek i tłuszczu - mocno schłodzony, sól, świeżo mielony 
pieprz do smaku, 2-3 łyżeczki oliwy, opcjonalnie: maggi, 
sos sojowy, 3-4 rybki anchois (wymowa: ãszuạ – pierw-
sza litera to coś pomiędzy „ą” a „an”) , po polsku zwane 
sardelą, to małe rybki, które po patroszeniu soli się i ma-
rynuje. Mają intensywny, słono-kwaskowaty smak i moc-
ny zapach, nadają smak surowemu mięsu, sosom do sałat, 
sosom pomidorowym do makaronu, 1 cebula szalotka, 1 
cebula zwykła, żółtka z 2 wyparzonych kurzych jaj.
Przygotowanie:
Cebulę obrać i posiekać drobno, mięso bardzo dokładnie 
posiekać, posiekać rybki anchois, dodać żółtka, oliwę, do-
prawić do smaku solą i pieprzem oraz – jeśli używamy 
– sosem, wszystkie składniki dokładnie wymieszać w na-
czyniu, podzielić na mniejsze porcje - kuleczki i delikatnie 
je spłaszczyć.

SMAŻONE FIGI
Składniki: 3 figi, klarowane masło do smażenia.
Przygotowanie: Figi umyć i pokroić na plasterki. Na patel-
ni rozpuścić masło. Smażyć figi ok. 1 min.

SPOSÓB KOMPOZYCJI POTRAWY 
Na talerzu układamy smażony plasterek boczniaka kró-
lewskiego, na którym umieszczamy uformowaną kuleczkę 
tatara z piersi gęsi, dekorujemy smażonymi figami i kapa-
rami oraz kiełkami grochu. Podajemy z czerwonym wi-
nem.

Tatar z piersi gęsi wg Tomasza Jakubiaka
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Za górami, za morzami, za la-
sami, w dalekiej krainie, rosło 

czarodziejskie drzewo. Wyglądało 
jak inne, lecz było pilnie strzeżone. 
Legenda głosiła, że gdy ktoś zerwie 
z niego owoc, będzie mądry, gdy go 
zje – będzie najedzony, a gdy zasadzi 
pestkę – będzie bogaty. Wszyscy na 
całym świecie chcieli zdobyć owoce 
tego drzewa. Trzeba to było zrobić 
osobiście, bo inaczej traciły one swą 
czarodziejską moc. Wielu śmiałków 
próbowało, lecz ginęli bez wieści, 
nie wracając do swoich domów.

Pragnął też owoców drzewa mło-
dy król Szydłowa, który po śmierci 
swego ojca zasiadł na tronie. – Prze-
cież nikt inny nie będzie umiał z nich 
zrobić pożytku. A ja stanę się najpo-
tężniejszym władcą we wszechświe-
cie – mówił. – Szkoda, że nie mogę 
tam posłać podwładnych. Kto to wy-
myślił, że trzeba osobiście? A może 
to plotka? Trzeba to sprawdzić.

Wezwał do siebie najmężniej-
szych rycerzy ze swojej drużyny 
i wysłał ich na poszukiwanie czaro-
dziejskiego drzewa. Czekał miesiąc, 
pół roku, rok, lecz rycerze nie wró-
cili i nikt nie wiedział, co się z nimi 
stało.

W tym samym czasie o podróży 
do czarodziejskiego drzewa myślał 
także najmłodszy syn młynarza, 
Wojtek, mieszkający w tym samym 
królestwie. Odkąd nastały rządy 
młodego króla, wszyscy musieli za-
cisnąć pasa. Młyn rodziców przestał 
pracować, bo żyli coraz skromniej 
i nie mieli pieniędzy na ziarno, któ-

Czarodziejskie drzewo
re mogliby potem zmielić. Spichle-
rze pałacowe były pełne, lecz chci-
wy król uważał, że tylko jemu się 
wszystko należy, bo bez niego lud 
sobie nie poradzi. 

– Są zbyt głupi, by rządzić – mó-
wił.

Wojtek nie mógł już patrzeć na 
biedę panującą w królestwie. Tym-
czasem król, kolejny raz, podwyż-
szył podatki. Ludzie załamywali 
ręce, lecz nikt nie miał odwagi się 
sprzeciwić.

– Pójdę i ja w drogę. Może będę 
miał szczęście – powiedział Wojtek 
do rodziców.

– Ale jak to? Tylu zbrojnych mę-
żów próbowało i nie wrócili, a ty 
chcesz iść? – Płakała matka.

– Nie martw się, matulu. Jeśli nie 
uda mi się znaleźć czarodziejskiego 
drzewa, to przynajmniej świat zwie-
dzę. W tym królestwie nic dobrego 
nas raczej nie spotka. – Pożegnał się 
z rodzicami i rodzeństwem, wziął 
kawałek chleba, wystruganą z drew-
na fujarkę i ruszył w drogę. 

