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Ponad 4 km nowej drogi Gacki – Mokre
Droga powiatowa nr 0036T Gacki – Mokre została wy-

remontowana na odcinku 4 km 150 m za niemal 2 
mln zł. W dniu 7 grudnia br. miał miejsce oficjalny odbiór 
inwestycji.

Zadanie o wartości 1 mln 964 tys. 531 zł objęło wy-
konanie wyrównania nawierzchni betonem asfaltowym na 
długości 4 km 150 m, renowację odwodnienia, wymianę 
przepustów pod drogą, jak również pod zjazdami z drogi 
oraz wyprofilowanie poboczy i uzupełnione materiałem 
kamiennym. W celu poprawy bezpieczeństwa wymienio-
no oznakowanie pionowe oraz wykonanno oznakowanie 
poziome w postaci linii krawędziowych.

W odbiorze uczestniczyli, od lewej: Prezes Zarządu Przed-
siębiorstwa  Robót  Drogowych  Staszów  Sp.  z  o.o.  Rafał 
Szyszkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sta-
szowie Mirosław Bernyś, Agnieszka Gajda  i Paweł Kra-
kowiak  z Zarządu Dróg Powiatowych, Burmistrz Miasta 
i  Gminy  Szydłów  Andrzej  Tuz,  Wicestarosta  Staszowski 
Leszek Guzal i Starosta Staszowski Józef Żółciak.

Zadanie dofinansowane zostało w 80% z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe 20% pochodzi z bu-
dżetu Powiatu Staszowskiego i Gminy Szydłów, która 
współfinansowała to zadanie kwotą 178 tys. zł.

UMiG Szydłów
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Województwo Świętokrzyskiego, przyznało Gminie 
Szydłów dotację, w wysokości 12 600,00 zł, na 

przygotowanie projektu budowlanego dotyczącego re-
montu balustrady na chodniku obronnym muru miejskiego 
w Szydłowie. Dotacja stanowi 70% kosztów zadania. 

W dniu 26 kwietnia 2022 r. weszła w życie Uchwała 
Nr XLVI/577/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-
go w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa świętokrzyskiego. Umowę dotacji spinano 
20.07.2022 r. Przedmiotowa realizacja zadania trwała od 
maja do grudnia 2022 r. 

Istniejąca balustrada, znajdująca się na szydłowskim 
murze placu zamkowego na dobre wpisała się w architek-
toniczny krajobraz miasta. Niestety, czasy jej świetności 

już przeminęły, co widać w wielu miejscach. Balustrada 
niewątpliwie wymaga remontu, który przywróciłby jej 
dawny blask.

Projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenia na bu-
dowę są pierwszym krokiem poczynionym w kierunku 
odremontowania balustrady. Gmina Szydłów będzie po-
szukiwała środków zewnętrznych, dzięki którym możliwa 
będzie, w najbliższej przyszłości, realizacja zaplanowa-
nych w projekcie robót budowlanych. 

UMiG Szydłów

Opracowanie projektu budowlanego wraz z oceną techniczną dla robót budowlanych 
dotyczących remontu balustrady na chodniku obronnym muru miejskiego w Szydłowie

„Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego”

Mikołajkowo u Szydłowianek
W dn. 11 grudnia br. nasze koło zorganizowało ,,Spo-

tkanie Mikołajkowe” podsumowujące nasz projekt 
„Międzypokoleniowe spotkania kulinarno-kulturowe” 
i dotychczasowe osiągnięcia. Przy blasku choinki i uno-
szącym się zapachu wigilijnych potraw atmosfera była 
iście świąteczna. Dzieła dopełniło wspólne kolędowanie. 
Swoje kolędy zaprezentowali Natalia i Patrycja Szyba, 
Aleksandra i Wiktor Sajkiewicz, Weronika Wawszczyk, 
zespół ,,Ziemia Szydłowska” jak również my KGW Szy-
dłowianki. Nasze spotkanie swoją obecnością zaszczy-
cił Święty Mikołaj, który grzecznym rozdawał słodkości 
a tym ,,mniej grzecznym” rózgi. Dziękujemy wszystkim, 
którzy zechcieli ten czas spędzić z nami, mimo trudnej 
chociaż pięknej i świątecznej pogody za oknem. Dziękuje-
my Nadleśnictwu Staszów za piękną choinkę. Dziękujemy 
naszym partnerom programu bez których nie mogłoby się 
to wszystko wydarzyć.

KGW Szydłowianki

Wspólna fotografia przy świątecznej choince.
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Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy
W dn. 25 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana na sta-

nowisku Skarbnika Gminy Szydłów. Na emeryturę 
odeszła Alicja Kłonicka. Zastąpiła ją Anna Pytowska.

Skarbnik Gminy to jedna z kluczowych funkcji w jed-
nostce samorządu terytorialnego. Koordynuje wszelkie 
prace związane z przygotowaniem, realizacją i kontrolą 
wykonania budżetu gminy.

Alicja Kłonicka została powołana na funkcję skarbni-
ka 19 marca 2009 r. po przejściu na emeryturę poprzedniej 
skarbniczki – Kazimiery Czapli. Pracowała na tym stanowi-
sku przez 13,5 roku, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

W dn. 25 listopada br. Rada Miejska w Szydłowie pod-
jęła formalną uchwałę o odwołaniu Alicji Kłonickiej z tej 
funkcji. W imieniu Rady Miejskiej słowa podziękowania 
za pracę na rzecz gminy skierował do emerytki Wice-
przewodniczący Zbigniew Głogowski. Burmistrz Miasta 
i Gminy Andrzej Tuz, w imieniu pracowników UMiG, 
wyraził podziękowania za wspólną pracę oraz dbałość 
o zrównoważony budżet, dzięki czemu udało się w gminie 
zrealizować wiele istotnych dla mieszkańców inwestycji. 
Z podziękowaniami i życzeniami zdrowia na emeryturze 
zwrócili się również przedstawiciele jednostek podległych 
gminie oraz sołtysi.

