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W Szydłowie zakończono budowę parku miejskiego. 
Zaniedbany teren o powierzchni 1,5 ha wraz ze sta-

rą oczyszczalnią ścieków zyskał zupełnie nowe oblicze. 
Do tej pory nie było w mieście miejsca pełniącego rolę 

parku,  gdzie mieszkańcy mogą  się  przespacerować  alej-
kami i mniej lub bardziej aktywnie spędzić czas w gronie 
rodziny  i  znajomych. Teraz  to  się  zmieniło, mieszkańcy 
już mogą korzystać z pięknie zagospodarowanego terenu 
w dolinie rzeczki Ciekącej pomiędzy ulicami Kazimierza 
Wielkiego i Krakowską.

Szydłów z parkiem miejskim
Budowa  parku  to  jedno  z  trzech  zadań  dofinansowa-

nych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata 
2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 
5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Zadanie  pod  nazwą  „Adaptacja  zdegradowanych  te-
renów  poprzemysłowych  po  zakończonej  działalności 
oczyszczalni  ścieków.  Ochrona  i  udostępnienie  odsło-
nięcia  geologicznego  wraz  z  zagospodarowaniem  przy-
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ległego  terenu”  zrealizował  Zakład  Budowlano-Monta-
żowo-Instalacyjny „Kornex” z Moszyn. Gmina Szydłów 
podpisała umowę z wykonawcą w styczniu 2021 r.

– To była bardzo duża, pracochłonna inwestycja, ale 
patrząc na efekt końcowy trzeba przyznać, że było warto 
– mówi Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. 
– Zaśmiecony teren porośnięty chwastami i krzakami, ze 
starymi budynkami po oczyszczalni ścieków, zmienił się 
nie do poznania. Teraz jest tu plac zabaw, siłownia, wiaty 
piknikowe i budynek z toaletami, ścieżki do spacerowania, 
zieleńce i trawniki. Ten park stał się teraz jedną z wizytó-
wek naszego miasteczka – dodaje włodarz.

cję świetlną. Zamontowano elementy małej architektury: 
ławki, kosze na śmieci, słupki informacyjne, stojaki rowe-
rowe, elementy placu zabaw i jego ogrodzenia, elementy 
siłowni zewnętrznej, piaskownicę i górkę ze zjeżdżalnią. 
Wreszcie  posadzono  45  drzewek  śliwy  różnych  odmian 
i krzewów, założono trawniki i łąki kwietne. Teren objęty 
jest monitoringiem wizyjnym.

Cena  brutto wykonania  przedmiotu  umowy wyniosła 
1.878.987,22 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wy-
niosło 75% kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie ze 
środków  budżetu  państwa  4,95%  kosztów  kwalifikowa-
nych. Gmina Szydłów pokryła 20,05% kosztów.

Teren po starej oczyszczalni ścieków w Szydłowie zmienił się w miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

Wysokie miejsce w rankingu inwestycyjnym

W  ramach  zadania  przeprowadzono  wycinkę  uszko-
dzonych i chorych drzew, uporządkowano istniejącą zie-
leń  i  nasadzono  nową.  Rozebrano  istniejące  obiekty  po 
oczyszczalni ścieków, budynek mieszkalny i pozostałości 
po nieistniejących budynkach. Wybudowano obiekt usług 
publicznych z tarasem widokowym i toaletą wraz z przy-
łączami wodociągowymi  i  kanalizacyjnymi. Zbudowano 
ściany  oporowe,  schody  terenowe  i  pochylnie,  miejsca 
parkingowe, wiaty piknikowe wraz ze stołami i miejscem 
na ognisko,  ścieżki piesze wraz z kładką nad  rzeką Cie-
kącą. Zbudowano również zejście z ul. Kazimierza Wiel-
kiego do parku, wykonano oświetlenie  terenu  i  ilumina-

Dzięki  wykonanym  pracom  udostępnione  zostało  in-
teresujące  odsłonięcie  geologiczne  będące  pomnikiem 
przyrody  nieożywionej.  To  pionowa  skała  wapienna 
o wysokości  ok.  10-12 m  i  długości  około  100 metrów 
z warstwowaniami przekątnymi wielkiej skali. Te osado-
we skały powstały w wyniku erozji Gór Świętokrzyskich 
i osadzania materiału w strefie brzegowej ciepłego morza 
– Paratetydy około 11 mln lat temu.

UMiG Szydłów

Branżowe  pismo  samorządu  te-
rytorialnego  „Wspólnota”  opu-

blikowało  kolejną  edycję  rankingu 
„Liderzy  samorządowych  inwesty-
cji  2019-2021”. W  zestawieniu  tym, 
wśród  tzw.  innych  miast,  Szydłów 
znalazł się na 53. miejscu w kraju i 3. 
w województwie świętokrzyskim.

Pod  uwagę  brano  średnie  wy-
datki  inwestycyjne  per capita,  czyli 
w przeliczeniu na jedną osobę.

W kategorii  „Inne miasta”  znala-
zło się 620 gmin z całej Polski. Pierw-
sze miejsce w województwie święto-
krzyskim zajęła Nowa Słupia, drugie 
Morawica, zaś trzecie Szydłów.

Rok  temu  nasz  samorząd  zajął 
w tym rankingu 39. miejsce w kraju, 
zaś dwa lata temu był na miejscu 20. 
Od trzech lat utrzymujemy się w ści-
słej krajowej czołówce inwestujących 
samorządów.

UMiG Szydłów
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Parking po rewitalizacji z punktem IT
W  Szydłowie  zakończono  duży  projekt  rewitalizacji 

miasta obejmujący trzy oddzielne zadania. Jednym 
z  nich  był  remont  parkingu  przy  zbiegu  ulic  Kieleckiej 
i  Staszowskiej  wraz  z  budową  Punktu  Informacji  Tury-
stycznej.

Umowę  na  realizację  zadania  pomiędzy Gminą  Szy-
dłów  a wykonawcą  – firmą Usługi Remontowo-Budow-
lane Zbigniew Dziuba z Koniemłotów podpisano na po-
czątku 2021 roku. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 
1.978.147,75 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt 
osiem tysięcy sto czterdzieści siedem 75/100 PLN).

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 
priorytetowa 6  – Rozwój miast, Działanie  5  – Rewitali-
zacja obszarów miejskich i wiejskich. Dofinansowanie ze 
środków EFRR wyniosło 75% kosztów kwalifikowanych, 
zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa 4,95%. 
Pozostałe 20,05% kosztów sfinansowane zostało z budże-
tu Gminy Szydłów.

– Dzięki tym pracom zupełnie zmieniła się estetyka te-
renów przy ulicy Staszowskiej. To teraz jedna z wizytówek 
Szydłowa  –  mówi  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Szydłów. 
– Obecnie mamy piękny parking z okazałym budynkiem 

Informacji Turystycznej, nowoczesnymi wiatami przystan-
kowymi i małą architekturą. Zachowaliśmy przy tym drze-
wa, wykonując jedynie odpowiednie prześwietlenia koron 
– podkreśla włodarz.

Oprócz parkingu zmodernizowana została piesza kład-
ka nad fosą prowadząca w obręb murów obronnych, a uli-
ca  Staszowska  zyskała  całkowicie  nową  nawierzchnię, 
chodniki i przejścia dla pieszych. W ramach tego zadania 
uczytelniono  w  nawierzchni  ulicy  fundamenty  Bramy 
Opatowskiej.

Parking został oświetlony lampami hybrydowymi i ob-
jęty monitoringiem wizyjnym.

UMiG Szydłów

Parking przed modernizacją.

Punkt informacji turystycznej.

Zmodernizowana kładka piesza przez fosę.

Oficjalne otwarcie inwestycji 25 września br. Od lewej: 
Alicja Kłonicka – Skarbnik Gminy Szydłów, Leszek Guzal 
– Wicestarosta Staszowski, Andrzej Tuz – Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szydłów, Anna Krupka – Wiceminister Sportu 
i Turystyki Anna Krupka, Paweł Krakowiak – Radny Sej-
miku Woj. Świętokrzyskiego, Maria Stachuczy – Dyrektor  

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie.
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W dniu 25 września oficjalnie otworzono nową siedzi-
bę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Obiekt 

powstał w wyniku  rewitalizacji  budynku  starego  urzędu 
gminy.

W Szydłowie jest jeszcze kilka budynków, które stra-
szą swoim wyglądem. Do niedawna zaliczała się do nich 
tzw. „stara gmina” przy ul. Łokietka. Teraz to jeden z naj-
ładniejszych  budynków  w  mieście  dzięki  rewitalizacji 
przeprowadzonej przez Gminę Szydłów.

Umowę z wykonawcą podpisano na początku 2021 r. 
Firma GMC Sp. z o.o. ze Staszowa miała 10 miesięcy na 
przebudowę i nadbudowę budynku oraz zagospodarowa-
nie  przyległego  terenu.  Po  zakończeniu  prac  i  odbiorze 
technicznym budynku, bibliotekę wyposażono w niezbęd-
ny sprzęt i przeniesiono księgozbiór do nowej lokalizacji.

Biblioteka oficjalnie otwarta
Koszt inwestycji wyniósł 1.429.729,35 zł (jeden milion 

czterysta  dwadzieścia  dziewięć  tysięcy  siedemset  dwa-
dzieścia  dziewięć  35/100  PLN).  Zadanie  dofinansowane 
zostało z środków Unii Europejskiej w ramach: Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój 
miast,  Działanie  5  –  Rewitalizacja  obszarów  miejskich 
i wiejskich. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło 
75%  kosztów  kwalifikowanych,  zaś  dofinansowanie  ze 

Budynek po byłym urzędzie gminy przed i po rewitalizacji.

środków  budżetu  państwa  4,95%  kosztów  kwalifikowa-
nych. Z budżetu Gminy Szydłów pokryte zostało 20,05% 
kosztów. Na wkład własny samorząd otrzymał dofinanso-
wanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, w wysokości 256 000,00 zł.

W dn. 25 września nastąpiło symboliczne otwarcie no-
wego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

– Dzisiaj mamy piękny obiekt z którego wszyscy korzy-
stamy i który żyje – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy 

Oficjalne otwarcie biblioteki 25 września br. Od lewej: 
Alicja Kłonicka – Skarbnik Gminy Szydłów, Paweł Krako-
wiak – Radny Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego, Iwona Ba-
ran – Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, 
Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów,  Leszek 

Guzal – Wicestarosta Staszowski, Aneta Walkowicz – 
Księgowa MGBP w Szydłowie.

Czytelnia biblioteczna.
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Szydłów Andrzej Tuz chwilę po przecięciu wstęgi. – Cie-
szę się niezmiernie, że tak się stało.

Kierownik  MGBP  Iwona  Baran  podziękowała  bur-
mistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miasta  i Gminy za 
realizację inwestycji oraz pomoc przy przenoszeniu księ-
gozbioru.

– Biblioteka jest najstarszą instytucją kultury na terenie 
gminy – powiedziała Iwona Baran. – Powstała w grudniu 
1947 roku, tak więc w tym roku obchodzi 75-lecie swojej 
działalności. Myślę, że ten nowy budynek jest wspaniałym 
prezentem na tą okoliczność.

Zrewitalizowany budynek przy ulicy Władysława Ło-
kietka  5  jest  siódmą  lokalizacją  biblioteki  publicznej  od 
momentu  jej powołania. Najpierw mieściła  się w dwóch 
domach prywatnych, przy ulicach Staszowskiej i Uroczej. 
Przez  pewien  czas  zajmowała  dwa  pokoje  na  parterze 
Urzędu Gminy w Rynku, następnie w babińcu Synagogi, 
Skarbczyku, a ostatnio w Szkole Podstawowej.

Teraz jest to biblioteka z prawdziwego zdarzenia z wy-
dzieloną  wypożyczalnią  i  czytelnią.  Dzięki  nowym wa-
runkom lokalowym znacznie polepszył się komfort pracy 
z korzyścią dla pracowników biblioteki oraz czytelników. 
Zorganizowane  zostały  już  pierwsze  spotkania  czytelni-
cze, instytucja organizuje konkursy oraz zajęcia dla dzieci. 
Powstał także Dyskusyjny Klub Książki, którego uczestni-
cy spotykają się co miesiąc w murach biblioteki.

Poza możliwością wypożyczenia książek, skorzystania 
z czasopism oraz gier planszowych, do dyspozycji jest tak-
że czytelnia internetowa z trzema stanowiskami kompute-
rowymi i dostępem do internetu światłowodowego.

Ułatwieniem dla czytelników jest wrzutnia książek, do 
której  można  zwrócić  wypożyczone  książki  o  dowolnej 
porze. 

UMiG Szydłów

Inwestycje otwarte z ludowym przytupem
W niedzielę, 25 września 2022 r. odbył się w Szydło-

wie 2. Świętokrzyski Przegląd Zespołów Folklory-
stycznych połączony z otwarciem  inwestycji powstałych 
w wyniku rewitalizacji miasta: parku miejskiego, parkingu 
z punktem IT i biblioteki publicznej.

Wstęgi przecięte zostały  także przy Punkcie Informacji 
Turystycznej  przy  ulicy  Staszowskiej  oraz  przy  budynku 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z udziałem Skarbnik 
Gminy Szydłów Alicji Kłonickiej oraz kierowników gmin-
nych jednostek kultury: Iwony Baran i Marii Stachuczy. 

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ziemia Szydłowska”.
Oficjalne otwarcie parku miejskiego. Od lewej: Apolonia 
Sojda – KGW Gacki Mokre, Paweł Krakowiak – Radny 
Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego, Leszek Guzal – Wicesta-
rosta Staszowski, Anna Krupka – Wiceminister Sportu 
i Turystyki, Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy 

Szydłów, Monika Klusek – KGW Gacki Mokre.

Impreza  odbyła  się w parku miejskim,  który  powstał 
na zdegradowanych terenach starej oczyszczalni ścieków. 
Podczas  oficjalnego  otwarcia Burmistrz Miasta  i Gminy 
Szydłów Andrzej Tuz w kilkunastu zdaniach opowiedział 
o zrealizowanych inwestycjach: parku miejskim, parkingu 
z  punktem  informacji  turystycznej  oraz  bibliotece. Wło-
darz  zapraszał  do  częstego  korzystania  z  tych  obiektów. 
Głos ze sceny zabrali również: Paweł Krakowiak – Rad-
ny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Leszek 
Guzal – Wicestarosta Staszowski.

Po  oficjalnych wystąpieniach  nastąpiło  uroczyste  prze-
cięcie wstęgi, w którym, oprócz wyżej wymienionych, wzię-
ła udział Wiceminister Sportu i Turystyki Anna Krupka.

Prace  rewitalizacyjne  obejmujące  trzy  obiekty  trwały 
1,5 roku i kosztowały 5 602 471,55 zł z czego 75% kosz-
tów  kwalifikowanych  pokryła  Unia  Europejska,  4,95% 
budżet  państwa,  a 20,05% budżet  gminy. Do  rewitaliza-
cji  biblioteki  256  tys.  zł  dołożyło Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
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Tymczasem  scena w  parku miejskim  opanowana  zo-
stała przez zespoły folklorystyczne z województwa świę-
tokrzyskiego. Wystąpiło 11 zespołów: Zespół Śpiewaczy 
„Echo  Łysicy”  (gmina  Bieliny),  Zespół  Ludowy  „Po-
wiślanie”  (gmina  Koprzywnica),  Zespół  Ludowy  „Źró-
dło  Sanicy”  (gmina Chmielnik),  Zespół  Śpiewaczy  przy 
KGW  w  Olszownicy  (gmina  Baćkowice),  Zespół  Śpie-
waczy „Sichowianie” (gmina Rytwiany), Zespół Ludowy 
z Mokrej (gmina Stąporków), Ludowy Zespół Śpiewaczy 
„Ziemia Szydłowska” (gmina Szydłów), Koło Gospodyń 
Wiejskich „Kowalanki” (gmina Nowiny), Zespół Ludowy 
z  Kapelą  „Wyleniałe  Niedźwiedzie”  (gmina  Skarżysko 
Kościelne), Kapela Rykoszyn (gmina Piekoszów), Zespół 
Pieśni  i Tańca ze Strawczynka  (gmina Strawczyn). Każ-
dy z zespołów przedstawił około 20-minutowy repertuar, 
który oceniało  jury. Nie brakowało  tańców. Nie  tylko na 
scenie, ale i pod sceną wirowały kolorowe suknie w kwie-
ciste, ludowe wzory.

Drugi  Świętokrzyski  Przegląd  Zespołów  Folklory-
stycznych w Szydłowie wygrał Zespół Śpiewaczy „Echo 
Łysicy”,  drugie  miejsce  zajął  Zespół  Pieśni  i  Tańca  ze 
Strawczynka,  trzecie  Zespół  Ludowy  z Mokrej,  czwarte 
Zespół  Ludowy  „Źródło  Sanicy”,  piąte  Zespół  Ludowy 
z Kapelą  „Wyleniałe Niedźwiedzie”. W kategorii  zespo-
łów  z  powiatu  staszowskiego wygrał  Zespół  Śpiewaczy 
„Sichowianie”. Najlepsza piątka otrzymała nagrody finan-
sowe, każdy z zespołów puchar i dyplom za udział w im-
prezie. Nagrody wręczał Burmistrz Andrzej Tuz wraz ze 
Starostą Staszowskim Józefem Żółciakiem.