Jadł leśne owoce, spał na mięk-
kim mchu i wędrował dalej. Czasem 
dobrzy ludzie dali mu nocleg i mi-
skę strawy. On w podzięce grał im 
skoczne melodie na swojej fujarce. 
Wiele osób, które spotykał, nie wie-
rzyło w powodzenie jego przedsię-
wzięcia. On jednak się nie poddawał 
i wędrował dalej.

Po wielu dniach marszu, dotarł 
do lasu. Spragniony był okrutnie. 
Patrzy, płynie strumyk. Uklęknął 
i zaczął pić wodę. Po lewej stronie 
usłyszał jakiś szelest. Spojrzał, a to 
sarenka we wnyki spętana siedzi, ru-
szyć się nie może, a ten strumyk to 
powstał z jej łez. Nie widziała ratun-
ku dla siebie i z tej rozpaczy zaczęła 
płakać i nie mogła przestać. Wojtek 
dobył nóż i uwolnił sarenkę. 

– Dziękuję, chłopcze. Mam na-
dzieję, że będę mogła ci się kiedyś 
odwdzięczyć za twoje dobre serce – 
powiedziało zwierzątko i czmychnę-
ło w leśną gęstwinę. 

Wojtek tymczasem maszerował 
dalej. Czasem myślał, że może to nie 
do końca było rozważne, porywać 
się samotnie na taką wędrówkę, lecz 
w głębi serca wierzył, że spotka go 
coś cudownego. Na pocieszenie gry-
wał na fujarce i wędrował dalej.

Doszedł do studni. Ucieszył się 
bardzo, gdyż w jego bukłaku wody 
zostało niewiele. Nachylił się, by 
spojrzeć w betonowe kręgi. Studnia 
owszem, była głęboka, lecz całkiem 
wyschła. Wojtek rozejrzał się na 
boki. Rosnące tu drzewa zwieszały 
gałązki do ziemi, a niższe rośliny 
również przywiędły. Z pewnością 
dawno nie padał tu deszcz. Niewiele 
myśląc, chłopak podlał rośliny resztą 
wody z bukłaka, pilnując, by każdej 
dać po kropelce, aby dla wszystkich 
starczyło. 

– Wiem, że to niewiele, lecz wię-
cej nie mam – powiedział. 

Lecz oto cud się stał i ta jedna 
kropla, ponieważ była ofiarowana 
z serca, sprawiła, że rośliny podnio-
sły swe gałązki i liście i wyglądały, 
jakby zostały podlane wiadrem wody 
każda. Zaszumiały z wdzięcznością: 

– Mamy nadzieję, że będziemy 
mogły ci się kiedyś odwdzięczyć za 
twoje dobre serce.

Wojtek zagrał na fujarce i powę-
drował dalej. Strasznie utrudziła go 
ta cała podróż. Mógłby przynajmniej 
mieć konia, który czasem poniósłby 
go na grzbiecie. W zagrodzie ojca 
mieli tylko starego Kasztanka, który 
nawet do orania pola nie bardzo się 
nadawał, a co mówić w taką drogę. 
Coraz częściej myślał o domu i ro-
dzinie. Tęsknił bardzo. 

Po kolejnych dniach wędrówki 
zobaczył wielką dziurę w drodze. 
Rozejrzał się na boki, lecz nie wi-
dział nikogo, kto by mógł ją wyko-
pać. Podszedł bliżej. W dole zoba-
czył małego jeżyka, który zwinięty 
w kulkę próbował się wyturlać z pu-
łapki. Gdy już się wydawało, że mu 
się to uda, wpadał do dziury z po-
wrotem. 

Ostatnio byłam w Państwa mieście 
i zauroczyło mnie ono do takiego 
stopnia, że postanowiłam napisać 
bajkę o czarodziejskim drzewie. Jak 
się Państwo zapewne domyślacie, 
chodzi o śliwkę. Wysyłam ją Państwu. 
Będzie mi bardzo miło jeśli zechcecie 
ją wydrukować w Kurierze.

Eliza Mikulska
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– Mój biedaku – powiedział Woj-
tek ostrożnie stawiając jedną stopę 
w dole. – Tylko nie wbij mi w rękę 
swoich igiełek. Zaraz ci pomogę. – 
Podniósł jeżyka i położył na pobo-
czu drogi. – Na drugi raz uważaj – 
powiedział wyjmując fujarkę.

– Dziękuję bardzo. Mam nadzie-
ję, że będę miał okazję odwdzięczyć 
ci się za twoje dobre serce – powie-
dział jeżyk i oddalił się. 

Wojtek po chwili obejrzał się za 
siebie, lecz nie dostrzegł już zwie-
rzątka. Powędrował dalej z uśmie-
chem na ustach i fujarką w dłoni.