Tego samego dnia, na funkcję skarbnika powołana 
została Anna Pytowska. Nowa skarbniczka od początku 
swojej kariery zawodowej pracuje w tutejszym urzędzie. 
Zaczęła pracę 18 czerwca 1984 r. w dziale księgowości. 
Ma wyższe wykształcenie. Od 1 stycznia 2011 r. pełni-
ła funkcję zastępcy skarbnika gminy. Zarówno radni jak 
i burmistrz pogratulowali jej wyboru, a Anna Pytowska 
podziękowała za powołanie i wyraziła nadzieję na dobrą 
współpracę w zakresie realizacji budżetu gminy.

Pożegnalne spotkanie ze współpracownikami z Urzędu 
Miasta i Gminy Szydłów z Alicją Kłonicką miało miejsce 
28 listopada br.

UMiG Szydłów

Alicję Kłonicką na stanowisku Skarbnika Gminy 
zastąpiła Anna Pytowska.

Podziękowania dla Alicji Kłonickiej od Burmistrza 
Andrzeja Tuza i Rady Miejskiej reprezentowanej przez 

Zbigniewa Głogowskiego i Joannę Suchojad.

Oficjalne podziękowania miały miejsce podczas L sesji 
Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2022 r.

Wspólne zdjęcie ze współpracownikami z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów.
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Biblioteka już prawie rok mieści się w nowej siedzi-
bie, co pozytywnie wpłynęło na rozwój placówki i jej 

działalność. W kończącym się roku przeprowadzono kil-
kanaście spotkań o charakterze edukacyjno-kulturalnym 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W bibliotece odbywały się: konkursy, lekcje bibliotecz-
ne, spotkania autorskie, okolicznościowe spotkania z zaję-
ciami literacko-plastycznymi, głośne czytania w ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, spotkania Dyskusyj-
nego Klubu Książki, wakacje w bibliotece z grami tereno-
wymi i planszowymi, zajęciami plastycznymi, projekcją 
bajek i filmów dla dzieci. Dla czytelników zorganizowano 
wycieczkę do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgor-
ku oraz XI Narodowe Czytanie Ballad i Romansów Ada-
ma Mickiewicza. Uczestnikami bibliotecznych imprez 
były dzieci ze szkół podstawowych, przedszkoli i punk-
tów przedszkolnych z terenu naszej gminy, a także osoby 

Działalność edukacyjno-kulturalna w M-GBP w Szydłowie 2022
dorosłe. Wszystkim wydarzeniom towarzyszyły okolicz-
nościowe wystawy ciekawych książek będących w zbio-
rach biblioteki lub w zbiorach naszych czytelników.

W 2022 r. biblioteka odnotowała duży wzrost liczby 
wypożyczeń księgozbioru (o ok. 1000 woluminów). Ze 
środków budżetowych i ministerialnych w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 zakupiono 
na kwotę ponad 12 tys. zł. blisko 500 nowości wydaw-
niczych w formie książek i audiobooków dla wszystkich 
grup wiekowych. Dla najmłodszych czytelników pozyska-
no, kolejny rok z rzędu, bezpłatne wyprawki czytelnicze 
z Instytutu Książki w ramach projektu „Mała książka – 
wielki człowiek”, które są jeszcze dostępne w bibliotece.

Pracownicy biblioteki serdecznie zapraszają do korzy-
stania z jej zbiorów.

Iwona Baran
M-GBP w Szydłowie

Pracownicy MGOPS ze specjalizacją 
Troje pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Szydłowie ukończyło specjaliza-
cję zawodową.

W dniu 4 listopada 2022 r. pracownicy socjalni Ośrod-
ka tj. Pani Teresa Jacak, Pani Monika Kaczorowska, Pani 
Katarzyna Kręcisz–Śledź ukończyli specjalizację zawodo-
wą pierwszego stopnia w zawodzie pracownika socjalne-
go zgodnie z art. 121 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej 
(t.j. dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Serdecznie gratulujemy!

W dn. 29 października br. w Ruszczy odbyło się uroczy-
ste przekazanie promes dla ośmiu młodzieżowych 

drużyn z powiatu staszowskiego. Jedną z nich była Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza Potok w Gminie Szydłów.

W uroczystym przekazaniu promes udział wzięli: Wi-
ceminister Sportu i Turystyki Anna Krupka, Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
st. bryg. Grzegorz Rajca, Komendant Powiatowy PSP w 
Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz, samorządowcy oraz 
członkowie MDP.

MDP Potok otrzyma 17.800 zł, które może wykorzy-
stać m.in. na zakup sprzętu czy toru do ćwiczeń sporto-
wo-pożarniczych. Młodym druhom gratulował Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz.

OSP Potok

Fundusze na sprzęt dla MDP Potok
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Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zor-
ganizowało Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

w którym wzięły udział wszystkie przedszkola z Gminy 
Szydłów oraz 24 solistki i soliści. 

Przegląd odbył się 16 grudnia w siedzibie M-GCK. 
Poprowadziła go Dyrektor M-GCK Maria Stachuczy, 
a nagrody wręczali Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzej Tuz oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Głogowski. 

Dzieci z przedszkoli nie tylko śpiewały, ale także tań-
czyły, a ich piękne stroje i rekwizyty dodawały kolorytu 

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
i dodatkowo podkreślały świąteczną atmosferę wydarze-
nia. Każdy z artystów nagradzany był gromkimi brawami 
licznie zgromadzonej publiczności. 

Na uznanie zasługują także opiekunowie i rodzice 
uczniów, którzy przygotowywali i dopingowali naszych 
najmłodszych artystów. Widać zauważalny postęp umie-
jętności wokalnych naszych dzieci. W dużej mierze jest to 
zasługa Pani Pauliny Kozioł, instruktorki studia piosenki 
w M-GCK Szydłów do której zapisuje się coraz więcej 
młodych adeptów śpiewania.

M-GCK w Szydłowie
Zdjęcia: Piotr Walczak

Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego z Potoka.
Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej w Szydłowie.

Publiczne Przedszkole Kraina Uśmiechu w Solcu. Publiczne Przedszkole w Szydłowie (Zerówka).