Na wysokości zadania stanęły koła gospodyń wiejskich 
z Gminy Szydłów, które przygotowały pięknie wystrojo-
ne stoiska z potrawami lokalnymi. KGW Gacki – Mokre, 
KGW  Potok,  KGW  Solecczanki  i  KGW  Szydłowianki 
wzięły również udział w konkursie na najlepszą potrawę 
ze śliwką. Pięcioosobowe jury oceniało walory smakowe 
potraw konkursowych i chociaż wszystkie smakowały wy-
bornie, to najwięcej głosów zdobyły kluchy ziemniaczane 
ze  śliwką  przygotowane  przez  panie  z  Potoka.  One  też 
odebrały główną nagrodę – puchar Złotej Śliwki, a każde 
koło otrzymało nagrodę rzeczową ufundowaną przez orga-
nizatora – Miejsko-Gminne Centrum Kultury. W konkur-
sie plastycznym zorganizowanym przez M-GCK, a nawią-
zującym do folkloru świętokrzyskiego, nagrodzono dwie 
panie: Alinę Mikuśkiewicz i Cecylię Boś.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak
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Pod koniec  sierpnia  2022  r.  zakończono  termomoder-
nizację  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Szydłowie. 

Inwestycja kosztowała ponad 2,1 mln zł i w 95% została 
sfinansowana z funduszy zewnętrznych.

Zadanie  pod  nazwą  „Termomodernizacja  budynku 
użyteczności  publicznej  –  Szkoły  Podstawowej  przy  ul. 
Szkolnej 12” to jedna z największych inwestycji samorzą-
du obecnej kadencji. W 85% została sfinansowana z fun-
duszy unijnych, w 10% z krajowych, a pozostałe 5% wy-
łożył samorząd Gminy Szydłów.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz pod-
pisał umowę z Wykonawcą – Romanem Olszowy, właści-
cielem Zakładu Remontowo-Budowlanego w Kosowach 
(woj. Podkarpackie) w dn. 28 października 2021 r.. Robo-
ty prowadzono przez 10 miesięcy,  tak, aby dzieci mogły 
rozpocząć naukę w zmodernizowanym budynku z począt-
kiem roku szkolnego 2022/23.

Zakres robót obejmował 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.

W  dn.  28  sierpnia  br.  miał  miejsce  odbiór  zmoderni-
zowanego  budynku,  w  którym  wzięli  udział  pracownicy 
UMiG na czele z Andrzejem Tuzem – Burmistrzem Miasta 
i Gminy Szydłów, Krystyna Żmuda – Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Szydłowie oraz przedstawiciele wykonawcy.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 188 756,26 PLN. 
Całkowite  wydatki  kwalifikowalne  Projektu  wynoszą: 
1  367  199,42  PLN, w  tym:  dofinansowanie  ze  środków 
UE EFRR (85%): 1 162 119,51 PLN, dofinansowanie ze 
środków budżetu państwa (10%): 136 719,94 PLN, wkład 
własny gminy (5%): 68 359,97 PLN.

Dodatkowo  na  realizację  Projektu  Gmina  Szydłów 
otrzymała  dofinansowanie  z  Rządowego  Fundusz  Inwe-
stycji Lokalnych w kwocie: 550 000,00 PLN.

UMiG Szydłów

Termomodernizacja szkoły zakończona

W jednym z wyremontowanych pomieszczeń podczas od-
bioru: Burmistrz Andrzej Tuz i Dyrektor Krystyna Żmuda.

Burmistrz Andrzej Tuz i Kierownik Ref. Inwestycji i Gosp.
Przestrzennej UMiG Sebastian Kiciński podczas odbioru.
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W dniu  18  lipca  2022  r.  oddano do  użytku  tzw.  bez-pieczne przejście dla pieszych w Kotuszowie. Jest 
to  wspólna  inwestycja  Powiatu  Staszowskiego  i  Gminy 
Szydłów.

Przejście dla pieszych wybudowano w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0035T w obrębie  skrzyżowania, obok przy-
stanku autobusowego. Kiedy pieszy dochodzi do przejścia, 
czujnik ruchu załącza ostrzegawczą sygnalizację świetlną. 
Oświetlenie pasów i sygnalizacja zasilana jest hybrydowo 
z paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych.

Zakres robót obejmował:
▪ wykonanie chodnika w obrębie oddziaływania przej-

ścia (na dojściach do przejścia),
▪ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

na całej szerokości jezdni,
▪ wykonanie oznakowania poziomego P-10 „Przejście 

dla pieszych” w  technologii grubowarstwowej wraz wy-
konanie progów akustycznych, a także oznakowania pio-
nowego  aktywnego  w  postaci  znaku  D-6  „Przejście  dla 
pieszych – kroczący ludzik” wraz z kompletnym oznako-
waniem pionowym,

▪ montaż dwóch lamp o zasilaniu hybrydowym (foto-
woltaika + turbina wiatrowa) z czujnikiem zmierzchu.

Bezpieczniej na przejściu w Kotuszowie

W centrum  miejscowości  Brzeziny,  12  sierpnia,  od-
dano do użytku tzw. „bezpieczne przejście dla pie-

szych”. Była to wspólna inwestycja Powiatu Staszowskie-
go i Gminy Szydłów.

Zadanie pn.  „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu 
drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże w miej-
scowości Brzeziny” kosztowało 215.900 zł. Z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg sfinansowanych zostało 69% in-
westycji. Wkład powiatu staszowskiego w realizację ww. 
inwestycji wynosi 12% i środki te pochodzą z Rządowego 

Wykonawcą  robót  było Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Staszów Sp. z o.o. Wartość  inwestycji wyniosła 
196  tys.  627  zł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
sfinansowanych  zostało  69%  inwestycji. Wkład  powiatu 
staszowskiego w  realizację ww.  inwestycji wyniósł 12% 
i  środki  te  pochodziły  z Rządowego  Funduszu  Inwesty-
cji Lokalnych. Pozostałą kwotę,  tj. 19%, pokryła Gmina 
Szydłów.

UMiG Szydłów

Bezpieczne przejście w Brzezinach
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałą kwotę, tj. 19%, 
pokrył samorząd Miasta i Gminy Szydłów.

Zakres  robót  obejmował  wykonanie  po  obu  stro-
nach drogi  chodnika na dojściach do przejścia, wykona-
nie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie 
oznakowania  poziomego  P-10  „Przejście  dla  pieszych” 
w technologii grubowarstwowej wraz z wykonaniem pro-
gów  akustycznych,  wykonanie  oznakowania  pionowego 
aktywnego w postaci  znaku D-6 „Przejście dla pieszych 
–  kroczący  ludzik”  wraz  z  kompletnym  oznakowaniem 
pionowym, oraz montaż dwóch lamp o zasilaniu hybrydo-
wym (panel fotowoltaiczny + turbina wiatrowa) z czujni-
kiem zmierzchu.

Wykonawcą  robót  było  DB Budownictwo  Sp.  z  o.o. 
z siedzibą w Rytwianach.

UMiG Szydłów
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W dniu 2 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Szy-
dłów podpisano umowy dotyczące realizacji kilku-

nastu  inwestycji  drogowych  na  terenie  gminy.  Zadania 
drogowe  będą  współfinansowane  z  Rządowego  Fundu-
szu Polski Ład. Przebudowane zostaną drogi wewnętrzne 
w Grabkach Dużych, Szydłowie, Woli Żyznej, Solcu, Po-
toku, Brzezinach, Rudkach, Jabłonicy i Wolicy. Przedsię-
biorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp.k. ze 
Staszowa reprezentowane przez Prokurenta Tomasza Dyla 
zrealizuje „Przebudowę dróg na terenie gminy Szydłów” 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 1:

1.  Droga  wewnętrzna  zlokalizowana  na  działce  ewi-
dencyjnej nr 141/1 w miejscowości Grabki Duże (szaco-
wana długość ok. 160 m od drogi wojewódzkiej nr 765).

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

3. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działkach ewi-
dencyjnych nr 2503/2, 2504 i 2502 w miejscowości Szy-
dłów oraz na działce ewidencyjnej nr 466 w miejscowości 
Wola Żyzna i na działce ewidencyjnej nr 326 w miejsco-
wości  Solec  Stary  (w  całości,  z wyłączeniem  działki  nr 
2502,  na  której  przebudowa  realizowana  będzie  tylko 
w obrębie skrzyżowania z działkami 2503/2, 2504), (sza-
cowana długość ok. 2590 m).

4.  Droga  wewnętrzna  zlokalizowana  na  działce  ewi-
dencyjnej nr 550 w miejscowości Potok (szacowana dłu-
gość ok. 390 m).

5.  Droga  wewnętrzna  zlokalizowana  na  działce  ewi-
dencyjnej nr 40/1 w miejscowości Brzeziny  (w całości), 
(szacowana długość ok. 510 m).

Kwota: 2 018 639,87 zł. Termin wykonania do 17 mie-
sięcy od dnia podpisania umowy. 

Podpisano umowy na inwestycje drogowe

Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUD” z Kłody 
reprezentowany  przez  Właściciela  Adama  Darowskiego 
zrealizuje „Przebudowę dróg na terenie gminy Szydłów” 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 2:

1.  Droga  wewnętrzna  zlokalizowana  na  działce  ewi-
dencyjnej  nr  286/3  w  miejscowości  Rudki  (w  całości), 
(szacowana długość ok. 386 m).

2.  Droga  wewnętrzna  zlokalizowana  na  działce  ewi-
dencyjnej nr 522 w miejscowości Rudki (w całości), (sza-
cowana długość ok. 345 m).

3.  Droga  wewnętrzna  zlokalizowana  na  działce  ewi-
dencyjnej nr 480 w miejscowości Wola Żyzna (w całości), 
(szacowana długość ok. 345 m).

4.  Droga  wewnętrzna  zlokalizowana  na  działce  ewi-
dencyjnej  nr  45  w  miejscowości  Jabłonica  (szacowana 
długość ok. 480 m od drogi gminnej 390022).

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

6.  Droga  wewnętrzna  zlokalizowana  na  działce  ewi-
dencyjnej nr 189 w miejscowości Wolica (szacowana dłu-
gość ok. 560 m od drogi powiatowej Z 0038 T).

Kwota: 1 200 000,00 zł
Termin do 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Dofinansowanie  do  tych  dwóch  zadań  z  Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych 
wyniesie 2,28 mln zł.

Firma  Transportowo-Budowlano-Drogowa  Dylmex 
ze Staszowa  reprezentowana  przez Właściciela Tomasza 
Dyla zrealizuje do 31 października 2022 r. „Remont od-
cinka drogi gminnej nr 390062T Jabłonica – starodroże od 
km 0+100 do km 0+325” za kwotę 152 790,60 zł.

UMiG Szydłów

Po podpisaniu umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Szydłów Andrzeja Tuza i Zakładem Remontowo-Budow-
lanym „DARBUD” reprezentowanym przez Właściciela 

Adama Darowskiego.

Po podpisaniu umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Szydłów Andrzeja Tuza i Przedsiębiorstwem Drogowym 

Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp.k. reprezentowanym 
przez Prokurenta Tomasza Dyla.
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Na przełomie maja  i  czerwca br. w miejscowościach 
Szydłów, Korytnica, Kotuszów, Mokre, Wolica, Rud-

ki i Jabłonica prowadzone były remonty dróg wewnętrz-
nych.  Wykonawca  przeprowadził  korytowanie,  planto-
wanie  oraz  utwardzenie  na  jedenastu  odcinkach  dróg 
z użyciem ponad 1600 ton kruszywa.

Łączny koszt tych prac w ramach funduszu sołeckiego 
Gminy Szydłów wyniósł 130.091,40 zł.

Zadanie  pn.  „Bieżący  cząstkowy  remont  dróg  we-
wnętrznych przy użyciu kruszywa” zrealizowano z budże-
tu Gminy Szydłów w ramach funduszu sołeckiego.

UMiG Szydłów

Utwardzono drogi wewnętrzne

Gmina Szydłów zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów  rolnych na działce nr 

ew. 2471 w miejscowości Szydłów”. 
Parametry podstawowe:
- długość odcinka do przebudowy 230 m;
- szerokość jezdni z kruszywa łamanego 3,5 m;
- szerokość poboczy gruntowych 0,75 m.
Zadanie zostało współfinansowane ze środków budże-

tu  Województwa  Świętokrzyskiego  zadań  określonych 
w ustawie o ochronie gruntów rolnych  i  leśnych. Kwota 
dofinansowania wyniosła 10 tys. zł.

UMiG Szydłów

W Jabłonicy odebrano wyremontowany odcinek drogi 
gminnej 390062T Jabłonica – starodroże, dofinan-

sowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Inwestycja gminna pn. „Remont odcinka drogi gminnej 

nr  390062T  Jabłonica  -  starodroże  od  km 0+100 do  km 
0+325” kosztowała 155.090,60 zł, przy czym dofinanso-
wanie  z  Rządowego  Funduszu  Rozwoju Dróg wyniosło 
95.105,00 zł.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogo-
we Sp. z o.o. Dylmex - Inwestycje Sp. k. ze Staszowa.

W  ramach zadania wykonano  jezdnię o długości 225 
m  i  szerokości  6,50 m wraz  z  obustronnymi  poboczami 
o szerokości 1,00 m, wykonano renowację rowów, dwóch 
przepustów pod zjazdami ze ściankami czołowymi i ozna-
kowanie poziome.

UMiG Szydłów

Odebrano odcinek drogi w Jabłonicy

Na odbiorze drogi w Jabłonicy w dn. 12 sierpnia br.

Droga dojazdowa do pól z dofinansowaniem

Burmistrz Andrzej Tuz dogląda postępów prac w Rudkach.
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W dn. 8 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Szy-
dłów  podpisana  została  umowa  na  „Rozbudowę 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki” w systemie 
zaprojektuj i wybuduj.

Umowę na realizację zadania podpisał Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, a ze strony wykonaw-
cy Damian Adamczyk i Marian Adamczyk reprezentujący 
Konsorcjum firm:  Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynie-
ryjne „ADMA” Sp. z o. o. w Staszowie (lider) i „ADMA” 
Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk w Sta-
szowie (partner).

Rozbudowa oczyszczalni za 7 mln zł

Podpisanie umowy w UMiG Szydłów. Od lewej: Marian 
Adamczyk, Andrzej Tuz, Damian Adamczyk.

Wartość zadania wynosi 6.971.640,00 złotych, z czego 
6.623.058,00  zł  pochodzi  z  środków pozyskanych  przez 
samorząd z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych”.

W ramach tej inwestycji, której realizacja trwać będzie 
około  2  lat,  oczyszczalnia  ścieków w Gackach  zostanie 
rozbudowana, przy czym rozbudowa będzie prowadzona 
z zachowaniem ciągłości pracy oczyszczalni.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę i instalację 
różnego rodzaju pomp, instalację nowego sitopiaskowni-
ka z  funkcją napowietrzania  i  separatorem  tłuszczu oraz 
prasowaniem odpadów, wykonanie dodatkowego reaktora 
biologicznego wraz z niezbędną armaturą oraz oczyszcze-
niem i modernizacją istniejącego reaktora biologicznego, 
wymianę  istniejących dyfuzorów,  rozbudowę  i moderni-
zację osadników, modernizację komory stabilizacji osadu 
oraz budowę nowej komory  stabilizacji  osadu, wymianę 
prasy do osadu, przebudowę zlewni ścieków dowożonych, 
wymianę  istniejących  oraz  montaż  dodatkowych  dmu-
chaw, montaż nowego komputera z dostępem do internetu, 
do którego podłączony zostanie monitoring pracy wszyst-
kich istniejących przepompowni z terenu Gminy Szydłów.
Docelowa przepustowość po rozbudowie ma się kształto-
wać na poziomie 350 m3/d.

UMiG Szydłów

Trwa remont drogi powiatowej nr 0036T Gacki – Mo-
kre. Za niemal 2 mln zł zostanie wyremontowany od-

cinek 4 km 150 m.
W dniu 20 maja br. w starostwie staszowskim podpi-

sano umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Przebu-
dowa dróg powiatowych nr 0780T i nr 0837T oraz remont 
drogi powiatowej nr 0036T w ramach Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg”. Zadanie 3, o wartości 1 mln 964 tys. 
531 zł, dotyczy remontu drogi powiatowej nr 0036T Gac-
ki – Mokre. Inwestycja obejmuje wykonanie wyrównania 
nawierzchni betonem asfaltowym na długości 4 km 150 m, 
renowację odwodnienia, wymianę przepustów pod drogą, 
jak również pod zjazdami z drogi oraz wyprofilowanie po-
bocza i uzupełnione materiałem kamiennym. W celu po-
prawy bezpieczeństwa zaplanowano wymianę oznakowa-
nia pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego 
w postaci linii krawędziowych.