W tę samą drogę, na najlepszym 
rumaku ze swojej stajni, ruszył też 
młody król. Jemu ta podróż upływa-
ła znacznie szybciej i przyjemniej 
niż Wojtkowi. Miał ze sobą drugiego 
konia, który był objuczony jadłem 
i napitkami do granic możliwości. 
I on również spotkał w lesie płaczą-
cą, zaplątaną w sidła sarenkę. Spoj-
rzał na jej nogę mówiąc: 

– Ale myśliwy będzie miał ucie-
chę. Gdyby nie to, że mam wystar-
czające ilości jadła, to sam bym cię 
zabrał. W końcu wszystko w tym 
królestwie należy do mnie.

– Uwolnij mnie, panie – poprosi-
ła sarenka.

Roześmiał się na te słowa król.   
– Jak śmiesz mnie o cokolwiek 

prosić? Ciesz się, że nie jestem w na-
stroju, bo bym w twoim kierunku po-
słał śmiercionośną strzałę. Daruję ci 
życie, choć jesteś bardzo zuchwała.

Pojechał dalej. Był przy pustej 
studni i postanowił w cieniu drzew 
zrobić sobie postój. Wyjął kołacze 
z torby i jadł, aż mu się uszy trzę-
sły. Sięgnął po wodę i pił, aż ciekło 
mu po brodzie. Drzewa ze zwisłymi 
smętnie gałązkami poprosiły:

– Daj nam pić. Deszcz już dawno 
nie padał.

– Widzę przecież, wszak studnia 
sucha. Niby czemu mam was poić?

– Schroniłeś się w naszym cieniu 
– zaszumiały drzewa.

– Jestem królem i mam takie pra-
wo. I nie jestem wam nic winien. Jak 
będziecie złorzeczyć, to każę was 
ściąć. Dobre sobie. Napoić, ha ha. – 

Pokręcił głową, spakował swoje rze-
czy i odjechał.

Wtem patrzy, dziura na środ-
ku drogi. Ominął ją nie zaglądając 
do środka. Zdawało mu się, że coś 
albo ktoś piszczy cichutko, lecz nie 
zatrzymał się wcale, tylko pojechał 
dalej, mówiąc:

– Jestem zmęczony. Mam jakieś 
przywidzenia. Nikogo nie widać, 
a pisk słychać. Czas szukać miejsca 
na nocleg. 

Jechał tak kolejne kilka dni. Pa-
trzy przed siebie, widzi jakiegoś 
chłopaka, który idąc gra na fujarce. 
Ściągnął lejce, przyspieszył i minął 
go. Za niedługo chłopak dogonił go. 
Stanęli obaj przed bramą z kutego 
żelaza. Jeden na koniu, drugi pieszo. 
Jeden najedzony, dobrze ubrany, 
drugi odwrotnie. Jeden zgorzkniały, 
drugi, mimo biedy, uśmiechnięty.

Król udawał, że nie widzi Wojt-
ka, pomimo jego pozdrowień. Minął 
bramę i na środku placu zobaczył 
drzewo. Było otoczone jadowity-
mi wężami. Młody król wzdrygnął 
się i zaczął machać mieczem, by je 
pozabijać. Lecz co tylko któregoś 
zgładził, na jego miejscu pojawiały 
się dwa takie same. Któryś spryt-
niejszy podpełzł do króla i ukąsił 
go w stopę. Władca syknął z bólu 
i wypuścił miecz z ręki. W tej samej 
chwili, kolejny z gadów, oplótł kró-

lewską szyję, a dwa następne spęta-
ły mu nadgarstki. Wojtek widząc to 
wszystko, przestraszył się, lecz pod-
szedł do węży i spróbował rozplątać 
ręce władcy, patrząc w jego błękitne 
oczy. Lecz twarz leżącego nie wy-
rażała już nic. Biedny, nieprzyzwy-
czajony do pokonywania trudności, 
zmarł z przerażenia. 

Wojtek odsunął się od drzewa 
myśląc: Jak ja sobie poradzę ze zgra-
ją węży, skoro sam król ich nie po-
konał? Jakoś to będzie. By dodać so-
bie otuchy zagrał na fujarce. Już po 
chwili ziemia zatrzęsła się i na ho-
ryzoncie pojawiło się mnóstwo nie-
dużych stworzeń. Wojtek czmychnął 
w pobliskie krzewy w ostatniej chwi-
li ratując się przed stratowaniem. 
Wychylił ostrożnie głowę i patrzy, 
a to kłębowisko jeży rzuca się na 
węże, a one uciekają czym prędzej. 
Po kilku minutach wszystko ucichło 
i jeżyki zaczęły się rozchodzić. 

– Dziękuję za pomoc – krzyknął za 
nimi Wojtek podchodząc do drzewa. 
Rozejrzał się bacznie, lecz nigdzie 
nie było króla. Domyślił się, że węże 
wyładowały na nim całą swoją złość. 
Jak dobrze, że mnie to nie spotkało – 
pomyślał. W tej samej chwili wokół 
drzewa usłyszał szum i z drobnych 
roślin urosła bujna łąka zasłaniając 
sobą czarodziejskie drzewo. Nie spo-
sób było się przez nią przedostać. 