Publiczne Przedszkole w Szydłowie. 
Grupa „Krasnoludki”. Soliści ze Szkoły Podstawowej w Solcu.
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Konrad Koziński Zuzia Kuklewska Natalka Lesiak Zuzia Wiśniewska Wiktoria Lech Oskar Jaros

Zosia Misterkiewicz Martyna Piwowarczyk Nikodem Macias Wiktoria Krawczyk Kacper Rup Wiktoria Wosik

Kasia Długosiewicz Natalia Grochowska Kasia Sojda Ewa Jaskuła Hania Radomska Iza Boś

Emilka Opozda Marysia Baron Oliwka Grochowska Ola Sajkiewicz Igor Cecot Wiktor Sajkiewicz

Zarówno występy grupowe jak i solowe oglądała liczna publiczność wśród której dominowali rodzice małych artystów.
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Święty Mikołaj w Szydłowie

Szósty grudnia to dzień, kiedy każde dziecko czeka na 
Mikołaja. W tym roku odpowiedział na nasze zapro-

szenie i znalazł trochę czasu, aby spotkać się z najmłod-
szymi na szydłowskim rynku. Razem z elfem rozdawał 
najmłodszym słodycze, a następnie zaprosił je na przed-
stawienie teatralne „Zimowa opowieść”. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Miejsko-Gminne Centrum Kultury tradycyjnie zor-
ganizowało sztab WOŚP w Szydłowie. 31. Finał 

WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem: Chcemy 
wygrać z sepsą!
Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, klu-
czowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właści-
wego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. 
Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy 
i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa 
ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wy-
posażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspie-
szenie diagnostyki zagrożeń – umożliwi to lepszą terapię 
sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skuteczne-
go leczenia antybiotykami.

W Szydłowie mamy 
już komplet 20 wolonta-
riuszy, których zobaczy-
my na ulicach 29 stycznia. 
W niektórych miejscach 
na terenie Szydłowa przez 
ponad miesiąc będą stały 
puszki stacjonarne, do 
których można wrzucać 
datki. Planujemy sprzeda-
że i licytacje, a co ważne, 
po raz pierwszy od 2 lat 

uda się nam z Państwem spotkać na żywo podczas finału. 
Planujemy wtedy występy dzieci, młodzieży i kilka nie-
spodzianek. 

W ubiegłym roku zebraliśmy łącznie kwotę 22 224,80 
zł, jednego dolara, 3,65 euro oraz 40 pensów. Mamy na-
dzieję, że mieszkańcy naszej gminy jak zwykle okażą 
wielkie serca i przebijemy ubiegłoroczną kwotę. 

Orszak Trzech Króli 

Tradycyjnie Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szy-
dłowie oraz Parafia św. Władysława w Szydłowie or-

ganizują Orszak Trzech Króli zgłoszony w ogólnopolskiej 
akcji Fundacji OTK. Orszak Trzech Króli to przedstawie-
nie Jasełek wystawiane w przestrzeni publicznej, na uli-
cach wiosek, miast i miasteczek w Polsce oraz zagranicą. 
Jest to inicjatywa działania lokalnej wspólnoty. Rodziny, 

Mikołajki, WOŚP, Orszak Trzech Króli

szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalni włodarze – zwykli 
ludzie tworzą to niezwykłe wydarzenie.

Zapraszamy do zaangażowania się w organizację Or-
szaku Trzech Króli. Zachęcamy do przebierania się w oko-
licznościowe stroje (królowie, pastuszkowie, aniołowie, 
kolędnicy itp.) lub kolory: czerwony, niebieski, zielony. 
Zachęcamy do zaplanowania swojego przebrania lub stro-
ju w wybranym kolorze. Uczestnicy Orszaku dostaną ko-
rony, naklejki oraz śpiewniki.

Trzej Królowie, symbolizujący trzy kontynenty, wyru-
szą z trzech stron Szydłowa, by złożyć uroczysty pokłon 
Nowonarodzonemu Zbawicielowi – Jezusowi Chrystuso-
wi. Do zobaczenia 6 stycznia!

Maria Stachuczy
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W dn. 4 grudnia szczególny gość z dalekiej Laponii już 
po raz kolejny odwiedził najmłodszych z miejsco-

wości Gacki i Mokre.
Zanim jednak przybył Świetny Mikołaj, najpierw przy-

jechał jego pomocnik i to nie na saniach a wozem strażac-
kim by zabrać blisko 100 paczek dla najmłodszych.

Dzieci z przejęciem gościły Mikołaja w swoich do-
mach przybijały piątki w podziękowaniu. Śpiewały dla 
niego i recytowały wiersze nawet częstowały pysznymi 
ciasteczkami świątecznymi.

Ogromne podziękowania dla Miasto i Gmina Szydłów 
dzięki której możemy co rok realizować to zadanie pu-
bliczne dla najmłodszych.

Mobilny Mikołaj kolejny raz odniósł sukces zacieka-
wienie mieszkańców ilość uśmiechów miłych słów świad-
czą o powodzeniu akcji.

Ukłony dla wszystkich zaangażowanych w organiza-
cję tego przedsięwzięcia: Świętemu Mikołajowi, kierowcy 
Mikołaja i wszystkim pracowitym Elfom.

Stowarzyszenie KGW z Gacek i Mokrego

Gość z Laponii w Gackach i Mokrym
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Mikołajki z KGW „Kotuszowianki”
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

Mikołajkowy klimat zapanował w Kotuszowie. W nie-
dzielę, 4 grudnia miejscowe Koło Gospodyń Wiej-

skich „Kotuszowianki” zorganizowało Spotkanie mikołaj-
kowe dla najmłodszych mieszkańców miejscowości. To 
kolejna inicjatywa KGW.

W niedzielne popołudnie w Remizie OSP w Kotuszo-
wie zrobiło się bardzo gwarno i świątecznie. Najmłodsi 
mieszkańcy wioski wraz ze swoimi rodzicami przybyli 
na Spotkanie mikołajkowe. Łącznie wzięło w nim udział 
ponad 30 dzieci, w wieku od 1 do 12 lat. Najmłodsi brali 
udział w licznych, atrakcyjnych grach i zabawach zorgani-
zowanych przez Grupę Animacyjną Frajda. Punktem kul-
minacyjnym spotkania było przybycie do Remizy OSP św. 
Mikołaja. W tym roku przyjechał On wozem strażackim 
w asyście kotuszowskich strażaków. Mikołaj uczestniczył 
w zabawach z najmłodszymi, następnie rozdał wszystkim 
dzieciom wyczekiwane prezenty. Obdarowani upomin-
kami chętnie robili sobie zdjęcia ze św. Mikołajem na tle 
pięknie ubranej choinki.