Zadanie jest dofinansowane w 80% z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Pozostałe 20% pochodzi z budżetu 
Powiatu Staszowskiego i Gminy Szydłów, która współfi-
nansuje to zadanie kwotą 178 tys. zł.

Remont drogi Gacki - Mokre

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Sta-
szowie oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sta-
szowie Mirosław Bernyś.

Prace mają zostać zakończone do końca roku.

UMiG Szydłów
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Gmina Szydłów pozyskała 9 mln 925 tys. z drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych.

Dofinansowane zostaną dwa wnioski złożone przez Gminę Szydłów:
Budowa przedszkola w Szydłowie - 7 225 000 złotych;
Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów - 2 700 000 złotych.

UMiG Szydłów

Prawie 10 mln zł na przedszkole i termo

Kolejne znakomite informacje dla mieszkańców naszej 
gminy. W  ramach  Programu  Inwestycji  Strategicz-

nych dla terenów popegeerowskich (edycja trzecia) Mia-
sto i Gmina Szydłów pozyskała 2.450.000 zł.

Fundusze przeznaczone zostaną na realizację inwesty-
cji w miejscowościach, gdzie funkcjonowały kiedyś PGR-
-y tj. w Kotuszowie, Korytnicy i Jabłonicy.

Kolejne 2,45 mln zł pozyskane na inwestycje
Na  budowę  i  modernizację  infrastruktury  wodnej 

w miejscowościach Kotuszów, Korytnica  i Jabłonica do-
finansowanie z środków rządowych wyniesie 784.000 zł, 
zaś na poprawę efektywności energetycznej OSP w  tych 
miejscowościach  przyznano  fundusze  w  wysokości 
1.666.000 zł. 

UMiG Szydłów

Burmistrz Miasta  i Gminy  Szydłów  informuje,  że  na 
obszarze miejscowości  Jabłonica, Korytnica  i Kotu-

szów planowana jest budowa sieci światłowodowej, której 
inwestorem jest firma Nexera sp.z o. o. z siedzibą w War-
szawie, ul. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, a wyko-
nawcą robót firma Respon Paweł Piórkowski z siedzibą w 
Rzeszowie, ul. Tadeusza Rejtana 10, 35-310 Rzeszów.

Firma Nexera wraz  z  firmą Respon w  latach  2020  – 
2022 prowadziły na terenie gminy Szydłów prace polega-
jące na budowie sieci światłowodowej w miejscowościach 
Szydłów,  Gacki  i  Brzeziny.  Obecny  projekt  rozbudowy 
sieci światłowodowej jest kontynuacją w/w prac w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 

Budowa światłowodu w Jabłonicy, Korytnicy i Kotuszowie

Jedno z przejść dla pieszych na ulicy Kieleckiej w Szy-
dłowie  wyposażono  w  znaki  pionowe  i  ostrzegawcze 

oświetlenie zasilane fotowoltaiką.
Przejście znajduje się bezpośrednio w sąsiedztwie no-

wego parku miejskiego. Powstanie parku przyczyniło się 
do wzmożenia w tym miejscu ruchu pieszych. Zainstalo-
wano  znaki  pionowe  D-6  „Przejście  dla  pieszych”  oraz 
pulsujące  pomarańczowe  światła  ostrzegawcze  zasilane 
panelami fotowoltaicznymi.

Inwestycję wykonał Świętokrzyski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Kielcach. 

UMiG Szydłów

2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do 
szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie te-
rytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopa-
smowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Zapraszamy do współpracy z w/w Inwestorem i Wyko-
nawcą robót, a w przyszłości do skorzystania z możliwości 
posiadania szybkiego Internetu z sieci światłowodowej.

W przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt do:
Patrycja Sokolik – Kierownik Pracowni Projektowej
tel. 886 704 434, e-mail: patrycja.sokolik@respon.pl

UMiG Szydłów

Przejście przy parku z ostrzegawczym oświetleniem
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Starostowie Święta Śliwki
Katarzyna Grosicka  (l.  39)  z Szydłowa wraz  z mężem 
Łukaszem gospodarują na 11 hektarach sadów. Pomaga-
ją im dwaj synowie: Szymon (l. 18) i Jakub (l. 15). Pań-
stwo Grosiccy uprawiają śliwy odmian Rana, Prezydent, 
Lepotica, Presenta, Mieszaniec, Top Hit. Ich wspólną pa-
sją związaną niejako z sadownictwem jest pszczelarstwo 
– w pasiece posiadają 20 uli. Pani Katarzyna lubi podró-
żować  z  rodziną  i  przyjaciółmi,  a  jej  ulubioną  potrawą, 
w której występuje śliwka jest kompot z suszonych owo-
ców. Ostatnio zaangażowała się w organizację powstałe-
go w  tym roku Koła Gospodyń Wiejskich w Szydłowie. 
Pysznych  potraw  przygotowanych  przez  nią  i  koleżanki 
z KGW będzie można spróbować podczas Święta Śliwki.

Paweł Długosiewicz (l. 41) z Szydłowa wraz z żoną Mał-
gorzatą  prowadzą  15-hektarowe  gospodarstwo  sadowni-
cze. Mają dwoje dzieci: Piotra  (l.  15)  i Karolinę  (l.  11). 
Dwie trzecie areału zajmują śliwy odmian Rana, Lepotica, 
Prezydent i Mieszaniec. Pozostałe 5 ha stanowią jabłonie. 
Pan Paweł twierdzi, że nie ma czasu na hobby, bo przede 
wszystkim  zajmuje  się  pracą  w  gospodarstwie.  Dodaje, 

że lubi majsterkować w garażu, a poza tym angażuje się 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie, w której od 
czerwca  2021  pełni  funkcję  prezesa  zarządu.  Zapytany 
o ulubioną potrawę ze śliwką, stwierdził, że smakują mu 
wszystkie. I to prawda, bo śliwka to owoc, który w kuchni 
można wykorzystać na tysiące smakowitych sposobów.

100 metrów nowego asfaltu w Szydłowie
Samorząd Miasta i Gminy Szydłów zrealizował jesienią 

kolejną inwestycję drogową. Tym razem w Szydłowie.
Zadanie  pod  nazwą  „Przebudowa  drogi  gminnej 

390045 T  na  dz.  nr  ewid.  2512/2  w miejscowości  Szy-
dłów” zrealizowano ze środków własnych. 
Zakres przebudowy obejmował:
- wykonanie koryta, 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 
cm po zagęszczeniu,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o gru-
bości 10 cm po zagęszczeniu,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych (war-
stwa wiążąca) gr. 4 cm,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych (war-
stwa ścieralna) gr. 3 cm,
- wyrównanie  i  uzupełnienie  obustronne poboczy  z  kru-
szywa łamanego o szerokości 0,75 m.

UMiG Szydłów

Modernizacja koryta Ciekącej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonało prace po-

legające na udrożnieniu i umocnieniu części koryta rzeki Ciekącej 
w Szydłowie na odcinku przy ulicy Kazimierza Wielkiego.
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W dniach 13 i 14 sierpnia 2022 r. odbyło się 24. Świę-
to Śliwki. To największa impreza plenerowa w Szy-

dłowie, która od lat przyciąga fanów wyśmienitego smaku, 
wesołej zabawy i dobrej muzyki. W tym roku muzyczny-
mi  gwiazdami  imprezy  były  zespoły  Golec  uOrkiestra 
i Piersi.

W sobotę impreza rozpoczęła się o godz. 14.30 wystę-
pem lokalnego zespołu  ludowego „Ziemia Szydłowska”. 
Następnie  bawiono  się  przy  muzyce  biesiadnej:  „Show 
z  Katarzyną  Jamróz,  „Folk  Show”  i  „Polskie  przebo-
je”. O 18.15 wystąpiła  świętokrzyska  kapela  „Jędrusie”. 
Przed  koncertem  gwiazdy  imprezy  głos  zabrali Andrzej 
Tuz – Burmistrz Miasta  i Gminy Szydłów, Renata  Janik 
–  Wicemarszałek  Województwa  Świętokrzyskiego  oraz 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Marek Strzała. O 20:00 rozpoczął się fantastyczny 
koncert  zespołu Golec uOrkiestra zakończony przeróbką 
utworu „Do Milówki wróć” na „Do Szydłowa wróć”. Ta-
kich sympatycznych odniesień do Szydłowa i śliwek było 
zresztą podczas koncertu bardzo wiele, czym bracia Golec 
zyskali sobie dodatkową sympatię publiczności.  Impreza 
zakończyła się dyskoteką z DJ MaxKolankov. 

Główne  obchody  dwudziestego  czwartego  „Święta 
Śliwki” odbyły się w niedzielę, 14 sierpnia. Mszę Świętą 
w intencji sadowników, w kościele pw. św. Władysława, 
odprawił  ks.  Ryszard  Piwowarczyk.  Część  oficjalna  im-
prezy rozpoczęła się o godz. 13:00 na placu zamkowym, 
a poprowadziła ją Magdalena Sitek z Radia Kielce, która 
przywitała gości oraz Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzeja  Tuza.  Starostowie  Święta  Śliwki:  Katarzyna 
Grosicka i Paweł Długosiewicz wręczyli włodarzowi kosz 

Dwudniowa promocja śliwek

pełen śliwek. Kosze przekazali także na ręce Piotra Waw-
rzyka – Posła na Sejm RP i Sekretarza Stanu w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych, Andrzeja Szejny – posła na 
Sejm RP, Józefa Żółciaka – Starosty Staszowskiego, Jana 
Dziedziny – Wójta Gminy Łącko.

Gospodarz gminy Andrzej Tuz w swoim wystąpieniu 
podkreślił  wyśmienitą  jakość  owoców  produkowanych 
przez miejscowych sadowników, którym podziękował za 
całoroczną pracę w gospodarstwach. Wyraził także ubole-
wanie, że za tą jakością w tym roku nie idzie satysfakcjo-
nująca cena, a poza tym występują duże trudności ze zby-
tem. Po burmistrzu głos  zabrali  także,  obecni  na  scenie, 
wymienieni wcześniej goście.

Po  oficjalnych  wystąpieniach  rozpoczął  się  program 
artystyczny,  który  rozpoczął  znany  aktor  Piotr  Pręgow-
ski.  Popołudnie  umilała  uczestnikom  muzyka  biesiadna 
„Disco” i „Polski Bigbit”. Od 16.30 można było słuchać 
przebojów Abby,  a  przed  koncertem  gwiazdy  wieczoru 
wystąpił  zespół Baby Rock  z koncertem zatytułowanym 
„Rok Wolności”. Zespół PIERSI wystąpił o godz. 20:00. 
Po koncercie odbył się pokaz światła Lightshow Glamour, 
a następnie dyskoteka z niezmordowanym didżejem Ma-
xKolankov.

W  scenografii  imprezy  królowała  oczywiście  śliw-
ka. Przygotowano  liczne pokazy  i wystawy związane ze 
śliwką. Jak wiadomo Gmina Szydłów to potentat krajowy 
produkcji śliwek. Stąd pochodzi co piąta wyprodukowana 
w Polsce śliwka, a odmian uprawianych tu śliwek naliczo-
no aż 45. Kulturowym dziedzictwem miasteczka jest wę-
dzenie śliwek starodawnym sposobem na tzw. „laskach”. 
W tym roku śliwki na  laskach wędził Stanisław Grabka. 
Poszczególne odmiany śliwek przekazane przez sadowni-
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ków zostały  zaprezentowane na wystawie,  którą  zaaran-
żowali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie. 
Śliwki i przeróżne potrawy ze śliwek prezentowane były 
także na stoiskach kół gospodyń wiejskich z Brzezin, Ga-
cek-Mokrego, Jabłonicy, Potoka, Solca, Szydłowa i Woli 
Żyznej.

Na rynku dobrą zabawę, głównie dla dzieci i młodzie-
ży, zapewniał czeski  lunapark. Funkcjonował  także kier-
masz z różnorodnymi stoiskami. W niedzielę miały miej-
sce  eksplozje  kolorów w  rynku,  a  na  placu  zamkowym 
pojawili się szczudlarze.

Dwudzieste  czwarte  Święto  Śliwki  zorganizowało 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z Urzędem Mia-
sta i Gminy Szydłów. Patronat honorowy nad imprezą ob-
jął Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Marsza-
łek Województwa  Świętokrzyskiego Andrzej  Bętkowski 
i  Starosta  Staszowski  Józef  Żółciak.  Patronat  medialny: 
Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, Radio Kielce i TVP3 
Kielce.

Piotr Walczak

Podziękowania

Burmistrz Miasta i Gminy wraz z Dyrektor Miejsko-
-Gminnego Centrum Kultury dziękują następującym fir-
mom za wsparcie imprezy: Centrum Pielęgnacyjno-Rehabi-
litacyjne „DOM” Bożena Chmielewska, Bank Spółdzielczy 
w Szydłowie, LGD „Białe Ługi”, Bioselect Gospodarka 
Odpadami z Rakowa, Centrum Agrobud Jarosław Zarzyc-
ki z Szydłowa, Ekoplon Sp. z o.o. Sp. k. z Grabek Dużych, 
Centrum Edukacji Sigma, Zakład Remontowo-Budowlany 
w Kosowach Roman Olszowy, Huta Szkła Gospodarczego 
Tadeusz Wrześniak, Zakład Wyrobów Metalowych Emizet 
Sp. z o.o. w Szydłowie, Firma Transportowo-Budowlano-
-Drogowa Dylmex w Staszowie, Zakład Remontowo-Bu-

dowlany w Staszowie Marian Adamczyk, Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Galpol” Krzysztof 
Galus, Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziu-
ba z Koniemłotów, Samodzielny Publiczny Zespół Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, PPHU Chmiel-Pol 
w Szydłowie Kamil Chmielewski, GP Gra-Pal Krzysztof 
Skwark z Grabek Dużych, Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych Staszów Sp. z o.o., Zakład Remontowo-Budowlany 
Darbud w Kłodzie, Centrum Ogrodniczo-Budowlane SBS 
Godziszewscy z Szydłowa, FHU Mot-Pol Mirosław Mi-
sterkiewicz z Szydłowa, Biur Projektowe z Wykonawstwem 
Zygmunt Drzymalski w Staszowie, Lewiatan Szydłów, Za-
kład Pracy Chronionej Subor w Staszowie, fast.MAP Geo-
dezja i Kartografia Łukasz Ćwiek.

Serdecznie dziękujemy sadownikom, którzy przekaza-
li owoce na promocję podczas imprezy: Władysław Bąk, 
Wiesław Boś, Hubert Cecot, Łukasz Cecot, Rafał Cecot, 
Stanisław Cecot, Kamil Chmielewski, Krzysztof Gru-
ca, Krzysztof Haś, Mateusz Klamczyński, Andrzej Klam-
ka, Dariusz Kluszczyński, Karol Kluszczyński, Krzysztof 
Kluszczyński, Tomasz Klusek, Urszula i Zdzisław Kozera, 
Zbigniew Lubelski, Wojciech Mazur, Dominik Merdka, Ali-
na Michalska, Szczepan Michalski, Franciszek Palmąka, 
Robert Pypno, Joanna Snopkiewicz, Artur Sobieszkoda, 
Agnieszka Stawecka, Renata Syguła, Marek Treliński, To-
masz Walkowicz, Robert Wasilewski, Szymon Wawszczyk, 
Wojciech Wawszczyk, Leszek Wójcik, Michał Wójtowicz 
i Sławomir Zieliński.

Dziękujemy kołom gospodyń wiejskich za przygotowa-
nie stoisk z produktami śliwkowymi: KGW Brzeziny, KGW 
Gacki-Mokre, KGW Jabłonica, KGW Potok, KGW Solec-
czanki, KGW Szydłowianki, Anecie Grochowskiej repre-
zentującej Wolę Żyzną. Dziękujemy nauczycielom ze Szko-
ły Podstawowej w Szydłowie za przygotowanie wystawy 
śliwek, która pięknie promowała owoce ze stolicy polskiej 
śliwki.

Dziękujemy Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Szy-
dłów oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydło-
wie, których pomoc i zaangażowanie wymiernie przyczyni-
ły się do sukcesu organizacyjnego 24. Święta Śliwki.

Dziękujemy ochotniczym strażom pożarnym z terenu 
naszej gminy za zabezpieczenie pożarowe imprezy oraz 
pracę przy zabezpieczaniu ruchu drogowego: OSP Grab-
ki Duże, OSP Jabłonica, OSP Korytnica, OSP Kotuszów, 
OSP Potok, OSP Rudki, OSP Solec, OSP Szydłów, OSP 
Wola Żyzna. Podziękowania kierujemy dla Komendy Po-
wiatowej Policji w Staszowie i Posterunku Policji w Szy-
dłowie oraz 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
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Miasto  i  Gmina  Szydłów  nagrodzone  statuetką  SU-
PER Wędrowiec Świętokrzyski za wybitne zasługi 

dla rozwoju turystyki w regionie.
W dn. 20 października 2022 r. w Centrum Geoedukacji 

w Kielcach po raz 24. odbyły się Wojewódzkie Obchody 
Światowego Dnia Turystyki w 2022 r. Wręczono okolicz-
nościowe nagrody Marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego dla osób, organizacji, samorządów i przedsiębior-
ców wyróżniających się w turystyce.