Eliza Mikulska pracuje w Straży 
Pożarnej w Radomiu, a mieszka 
w małej miejscowości pod Skary-
szewem. Debiutowała jako nasto-
latka otrzymując wyróżnienie za 
opowiadanie wysłane na konkurs, 
którego jury przewodniczyła Kry-
styna Siesicka. Potem pisała arty-
kuły do lokalnych gazet. Laureatka 
wielu konkursów i nagród. Autorka 
bajek, opowiadań i innych form li-
terackich. Od 2020 r. współpracuje 
z portalem Kozirynek, na którym co 
tydzień publikowane są jej teksty. 
Jak sama mówi, pisanie jest dla niej 
lekarstwem na wszystko, potrafi się 
w nim zapomnieć. Jej pasją są także: 

podróże po Polsce, uprawa ogrodu, 
psychologia, sport, moda, pieczenie 
ciast i ciasteczek. Prywatnie jest 
mężatką i mamą dwójki dzieci.
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Co teraz? – zastanowił się Wojtek 
i wyjął fujarkę. Poprzednim razem 
pomogła, to może i teraz da radę. 
Zagrał na instrumencie i usłyszał tę-
tent kopyt. To olbrzymie stado saren 
przybyło na miejsce i ze smakiem 
zaczęło zajadać bujną roślinność.

– Dziękuję, sarenki – uśmiechnął 
się do zwierzątek, które dużo wol-
niej, bo z pełnymi brzuszkami, od-
dalały się tam, skąd przyszły.

Podszedł Wojtek do drzewa i mu 
się przygląda. W końcu sięgnął ręką 
i zerwał jeden z rosnących niżej 
owoców. Zważył go w dłoni, obej-
rzał. Owoc przypominał śliwkę. 
Dlaczego mam sam się tym cieszyć? 
Nazrywam ich więcej i zawiozę do 
miasteczka. Każdy chce być mądry, 
bogaty i najedzony. Jak pomyślał, 
tak zrobił. Zerwał całą torbę owo-
ców i wrócił do domu na królewskim 
rumaku. Taka droga była o wiele 
przyjemniejsza i nogi go nie bolały. 

Poza tym miał jedzenia i picia pod 
dostatkiem. 

Gdy odpoczywał w lesie, zdawa-
ło mu się, że ten szumi, by zasadzili 
pestki do ziemi. Dziwny był ten sen, 
lecz drzewa, które widział w nim 
Wojtek, do złudzenia przypominały 
te, które napoił przy pustej studni. 
Postanowił, że gdy tylko dojedzie do 
domu, zrobi to, co poradziły. Wszak 
co ma do stracenia?

Rodzice i rodzeństwo witali go 
bardzo wylewnie. Udał się na zam-
kowy rynek i polecił zwołać wszyst-
kich mieszkańców. Opowiedział 
o swoich przygodach i o młodym 
królu. Każdej osobie dał po jednym 
owocu, radząc, by po ich zjedzeniu, 
włożyli pestki do ziemi. Już niedługo 
w całym Szydłowie urosły owocowe 
sady. Wieść o smacznych owocach 
rozniosła się do innych królestw, wsi 
i miasteczek. Wszyscy chcieli spró-
bować ich smaku, który nie miał so-

bie równych. Ludzie z całego świata 
kupowali wypestkowane owoce i za-
bierali je do swoich domów, by robić 
z nich przetwory. Dzięki temu Szy-
dłów bogacił się. A ponieważ młody 
król nie żył, należało powołać no-
wego, by sprawiedliwie rządził kró-
lestwem. Mieszkańcy jednogłośnie 
wybrali na to stanowisko Wojtka, ku 
uciesze i dumie jego rodziców. 

Odtąd w Szydłowie zapanowała 
mądrość nowego króla, który spra-
wił, że wszyscy poddani żyli dostat-
nio i szczęśliwie. Bo mądrość wład-
cy bierze się nie tylko z owoców, 
lecz przede wszystkim z dobroci 
serca. A miasteczko do dziś dnia sły-
nie z pysznych śliwek w postaci cu-
kierków, ketchupów, powideł, ciast 
i innych przysmaków. Jeśli jeszcze 
ich nie znacie, to koniecznie musicie 
spróbować.

Eliza Mikulska

W wielu publikacjach, przewod-
nikach, czytając historię Szy-

dłowa, spotykamy się z informacją 
o pożarze w 1630 roku. Czytamy, że 
ogień podłożył najemny odział woj-
ska. 

Lecz co to za najeźdźcy, którzy 
napadli na królewskie miasto? Byli 
to Lisowczycy (lisowczyki) – czar-
na legenda wojsk XVII wieku, nazy-
wani również jeźdźcami Apokalipsy 
ze wschodu. Formacja ta powstała 
w 1607 r., a jej założycielem był Alek-
sander Lisowski herbu Jeż. To od jego 
nazwiska odział wziął swoja nazwę. 
Brali udział między innymi w wojnie 
polsko-ruskiej, walczyli z Turkami 
pod Cecorą i Chocimiem, ze Szwe-
dami o Pomorze. Najczęściej jednak 
wracali na służbę cesarską. 