W rolę Mikołaja wcielił się Ireneusz Wiatrowski z Ko-
tuszowa, który swoim poczuciem humoru zjednał sobie 
sympatię wszystkich dzieci. Jego pomocnikami były pa-
nie z KGW, głównie: Aneta Michalska, Małgorzata Majka 
i Iwona Kaczmarczyk.

Na wszystkich uczestników spotkania czekała herbata 
i słodki poczęstunek. Wieczór mikołajkowy był niewątpli-
wie okazją do integracji lokalnego społeczeństwa. Okazją 
spotkania się dzieci, które na co dzień chodzą do szkół 
usytuowanych w różnych miejscowościach.

Grudniowe wydarzenie zostało zorganizowane dzięki 
funduszom pozyskanym z UMiG w Szydłowie w ramach 
konkursu ofert na zadania publiczne, który jest rokrocz-
nie ogłaszany przez Urząd Miasta i Gminy dla Stowarzy-
szeń. Koło Gospodyń Wiejskich w Kotuszowie otrzymało 
dotację 3 tys. na zadanie pt. „Spotkanie mikołajkowe dla 
dzieci”.

Anna Wołczyńska
Zdjęcia: Małgorzata Majka
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W dniu 11 grudnia, w remizie OSP Jabłonica odbyły 
się Magiczne Mikołajki dla małych i dużych. Impre-

zę zorganizowano dzięki środkom pozyskanym z Gminy 
Szydłów na zadania publiczne przez KGW w Jabłonicy.

Podczas spotkania miało miejsce wspólne ubieranie 
choinki, a gwoździem programu była wizyta Świętego Mi-
kołaja, który przyniósł dzieciom worek pełen prezentów. 

Zdjęcia: Anna Klamczyńska

Magiczne Mikołajki w Jabłonicy

Grudzień to miesiąc wielu świąt. 
Jednym z nich jest przypadające 

na 4 grudnia tradycyjne, choć zapo-
mniane już trochę święto – tzw. Bar-
bórka. Z tej właśnie okazji Publiczne 
Przedszkole w Szydłowie odwiedził 
górnik pracujący dla Grupy Azoty 
Siarkopol Kopalni Siarki „Osiek” 
– w ramach Barbórkowego Cyklu 
„Lekcja z Górnikiem”.

Nasz gość wprowadził w wiel-
kie zdumienie przedszkolaków, wi-
dzących po raz pierwszy na własne 
oczy prawdziwego górnika. Podczas 
wizyty, górnik przybliżył naszym 
podopiecznym tajniki swojej trud-
nej i odpowiedzialnej pracy. Wyja-
śnił, dlaczego siarka nazywana jest 
„żółtym złotem”. Opowiedział, jak 
funkcjonuje Kopalnia Siarki „Osiek” 
– jedno z dwóch przedsiębiorstw na 
świecie prowadzących wydobycie 
siarki metodą podziemnego wytopu. 
Zdradził też, ile guzików ma górni-

Lekcja z górnikiem
czy mundur i czy przynoszą one szczęście. Wyjaśnił dzieciom, jakie znaczenie 
mają kolory pióropuszy na czapce i kto je nosi. Przedszkolaki chętnie i z za-
ciekawieniem wysłuchały również legendy o „Skarbniku – Duchu Kopalni”. 
W ramach podziękowania za cenną lekcję dzieci zaśpiewały piosenkę „W na-
szej kopalni”. Kultywowanie takich tradycji pogłębia wiedzę dzieci, uczy sza-
nować trud oraz pracę w różnych zawodach, a przede wszystkim przybliża 
postać tak przecież rzadko spotykaną na co dzień.

Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i zaangażowanie oraz przekazuje-
my staropolskie pozdrowienie: Szczęść Boże!

Monika Jaskuła
Fot. Agnieszka Trelińska 
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Szkoła Podstawowa w Szydłowie wzięła udział 
w „Świętokrzyskim Turnieju Szkół o Puchar ks. Igna-

cego Skorupki”. Uczniowie rywalizowali w wielu konku-
rencjach sprawnościowych.

Świętokrzyski Turniej Szkół o Puchar ks. Ignacego 
Skorupki odbywa się w sześciu szkołach. Pierwszy turniej 
odbył się w Masłowie, zaś drugi właśnie w Szydłowie. 
Rywalizować jeszcze będą uczniowie z Zagnańska, Nizin, 
Chęcin i Zduńskiej Woli (woj. łódzkie).
– We wszystkich szkołach przeprowadzimy turniej w ha-

lach sportowych, które są dostosowane do tak dużych im-
prez i zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom, co jest prze-
cież najważniejsze. Aby zapewnić sprawiedliwą rywalizację 
oraz czytelność wyłaniania najlepszych uczestników i szkół, 
został  stworzony  specjalny  system punktowy,  a  uczestnicy 
będą mogli rywalizować w 8 konkurencjach, wszechstronnie 
sprawdzających ich sprawność – mówi Jędrzej Stęszewski, 
prezes Stowarzyszenia „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro”, które jest 
organizatorem tych niezwykłych zajęć.

Uczniowie z Szydłowa zaprezentowali swoje umie-
jętności w piłkarskim slalomie zakończonym strzałem do 
małej bramki, rzutach wolnych do kosza, biegu wahadło-
wym, biegu zwinnościowym, poskokami obunóż na ska-
kance, skoku w dal pod odbiciu obunóż z miejsca, rzu-
tach na bramkę do piłki ręcznej i skoku dosiężnym wzwyż 
z odbicia obunóż przy ścianie.