Statuetki „Wędrowiec Świętokrzyski” trafiły do:
- w kategorii Przedsiębiorstwo turystyczne – Przedsiębior-
stwo Turystyczne „Kajakiem.pl”
- w kategorii Osobowość turystyczna – Grzegorz Szymański
- w kategorii Atrakcja turystyczna – Mauzoleum Martyro-
logii Wsi Polskich w Michniowie
- w kategorii Gmina turystyczna – Miasto i Gmina Morawica
- w kategorii Organizacja Turystyczna – Stowarzyszenie 
Gmin „Geopark Świętokrzyski”
- Statuetka „SUPER Wędrowiec Świętokrzyski” – Miasto 
i Gmina Szydłów za wybitne zasługi dla rozwoju turystyki 
w regionie.

Statuetkę  z  rąk  Wicemarszałka  Województwa  Świę-
tokrzyskiego  Tomasza  Jamki  odebrał  Burmistrz  Miasta 
i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. Wyróżnienia gratulowali 
także  prezes  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak i wiceprezes 
Polskiej Organizacji Turystycznej Marcin Różycki.

W  uzasadnieniu  przyznania  nagrody  napisano  m.in.: 
Ostatnie prace rewitalizacyjne Szydłowa wzbogaciły zna-
cząco jego turystyczną ofertę. W 2019 r. odnowione zo-
stały zabytki miasta, a w latach 2021/22 przebudowany 
parking turystyczny, wybudowany nowy budynek Centrum 
Informacji Turystycznej i stworzony park miejski. Miasto 
i Gmina Szydłów stara się poszerzać ofertę dla turystów 
oferując usługi informacji turystycznej, usługi wykwalifi-
kowanych przewodników, sprzedaż pamiątek związanych 
z miasteczkiem oraz śliwkowymi lokalnymi smakami. 
Oferta Szydłowa obejmuje zwiedzanie średniowiecznego 
kompleksu obronnego wraz z zamkiem królewskim, no-
woczesnego i multimedialnego Muzeum Zamków Królew-
skich. W obiektach tych turysta ma możliwość zapoznania 
się z architekturą i zagadnieniami związanymi z historią 
Polski. Organizowane są Turnieje Rycerskie. Ciekawą 
atrakcją jest oferta Nocnego Zwiedzania Szydłowa. Bar-
dzo dobrym pomysłem jest także cykl filmów promujących 
miasteczko i jego zabytki „Odkrywaj Szydłów”. Cotygo-
dniowe odcinki cieszące się dużą popularnością widzów 
sprawiają, że Szydłów jest coraz bardziej rozpoznawalny, 
co skutkuje powiększającą się liczbą turystów.

UMiG Szydłów

Mamy Super Wędrowca Świętokrzyskiego!

Od lewej: Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak, Członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, 
Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Wicepre-
zes Polskiej Organizacji Turystycznej Marcin Różycki.

Laureaci Wędrowców Świętokrzyskich 2022.

W gali wręczenia nagród razem z Burmistrzem Andrzejem 
Tuzem wzięły udział osoby na co dzień pracujące na tu-
rystyczną markę Szydłowa: Maria Stachuczy – Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie i Piotr 
Walczak odpowiedzialny w Urzędzie Miasta za promocję 
gminy.
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Dzięki  współpracy  z  Hufcem  ZHP  Staszów  oraz 
ogromnemu zaangażowaniu Druhny Wiesławy Grab-

ki od prawie roku przy Miejsko-Gminnym Centrum Kul-
tury w Szydłowie istnieje harcerstwo. Gromada Zuchowa 
„Mali Rycerze” oraz Drużyna Harcerska  im. Kazimierza 
Wielkiego stają się coraz bardziej profesjonalną grupą. 

Od  jesieni  2021  dzieci  i  młodzież  z  naszej  gminy 
uczestniczą  w  spotkaniach  z  druhną,  pogłębiają  wiedzę 
o ZHP oraz szlifują postawę prawdziwego harcerza. Każ-
dy harcerz musi wykazać się odpowiednimi cechami cha-
rakteru i zaangażowaniem, dlatego bycie harcerzem nale-
ży traktować jak powołanie.

W dniach 6-7 maja Drużyna Harcerska im. Kazimierza 
Wielkiego z Szydłowa wzięła udział w biwaku w Łubni-
cach oraz Połańcu, gdzie spędzili czas razem z drużynami 
Hufca ZHP Staszów. Nasza młodzież brała udział w zaję-
ciach patriotycznych, grze terenowej, obrzędowym ogni-
sku. 7 maja wzięli udział w uroczystościach rocznicowych 
ogłoszenia  Uniwersału  Połanieckiego  organizowanego 
przez Towarzystwo Kościuszkowskie. 

W  okresie  wakacji  zarówno  Zuchy  jak  i  Harcerze 
uczestniczyli w  tygodniowych półkoloniach, podczas któ-
rych świetnie się bawili, ale tez ćwiczyli się w gromadze-
niu sprawności, odwiedzali miejsca ważne na mapie woje-

Harcerze i Zuchy w Szydłowie
wództwa świętokrzyskiego oraz najbliższej okolicy. Dzieci 
odwiedziły Góry Świętokrzyskie, poznały legendy i historię 
województwa,  zapoznały  się  z  ciekawostkami  przyrodni-
czymi oraz zdobyły nowe umiejętności. Serdecznie dzięku-
jemy rodzicom za pomoc w organizacji półkolonii. 

Gromada Zuchowa „Mali Rycerze” oraz Drużyna Har-
cerska im. Kazimierza Wielkiego uczestniczyli w pikniku 
zorganizowanym  przez  KGW  Szydłowianki.  W  organi-
zacji  pomagała  Ochotnicza  Straż  Pożarna  z  Szydłowa. 
Podczas  spotkania  przygotowywano  wspólnie  przepysz-
ne, zdrowe potrawy. Panie z KGW opowiadały młodzieży 
o lokalnych potrawach i tradycjach, a wszystko zakończy-
ło się ogniskiem. 

Nasza  Gromada  Zuchowa  oraz  Drużyna  Harcerska 
wzięli też udział w uroczystości „Wspomnienie Sierpnio-
wych Dni 1944” w Parku im. Adama Bienia w Staszowie 
i na pewno było to dla nich duże przeżycie. 

Zgodnie z patriotycznymi tradycjami upamiętnili roczni-
cę wybuchu II wojny światowej. Pełnili wartę przy Pomni-
ku Poległych i Pomordowanych oraz odwiedzili groby po-
ległych żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Szydłowie. 

Dnia 15 października w Parku Miejskim w Szydłowie 
odbyła się uroczystość złożenia Obietnicy Zuchowej przez 
Gromadę  Zuchową  „Mali  Harcerze”.  Druhna Wiesława 
Grabka przeprowadziła  całe wydarzenie  zgodnie  z  zasa-
dami Związku Harcerstwa Polskiego. Obietnica Zuchowa 
jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego 
zucha, tak jak Przyrzeczenie Harcerskie dla każdego har-
cerza. Zanim  jednak  dzieci  złożyły  ślubowanie, musiały 
przejść próby - w których każde dziecko miało szansę po-
kazania innym i udowodnienia sobie, że w pełni zasługu-
je na miano zucha. Dzieci musiały  również wykazać  się 
dobrą  znajomością  Prawa  Zucha.  Po  tym  sprawdzianie, 
w obecności wszystkich uczestników przystąpiono do zło-
żenia uroczystej Obietnicy Zuchowej przy ognisku, która 
brzmiała: „Obiecuję być dobrym zuchem  i zawsze prze-
strzegać  Prawa  Zucha”.  W  całej  uroczystości  pomagali 
młodszym kolegom nasi Harcerze z Drużyny Harcerskiej 
im. Kazimierza Wielkiego w Szydłowie. Po wręczeniu le-
gitymacji i wpięciu znaczków wszyscy wspaniale się ba-
wili przy ognisku przygotowanym przez rodziców, za co 
bardzo dziękujemy.

Składamy ogromne gratulacje dla naszych dzieci i mło-
dzieży za zaangażowanie, odpowiedzialność, bo to dzięki 
Wam w  Szydłowie  znów  istnieją  Harcerze. Wielkie  po-
dziękowanie  składamy  druhnie  Wiesławie  Grabce,  któ-
ra poświęca  swój czas,  a dzięki wiedzy  i doświadczeniu 
wspaniale  realizuje  zajęcia  z  Gromadą  Zuchową  „Mali 
Rycerze” oraz Drużyną Harcerską  im. Kazimierza Wiel-
kiego  w  Szydłowie.  Każde  zajęcia  pod  opieką  Druhny 
Wiesławy są wielką przygodą.

Maria Stachuczy
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W  dn.  3  lipca  2022  r.  w  Szydło-
wie  odbył  się  Turniej  Rycerski 

o Złotą Ostrogę Jagiellonów. Były walki 
konne  i piesze,  turniej  łuczniczy,  tańce 
dawne  oraz wiele  stoisk  tematycznych 
z dawnym rzemiosłem.

W  Szydłowie  od  wielu  lat  odby-
wały  się  Turnieje  Rycerskie  o  Miecz 
Króla Kazimierza Wielkiego. W  ciągu 
ostatnich kilku lat, dzięki badaniom ar-
cheologicznym  prowadzonym  przez 
Tomasza Olszackiego, wiedza o zamku 

szydłowskim  znacznie  się  pogłębiła. 
Okazało  się,  że  istniejący,  południowy 
dom zamkowy został wzniesiony za pa-
nowania króla Władysława Jagiełły. To 
jedyna na ziemiach dawnego Królestwa 
Polskiego,  nieprzekształcona  w  wie-
kach późniejszych,  rezydencja średnio-
wiecznych  królów  polskich.  Podczas 
badań w Bramie Zamkowej w 2018  r. 
znaleziono  ostrogę  datowaną  na  czasy 
jagiellońskie. Stąd pomysł na turniej ry-
cerski o ostrogi Jagiellonów w uznaniu 
wspaniałego dziedzictwa historycznego 
pozostawionego w Szydłowie  przez  tę 
dynastię.  Nie  umniejsza  to  oczywiście 
w żadnym stopniu zasługom króla Ka-
zimierza Wielkiego.

Ponadto  organizatorzy  postawili  na 
zupełnie  inną  formułę  imprezy:  z  po-
kazowej na turniejową z zasadami i sę-
dziami,  bez  elementów współczesnych 

Walczyli o „Złote Ostrogi” Jagiellonów
w  scenografii.  Uczestnik  miał  chłonąć 
klimat  średniowiecza,  a  nie  bannerozę 
na zabytkowych murach. I to z całą pew-
nością się udało.

Po  mszy  świętej  z  udziałem  króla 
Władysława  Jagiełły  (w  tej  roli  Karol 
Bury – Kasztelan Chorągwi Rycerstwa 
Ziemi Sandomierskiej) w szydłowskiej 
farze, rycerstwo udało się na zamek. Tu 
dokonano oficjalnego otwarcia  turnieju 
z  udziałem  królewskiej  pary,  namiest-
nika Bractwa Rycerskiego Zamku Szy-

dłów Pawła Krakowiaka, Starosty Sta-
szowskiego Józefa Żółciaka, Burmistrza 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza 
oraz Marcina Piętaka – Prezesa Regio-
nalnej  Organizacji  Turystycznej Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

W  turnieju  konnym  wzięło  udział 
ośmiu sławnych rycerzy: Zawisza Czar-
ny  z  Garbowa  herbu  Sulima,  Dobie-
sław z Oleśnicy herbu Dębno, Mszczuj 
ze  Skrzynna  herbu  Łabędź,  Powała 
z  Taczowa  herbu  Ogończyk,  Krystyn 
z Ostrowa herbu Rawicz, Jan z Tarnowa 
herbu Leliwa, Florian z Korytnicy herbu 
Jelita, Arnold von Baden herbu Agnus. 
Wszyscy  brali  udział  w  Bitwie  pod 
Grunwaldem w 1410 roku. Publiczność 
mogła  obejrzeć  konkurencje  zręczno-
ściowe, takie jak najazd na saracena czy 
bieg do pierścienia polegający na zdję-
ciu  niewielkich  obręczy  kopią  w  peł-

nym galopie. Ukoronowaniem  turnieju 
konnego  były  efektowne  pojedynki  na 
kopie.  Zwycięzcą  bojowego  turnieju 
konnego  został  Zawisza  Czarny  herbu 
Sulima z Garbowa – w  tej  roli Maciej 
Bury  z  Sandomierskiego Ośrodka Ka-
waleryjskiego.  On  też  zdobył  „Złote 
Ostrogi”, które wręczył Marszałek Wo-
jewództwa  Świętokrzyskiego  Andrzej 
Bętkowski i Burmistrz Andrzej Tuz.

Równie  ciekawe  były  zmagania 
w  szrankach.  Turniej  miecza  i  tarczy 
wygrał utytułowany Krzysztof Szatecki, 
członek Rycerskiej Kadry Polski, meda-
lista  rycerskich  mistrzostw  świata.  On 
także otrzymał „Złote Ostrogi”, a także 
pokaźną nagrodę finansową. W IV Tur-
nieju  Łuczniczym  o  Sakiewkę  Zbója 
Szydło najlepszą łuczniczką okazała się 
Ewa Kropiowska, zaś najlepszym łucz-
nikiem Jacek Łabędzki.

Klimatu  imprezie  dodawały  różne-
go  rodzaju  stoiska  i warsztaty  średnio-
wieczne. Chyba największą popularno-
ścią wśród dzieci cieszyły się warsztaty 
pisania gęsim piórem. Można było rów-
nież spróbować swoich sił w warsztacie 
tkackim i garncarskim. Efektownie pre-
zentowała się kuchnia, gdzie nad ogni-
skami,  w  wielkich  żeliwnych  kotłach 
gotowały się różne staropolskie potrawy.

Patronat nad  turniejem objęli: Mar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego 
Andrzej Bętkowski, Starosta Staszowski 
Józef Żółciak, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szydłów Andrzej Tuz. Patronat me-
dialny: Radio Kielce, Echo Dnia, Tygo-
dnik Nadwiślański, TVP3 Kielce.

Imprezę  zorganizowało  Miasto 
i Gmina Szydłów, Stowarzyszenie Re-
konstrukcji  Historycznych  „Avito  Vi-
vit  Honore, Miejsko-Gminne  Centrum 
Kultury w  Szydłowie.  Partnerem  akcji 
była  Regionalna  Organizacja  Tury-
styczna Województwa  Świętokrzyskie-
go  oraz  Lotto.  Imprezę wsparli:  Enea, 
Subor Sp. z o.o. w Staszowie, Dylmex 
Staszów, Mesko, Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych Staszów Sp. z o.o. oraz 
Nadleśnictwo Staszów.

Piotr Walczak
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W dniach 22-24 kwietnia 2022 r. 
w Szydłowie odbyła się Kapi-

tuła Generalna Rycerstwa Polskiego. 
Do naszego miasta zjechali przedsta-
wiciele bractw rycerskich z całej Pol-
ski. To pierwszy  taki zjazd na ziemi 
świętokrzyskiej.

Główne  obrady  odbyły  się w  so-
botę, 23 kwietnia. Po śniadaniu, ryce-
rze zebrali się w Jagiellońskim Pałacu 
– średniowiecznej rezydencji królew-
skiej. Stąd,  w uroczystym pochodzie, 
ze  sztandarami,  przemaszerowali 
uliczkami  miasteczka  do  synagogi 

–  docelowego  miejsca  obrad.  Przed 
budynkiem herold zaprosił na obrady 
Kapituły  poszczególnych  przedsta-
wicieli  bractw,  Hetmana,  członków 
Konwentu,  Strażnika  Złotej  Księgi, 
Strażnika Graala, zaproszonych gości 
i bractwa w Nowicjacie.

Uroczyste  rozpoczęcie obrad Ka-
pituły  rozpoczęło  się  od  odczytania 
Reguły Rycerskiej i prezentacji Rega-
liów Kapituły. Następnie Hetman Ar-
kadiusz Dzikowski poprosił o zabra-
nie głosu Burmistrza Miasta i Gminy 
Szydłów Andrzeja Tuza.

– Jest mi niezmiernie miło powitać 
Państwa w Szydłowie, mieście o nie-
zwykłych walorach historycznych, 
o czym zapewne już się Państwo 
przekonaliście  –  powitał  zebranych 
Burmistrz. – Znajdujemy się w syna-
godze, najstarszej w województwie 
świętokrzyskim. Przyszliśmy tutaj 

z zamku królewskiego, który jest wy-
jątkowym tego typu obiektem w Pol-
sce. Jest to bowiem jedyna, integral-
nie zachowana, nieprzekształcona od 
czasów powstania, średniowieczna 
rezydencja królów polskich w grani-
cach dawnego Królestwa Polskiego. 
Jesteśmy w mieście otoczonym mu-
rami obronnymi, miejscu, w którym 
bywali i które budowali wielcy polscy 
królowie: Władysław Łokietek, Ka-
zimierz Wielki i Władysław Jagiełło. 
Mam nadzieję, że podczas pobytu 
w Szydłowie, znajdziecie Państwo 

nieco czasu, aby zwiedzić nasze pięk-
ne miasto i jego zabytki. Zapraszam 
szczególnie do Muzeum Zamków 
Królewskich, gdzie znajdują się mię-
dzy innymi znakomicie odwzorowa-
ne postaci królów, rycerza Zawiszy 
Czarnego, a także makiety zamków. 
Dla Państwa, jako osób kultywują-
cych tradycje rycerstwa polskiego, 
Szydłów z pewnością jest miejscem, 
w którym wyraźnie poczuć można du-
cha średniowiecznej historii. Niech 
ta aura towarzyszy Państwu podczas 
całego pobytu w naszym mieście.