Ich żywiołem była wojna i pole 
bitwy, ale nade wszystko napady na 
miasta i wsie. Niezwykle mobilni wo-
jownicy, potrafili przebyć konno na-
wet 160 km w ciągu doby. Uzbrojenie 
ich stanowiły szable, łuki oraz lekka 

Oddział Lisowczyków w Szydłowie
broń palna. Byli jedną z najszybszych 
formacji w Europie. Wojska te utrzy-
mywały się głównie z grabieży. Nisz-
czyli wszystko co napotkali na swej 
drodze. Łupili Europę niemal bez 
przerwy przez kilkanaście lat. 

Wiosną 1630 roku dotarli również 
do Szydłowa, miasta królewskiego 
stojącego na skale opasanego murem 
obronnym. Zaatakowali do wschodu, 
ponieważ zanim dotarli do Szydłowa, 
złupili pobliski Raków. Panoszyli się 
po mieście, żądając od mieszkańców 
trunków, żywności i okupu. Szydło-
wa bronił dzielnie starosta Jan Karol 
Stanisławski wraz z mieszkańcami, 
odmawiając płacenia haraczu rozju-
szonym rabusiom. Wtedy Lisowczy-
cy podłożyli ogień pod zabudowania, 
okradając i grabiąc przy tym miasto. 
Pożar strawił nie tylko przedmieścia, 
ale dotarł również do miasta i zamku.
W „Krótkim rysie dziejów i spraw 
Lisowczyków” Maurycego Dziedu-
szyckiego możemy przeczytać:
„...nie nastarczają studnie do przy-

tłumienia srogiego żywiołu – pośród 
trwogi i zamieszania cisną się ucieka-
jący do jednej bramy...”. 

Możemy sobie tylko wyobrazić 
jak straszna klęska spotkała Szydłów 
4-tego kwietnia 1630 roku.
 

Marta Wolny-Boś

Lisowczyk - obraz Juliusza Kossaka
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Cmentarz żydowski w Szydłowie 
jest jednym z najstarszych cmen-

tarzy w Polsce. Wiele wskazuje na to, 
że jest on drugim najstarszym i za-
chowanym cmentarzem żydowskim 
w Polsce, po cmentarzu w Kaliszu. 

Cmentarz w Szydłowie został za-
łożony około roku 1317. Dowiadu-
jemy się o tym z tak zwanej „Księgi 
Pamięci Staszowa”. „Księgi Pamię-
ci” są to księgi spisywane przez Ży-
dów, najczęściej zaraz po II wojnie 
światowej i są poświęcone historii 
lokalnych społeczności żydowskich. 
Są one nie tylko ważnymi publika-
cjami odnośnie dziejów Żydów, ale 
także ważnym uzupełnieniem historii 
Polski. W Tel-Awiwie znajduje się 
„Księga Pamięci Staszowa”, opubli-

Zabytkowy cmentarz żydowski w Szydłowie

kowana w 1962 r. w języku jidysz. 
Jest w niej opisana historia Żydów ze 
Staszowa, Osieka, Połańca, Rytwian 
i Szydłowa. Autor Shlomo Groshaus 
pisząc o Szydłowie, w pierwszych 
dwóch zdaniach stwierdza: „Szy-
dłów, moje rodzinne miasto, to jedna 
z najstarszych wspólnot żydowskich 
w Polsce. Sędziwy wiek tej wspólno-
ty został poświadczony przez histo-
rię, przekazywaną od niepamiętnych 
czasów, łącząc jej historię z budową 
synagogi w roku 5077 według kalen-
darza żydowskiego, a w 1317 roku 
według kalendarza chrześcijańskie-
go”. Autor mówi tu prawdopodobnie 
o pierwszej synagodze w Szydłowie, 
zbudowanej jeszcze przed synagogą 
obecną, z roku 1564.

Skoro pierwszą synagogę zbudo-
wano w roku 1317, to już w tym cza-
sie musiała istnieć prężna wspólnota 
żydowska w Szydłowie. Żydowski 
zwyczaj mówi, że jednym z najważ-
niejszych zadań nowo powstającej 
gminy żydowskiej było założenie 
cmentarza. Posiadanie trzech najważ-
niejszych miejsc, to jest: synagogi, 
cmentarza i łaźni - świadczyło o sa-
modzielności danej gminy. 

Można więc wnioskować, że 
cmentarz na naszym szydłowskim 
wzgórzu istnieje około 700 lat! Ile 
osób jest tam pochowanych? W Ar-
chiwum Państwowym w Kielcach 
znajduje się lista zmarłych członków 
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej 
w Szydłowie od roku 1880 do 1914, 
a w Urzędzie Gminy w Szydłowie 
jest lista zmarłych w latach 1918-
1941. Łącznie widnieje na nich aż 
516 nazwisk, warto nadmienić, że 
powyższe wykazy nie są kompletne. 