W organizację imprezy i pomoc przy przeprowadzaniu 
poszczególnych konkurencji włączyli się rodzice naszych 
uczniów. Specjalnym gościem imprezy był Arkadiusz 
Skoneczny – zawodnik, reprezentant Polski, a obecnie tre-
ner łyżwiarstwa szybkiego. Po zakończonych zawodach, 
opowiadał uczniom o łyżwiarstwie szybkim i innych dys-
cyplinach sportu, a także o udziale w zimowych igrzy-
skach olimpijskich.

Podczas ceremonii zakończenia, najlepsi spośród 
dziewcząt i chłopców otrzymali puchary a wszyscy uczest-
nicy pamiątkowe medale. Nagrody wręczali: wspomniany 
wyżej Arkadiusz Skoneczny, Andrzej Tuz – Burmistrz 
Miasta i Gminy Szydłów oraz Krystyna Żmuda – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Szydłowie.

Świętokrzyski Turniej Szkół
Najmłodsi (do klas V)

Dziewczęta:
1. Ola Pitek
2. Kinga Sondor
3. Julia Urbańska

Chłopcy:
1. Jan Kosior
2. Igor Cecot
3. Mateusz Jamioł

Kat. klas VI-VII

Dziewczęta:
1. Justyna Bąk
2. Wiktoria Majerowicz
3. Oliwia Kulińska

Chłopcy:
1. Krystian Chmielewski
2. Oskar Chmielewski
3. Igor Jaros

Kat. klas VIII

Dziewczęta:
1. Joanna Wierzbicka
2. Malwina Iwańska
3. Julia Lech

Chłopcy:
1. Mateusz Pitek
2. Stanisław Zarzycki
3. Wiktor Głogowski

Organizacja „Świętokrzyskiego Turnieju Szkół o Pu-
char im. księdza Ignacego Skorupki” współfinansowana 
jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wyda-
rzenie Honorowym Patronatem objęła Anna Krupka – Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Redakcja
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Sadownicy z Gminy Szydłów: Włodzimierz Majka i Ta-
deusz Graca zajęli 3. miejsce w ogólnopolskim kon-

kursie „Moje własne innowacje” zorganizowanym przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

Po raz drugi w ramach swojej działalności Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Warsza-
wa, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich (SIR), zorganizowało ogólnopolski 
konkurs „Moje własne innowacje” wspierający polskich 
innowatorów.

Celem konkursu była przede wszystkim aktywizacja 
rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich do dzie-
lenia się pomysłami i dobrymi praktykami dotyczącymi 
wprowadzania usprawnień we własnych gospodarstwach 
rolnych. Ponadto realizacja konkursu pozwoliła na iden-
tyfikację „rolników innowatorów”, którzy w przyszło-
ści mogą być partnerami projektów realizowanych przez 
SIR lub członkami Grup Operacyjnych EPI, a także na 
wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami 
i przedstawicielami doradztwa rolniczego. Dodatkowym 
celem było również promowanie „małych innowacji”, 
które mogą mieć znaczenie zwłaszcza w czasie epidemii 
i kryzysu – pokazanie innym, że małym kosztem można 
samemu wdrożyć innowacyjne rozwiązania usprawniające 
pracę lub zarządzanie gospodarstwem rolnym.

Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się 
podczas II Szczytu Polskich Grup Operacyjnych EPI, 
w dniu 29 listopada br. w Warszawie. Dyplomy i nagro-
dy zostały wręczone przez Dyrektora Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie – Pana Ireneusza Drozdowskie-
go oraz jego Zastępcą Pana Krzysztofa Janiaka.

Trzecie miejsce zajęli: Pan Włodzimierz Majka i Pan 
Tadeusz Graca z Gminy Szydłów za ule do chowu i ho-
dowli rodzin trzmieli.

Ule do chowu i hodowli rodzin trzmieli – udoskonalone 
ule wykonane z plastiku, aby były przezroczyste i można 
było obserwować rozwój trzmieli. Ule zostały zaprojekto-
wane i wykonane w dwóch wielkościach. Ul mniejszy do 
wybudzenia matek i składania przez nią pierwszych jaj. 
Drugi większy do produkcji rodzin. Podłoga mniejszego 
ula została zaprojektowana tak, aby przyspieszyć skła-
danie jaj przez matkę. Jest ona również wypinana z ula 
mniejszego i przekładana do ula większego. W celu przy-
spieszenia i usprawnienia pracy w przekładaniu rodzin. 
Ul większy posiada miejsce na podłogę z mniejszego ula. 
Posiada specjalne miejsce – otwór do karmienia rodzin 
trzmielich. Ma również dwa mniejsze otwory. Jeden wlot 
i wylot drugi wlot do ula jest to zaprojektowane w ten 
sposób, aby umożliwić rolnikowi pracę przy trzmielach. 
W razie potrzeby można zamknąć wlot i wylot dzięki cze-
mu trzmiele nie wyjdą z ula, a sadownik będzie mógł wy-
konać np. zabiegi w sadzie.

Nagroda za innowacje w sadownictwie

Z powodu nieobecności, III nagroda obu Panom zosta-
ła wręczona w oddziale ŚODR w Modliszewicach w dniu 
6 grudnia 2022.

Redakcja

Nagrodzeni: pierwszy z lewej Włodzimierz Majka, 
trzeci z lewej Tadeusz Graca.
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W dn. 10 listopada w Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury w Szydłowie odbył się Przegląd Pieśni Pa-

triotycznych. Wydarzenie w pięknie udekorowanej sce-
nerii poprowadziła organizator, dyrektor M-GCK Maria 
Stachuczy. Małym artystom puchary, dyplomy i upominki 
wręczali: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz 
oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowie Kata-
rzyna Skuza. Gratulujemy pięknych występów i życzymy 
kolejnych wokalnych sukcesów!