Po  wystąpieniu  burmistrza  roz-
poczęły  się  obrady,  podczas  których 
przyjęto  do Kapituły  nowe  bractwa, 
wybrano  nowe  władze  (Hetmanem 
został  Michał  Wojtysiak),  a  także 
dyskutowano nad planami na najbliż-
szy okres, w tym organizacją imprez 
historycznych  w  Grunwaldzie,  Mal-

Kapituła Generalna Rycerstwa Polskiego
borku, Legnicy, a także Szydłowie.

– Cieszymy się niezmiernie, że 
udało się obrady Kapituły zorganizo-
wać w Szydłowie – powiedział Paweł 
Krakowiak, Namiestnik Bractwa Ry-
cerskiego Zamku Szydłów. – To dla 
nas wielkie wyróżnienie i zaszczyt. 
To także okazja do tego, aby ogłosić, 
że podjęliśmy decyzję o organizacji 
w Szydłowie Turnieju Rycerskiego 
o Złotą Ostrogę Jagiellonów. To bę-
dzie turniej z prawdziwego zdarzenia, 
wyłącznie rekonstruktorski, bez ele-
mentów współczesnych. 

Kapituła  Rycerstwa  Polskiego 
jest  organizacją  zrzeszającą  bractwa 
rycerskie  z  całej  Polski.  Powstała 
w  1997  r.,  a  jej  celem  jest  koordy-
nacja  działań  organizacji  rycerskich 
w  kraju,  tworzenie  jednolitego  pra-
wa,  które  ułatwić  ma  współpracę 
i utwierdzać Ruch Rycerski na drodze 
rozwoju opartego o źródła historycz-
ne. Główną siedzibą KRP jest zamek 
w  Gniewie,  gdzie  znajduje  się  Sala 
Rycerska, w której przedstawiona jest 
historia Kapituły. Na Zamku Chojnik 
przechowywana  jest  Złota  Księga  – 
zbiór praw, zawierający również spis 
członków Konwentu  oraz wyróżnia-
jących się rycerzy i dam. Złoty Graal 
–  symbol  cnót  rycerskich,  przecho-
wywany jest na zamku w Bolkowie.

Piotr Walczak
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W sobotnie popołudnie, 4 czerwca 2022 r. Ochotnicza 
Straż  Pożarna  w  Szydłowie  świętowała  jubileusz 

100-lecia swego istnienia.

Uroczystość rozpoczęła się od wyprowadzenia na plac 
przed  remizą  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Szydłowie 
pododdziałów i przemarsz na Rynek Miejski w Szydłowie. 
Następnie odprawiono uroczystą Mszę Świętą, którą kon-
celebrowali: ks. Ryszard Piwowarczyk – proboszcz parafii 
Św. Władysława w Szydłowie, ks. kan. Jerzy Sobczyk – 
proboszcz parafii pw. św. Jakub Apostoła w Kotuszowie, 
ks. Rafał Nowiński – proboszcz parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Potoku.

Uroczystości  na  placu  zapoczątkowało  złożenie mel-
dunku  przez  dowódcę  uroczystości  druha Marcina  Paź-
dziocha – Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP w Szydłowie Grzegorzowi Rajcy – Zastępcy Komen-
danta Wojewódzkiego PSP w Kielcach a zarazem Prezeso-
wi Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie.

Następnie  przywitano  gości.  Rolę  gospodarza  pełnili 
Paweł Długosiewicz – prezes OSP Szydłów oraz naczel-
nik OSP Szydłów Radosław Tarnowski. Formalną stronę 
uroczystości  prowadził mł.  bryg. Tomasz Banaś  –  funk-
cjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Staszowie oraz sekretarz Zarządu Związku OSP 

Stulecie OSP Szydłów
RP w  Szydłowie  Łukasz Gondek.  Po  przywitaniu  gości 
druhna  Milena  Wojterska  przedstawiła  rys  historyczny 
jednostki OSP Szydłów.

W Szydłowie straż ogniowa zawiązała się wraz z od-
zyskaniem  przez  Polskę  niepodległości  w  1918  r.  Jako 
Ochotnicza Straż Pożarna zaczęła funkcjonować trzy lata 
później, w 1921 r. Pierwotnie obchody 100-lecia planowa-
no na czerwiec 2021 r., ale nie odbyły się one ze względu 
na pandemię.

Podczas  obchodów  pożegnano  stary  sztandar,  który 
jednostka posiadała od 1948 r. Po odprowadzeniu sztanda-
ru, poświęcono i wręczono nowy, ufundowany przez Kół-
ko Rolnicze w Szydłowie. Następnie sztandar odznaczono 
Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Kolejnym punktem programu było poświęcenie i nada-
nie imienia nowemu wozowi strażackiemu OSP Szydłów. 
Rodzice chrzestni tj. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzej Tuz oraz Dyrektor Centrum Pielęgnacyjno-Reha-
bilitacyjnego „DOM” Bożena Chmielewska ochrzcili sa-
mochód  szampanem  i  przecięli wstęgi,  nadając mu  imię 
Władysław  na  cześć  pierwszego  naczelnika  jednostki 
Władysława Hasia i patrona parafii Szydłów.

Następnie  wręczono  odznaczenia  dla  zasłużonych 
druhów jednostki OSP Szydłów i OSP Grabki Duże. Zło-
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tym Znakiem Związku OSP RP został odznaczony Prezes 
Honorowy OSP w Szydłowie, druh Stanisław Wojterski. 
Medalem  Honorowym  im.  Bolesława  Chomicza  został 
odznaczony  druh Kazimierz  Boś.  Złotym Medalem  „Za 
zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: Marek Aren-
darski,  Wojciech  Mazur,  Radosław  Tarnowski,  Marek 
Sajkiewicz. Srebrnym Medalem odznaczeni zostali: Rafał 
Janecki, Paweł Długosiewicz, Piotr Krzyżak, Damian Ko-
stecki, Janusz Janecki, Tomasz Grosicki, Łukasz Grosicki, 
Janusz  Sajkiewicz,  Hubert  Cecot, Wiesław Wawszczyk, 
Leszek Wójcik. Brązowym Medalem odznaczeni zostali: 
Łukasz Gondek, Jerzy Janecki, Milena Wojterska, Dawid 
Koniarski, Marcin Osowski, Jarosław Klamka, Rafał Bro-
niewski. Odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali: 
h Kamil Zarzycki, Michał Bławat, Stanisław Kręcisz, Piotr 
Skotnicki, Jan Kręcisz, Filip Głogowski, Andrzej Klamka, 
Dawid Sienicki.

Aktu  wręczenia  odznaczeń  dokonywali  m.in.  Radny 
Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego  Paweł  Krako-
wiak, Wicestarosta  Staszowski  Leszek Guzal,  Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego st. bryg. Grzegorz Rajca, Komen-
dant Powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz, 
druh Marcin Parka – członek Głównej Komisji Rewizyjnej 
Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie, druh Wiesław 
Woszczyna – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP w Kielcach.

Przemówienia  zaproszonych  gości  zakończyły  część 
oficjalną. Wystąpili m.in.: Radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak reprezentujący Woje-
wodę Świętokrzyskiego – Zbigniewa Koniusza, Wicesta-
rosta Staszowski Leszek Guzal, Burmistrz Miasta i Gminy 

Szydłów Andrzej Tuz, Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Staszowie st. bryg. Grzegorz Rajca, Komen-
dant  Powiatowy  PSP w  Staszowie  st.  bryg.  Rafał Gaje-
wicz, druh Michał Skotnicki odczytujący list gratulacyjny 
Prezesa  Zarządu  Głównego  OSP  RP  druha  Waldemara 
Pawlaka, druh Marcin Parka odczytujący list gratulacyjny 
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Kielcach Mi-
rosława Pawlaka, druh Wiesław Woszczyna – Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach.

Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszystkich 
uczestników  na  poczęstunek  przygotowany  przez  panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Szydłowie. Zwieńczeniem 
uroczystości była zabawa taneczna, na której mieszkańcy 
i goście bawili się do późnych godzin nocnych.

Organizatorami  uroczystości  jubileuszowych  był  Za-
rząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie oraz Za-
rząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szydłowie 
przy wsparciu  udzielonym  przez Urząd Miasta  i Gminy 
Szydłów.

Tekst i zdjęcia: Sylwester Celejowski
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W dniu 17 lipca br. na boisku sportowym w Szydłowie odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze.  Uczestniczyło  w  nich  osiem  jednostek  senior-
skich OSP z terenu naszej gminy oraz jedna młodzieżowa.
Imprezę  otworzył  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Szydłów 
Andrzej Tuz a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie życząc druhom 
powodzenia w zmaganiach.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie skła-
da serdeczne podziękowania za współfinansowanie 

100-lecia OSP Szydłów dla: Starostwa Powiatowego 
w Staszowie, Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, Nadleśnic-
twa Staszów, Banku Spółdzielczego w Szydłowie, Centrum 
Rehabilitacji „DOM” – Bożena Chmilewska, Firmie EMI-
ZET, Zakładowi Kamieniarskiemu Tadeusz Miklaś, Firmie 
Strefa – Tech Anna Różalska, Przedsiębiorstwu Agrobud 
Jarosław Zarzycki, Firmie Purple Valley sp. z o.o. Agniesz-
ka Wierzbick –Baxter, Butik Śliwkowy, Stary Ratusz, Fir-
mie PSB Bel-POL Leszek Belusiak, PPHUT Zbigniew 
Laskowski, PPHU ChmielPol Agnieszka Chmielewska, 
Mot-Pol Mirosław Misterkiewicz.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie skła-
da także serdeczne podziękowania wszystkim druhom 
wspierającym OSP w Szydłowie jak również wszystkim 
mieszkańcom sołectwa Szydłów za wsparcie finansowe. 
Dziękujemy też wszystkim gościom zaproszonym za udzie-
loną nam pomoc finansową. Dziękujemy członkom KGW 
w Szydłowie za przygotowany poczęstunek. Podziękowa-
nia składamy księżom za odprawienie mszy świętej: ks. 
kanonikowi Jerzemu Sobczykowi – Proboszczowi parafii 
w Kotuszowie, księdzu Ryszardowi Piwowarczykowi – 
Proboszczowi parafii w Szydłowie, ks. Rafałowi Nowiń-
skiemu – Proboszczowi Parafii w Potoku.

Zarząd OSP w Szydłowie

Zawody tradycyjnie składały się z dwóch konkurencji: 
biegu sztafetowego oraz szczególnie widowiskowego ćwi-
czenia  bojowego.  Poszczególnym  drużynom  kibicowała 
dość liczna publiczność zgromadzona przy boisku.

W  kategorii  generalnej  OSP  pierwsze  miejsce  zaję-
ła drużyna OSP Kotuszów z wynikiem 94,45 pkt, drugie 
miejsce OSP Jabłonica z wynikiem 100,49 pkt, zaś trzecie 
miejsce OSP Gacki z wynikiem 100,84 pkt. Pełne wyniki 
poniżej:
1. OSP Kotuszów 94,45 pkt
2. OSP Jabłonica 100,49 pkt
3. OSP Gacki 100,84 pkt.
4. OSP Szydłów 101,54 pkt
5. OSP Potok 116,81 pkt

Druhowie OSP Kotuszów zwyciężyli w gminnych zawodach.

6. OSP Grabki Duże 169,55 pkt
7. OSP Korytnica nie ukończyła sztafety
8. OSP Wola Żyzna nie ukończyła ćwiczenia bojowego

Duże  konkursowe  emocje  wzbudził  występ  jedynej 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Potoka.

Zawody  sędziowali  strażacy  z Komendy  Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie oraz druhowie 
z Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Staszowie.

Nagrody  i  pamiątkowe  dyplomy  ufundowane  przez 
Urząd  Miasta  i  Gminy  Szydłów  dla  wszystkich  drużyn 
wręczyli: Burmistrz Andrzej Tuz oraz Komendant Miej-
sko-Gminny Związku OSP RP w Szydłowie druh Marcin 
Paździoch.

Po zakończonych zawodach uczestnicy zawodów i pu-
bliczność mogła  skosztować  smakołyków prosto z grilla 
przygotowanych przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminne-
go Związku OSP RP w Szydłowie.

Do  Kotuszowa  po  raz  kolejny  powędrował  Puchar 
Burmistrza Miasta  i Gminy Szydłów. W przypadku wy-
granych przez drużynę OSP trzy razy zawodów sportowo-
-pożarniczych, puchar zostaje własnością drużyny.

Sylwester Celejowski

Chłopcy z Potoka zajęli 3. miejsce w Sichowie Małym.
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców z Poto-
ka zajęła 3. miejsce w swojej kategorii na Powiato-

wych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP, 
które odbyły się 18 września 2022 r. w Sichowie Małym.

Rywalizowano w dwóch konkurencjach: sztafecie 7x50 
m oraz ćwiczeniach bojowych. Gminę Szydłów w katego-
rii  seniorskiej OSP reprezentowała Ochotnicza Straż Po-
żarna w Kotuszowie. Jednak nie udało jej się wywalczyć 
miejsca na podium. Dobrze spisała się Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza Chłopców z Potoka, która uzyskała trzeci 
wynik na sześć drużyn biorących udział w zawodach.

Wszyscy  uczestnicy  zawodów  otrzymali  pamiątko-
we dyplomy, a najlepsze drużyny w poszczególnych ka-
tegoriach  odebrały  puchary, medale  i  nagrody  rzeczowe 

W Szydłowie  odbyły  się  gminne  uroczystości  zwią-zane z obchodami 3 Maja i św. Floriana – patrona 
strażaków. 

Obchody 3 Maja i św. Floriana

Podium na zawodach powiatowych
oraz  finansowe  ufundowane  przez  samorząd  powiatowy 
i przedsiębiorców.

Za reprezentowanie Gminy Szydłów na zawodach po-
wiatowych,  nasz  samorząd  nagrodził  drużyny  z  Potoka 
i Kotuszowa finansowo z przeznaczeniem na doposażenie 
sprzętowe jednostek.

Skład MDP Potok na zawodach powiatowych: Kacper 
Markowski,  Karol  Opozda,  Szymon  Walkowicz,  Mate-
usz Woźniak, Gabriel Walkowicz, Adrian Wyrzykowski, 
Aleksander Partyka, Hubert Bassa (zdjęcie na stronie 22). 
W  gminnych  eliminacjach  brał  jeszcze  udział  Tomasz 
Kwaśniewski.

UMiG Szydłów

Uroczystość  rozpoczęła  się  od  Mszy  Świętej  w  ko-
ściele  św. Władysława w  Szydłowie,  którą  odprawił  ks. 
Ryszard Piwowarczyk. Modlono się w intencji Ojczyzny 
i druhów strażaków. Następnie oddano hołd Obrońcom Oj-
czyzny, składając kwiaty pod pomnikami: Armii Krajowej 
oraz Walczących,  Poległych  i  Pomordowanych w  latach 
1939-1945. Strażackie poczty  sztandarowe przemaszero-
wały  na  cmentarz  parafialny,  gdzie  odbył  się  uroczysty 
apel poległych. Dalsza  część uroczystości miała miejsce 
w Szkole Podstawowej w Szydłowie, gdzie uczniowie za-
prezentowali  patriotyczne  widowisko  słowno-muzyczne 
nawiązujące to 3-Majowego święta. Na zakończenie wy-
stąpił Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, 
dziękując za organizację pięknego przedstawienia i lekcję 
patriotyzmu.

Popołudniu,  w  synagodze  odbył  się  koncert  zespołu 
Baroque.Collective. Dzień Świętego Floriana w Kotuszowie.

Uroczystości 3-Majowe pod Pomnikiem AK.
W dniach 1 i 4 maja w kościołach rzymskokatolickich 

na terenie Gminy Szydłów odprawione zostały msze świę-
te w intencji druhów strażaków. Msze święte z udziałem 
strażaków  z  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  odprawio-
ne  zostały w kościołach:  św.  Jakuba Starszego Apostoła 
w Kotuszowie, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Potoku oraz kaplicy w Solcu.

Redakcja

Widowisko przygotowane przez uczniów SP Szydłów.
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W dniu 14 maja 2022 r. w Szydłowie miała miejsce 
niezwykle miła  uroczystość  stulecia  urodzin Kry-

styny  Palmąki  z  d.  Banaś.  To  jedyna  obecnie  stulatka 
mieszkająca na terenie Gminy Szydłów.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w koście-
le  św. Władysława  zaś  okolicznościowe  przyjęcie miało 
miejsce w Restauracji Królewskiej. Gratulacje Jubilatce ze 
strony samorządu złożył Burmistrz Miasta i Gminy Szy-
dłów Andrzej Tuz wraz z Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Agnieszką Pasternak.