Przedwojenne zdjęcie z cmentarza 
szydłowskiego, Róża Apelboim na 
grobie swojego przyjaciela Avraham 
Yosef Zukera. Napis na macewie 
brzmi: „Tu jest pochowany honorowy 
człowiek, którego życie zostało prze-
rwane, jego światło świeciło przez 20 
lat, Avraham Yosef, syn rabina Ze’e-
va, niech świeci jego światło. Zmarł 
4 szwat 5688 (1928 r.) Niech dusza 
jego będzie zawiązana w węzełek ży-
cia wiecznego”.

Przedwojenne zdjęcie z cmentarza 
szydłowskiego. Lejb Ksienski przy 
grobie swojej siostry Perl Ksienskiej. 
Napis na macewie brzmi:
„Tu została pochowana 5. Szwat 5685 
(1925 r.) Krzyczę jak kobieta, która 
rodzi, gdy wspomnę moją 15-letnią 
córkę, która sprawiła mi truciznę 
i piołun, gdy o niej myślę. Krzyk i za-
łamanie przyszło na mnie,  mój wielki 
cios. Szlachetna dziewczyna, Panna 
Perl, córka Meira, niech jego światło 
świeci. Niech dusza jej będzie związa-
na w węzełku życia wiecznego”.

Tekst macewa z synagogi z roku 
1772: „Pochowana jest tutaj poważ-
na kobieta, skromna i pobożna Pani 
Geta, córka Meira, błogosławio-
nej pamięci. Odeszła 1. Cheszwan, 
w roku 5533, według naszej społecz-
ności. Niech dusza jej będzie związa-
na w węzełku życia wiecznego”.
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Można więc powiedzieć, że wszyst-
kich grobów na cmentarzu jest za-
pewne ponad 1500.

Każdy ze zmarłych miał swój na-
grobek, tzw. macewę. Zwyczaj ży-
dowski nakazuje bowiem, że w ciągu 
roku od pogrzebu, rodzina ma obo-
wiązek postawić zmarłemu nagro-
bek. W czasie ostatniej wojny część 
żydowskich nagrobków zniszczyli 
Niemcy, używając ich jako podkła-
dów pod drogę prowadzącą w stro-
nę Chmielnika. Co stało się z resztą 
nagrobków? Ciekawy dokument do-
tyczący cmentarza znajduje się Pań-
stwowym Archiwum w Sandomie-
rzu. Wynika z niego, że członkowie 
Prezydium Gminnej Rady Narodowej 
w Szydłowie przeprowadzili 1946 
roku inspekcję cmentarza i sporzą-
dzili protokół, w którym czytamy, 
że „na cmentarzu żydowskim znaj-

duje się jeszcze 1141 grobów, całko-
wicie zaniedbanych”. (Akta gminy 
Szydłów, sygn. 28/78, Gospodarka 
komunalna, k. II). Obecnie na cmen-
tarzu i w synagodze znajduje się za-
ledwie kilkanaście macew. Niektóre 
macewy są jeszcze na prywatnych 
posesjach. Dobrze byłoby, aby je 
przywieść z powrotem na kirkut albo 
do synagogi. Gdyby ktoś miał z tym 
kłopoty, niektóre macewy są dosyć 
ciężkie, prosimy o kontakt, pomoże-
my je przewieść. 

Obecnie trwają prace nad dokoń-
czeniem ogrodzenia i uporządkowa-
niem terenu cmentarza. Od strony 
ulicy Kieleckiej powstaje ogrodzenie, 
które nawiązuje swym wyglądem do 
przedwojennego muru i do naszych 
średniowiecznych murów obronnych. 
Słupki ogrodzenia i podmurówka bu-
dowana jest z kamienia, ręcznie cio-
sanego. Teren jest pochyły, a więc 
niełatwy do prac budowalnych, po-
ciąga to za sobą dosyć duże wydat-
ki. Pieniądze na pokrycie kosztów 
ogrodzenia pochodzą ze składek 
ludzi dobrej woli, tych, którzy wi-
dzą sens tego dzieła, oraz częścio-
wo z Fundacji Nissenbauma. Prace 
nie są finansowane ani przez Urząd 
Gminy, ani przez Parafię. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o finansowe wsparcie tego dzieła. 
Żydzi z Szydłowa, nasi sąsiedzi, zo-
stali zamordowani w obozie zagłady 
w Treblince w październiku 1942 
roku. Ich ciała zostały spalone a pro-
chy rozrzucone. Naszym obowiąz-
kiem jest zadbanie o ich cmentarz. 
Zebraliśmy już połowę kwoty, pozo-
staje jeszcze do zebrania 90 tys. zł. 
Nazwiska hojniejszych darczyńców 
zostaną upamiętnione na specjalnej 
tablicy sponsorów na cmentarzu.