Uczestnicy przeglądu:
• Supersmyki z Punktu Przedszkolnego Kraina Uśmiechu 
w Potoku „Niepodległa Polska”. Opiekunka: Anna Kozieł
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Szy-
dłowie „Czy wojna jest dla dziewczyn?”. Opiekunki: Iwo-
na Urbanowska i Aleksandra Sobieszkoda
• Publiczne Przedszkole w Szydłowie grupa Krasnoludki 
„Serce w Plecaku”. Opiekunka: Monika Jaskuła
• Publiczne Przedszkole w Szydłowie Grupa Biedronki 
„Pisk Białego Orła”. Opiekunka: Stanisława Trelińska
• Publiczne Przedszkole Kraina Uśmiechu w Solcu „Przy-
byli ułani pod okienko”. Opiekunki: Agata Kozieł i Mar-
tyna Rzadkowska

Solistki i soliści:
• Anna Mikuśkiewicz, kl. I, „Dziewczyna z granatem” • 
Katarzyna Długosiewicz, kl. I, „Przybyli ułani pod okien-
ko” Opiekunka: Paulina Kozioł • Natalia Grochowska, kl. 
I, „Hej, hej ułani, malowane dzieci” Opiekunka: Paulina 
Kozioł • Anna Radomska, kl. I, „Rozkwitały pąki białych 
róż” • Ewa Jaskuła, kl. II, „Co to jest niepodległość?” • 
Izabela Boś, kl. II, „Jest takie miejsce Polska” • Maria Ba-
ron, kl. II, „Pałacyk Michla” • Emilia Opozda, kl. II, „W 
listopadzie” • Oliwia Grochowska, kl. III, „11 listopada” 
Opiekunka: Paulina Kozioł • Igor Cecot, kl. IV, „Przybyli 
ułani pod okienko” • Wiktor Sajkiewicz, kl. VI, „Dziś idę 
walczyć mamo”.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie
Zdjęcia: Piotr Walczak

Dzieci śpiewały pieśni patriotyczne

Supersmyki z Punktu Przedszkolnego 
Kraina Uśmiechu w Potoku.

Oddział Przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej w Szydłowie.

Publiczne Przedszkole w Szydłowie, grupa Krasnoludki.

Publiczne Przedszkole w Szydłowie Grupa Biedronki.Publiczne Przedszkole Kraina Uśmiechu w Solcu.

Ania Mikuśkiewicz
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W Szydłowie, 11 listopada br. odbyły się miejsko-
-gminne obchody 104. Rocznicy Odzyskania Nie-

podległości. Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny zło-
żono kwiaty pod pomnikami: Żołnierzy Armii Krajowej 
i Walczących, Poległych i Pomordowanych w latach 1939 
– 1945. Nastąpiło także uroczyste podniesienie flagi pań-
stwowej na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskie-
go. Po wystąpieniu Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzeja Tuza, dalsza część uroczystości miała miejsce 
w Szkole Podstawowej w Szydłowie, gdzie uczniowie 
zaprezentowali widowisko patriotyczne z elementami po-
ezji, śpiewu oraz tańca.

Obchody Święta Niepodległości

W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada, 
Szkoła Podstawowa w Solcu zorganizowała uroczystą 
akademię nawiązującą do 104. Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości (dwa dolne zdjęcia). W szkole zorganizowano 
również kwestę charytatywną.

Redakcja
Zdjęcia: Sylwester Celejowski (1-5)

SP Solec (6-7)
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Warsztaty kulinarne u Betulanek
„Dom Talentów” to projekt realizowany przez KGW 

w Brzezinach – Betulanki w ramach programu 
Działaj Lokalnie. To zarazem pierwszy projekt realizowa-
ny w wyremontowanej siedzibie koła w miesiącach jesien-
nych i zimowych.

Od założenia koła w grudniu 2018 r. minęło 4 lata. 
W tym czasie jego członkowie zrealizowali ponad 10 
projektów o różnorodnej tematyce i równocześnie bardzo 
konsekwentnie dążyli do utworzenia miejsca przyjazne-
go mieszkańcom. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu 
i wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Szydłów siedziba 
koła, budynek po starym sklepie GS, została gruntownie 
wyremontowana, a w marcu 2022 r. zainstalowano cen-
tralne ogrzewanie. Stworzono idealne warunki do organi-
zowania warsztatów i spotkań. 

Realizując obecny projekt starano się by poprzez 
warsztaty wokalne, taneczne i kulinarne jakość relacji 
międzyludzkich stała się lepsza, żeby ludzie świadomie 
i głęboko przyjrzeli się sobie i skrócili dystans do drugie-

go człowieka. Nasze spotkania służyły budowaniu wspól-
noty poprzez wzajemne poznanie, wymianę wiedzy, do-
świadczeń i umiejętności. Różnorodność wzbogaca każdą 
społeczność, a do jej rozwoju niezbędne jest harmonijne 
współistnienie ludzi niezależnie od ich wieku, pochodze-
nia czy sprawności. Każdy z nas jest jednakowo ważny, 
każdy z nas jest jednakowo cenny dla Świata. Podejmuje-
my więc działania służące zarówno rozwojowi osobistemu 
jak i wzajemnemu poznaniu i integracji. 

Warsztaty kulinarne to krok na drodze do budowania 
wspólnoty, tożsamości lokalnej i otwartości na innego 
człowieka. Dlaczego warto gotować i piec razem z dzieć-
mi? Czy oprócz bałaganu i dłuższego czasu przygoto-
wania posiłku są jakieś zalety? Na te pytania szukaliśmy 
odpowiedzi podczas wspólnych warsztatów rogalikowych 
i pierniczkowych prowadzonych przez Panią Barbarę No-
wak.

Agnieszka Ziółkowska
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W dn. 17 listopada w piwnicach kazimierzowskich 
na Zamku w Szydłowie odbył się Gminny Dzień 

Seniora zorganizowany przez Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury w Szydłowie i Miasto i Gminę Szydłów. Gości 
przywitała Dyrektor M-GCK Maria Stachuczy, a Bur-
mistrz Andrzej Tuz złożył seniorom życzenia z okazji ich 
święta.

Dzień Seniora w Gminie Szydłów

Seniorzy bawili się przy muzyce zespołu „Sami Swoi”, 
a poczęstunek zapewniły Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich Szydłowianki. Ogólnopolski Dzień Seniora 2022 
obchodzono 14 listopada.