– Tak wzniosła i wyjątkowa chwila jaką jest 100 rocz-
nica urodzin nie zdarza się często – powiedział Burmistrz. 
– Dar, którego Pani doświadczyła jest skarbnicą i drogo-
cennym dziedzictwem dla naszych pokoleń, a szczególną 
wartość stanowi dla Pani najbliższych osób. Ten nieco-
dzienny Jubileusz to dla nas moment, w którym chcemy 
Pani podziękować za wszelkie trudy i owoce minionych 
100 lat, a przede wszystkim złożyć najserdeczniejsze gra-
tulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, spokoju, z uśmie-
chem i pogodą ducha w klimacie wdzięczności, szacunku 
i życzliwości otoczenia na dalsze długie lata życia.

Krystyna Banaś urodziła się 13 maja 1922 r. w Woli-
cy (gm. Szydłów) w rodzinie chłopskiej. Już jako dziecko 

i  młoda  dziewczyna  chętnie  pomagała  swoim  rodzicom 
w prowadzeniu gospodarstwa.

Krystyna wyszła za mąż za Mariana Palmąkę i wspól-
nie zamieszkali w Woli Żyznej. Okres II Wojny Światowej 
częściowo spędziła w Woli Żyznej, a w 1944 r. wraz z mę-
żem została wywieziona do prac przymusowych w Niem-
czech. W niemieckim Dreźnie przyszła na  świat najstar-
sza córka Krystyny – Ewa. Po wojnie, w 1945 r. Krystyna 
wraz z mężem i córką Ewą wrócili do rodzinnego domu 
w Woli Żyznej.

Życie w czasach powojennych nie było łatwe. Ciężką 
pracą  odbudowywali wraz  z Marianem  swoje  gospodar-
stwo zniszczone wojną. Krystyna urodziła sześcioro dzie-
ci, które z mężem wychowywali zgodnie ze swoimi chrze-
ścijańskimi przekonaniami.

Czasy PRL-u ciężko doświadczyły Krystynę. W 1967 r. 
zmarł jej mąż i sama musiała zajmować się prowadzeniem 
gospodarstwa  i wychowywaniem dzieci. Starała  się,  aby 
dzieci  ukończyły  szkoły  podstawowe,  a  później  średnie. 
Cieszyła się, że wszystkie dzieci założyły swoje rodziny.

Babcia Krysia doczekała się 14 wnucząt i 27 prawnucząt.
Całe swoje życie Krystyna poświęciła rodzinie. Na po-

czątku  swoim dzieciom,  później wnukom  i  prawnukom. 
Zawsze chętnie służyła pomocą, nie tylko najbliższej ro-
dzinie,  ale  też  innym.  Przez  kilkanaście  lat  opiekowała 
się  starszą,  samotną panią. W całym swoim życiu dobro 
rodzinne zawsze było u niej na pierwszym miejscu  i  tak 
zostało do tej pory. Chętnie wspiera najbliższych dobrym 
sercem, ciepłem i dobra radą.

Stulatka  Krystyna,  mimo  swojego  wieku  i  niepełno-
sprawności,  emanuje  dobrocią  i  opiekuńczością  wobec 
wszystkich członków swojej rodziny. Zawsze chętnie wra-
ca wspomnieniami do swoich trudnych, aczkolwiek cieka-
wych historii z własnego życia. Wnuki i prawnuki czerpią 
wiedzę historyczną z najbardziej prawdziwego źródła czy-
li od BABCI KRYSI.

UMiG Szydłów
Fot. Arkadiusz Stępień

100-latka z Woli Żyznej

Po Mszy Świętej w Potoku. Po Mszy Świętej w Solcu.
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Noc Świętojańska
W dn.  18  czerwca 2022  r. w Szydłowie,  po  raz  trzeci odbyła się Noc Świętojańska. Impreza miała miejsce 
poniżej murów obronnych, w pobliżu rzeczki Ciekącej.

Imprezę otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzej Tuz  oraz Maria  Stachuczy  –  dyrektor Miejsko-
-Gminnego Centrum Kultury. Program artystyczny rozpo-
czął  się od występu dzieci z Publicznego Przedszkola w 
Szydłowie. Dalsza część związana była ściśle z tradycjami 
świętojańskimi.

Były  więc  tańce  wokół  ognisk,  skoki  przez  ogień, 
wróżby, wybór najpiękniejszego wianka,  a nawet  szuka-
nie kwiatu paproci. W kulminacyjnym punkcie  imprezy, 
uczestnicy wydarzenia przeszli nad brzeg rzeczki i rzucali 
wianki na wodę.

Dużą  atrakcją  było  stoisko  nowo  powstałego  Koła 
Gospodyń Wiejskich w Szydłowie. Panie stanęły na wy-
sokości zadania i przygotowały mnóstwo smakołyków, a 
ponadto aktywnie włączyły się w zabawy sobótkowe. Na 
drugim stoisku były atrakcje dla dzieci m.in. wata cukro-
wa czy malowanie brokatowych tatuaży.

Zakończył  się  8.  Plener  rzeźbiarski  w  Szydłowie. 
W czwartkowe popołudnie, 22 września, przy Syna-

godze odbyło się podsumowanie imprezy, podczas której 
powstało osiem nowych rzeźb.

Gości  przywitała  Dyrektor  Miejsko-Gminnego  Cen-
trum  Kultury  Maria  Stachuczy,  zaś  Burmistrz  Miasta 
i Gminy Szydłów Andrzej Tuz wręczył artystom podzię-
kowania za udział w plenerze. Następnie każdy z rzeźbia-
rzy opowiedział kilka słów o każdej z powstałych rzeźb.

Michał Grzymysławski ze Szczytna wyrzeźbił postać 
Świętego Floriana oraz wiewiórki. Święty Florian docelo-
wo stanie przed remizą OSP w Szydłowie. Śmiało można 
stwierdzić, że niewiele jednostek może się poszczycić taką 
figurą swojego patrona. Edmund Szpanowski z Sierpca 
wyrzeźbił postać noblistki Olgi Tokarczuk oraz ławeczkę 
z aniołem. Noblistka uzupełni aleję zasłużonych Polaków 
na  skwerze  przed  Miejsko-Gminnym  Centrum  Kultury.
Mieczysław Wojtkowski z Olsztyna wyrzeźbił postać śre-
dniowiecznego rycerza, który stanął przy Bramie Zamko-
wej oraz sympatycznego smoka. Stanisław Panfil z Mo-
gilna jest autorem ławeczki z Koszałkiem Opałkiem oraz 
postaci mnicha, który stanie przy ruinach szpitala i kościo-
ła pw. Ducha Świętego.

Artyści  dziękowali  za  ciepłe  przyjęcie  oraz  chwalili 
atmosferę miasteczka. Wyrazili nadzieję, że także w przy-
szłym roku będą mogli przyjechać do Szydłowa i ubogacić 
to miejsce kolejnymi rzeźbami. 

Piotr Walczak

Szydłowska Noc Świętojańska po raz pierwszy odbyła 
się  w  2019  r.  Organizatorem wydarzenia  było Miejsko-
-Gminnym Centrum Kultury we współpracy  z Urzędem 
Miasta i Gminy Szydłów.

Piotr Walczak

Plener rzeźbiarski po raz ósmy

Stanisław Panfil
Mieczysław Wojtkowski

Edmund Szpanowski
Michał Grzymysławski
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W  dn.  9  września  w  kościele Wszystkich  Świętych 
w  Szydłowie  miał  miejsce  piękny  koncert  lwow-

skiego chóru A cappella Leopolis.
W kameralnym wnętrzu kościółka zgromadziła się pu-

bliczność wrażliwa na muzykę i nie było osoby, która po-
ziomem  koncertu  była  zawiedziona,  o  czym  świadczyły 
gromkie brawa po każdym zaśpiewanym utworze. Był to 
bowiem koncert wykonywany bez udziału żadnego instru-
mentu  muzycznego,  przez  piętnaścioro  chórzystów  pod 
dyrekcją Ludmiły Kapustiny.

Grupa wokalna A cappella Leopolis ze Lwowa (Ukra-
ina) specjalizuje się w barokowych utworach polifonicz-
nych tradycji greko-katolickiej (uniackiej). W Szydłowie 
wystąpili w ramach Mid Europe Early Music Festival – III 
Świętokrzyskich Dni Muzyki Dawnej. Głównym organi-
zatorem  tego  przedsięwzięcia  jest  s. Hanna  Szmigielska 
ze  Schola  Cantorum  Kielcensis.  Współorganizatorem 
koncertu szydłowskiego była Gmina Szydłów i Miejsko-
-Gminne Centrum Kultury.

Polifonia wokalna w kościółku

W dn. 2 lipca 2022 r., w Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury w Szydłowie wystąpiła znana polska śpie-

waczka  Joanna Woś  przy  akompaniamencie  fortepiano-
wym Artura Jaronia. Koncert odbył się w ramach XXVIII 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny 
Jamroz w Busku-Zdroju.

W programie koncertu „Od pieśni do opery” znalazły 
się  następujące  utwory:  Fryderyk Chopin  – Moja  piesz-
czotka,  Życzenie,  Mieczysław  Karłowicz  –  Pamiętam 
ciche  jasne…, Z nową wiosną, Stanisław Niewiadomski 
–  Między  nami  nic  nie  było,  Vincenzo  Bellini  –  Casta 
diva… Fine al rito – aria z opery Norma, Qui  la voce… 
Vien, diletto – aria Elwiry z opery Purytanie, Józef Michał 
Poniatowski – Aria Laury z opery Pierre de Medicis, Ro-
mans Ferrandy  z  opery L’Aventourier, Giacomo Puccini 
– Oh, mio babbino caro… – aria Lauretty z opery Gianni 
Schicchi, Giuseppe Verdi – E strano… Sempre libera… – 
aria Violetty z opery Traviata.

Maria Stachuczy

Od pieśni do opery

Wykonawcom dziękowali: Burmistrz Miasta  i Gminy 
Szydłów Andrzej Tuz, Maria Stachuczy – Dyrektor Miej-
sko-Gminnego  Centrum Kultury,  s.  Hanna  Szmigielska, 
ks.  Ryszard  Piwowarczyk  –  Proboszcz  Parafii  pw.  św. 
Władysława. Honorowym gościem koncertu była Konsul 
generalna Francji Anne Schmidt-Riou.

Profesjonalne  nagranie  całego  koncertu  dostępne  jest 
w serwisie YouTube na kanale Mid Europe Early Music 
Festival.

Piotr Walczak

3 Maja w szydłowskiej synagodze odbył się wyjątkowy 
koncert  Zespołu  Muzyki  Dawnej  Baroque.Collective 

„Dwa spojrzenia”.

W zabytkowych wnętrzach wybrzmiały utwory Salo-
mone  Rossiego,  Terquinio  Meruli,  Stanisława  Szarzyń-
skiego  oraz  Marcina  Mielczewskiego  wykonane  przez 
Klaudię Łobodę, Piankę Kis oraz Julię Kucerovą.

Koncert był tym bardziej niezwykły, że artystki pocho-
dzą z Polski, Czech oraz Węgier. Mogliśmy usłyszeć i zo-
baczyć dosyć rzadkie instrumenty: flety proste i klawesyn. 

Współzałożycielką  zespołu    jest  pochodząca  z  woj. 
świętokrzyskiego Klaudia Łaboda – absolwentka Akade-
mii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego  na Wydzia-
le  Instrumentalnym  (klasa  klawesynu).  Laureatka  mię-
dzynarodowych  i ogólnopolskich konkursów. Wieczorny 
koncert zakończył obchody 3 Maja w Szydłowie, a grom-
kie brawa publiczności nagrodziły występ utalentowanych 
artystek.

Maria Stachuczy

Baroque.Collective
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Bardzo  dużym  zainteresowaniem  cieszył  się,  zorga-
nizowany  przez Miejsko-Gminne  Centrum  Kultury, 

Dzień Dziecka w Szydłowie w dniu 5  czerwca br. Było 
wiele atrakcji, zabawy i dziecięcych uśmiechów.

Dzień dziecka w Szydłowie

Kino plenerowe
W  okresie  wakacji  Miejsko-Gminne  Centrum 

Kultury  zorganizowało  kilka  seansów  filmo-
wych na dziedzińcu zamkowym. Kino plenerowe staje 
się w Polsce coraz bardziej popularne i gości zarów-
no w wielkich aglomeracjach,  jak  i małych miejsco-
wościach. W Szydłowie nasze projekcje  cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem  i  za  każdym  razem  
mieliśmy komplet publiczności. Pokazy stały się miej-
scem na spędzenie sobotniego wieczoru w gronie ro-
dziny  lub  znajomych.  Niektórzy  przynosili  kocyki 
piknikowe, popcorn lub słodkości dla młodszych. Je-
den  seans zakłóciły opady deszczu,  ale nawet wtedy 
mieszkańcy mogli oglądać film, gdyż został wyświe-
tlony we wnętrzu zamku królewskiego – obecnie zada-
szonego. W przyszłe wakacje z pewnością będziemy 
kontynuować pokazy filmowe w Szydłowie.

Maria Stachuczy

Podczas  Dnia  Dziecka  było  wiele  atrakcji  dla  naj-
młodszych:  dmuchańce,  konkursy,  zabawy  animacyjne, 
festiwal kolorów, balonowe szaleństwo, bajkowe postaci, 
kreatywne warsztaty, bańki mydlane, spotkanie z Policjan-
tami i wiele innych atrakcji.

Festyn rozpoczął się od prezentacji sekcji M-GCK: wo-
kalnej i tanecznej. Dzieci bawiły się na placu zabaw, pneu-
matycznej zjeżdżalni i basenie z piłeczkami. Podczas im-
prezy dostępne były kramy handlowe z zabawkami i watą 
cukrową.

Tego samego dnia, na boisku „Orlik” w Szydłowie od-
był się Turniej Dzikich Drużyn dla klas I-V o Puchar Bur-
mistrza Miasta  i  Gminy  Szydłów.  Turniej  zorganizował 
Gminny Klub Sportowy w Szydłowie. Wręczenie pucharu 
i nagród odbyło się podczas festynu przy synagodze.

Maria Stachuczy
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W  dn. 18 czerwca 2022  r. w Gackach odbył  się Fe-
styn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Jubileusz 

10-lecia  działalności  Stowarzyszenia  KGW  w  Gackach 
i Mokrem Serce Wsi.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców  i  rodzin z dziećmi, a wśród gości byli przedsta-
wiciele  władz  samorządowych  wszystkich  szczebli:  od 
gminnych  po  wojewódzkie.  W  czasie  części  artystycz-
nej wystąpiły dzieci z Punktu Przedszkolnego w Potoku, 
a także: Maria Baron, Izabela Boś, Ewa Jaskuła.

Podczas imprezy nie brakowało słów podziękowań dla 
wszystkich, którzy przez 10 lat wspierali KGW, w szcze-

drzejkowa z elementami polskiej tradycji ludowej, Festyn 
rodzinny „Nie ma jak w rodzinie”, Dzień dziecka – mama, 
tata i ja, Mikołajki jak z bajki – zimowe spotkania przed-
świąteczne.

Panie  z  sukcesami  piszą  wnioski  i  pozyskują  środki 
z UE. Zrealizowały m.in. projekt „Letnie kino plenerowe 
w Gackach” dzięki programowi Działaj Lokalnie Fundacji 
Farma, „Wpadła śliwka do bigosu... W pogoni za utraco-
nym smakiem…” z Lokalnej Grupy Działania Biełe Ługi. 
Biorą czynny udział w akcjach charytatywnych oraz czę-
sto uczestniczą w różnych festynach ze stoiskiem degusta-
cyjnym w naszej gminie i powiecie staszowskim.

Obecnie stowarzyszenie liczy 45 członkiń.
– Nie ukrywamy, że spotykamy się bardzo chętnie i bar-

dzo to lubimy – mówią gospodynie z Gacek i Mokrego. – 
To dla nas wielka przyjemność i radość! Jesteśmy dumne, 
iż kontynuujemy tradycje i nasze lokalne dziedzictwo kul-
turowe. Cieszymy się też z siedziby – niedawno wyremon-
towanej Strażnicy OSP w Gackach z zapleczem kuchennym 
nowocześnie umeblowanym, w którym realizujemy swoje 
„kuchenne rewolucje”. Mamy też piękne, regionalne stro-
je z tradycyjnymi świętokrzyskimi zdobieniami, a przede 
wszystkim mamy to, co najcenniejsze – energię i werwę do 
działania!