Zapraszamy na stronę Internetową 
i na Facebook:
http://www.pawel.mazanka.com.pl/
pl/cmentarz/
https://www.facebook.com/cmentarz.
zydowski.w.szydlowie.jewish.ceme-
tery

Konto bankowe na renowację cmen-
tarza żydowskiego w Szydłowie:
Bank Spółdzielczy w Szydłowie
22 8521 0006 2001 0004 5737 0003

o. Paweł Mazanka
e-mail: 

p.mazanka@uksw.edu.pl

Teksty na macewach z jidysz 
przetłumaczył dr Emanuel Pellach.

Tekst macewa z synagogi z roku 
1930: „Pochowany jest tutaj Niech 
ten stos będzie świadkiem (widoczne 
osiem kamieni) I ten nagrobek będzie 
świadkiem. Nieszczęścia, że odeszła 
dusza delikatna w latach i odda-
na wierze Jakub Kazo Syn rabina 
Avigdora, błogosławionej pamięci, 
odszedł 24. Tammuz 5690, według 
naszej społeczności. Niech dusza 
jej będzie związana w węzełku życia 
wiecznego”.
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SP ZOZ w Szydłowie zaprasza do skorzystania z pro-
gramu „Profilaktyka 40 PLUS”

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” 
jest ocena organizacji i efektywności objęcia świad-

czeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagno-
styką w zakresie najczęściej występujących problemów 
zdrowotnych. Dzięki badaniom profilaktycznym można 
wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałe-
go, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konse-
kwencją zbyt późnej diagnozy.

Jak się zapisać?
Aby zapisać się na badania w ramach programu Profi-

laktyka 40 PLUS, należy wypełnić ankietę dostępną w In-
ternetowym Koncie Pacjenta
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta lub
skorzystać ze wsparcia konsultanta w ramach infolinii Do-
mowej Opieki Medycznej (22 735 39 40). Na podstawie 
udzielonych odpowiedzi zostanie wygenerowane zlecenie 
pakietu badań odpowiedniego danej osoby.

Dla uczestników zakwalifikowanych do programu 
„Profilaktyka 40 PLUS” zostanie wystawione e-skierowa-
nie. Nie wymaga ono wydrukowania. Placówka medyczna 
uzyska do niego dostęp za pośrednictwem systemu infor-
matycznego. Po rejestracji, aby zrealizować badania, pa-
cjent powinien odwiedzić wybrany punkt medyczny z do-
wodem osobistym.

Informacje Ośrodka Zdrowia w Szydłowie
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Gminny Klub Sportowy w Szydłowie jest stowarzy-
szeniem kultury fizycznej, którego celem jest pro-

pagowanie i rozwój kultury fizycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego. Te-
renem działania Klubu jest obszar Gminy Szydłów.

W ciągu ostatnich 4 lat od momentu reaktywacji Klubu 
realizujemy przedsięwzięcia związane ze szkoleniem na-
szych dzieci i młodzieży oraz z różnymi formami aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. 

W tym okresie pozyskiwaliśmy środki finansowe m.in. 
z MSiT oraz w szczególności z budżetu Miasta i Gminy 
Szydłów realizując zadania projektowe w ramach „Otwar-
tego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicz-
nych” w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu wśród mieszkańców Gminy Szydłów poprzez or-
ganizowanie zajęć szkoleniowych.” 

Za te środki możliwe było zatrudnienie wykwalifi-
kowanej kadry trenerskiej oraz zakupienie niezbędnego 
sprzętu i wyposażenia. Niestety ostatnie dwa lata to rów-
nież ciągła walka z pandemią i pojawiające się problemy 
organizacyjne z tym związane. Jednak mimo wszystko 
udało się nam przetrwać ten trudny czas i teraz możemy na 
nowo zachęcać nasze dzieci oraz ich rodziców do wspól-
nego aktywnego i zdrowego trybu życia odrywając się od 
codzienności w zamkniętym świecie internetu, telefonów 
i tabletów. Od maja ruszamy z nowym naborem. 

Nabór do grup sekcyjnych w 2022 r.
• Piłka nożna dla przedszkolaków i klas 0, 1
• Piłka nożna dla grupy klasowej 2, 3, 4
• Piłka siatkowa dla grupy klasowej 5, 6, 7, 8
• Grupa pływacka dla dzieci ze szkół podstawowych
• Szachy – dla wszystkich zainteresowanych

Kontakt:
Damian Rudnik tel. 698 556 874
E-mail: gks@szydlow.pl

Nabór do sekcji sportowych GKS Szydłów
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Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, po-
wstających w gospodarstwach rolnych. 

Odpady powstające w związku z prowadzeniem dzia-
łalności rolniczej, w szczególności odpady z folii, sznurka 
i opon, nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach odpadami komunalnymi, czyli wy-
tworzonymi w gospodarstwach domowych. W/w odpady 
nie mogą być odbierane w ramach ponoszonej opłaty za 
odbiór odpadów komunalnych. Zatem rolnik, będący wy-
twórcą takich odpadów ma obowiązek na własny koszt za-
gospodarować te odpady, poprzez zlecenie tych czynności 
podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na 
zbieranie i przetworzenie odpadów. 