Redakcja
Zdjęcia: Piotr Walczak

Wigilijne spotkanie harcerzy
W dn. 17 grudnia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej miało miejsce spotkanie wigilijne Szydłow-
skich Harcerzy. Przy wspólnym stole zasiedli Druhowie 
i Zuchy. Po modlitwie, świątecznych życzeniach i łamaniu 
opłatkiem była chwila wspólnego kolędowania. Czas spę-
dzony przy stole zastawionym pysznościami upłynął na 
wesołych rozmowach i grach. Nie zabrakło także upomin-
ków. A spotkanie zakończyła śnieżna bitwa.

Redakcja
Zdjęcia: Kamila Pytowska
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Rozpoczął się nowy rok szkolny pełen zmian i planów. 
Jak co roku przedszkolaki dołączyły do różnych ogól-

nopolskich i regionalnych akcji i przedsięwzięć. Bierzemy 
udział w akcji Góra Grosza, Cała Polska czyta dzieciom, 
w zbiórce psiej karmy dla pobliskiego schroniska dla zwie-
rząt, czynnie uczestniczyliśmy w zbiórce pieniędzy dla 
chorego Michała Podymy. Przedszkolaki razem z rodzica-
mi i uczniami Szkoły Podstawowej w Solcu przygotowały 
kiermasz ciast i wypieków, który cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem.

Piękna jesienna pogoda sprzyjała szkolnym wyciecz-
kom. Przedszkolaki wspólnie z opiekunami odwiedziły tu-
tejszą Winnicę Avrę położoną w Woli Żyznej i prowadzo-
ną przez Państwo Elżbietę i Tomasza Woźniaków. Dzieci 
były pod ogromnym wrażeniem prowadzonej plantacji 
oraz wiedzy i umiejętności właściciela. Gospodarze za-
pewnili nam zwiedzanie obiektu, winobranie oraz smacz-
ny poczęstunek, umilony opowieściami. 

W tym samym czasie przedszkolaki z Potoka odwie-
dziły leśniczówkę w Nadleśnictwie Łagów. W czasie tej 
niezwykłej wizyty nie tylko spacerowały po lesie i pozna-
wały różne gatunki drzew, ale także brały czynny udział 
w przygotowywaniu pokarmu dla ptaków. Na zakończe-
nie wycieczki dzieci mogły obserwować pana leśniczego 
w trakcie robienia karmnika. Przedszkolaki wróciły z wy-
prawy z ogromem wiedzy i pięknym karmnikiem. 

Aktywne przedszkolaki z Solca i Potoka
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek świętowali-

śmy w niezwykłym miejscu. Przedszkolaki z Potoka wy-
brały się do Miejsko-Gminnej Biblioteki w Szydłowie. 
Mali czytelnicy zostali zapoznani z funkcjonowaniem 
biblioteki, mogli również samodzielnie przeglądać książ-
ki, czasopisma, encyklopedie. Ekspresja twórcza dzieci 
została wykorzystana w czasie tworzenia gazetki tema-
tycznej. Zwieńczeniem wycieczki było wspólne oglądanie 
bajki pt.: Przygody kota Filemona.

Przedszkolaki z Potoka w ramach akcji organizowa-
nej przez MEN Szkoła Pamięta odwiedziły lokalne miej-
sce pamięci i uczciły pamięć o bohaterach wojennych na 
Cmentarzu w Szydłowie.

W listopadzie dzieci z obu placówek pojechały do Eu-
ropejskiego Centrum Bajki i Regionalne Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w Rzędowie. Obie wycieczki podsumo-
wane były warsztatami edukacyjnymi, które rozbudziły 
wyobraźnię i zaszczepiły w przedszkolakach pasję do eks-
perymentowania i dbania o przyszłość planety.

Przedszkolaki z Solca i Potoka wzięły także udział 
w wydarzeniu o charakterze patriotycznym zorganizowa-
nym przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydło-
wie. Przegląd pieśni patriotycznej stał się świetnym pre-
tekstem do rozwijania uczuć patriotycznych, tożsamości 
narodowej i przywiązania do ojczyzny. 

Anna Kozieł
Monika Urban
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Szkoła, to nie tylko miejsce nauki i pracy z książkami. 
To również miejsce zdobywania wiedzy i mądrości 

życiowej poprzez udział w różnych projektach i akcjach, 
wycieczkach i wyjściach edukacyjnych. Od początku roku 
szkolnego odbyło się już wiele wydarzeń.

Podczas tegorocznej uroczystości Rozpoczęcia nowe-
go roku szkolnego mieliśmy możliwość odsłuchać refe-
ratu dotyczącego wybuchu II wojny światowej przygoto-
wanego przez dwie uczennice klasy V. Następnie byliśmy 
świadkami uroczystego zakończenia kadencji Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Solcu Starym – Pani Anny Kuchar-
skiej. Gościem specjalnym uroczystości był Pan Burmistrz 
Andrzej Tuz, który podziękował Pani Annie Kucharskiej 
za wieloletnią współpracę, oddanie i pracę na rzecz szko-
ły i środowiska szkolnego. Następnie dzieci, rodzice oraz 
grono nauczycielskie przywitało brawami i gratulacjami 
nowo mianowaną Panią Dyrektor – Panią Janinę Czaplę. 
Gratulacje i życzenia wielu sukcesów przekazał również 
Pan Burmistrz.

13 października w naszej szkole obchodziliśmy Święto 
Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klasy II pro-
wadzeni przez Panią Halinę Patrzałek przygotowali akade-
mię, w której podziękowali za trud i włożoną pracę swoim 
nauczycielom i wychowawcom. Serdeczne życzenia i po-
dziękowania dla nauczycieli przekazała w imieniu Pana 
Burmistrza Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Skuza.

Dwa tygodnie później w placówce odbyła się kolejna 
uroczystość Pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści pilnie 
przygotowując pod okiem swej wychowawczyni Renaty 
Zielińskiej, podczas uroczystości wykazali się niezwykły-
mi umiejętnościami śpiewu i recytacji. W końcu nadeszła 
wyjątkowa dla nich chwila pasowania na ucznia i  przyję-
cia do społeczności szkolnej. Następnie wychowawczyni 
wręczyła uczniom upominki i dyplomy. Uroczystość za-
kończyła się smacznym poczęstunkiem przygotowanym 
przez rodziców.