Dziesięciolecie KGW Gacki - Mokre

gólności  wszystkim  aktywnym  Paniom 
za  zaangażowanie,  poświęcenie  swoje-
go czasu oraz za ogromny nakład pracy, 
który  wniosły  w  działalność  stowarzy-
szenia.  Podziękowania  popłynęły  także 
do: Agencja  Restrukturyzacji  i Modernizacji  Rolnictwa, 
Miasto i Gmina Szydłów, Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, Telbud-Rem Rafał Gawlik, 
Tadeusz Miklaś, Michał Skotnicki, Tomasz Cheliński, Sła-
womir Sojda, Ewelina Górska, Bank Spółdzielczy w Szy-
dłowie,  Centrum  Pielegnacyjno-Rehabilitacyjne  „Dom” 
Bożena Chmielewska, Galpol – Dominika i Krzysztof Ga-
lus, Masarnia Adaś Barbara w Sichowie Dużym, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Gackach.

Oficjalnie KGW istnieje od 2012 roku, kiedy w lipcu 
2012  roku  zostało  zarejestrowane  w  KRS  w  Kielcach. 
Skupia  dwie  zaprzyjaźnione miejscowości: Gacki  i Mo-
kre. Tak  naprawdę  jednak KGW w  tych wsiach  istniało 
już w latach 50. XX wieku, kiedy babcie obecnych gospo-
dyń  spotykały  się  i  organizowały  kursy  kulinarne,  haftu 
i rękodzieła. Reaktywowane zostało przez pokolenie mam 
obecnych członkiń KGW, które założyły grupę nieformal-
ną pozyskując  środki na wyposażenie kuchni w zastawę 
i  sprzęt  AGD  i  organizację  imprez  integracyjnych  dla 
mieszkańców.

Podczas  mijającej  dekady  gospodynie  organizowały 
obchody  dnia  dziecka,  dzień  kobiet,  mikołajki,  imprezy 
okolicznościowe.  Realizowały  wiele  zadań  publicznych 
Gminy  Szydłów m.in. Tradycyjna  kuchnia  –  zakup wy-

posażenia  do  kuchni  regional-
nej,  Sportowy  Dzień  Dziecka 
w  Gackach,  Promocja  potraw 
regionalnych i kultury ludowej 
na  imprezach  plenerowych, 
Aranżacja  wnętrza  strażnicy 
OSP w Gackach, Obrzędy Pol-
skie – Andrzejki.  Impreza An-
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Podczas festynu gratulacje z okazji 10-lecia złożył Pa-
niom z KGW Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej 
Tuz, który przekazał okolicznościowy dyplom oraz upo-
minek.

Z okazji dziesięciolecia działalności składam wszystkim 
członkiniom KGW serdeczne podziękowania za wszystkie 
inicjatywy oraz pracę na rzecz lokalnej społeczności miej-
scowości Gacki i Mokre. Dziękuję za organizację różne-
go rodzaju festynów integracyjnych, realizację projektów 

związanych z kulinariami i tradycjami wiejskimi, udział 
w imprezach gminnych, działalność na rzecz dzieci i do-
rosłych. Wasze społeczne zaangażowanie stało się przy-
kładem dla kobiet z innych miejscowości Gminy Szydłów 
do organizacji własnych kół. Dziś życzę Paniom kolejnych 
cennych inicjatyw, nieustannej chęci do działania oraz ko-
lejnych, okrągłych rocznic – przekazał Burmistrz w liście 
gratulacyjnym.

Redakcja

Przez cały maj  2022 r. można było  oglądać w  zamku 
Władysława Jagiełły Fotograficzną Wystawę Poplene-

rową „SzydłówArt”.  Prace 7 fotografów prezentowały nie 
tylko zabytki Szydłowa, ale też naturę i zakamarki nasze-
go miasteczka uchwycone w czarodziejski sposób kadrem 
aparatu.  Jeszcze  raz dziękujemy autorom zdjęć:  Jolancie 
Błasiak-Wielgus,  Joannie Nowickiej,  Iwonie Zięba, Ber-
nardowi Zięba, Karinie Białowąs, Aleksandrze Sawickiej 
i Dariuszowi Organowi.

Maria Stachuczy

Fotoplener

W dn. 3 września w Zamku królewskim w Szydłowie 
odbyła  się  kolejna  edycja  Narodowego  Czytania. 

Tym  razem  Miejsko-Gminne  Centrum  Kultury  w  Szy-
dłowie wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Jana Kaczo-
rowskiego zorganizowało  czytanie  „Ballad i romansów” 

Narodowe Czytanie

Adama Mickiewicza. Te-
goroczna  lektura  prezen-
towana  zarówno  przez 
dzieci,  jak  i  dorosłych 
zabrzmiała  szczególnie 
w  zabytkowych  wnę-
trzach  naszego  zabytku. 

Bardzo dziękujemy młodzieży za tak aktywny udział w tej 
pięknej, ogólnopolskiej akcji.

Dzień  wcześniej  akcja  Narodowego  Czytania  miała 
miejsce w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Każ-
dy z uczestników mógł otrzymać pamiątkową pieczęć na 
swoim egzemplarzu „Ballad i romansów”.

MGCK / MGBP
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W  słoneczne,  niedzielne  popołu-
dnie  24  lipca  2022  r.  na  placu 

wiejskim  w  Brzezinach  odbyła  się 
uroczysta Msza Św. o Boże błogosła-
wieństwo  dla  mieszkańców  Brzezin 
i  dobre  owoce  peregrynacji  Figury 
Matki  Bożej  Fatimskiej.  Mszę  Św. 
koncelebrowali: ks. Ryszard Piwowar-

czyk - proboszcz parafii Szydłów oraz 
mający korzenie w Brzezinach ks. dr 
hab.  Roman  Bogusław  Sieroń,  prof. 
KUL, który wygłosił homilię, nawią-
zującą do obchodzonego w  tym dniu 
II Światowego Dnia Dziadków i Osób 
Starszych.

Po  zakończonej Mszy  Św.  nieco-
dzienną  dawkę  humoru  zaaplikowała 

wszystkim  zebranym  Pani  Barbara 
Nowak. Autorskimi wierszami i przy-
śpiewkami powitała gości przybyłych 
na  uroczystość.  Swoją  obecnością 
zaszczycili  nas:  Burmistrz  Miasta 
i  Gminy  Szydłów Andrzej  Tuz  wraz 
z małżonką, Radny Rady Powiatu Sta-
szowskiego  Michał  Skotnicki-  spon-

sor  festynu w Brzezinach, Wiceprze-
wodniczący  Rady  Miasta  i  Gminy 
Szydłów  Zbigniew  Głogowski  wraz 
z  małżonką,  Radny  Miasta  i  Gminy 
Szydłów Mariusz Arendarski,  pocho-
dzący z Brzezin dr Bogusław Mister-
kiewicz – kierownik Zakładu Chemii 
Organicznej Politechniki Radomskiej, 
który współpracował z laureatem Na-

Zabawa u „Betulanek”
grody Nobla z chemii  (1969  rok) Sir 
Derekiem Bartonem. Pani Magdalena 
Marynowska – prezes Fundacji FAR-
Ma, Pani Aleksandra Zarzycka - eme-
rytowany nauczyciel, dyrektor Szkoły 
Podstawowej  w  Brzezinach,  Sołtys 
wsi  Brzeziny  Ewa  Stolarska  –  spon-
sor  festynu,  Przewodnicząca  KGW 

w  Brzezinach  Katarzyna  Mrówka- 
sponsor  festynu.  Darczyńcy,  którzy 
wsparli  nasze  działania  finansowo: 
Pani  Jadwiga  Stolarska,  Pan  Henryk 
Knopp, Pan Mirosław Misterkiewicz. 
Odwiedziły  nas  także  osoby  pocho-
dzące  z  Brzezin,  które  w  ubiegłym 
roku zaangażowały  się w przywraca-
nie pamięci o Władysławie Wiwatow-
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Inauguracja „Działaj Lokalnie”
W sobotę 2 lipca 2022 roku w siedzibie Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Brzezinach odbyła się inauguracja 
10 edycji Programu Działaj Lokalnie. 

Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo, nasza siedzi-
ba  piękniała    również  dzięki wcześniejszym  edycjom  pro-
gramu Działaj Lokalnie. Podczas  inauguracji każda z grup 
odebrała umowę na realizację swojego projektu. Uroczystość 
zakończyła  się  krótkim  spotkaniem  integracyjnym  granto-
biorców. W 10 edycji projektu, swoje zamierzenia, pomysły 
i inicjatywy będzie realizuje 15 grup, budżet projektu wynosi 
77 078,00 zł. Projekty w tej edycji są tak różnorodne jak róż-
norodni są ludzie. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Na uroczystości nie  zabrakło przedstawicieli mediów 
oraz władz samorządowych. Obecni byli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, wiceburmistrz Połańca 
Jarosław Kądziela, Radny Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego Paweł Krakowiak, przedstawiciel Gminy Sta-
szów Aneta Dwojewska, oraz przedstawiciel Radio Leliwa 
Joanna Sarwa.

Ten program jest zapalnikiem do dalszych działań. To 
tylko początek przygody z projektami dzięki którym zmie-
nia  się  i  pięknieje  powiat  staszowski. To  bardzo ważne, 
żeby  się  chciało  chcieć.  Ten  program  to  zwykli  ludzie, 
którzy robią niezwykłe rzeczy. Na terenie Gminy Szydłów 
projekt „Dom Talentów” realizuje Koło Gospodyń Wiej-

Program od lat wspierają: Gmina Łubnice, Gmina Ry-
twiany, Gmina Bogoria, Miasto i Gmina Szydłów, Miasto 
i  Gmina  Połaniec,  Urząd Miasta  i  Gminy w  Staszowie, 
Starostwo  Powiatowe  w  Staszowie,  Nadleśnictwo  Sta-
szów – Lasy Państwowe, ArkonDesign – grafika reklama 
strony WWW – Staszów Grupa Azoty  Kopalnie i Zakłady 
Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., Varmil Sp. z o.o. 

Tygodnik  Nadwiślański,  Echo  Dnia  Świętokrzyskie, 
Radio  Kielce,  Radio  Leliwa  program  Działaj  Lokalnie 
obejmuje patronatem medialnym. 

Fundacja FARMa
Zarząd KGW w Brzezinach

skiej  –  „Brzezińskiej  siłaczce”:  Pani 
Teodozja  Sieroń  z  domu Cecot  (dłu-
goletni  nauczyciel  w  Zespole  Szkół 
Ekonomicznych  w  Staszowie,  w  la-
tach 1979-89 wicedyrektor a w latach 
1989-2002  dyrektor  szkoły.  Odzna-
czona  m.in.  medalem  Komisji  Edu-
kacji  Narodowej  oraz  odznaką  „Za-
służony  dla  Miasta  Staszowa”)  wraz 
z mężem Romanem oraz siostry Pani 
Danuta  Ziółek-emerytowany  nauczy-
ciel  i  Pani Wanda  Gołębiewska  psy-
cholog kliniczny z domu Kurpisz.

Podczas  festynu  dzieci  z  Brzezin 
zaprezentowały  program  artystyczny 
opracowany  przez  Panią  Agnieszkę 
Opozdę.  Chwile  wzruszeń  zawdzię-
czamy:  Emilii  Opoździe,  Eli  Droz-
dowskiej,  Julii  Szymańskiej,  Julii 
Urbańskiej,  Nicoli Walkowicz,  Nadii 
Pańczyk, Lenie Olszewskiej, Krzysio-

wi Pasternakowi, Jasiowi Pasternako-
wi, Jasiowi Stolarskiemu, Tomaszowi 
Stolarskiem,  Szymonowi  Uchniako-
wi.  Wszystkie  dzieci  zaangażowane 
w przygotowanie programu artystycz-
nego  otrzymały  nagrody  z  rąk  Bur-
mistrza Miasta i Gminy Szydłów An-
drzeja Tuza ufundowane przez Firmę 
EKOPLON.

Serdeczne podziękowania dla orga-
nizatorów za wysiłek, trud, serce i za-
angażowanie włożone w przygotowa-
nie  uroczystości  przekazał  Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz 
oraz  Pan  Michał  Skotnicki  Radny 
Rady  Powiatu  Staszowskiego.  Głos 
zabrał także Pan Mirosław Misterkie-
wicz,  który  w  imieniu  firmy  MOT-

-POL zaprosił na bezpłatne sprawdze-
nie świateł w czasie ogólnopolskiego 
tygodnia św. Krzysztofa.  

KGW  w  Brzezinach  składa  ser-
deczne  podziękowania  darczyńcom, 
którzy przyczynili  się do  tego by  ten 
dzień  był  niepowtarzalny,  dzięki  ich 
wsparciu  zapewniono  dzieciom  bez-
płatne  atrakcje.Plac wiejski  tętnił  ży-
ciem, barwnymi kolorami, śmiechem, 
rozmowami  i  zabawą.  Dla  uczestni-
ków  pikniku  panie  z  koła  gospodyń 
przygotowały pierogi, bigos, kiełbaski 
z grilla i słodkie wypieki. Dziękujemy 
wszystkim  osobom  i  firmom  instytu-
cjom,  dzięki  którym  przygotowane 
wydarzenie  było  wyjątkowo  uroczy-
ste.

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

skich w Brzezinach – Betulanki. Na-
tomiast  projekt  „Międzypokolenio-
we  spotkania  kulinarno-kulturowe” 
realizuje  Koło  Gospodyń  Wiejskich 
„Szydłowianki” w Szydłowie.
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Teatr działa!
W  minionym  roku  szkolnym 

Szkoła Podstawowa w Szydło-
wie  im.  Jana  Kaczorowskiego  bra-
ła  udział  w  projekcie  edukacyjnym 
„Teatr  Działa!”  prowadzonym  przez 
ŚCDN w  Kielcach  współfinansowa-
nym przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Celem 
głównym projektu  realizowanego od 
września 2021 r. do czerwca 2022 r. 
było  wsparcie  nauczycieli  w  zakre-
sie  prowadzenia  teatrów  szkolnych, 
aktywizowanie dzieci i młodzieży po 
okresie pandemii.

Funkcję  koordynatora  i  opiekuna 
Szkolnej  Grupy  Teatralnej  pełniła 
pani Agnieszka Ziółkowska, była od-
powiedzialna za prawidłową realiza-
cję Projektu „Teatr Działa!” i uczest-

nikiem wszystkich form doskonalenia 
zaplanowanych  w  projekcie:  warsz-
tatów  teatralnych,  scenograficznych 
i kostiumowych w WDK w Kielcach. 
Zdobytą wiedzę i umiejętności wyko-
rzystała do opracowania planu pracy 
własnej  ze  Szkolną  Grupą Teatralną 
„Mróweczki”,  przygotowania  autor-
skiego  spektaklu  i  przeprowadzenia 
40 godzin zajęć teatralnych z ucznia-
mi klas pierwszych i drugich.

Efektem  końcowym  realizacji 
projektu  był  udział  Grupy  Teatral-
nej  „Mróweczki” w Świętokrzyskim 
Przeglądzie  Teatrów  Szkolnych  na 
scenie WDK w Kielcach w  dniu  27 
kwietnia  2022  r.  Grupa  23  uczniów 
zaprezentowała  spektakl  „Po  rozum 
do  mrówek”,  który  nawiązywał  do 
życia mrówek - najszlachetniejszych, 
najbardziej  oddanych,  wspaniało-
myślnych i altruistycznych stworzeń, 

które  bytują  na  naszej  planecie.  Po-
dobnie  jak  ludzie  potrafią współpra-
cować, walczyć. Budują  siedziby  ze 
skomplikowanymi systemami komór 
i korytarzy. Uprawiają ogrody, a na-
wet  hodują  inne  zwierzęta.  Posiada-
ją  szereg  niezwykłych  umiejętności. 
Odnalazły  się  także na  scenie WDK 
w Kielcach i zabrały publiczność oraz 
jury do swojego świata. 

Spośród  wielu  grup  teatralnych 
z  województwa  świętokrzyskie-
go  uczniowie  Szkoły  Podstawowej 
w Szydłowie zajęli I miejsce w kate-
gorii klas 1-6. Przygotowanie przed-
stawienia  było  dobrą  zabawą  dla 
dzieci,  przyniosło  im  wiele  radości 
i  śmiechu.  Pracę  i  zaangażowanie 
młodych artystów docenił Burmistrz 
Miasta  i  Gminy  Szydłów  Andrzej 
Tuz, w nagrodę ufundował dzieciom 
w dniu 1 czerwca wyjazd na spektakl 
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„Alicja  w  Krainie  Czarów”  Kielec-
kiego  Teatru  Tańca.  Spektakl  zrobił 
ogromne  wrażenie  na  dzieciach  po-
zwolił im przenieść się do magiczne-
go świata fantazji.

Każda szkoła zakwalifikowana do 
Projektu  „Teatr  Działa!”  otrzymała 
także  wsparcie  materialne  w  posta-
ci  zestawu  oświetlenia  scenicznego 
umożliwiającego  realizację  działań 

Szkolnej  Grupy  Teatralnej  w  szer-
szym zakresie. 

Redakcja

Dożynki Soleckie odbyły się 7 sierpnia 2022 r. Uczest-
niczyło w nich wiele osób z Solca i Gminy Szydłów. 

Były obrzędy dożynkowe i przednia zabawa.