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających 
odpady powstające w gospodarstwach rolnych, do których 
można przekazać odpady na zasadach określonych przez 
tych przedsiębiorców. 

ZBIERAJĄCY OPONY CIAGNIKOWE, 
CIĘŻAROWE ORAZ SAMOCHODOWE

1. Trans Południe Sp. o.o., ul. Podgrodzie 8B, 
39-200 Dębica, Tel. 14 680 87 03, 500 009 860 
trans-południe@trans-południe.pl 
2. P.U. H EKO-RASPOL, ul. Nidziańska 3, 
26-026 Brzeziny, Tel. 41 311 75 68, 601 867 5431 
raspol@raspol.com.pl 
3. TERMO-GUM Sp. o.o. 32-112 Klimontów, 
Zakład Produkcji ul. Przemysłowa 38, Sitkówka-Nowiny 
Tel. 662 232 182 

ZBIERAJĄCY ODPADY Z FOLII, SZNURKA 

1. P.H-U ECOMPLEX, Przemysław Wierzbicki 
ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce 
Tel. 692 483 532, 530 313 793

2. P.U.H EKO- RASPOL
ul. Nidziańska 3, 26-026 Brzeziny, 
Tel. 41 311 75 68, 601 867 543 raspol@raspol.com.pl 
3. Odbiór surowców wtórnych, skup folii i makulatury 
Pińczów-Surowce, ul. Nowowiejska 39
28-400 Pińczów
tel. 790 575 523 godzisz.rafal@gmail.com 

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny pochodzący  z gospodarstw domowych.

Mieszkańcy mogą pozbyć się zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego w następujący sposób: 
a) Oddać sprzedawcy, u którego zakupili nowy sprzęt. Od 
1 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurto-
wy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego 
dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przejęcia 
zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domo-
wych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, 
jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju. 
b) Dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych znajdującego się w Rzędowie 40, 28-142 
Tuczępy. 
c) Wystawić przed posesję w terminach określonych 
w harmonogramie odbierania odpadów komunalnych 
(cztery razy w roku).

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowości Rzędów 
40, 28-142 Tuczępy. Jest on obsługiwany przez Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialności z siedzibą w Rzędowie. Punkt 
ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7:00 do 18:00, a w sobotę od godziny 7:00 do 15.00 (za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Do punktu 
mieszkańcy gminy Szydłów mogą dostarczyć nieodpłatnie 
każdą ilość odpadów segregowanych. 
W Punkcie przyjmowane są następujące frakcje odpadów: 
1. Odpady selektywnie zebrane z podziałem na frakcje: 
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne 
2. Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone 
3. Zużyte baterie i akumulatory 
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 
6. Odpady budowlano-rozbiórkowe z gospodarstw domo-
wych określonej ilości (Regulamin PSZOK ) 
7. Zużyte opony 
Regulamin PSZOK został podany do publicznej informa-
cji na stronie internetowej gminy Szydłów.

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon
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Druk: P.H.U. SZOSTAKDRUK, ul. Kościelna 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 23 83, szostakdruk@gmail.com

Na początku 2022 r. wystartował 
projekt „Filmowe SzydLove”, 

za którym stoją dwaj pasjonaci Szy-
dłowa: archeolog Tomasz Olszac-
ki i insp. ds. promocji gminy Piotr 
Walczak. 

Jednocześnie wystartowała de-
dykowana strona internetowa po-
święcona wyłącznie walorom tury-
stycznym i poznawczym Szydłowa 
odkrywaj.szydlow.pl połączona 
z kanałem YouTube, Facebookiem 
i Instagramem. Całość instytucjo-
nalnie wspierana jest przez Urząd 
Miasta i Gminy Szydłów.

Projekt zakłada produkcję 
w 2022 roku cotygodniowych fil-
mów promujących walory Miasta 
i Gminy Szydłów. Tomasz Olszac-
ki, archeolog, niestrudzony badacz 
szydłowskiego zamku i innych 
obiektów na terenie miasta, dostar-
cza merytorycznej wiedzy na temat 
historii i architektury szydłowskich 
zabytków. Jest głównym narrato-
rem serii. Zdjęciami, montażem 
i publikacją filmów w mediach in-
ternetowych zajmuje się Piotr Wal-
czak odpowiedzialny za promocję 
w Urzędzie Miasta i Gminy Szy-
dłów.

Do tej pory zespół wyprodukował 
już 15 odcinków. Premiera nowego 
odcinka ma miejsce w każdy czwar-
tek na https://www.facebook.com/
odkrywajszydlow/ i kanale YouTu-
be Odkrywaj Szydłów. Transkryp-
cja każdego odcinka przygotowana 
przez Kasię Krzemińską dostępna 
jest na odkrywaj.szydlow.pl. Zapra-
szamy do oglądania i udostępniania 
kolejnych odcinków serii Filmowe 
SzydLove. 

Red.

Filmowe SzydLove