Dożynki Soleckie

Na początku  była  uroczysta Msza Święta w Kaplicy, 
następnie  korowód  dożynkowy  przemaszerował  na  plac 
przy  remizie.  Tu  miało  miejsce  ośpiewanie  wieńca  do-
żynkowego,  wystąpili  także  zaproszeni  goście  z  Burmi-
strzem  Miasta  i  Gminy  Szydłów Andrzejem  Tuzem  na 
czele. Oprawę  dożynkową  zapewniła  „Ostoja  dworska”, 
a  plac  zdobiły  stoiska m.in.  KGW  „Solecczanki”,  które 
wraz z OSP Solec i sołtys Renatą Sygułą współorganizo-
wały wydarzenie. Zabawy dla dzieci  zapewniło  centrum 
animacyjne, a na koniec wszyscy świetnie się bawili przy 
zabawie z DJ SEQL.

Solecki  wieniec  dożynkowy  reprezentował  Gminę 
Szydłów  w  konkursie  wieńców  na  Dożynkach  Powiatu 
Staszowskiego w Bogorii.

Zadania pn. „Organizacja wiejskich dożynek w Solcu” 
oraz  „Wiejska  zabawa  jak  za dawnych  lat”  zostały dofi-
nansowane przez Gminę Szydłów.

Redakcja
Zdjęcia: Katarzyna Skuza
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W Szydłowie  znaleziono bardzo 
ciekawą  cegłę.  Liczy  ponad 

600  lat,  ale  to  nic  nadzwyczajnego 
w mieście ze  średniowieczną metry-
ką. Niezwykłe jest to, że w cegle od-
ciśnięte są ślady zwierzęcia.

Od  stycznia  2022  roku  dwóch 
pasjonatów  Szydłowa  –  archeolog 
Tomasz  Olszacki  i  Piotr  Walczak 
z  Urzędu  Miasta  i  Gminy  realizują 
serię  filmów  propagujących  nasze 
zabytkowe miasteczko. Filmy publi-
kowane są w każdy czwartek na stro-
nie  odkrywaj.szydlow.pl,  Facebooku 
i YouTube. Do  tej  pory  zrealizowali 
już  40  odcinków  o  historii,  zabyt-
kach, geologii oraz  imprezach, które 
odbywały się w Szydłowie.

– Pod koniec lipca realizowaliśmy 
materiał o ruinach wikarówki przy 
średniowiecznym kościele św. Wła-
dysława – relacjonuje Piotr Walczak. 
– Kiedy zakończyliśmy eksplorację 

Nagrywali film i znaleźli niezwykłą cegłę
piwnicy i wyszliśmy na zewnątrz, To-
masz podniósł jedną z leżących tam 
średniowiecznych cegieł tzw. pal-
cówek, żeby zaprezentować widzom 
w jaki sposób formowano te cegły. 
Okazało się, że trafił na wyjątkowy 
egzemplarz.

Wszystko  zarejestrowała  kamera, 
a  archeolog  od  razu  zorientował  się 
z czym ma do czynienia.

–  Akurat trafiliśmy na arcycieka-
wy przykład cegły  – mówi  na filmie 
Tomasz Olszacki. – Ponieważ, kiedy 
to strycharzowi cegła na stole się su-
szyła, oto jakaś kózka wbiegła sobie 
na stół i odcisnęła swoje kopytka.

W  okresie  średniowiecza  cegły 
wykonywane były ręcznie przez rze-
mieślników  zwanych  strycharzami. 
W  drewnianych  skrzynkach  ubijano 
glinę, ił lub muł, a nadmiar materiału 
z wierzchniej  części  zgarniano  ręcz-
nie. Powstawały w ten sposób bruzdy 
po palcach, stąd wzięła się nazwa ce-
gieł  gotyckich:  palcówki.  Następnie 
cegły  suszono  na  powietrzu,  a  póź-
niej wypalano.

Zdarzało  się,  że  w  świeżo  ufor-
mowaną cegłę weszło jakieś zwierzę: 
pies, kot czy koza. Bywało, że odci-
ski  rąk  i  stóp  zostawiały  także dzie-

ci.  Te  swoiste  podpisy  utrwaliły  się 
w cegłach na kolejne setki lat. Biorąc 
pod  uwagę  średniowieczną  metrykę 

W  Szydłowie  uczytelniono  fun-
damenty  Bramy  Opatowskiej, 

drugiej,  obok  Krakowskiej,  głównej 
bramy wjazdowej  do miasta w wie-
kach  średnich.  Pozostałości  obiektu 
oznaczono żeliwną tablicą.

Szydłów  od  XIV  wieku  otoczo-
ny  jest  murami  obronnymi.  W  śre-
dniowieczu  do  miasta  można  było 
się dostać przez jedną z trzech bram: 
Krakowską, Opatowską i Wodną. Do 
dziś  przetrwała  Brama  Krakowska, 
będąca architektonicznym symbolem 
Szydłowa  oraz  relikty  Bramy  Opa-
towskiej.

Pomimo  kilkuletnich  badań  ar-
cheologicznych, nie udało  się ponad 

Brama Opatowska uczytelniona

wszelką  wątpliwość  zlokalizować 
fundamentów  Bramy  Wodnej.  Był 
to  zapewne  budynek  w  północno-
-zachodniej  części  miasta,  związany 
z dostępem do wody, którą czerpano 
z  rzeczki  Ciekącej.  Niewykluczone, 
że w XVI wieku brama była elemen-

tem systemu wodociągów miejskich. 
Być może pełniła funkcję magazynu 
wody,  który  napełniano  systemem 
czerpakowym z poziomu rzeki, a na-
stępnie,  rurociągami  rozprowadzano 
po  mieście.  Istnieje  też  możliwość, 
że  Brama Wodna  była  jedynie  furtą 

kościoła św. Władysława i wikarów-
ki,  można  śmiało  przyjąć,  że  cegła 
z Szydłowa liczy sobie ponad 600 lat. 
W  Światowy  Dzień  Zwierząt,  który 
przypadał 4 października, cegła z od-
ciskami  pozostawionymi  przez  kozę 
znalazła  swoje  miejsce  w  szydłow-
skim Muzeum Zamków Królewskich. 
Wyróżnia się tam wśród innych „zwy-
kłych” cegieł i ceramiki pochodzącej 
z zamku oraz miejscowych świątyń.

Materiał „Filmowe SzydLove 40: 
Ruiny  wikarówki”,  na  którym  zare-
jestrowano  znalezienie  cegły  można 
obejrzeć  na  stronie  odkrywaj.szy-
dlow.pl.

Redakcja
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w murze miejskim. To zagadka, która 
wciąż czeka na wyjaśnienie.

Tymczasem  Brama  Opatowska 
z  której  prowadził  trakt,  jak  sama 
nazwa wskazuje, w kierunku Opato-
wa  i dalej Sandomierza,  została nie-
mal  w  całości  rozebrana  w  połowie 

XIX  wieku.  Na  powierzchni  pozo-
stał po niej  tylko niewielki fragment 
z przyporą. Była to zapewne budow-
la  podobna  do  Bramy  Krakowskiej. 
Niestety,  nie  zachowały  się  żadne 
przekazy  ikonograficzne  ani  opiso-
we tej bramy. Pełniła jednak w swym 

czasie bardzo ważną funkcję komuni-
kacyjną dla miasta i z pewnością war-
to  ocalić  i  upamiętnić  to,  co  po niej 
pozostało.

Piotr Walczak

Lisi Kamień w Szydłowie  po  raz  drugi  stał  się  areną 
zmagań motocykli terenowych podczas imprezy rangi 

mistrzowskiej. Na starcie stanęło 147 maszyn.

Zawody  rozegrane  zostały  11  września  2022  r.  Była 
to  V  runda  Pucharu  Południowej  Polski  Cross  Country 
w klasach Junior85, Kobiet, Hobby1, Hobby2, Amator S1, 
Master, Amator S2, Junior, Expert i Pro.

W  noc  poprzedzającą  dzień  zawodów  padał  deszcz, 
dzięki czemu warunki do rozgrywania zawodów były zna-

Mistrzowska runda cross country

komite – dobra przyczepność i zero kurzu. Odbyły się dwa 
starty  dla  poszczególnych  klas,  pierwszy  o  10:30,  drugi 
o  12:30.  Jazdy  zakończyły  się  około  godziny  15-ej,  po 
czym nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Zawodnikom podziękował Michał Romaniec – Prezes 
Kieleckiego Klubu Motocyklowego WENA – organizator 
zawodów.  Puchary  za  I  miejsca  wręczył Andrzej  Tuz  – 
Burmistrz Miasta  i Gminy Szydłów, który objął patronat 
honorowy nad imprezą.

Piotr Walczak

W  dn.  12  czerwca,  na  placu  przy  remizie  Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Jabłonicy odbył  się  festyn 

z okazji Dnia Dziecka. Było dużo atrakcji dla dzieci, m. 
in. prezentacja sprzętu pożarniczego OSP Kotuszów, OSP 
Wola Osowa  i OSP Jabłonica, urządzenia pneumatyczne 
i  zabawy  na  świeżym  powietrzu.  Festyn  zorganizowała 
Ochotnicza  Straż  Pożarna  i  Koło  Gospodyń  Wiejskich 
w Jabłonicy. (Red.)

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Jabłonicy
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Międzypokoleniowe spotkanie jesienną porą
W niedzielę, 23 października w remizie OSP w Szy-

dłowie  odbyło  się  „Międzypokoleniowe  spotkanie 
jesienną porą” zorganizowane przez KGW Szydłowianki. 
Były kulinaria, konkursy, wspólne śpiewanie i tańce.

Zorganizowanie  imprezy było możliwe dzięki  fundu-
szom z programu Działaj Lokalnie. KGW Szydłowianki 
pozyskały  środki  na  zadanie  pod  nazwą  „Międzypoko-
leniowe  spotkania  kulinarno-kulturowe”.  Na  nic  jednak 
środki bez zaangażowania i pracy wielu osób. W tym przy-
padku panie stanęły na wysokości zadania, dzięki czemu 
spotkanie należy zaliczyć do bardzo udanych. 

Gości przywitała Prezes KGW Elżbieta Kręcisz, w tym 
m.in. Wiceminister Sportu i Turystyki Annę Krupkę, Bur-
mistrza Miasta  i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza, Prezes 
Fundacji FARMa Magdalenę Marynowską, Radnego Po-
wiatu  Staszowskiego  Michała  Skotnickiego,  Skarbnik 
Alicję  Kłonicką,  Dyrektor  Miejsko-Gminnego  Centrum 
Kultury Marię Stachuczy oraz liczną grupę mieszkańców.

Pierwszym punktem programu była inscenizacja o tym, 
jak  dawniej  kiszono  w  domach  kapustę.  Scenki  zostały 
przedstawione  przez  szydłowskich  zuchów  i  harcerzy, 

a całość przygotowana pod kierunkiem druhny Wiesławy 
Grabki. Następnie  kilka  utworów  zaprezentował Ludowy 
Zespół Śpiewaczy „Ziemia Szydłowska” m.in. znaną pio-
senkę „Tylko we Lwowie” przerobioną na potrzeby lokalne.

Osią  programu  przygotowanego  przez  „Szydłowian-
ki”  były  kulinaria,  a  konkretnie  kapusta  i  potrawy  z  nią 
związane. Był więc pokaz kiszenia kapusty  tradycyjnym 
sposobem:  począwszy  od  szatkowania  do  udeptywania 
nogami w drewnianej  beczce.  Panie  z KGW pokazywa-
ły  także  inne  sposoby kiszenia kapusty, m.in.  czerwonej 
i  pekińskiej  oraz  prezentowały,  jak  można  wykorzystać 
w kuchni kapuściane głąby. Całość fachowym i dowcip-
nym komentarzem objaśniał Paweł Staszczak. 

Podczas całej imprezy uczestnicy mogli się częstować 
różnego rodzaju potrawami przygotowanymi przez gospo-
dynie. Były m.in. smaczne pierogi z kapustą i grzybami, 
kapusta z żeberkiem, schab ze śliwką, mnóstwo przysta-
wek,  ciast  i  napojów.  Zwieńczeniem  kulinarnych  osią-
gnięć  „Szydłowianek”  był  poczęstunek  zupą  z  kiszonej 
kapusty czyli kwaśnicą. W remizie podano ją z dodatkiem 
krojonej, wędzonej śliwki.

Gospodynie zorganizowały także konkursy z nagroda-
mi,  głównie  dla  dzieci:  malowanie  dyni,  zręcznościowy 
slalom na czas oraz konkurs wiedzy o przedmiotach, które 
wyszły już z użytku. 

Spotkanie  zakończyło  się  tanecznie  przy muzyce  ze-
społu  „Sami  Swoi”  i  śpiewie  KGW  Czerwona  Malina 
z Kiełczyny. 

Piotr Walczak
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W dniu 16 października 2022 r. w 44 rocznicę wybo-
ru Karola Wojtyły na papieża odbył się w Kościele 

pw. Wszystkich Świętych koncert poświęcony Świętemu 
Janowi Pawłowi II.

Utwory muzyki  wokalnej:  Panis Angelikus  –  Cesara 
Francka, Ave Maria – G. Cacciniego, Agnus Dei – Geor-
ga Bizeta, Apritte le porte a Christo – pieśń wykonana po 
raz pierwszy podczas beatyfikacji J. P. II, zabrzmiały przy 
akompaniamencie organów pięknie i wzruszająco w wy-
konaniu  Sylwii  Ziółkowskiej. Możliwości  brzmienia  or-
ganów Kościoła pw. Wszystkich Świętych zaprezentował 
Karol Wieczorek w utworach: Te Deum – M. Charpentie-
ra, Bogurodzicy  – F. Rączkowskiego, Adagio  – T. Albi-
noniego.  Spoiwem między muzyką  były  nauczania  J.  P. 
II płynące z nośników elektronicznych, a także fragmenty 
Tryptyku Rzymskiego – poematu J. P. II – czytane przez 
Szymona Grosickiego.

Koncert  przygotował  wspólnie  z  ks.  Proboszczem 
Ryszardem Piwowarczykiem a  także  poprowadził Adam 
Kluszczyński.

Adam Kluszczyński

Koncert w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

Wykaz miejsc wydawania tabletek jodku potasu na terenie Gminy Szydłów (informacje na str. 37)
Centrum Aktywności Lokalnej, Potok 99 (dla sołectw Potok, Potok Rządowy, Rudki, Wymysłów)
Szkoła Podstawowa w Solcu, Solec 22 (dla sołectw Grabki Duże, Solec, Wola Żyzna, Wolica)
Strażnica OSP, Kotuszów 83 A (dla sołectw Korytnica, Kotuszów, Jabłonica)
Samodzielny Publiczny ZOZ, Szydłów, ul. Urocza 1 (dla sołectw Brzeziny, Gacki, Mokre, Osówka, Szydłów)
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się w Urzę-
dzie Miasta i Gminy spotkanie z nauczycielami z Gmi-

ny Szydłów. Były podziękowania i życzenia wytrwałości 
w niesieniu kaganka oświaty.

Grono  pedagogiczne  przywitał  Burmistrz  Miasta 
i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. Włodarz życzył nauczy-
cielom  dużo  zdrowia,  sukcesów  i  cierpliwości  w  pracy. 
Podziękował  za  całoroczny  wysiłek  i  sukcesy,  przypo-
minając najwyższy wynik w powiecie staszowskim osią-
gnięty przez uczniów Szkoły Podstawowej w Szydłowie 
z egzaminu ósmoklasisty. Nadmienił również, że warunki 
nauczania  w  szkole,  po  zakończonej  w  sierpniu  termo-
modernizacji,  są  teraz  jednymi  z  najlepszych w  naszym 
powiecie. Wspomniał, że samorząd jest w trakcie przygo-

towywania  programu  funkcjonalno-użytkowego  nowego 
budynku przedszkola wraz ze żłobkiem, aby także w dzie-
dzinie  opieki  i  edukacji  najmłodszych  gmina  osiągnęła 
wzorcowy poziom.

Następnie  burmistrz wręczył  pisemne  podziękowania 
i  kwiaty  dla  dyrektorów  szkół  oraz  przedszkoli  z  terenu 
gminy. Z kolei dyrektorzy wyróżnili nauczycieli ze swoich 
jednostek.

Podczas  spotkania  głos  zabrał  Wiesław  Urbanowski 
–  emerytowany  dyrektor  nieistniejącego  już  Publicznego 
Gimnazjum w Szydłowie. W imieniu nauczycieli emerytów 
podziękował za zaproszenie i podzielił się swoimi refleksja-
mi na temat obecnej sytuacji w oświacie. 

Piotr Walczak

Spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości pozyskania środków na wymianę pokry-
cia dachowego przez mieszkańców w ramach programu „Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych 

wykonanych z materiałów zawierających azbest.” W terminie do dnia 15 listopada 2022 r. można składać wnioski 
o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersy-
fikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczą-
cych w łańcuchu” - z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawie-
rających azbest. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej 
poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) jako rolnik lub któ-
rej przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o ob-
jęcie wsparciem. Szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/wymiana-w-gospodarstwach-rolnych-pokryc-dac
howych-wykonanych-z-materialow-zawierajacych-azbest

Dopłaty do wymiany pokryć 
dachowych zawierających azbest