10 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. Młodzież szkolna 
pod opieką Pani Anny Kucharskiej przygotowała koncert 
pieśni patriotycznych. Publiczność nie kryła wzruszenia.

SP Solec – szkoła z pasją
11 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Solcu 

Starym wzięli udział w Mszy Świętej w Kościele Świę-
tego Władysława w Szydłowie, a  następnie udali się pod 
pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie przy dźwiękach 
hymnu złożyli kwiaty i wyrazili wdzięczność poległym za 
Ojczyznę. 

6 grudnia uczniów naszej szkoły odwiedził św. Miko-
łaj. Obdarował każdego słodkim prezentem i miłym sło-
wem.

W Szkole Podstawowej w Solcu Starym działa wolon-
tariat jako Szkolne Koło Caritas. Należą do niego ucznio-
wie z klasy V, VI i VIII pod czujnym okiem Pani Agniesz-
ki Lech. Jest to prężnie działająca grupa, która włącza się 
aktywnie w różne akcje:

1. #Szkoła Pamięta: w ramach tej akcji uczniowie zkla-
sy VIII sprzątali, myli i przygotowali groby nieznanego 
żołnierza do Uroczystości Wszystkich Świętych. Nato-
miast uczniowie klasy V przygotowali plakaty związane 
z osobami zasłużonymi dla Polski: Józef Piłsudski, św. Jan 
Paweł II.

2. Loteria fantowa i Kiermasz ciast zorganizowany we 
współpracy z Przedszkolem „Kraina Uśmiechu”, których 
celem była zbiórka pieniędzy na leczenie Michała ze Sta-
szowa.
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3. Szlachetna Paczka – zbiórka i przygotowanie paczek 
świątecznych dla najbardziej potrzebujących osób z na-
szego terenu.

4. Uczestniczymy w „Misji Piernik”, której celem jest 
przygotowanie piernika i kartki z ciepłym słowem, życze-
niami świątecznymi do Seniorów z Domów Pomocy Spo-
łecznej.

5. Prowadzimy akcję zbierania plastikowych nakrętek 
pod hasłem „Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki” dla Funda-
cji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”.

6. „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, to Akcja 
Ekologiczna, której celem jest podniesienie świadomo-
ści ekologicznej oraz praktyczne przeciwdziałanie zanie-
czyszczeniu Ziemi.

7. Promujemy wśród uczniów czytelnictwo poprzez 
współpracę z wydawnictwem „Tuliszków”. Odbył się 
kiermasz książki, podczas którego uczniowie mogli zaku-
pić interesującą książkę. Akcja cieszyła się dużym zainte-
resowaniem.

Pani pedagog Agnieszka Lech przygotowała i prze-
prowadziła zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej 
w grupach przedszkolnych i klasach I – VIII. Kontynuacją 
tych zajęć było spotkanie z ochotnikami straży pożarnej 
z Woli Żyznej.

Ponadto w szkole odbył się „Europejski Tydzień Spor-
tu” – zajęcia sportowe przygotowane przez panie uczące 
w-fu: Dorotę Fit i Halinę Patrzałek.

W ramach projektu owoce i warzywa dla szkół, ucznio-
wie klasy I, II, IV i V na zajęciach do dyspozycji wycho-
wawcy przygotowywali zdrowe kanapki, surówkę wa-
rzywną i sałatkę owocową.

Od kilku lat bierzemy udział w akcji „Szkoła do hym-
nu”, podczas której wszyscy wspólnie śpiewamy hymn 
Polski 10 listopada o godz. 11:11.

Uczniowie klasy I i II mieli możliwość nauki pływania 
w ramach projektu „Umiem pływać” na Pływalni Centrum 
Sportowego w Staszowie.

W ramach Projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek 
Wyprawka dla Pierwszaka” uczniowie klasy I otrzymują 
książeczki, dzięki którym odbywają podróż w świat pierw-
szych liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu 

przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wspar-
ciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

Od wielu lat nasza szkoła bierze udział w akcji Góra 
Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. 
Wrzucając monetę na Górę Grosza, przekazywane są środ-
ki niezbędne dzieciom do znalezienia bezpiecznego miej-
sca, pomocy w codziennej nauce, rozwijania pasji i talen-
tów, rehabilitacji i usamodzielnienia się.

Ponadto pani Agnieszka Lech napisała projekt edu-
kacyjny – Laboratorium przyrodnicze – „Ciekawscy od-
krywcy” i zgłosiła pomysł do XIII edycji konkursu „Pro-
jektanci edukacji” zorganizowanego przez Wydawnictwo 
Nowa Era. 

Wszystkie projekty i akcje cieszą się dużym zaintereso-
waniem wśród uczniów i rodziców, bo dzięki nim ucznio-
wie zdobywają wiedzę w ciekawy i atrakcyjny sposób, 
uczą się bezinteresownie pomagać, wzbudzają w sobie 
empatię i współczucie.

Uczniowie zdobywają również wiedzę poprzez wyjaz-
dy i wycieczki edukacyjne. Uczniowie klasy I mieli moż-
liwość wyjazdu do Miejsko-Gminnej Biblioteki w Szy-
dłowie, gdzie nie tylko poznali pracę bibliotekarki, ale 
również wykonali gazetkę „Dzieci dla Niepodległej”. 

Uczniowie klas IV–VIII odbyli edukacyjną wycieczkę 
do Energetycznego Centrum Nauki, gdzie wzięli udział 
w warsztatach luminescencji oraz wykonywali różne do-
świadczenia. Natomiast w Centrum Geoedukacji zwiedzili 
Galerię Ziemi dzięki grze terenowej – „Misja Chronos”. 
Cofnęli się również w czasie do początków Ziemi w kap-
sule kina 5D.

Natomiast w popołudniowe Mikołajki uczniowie klas 
I–VIII wzięli udział w seansie kinowym oglądając film pt. 
“Bella i Sebastian”. 

Radość dzieci jest największą nagrodą dla nauczyciela, 
który chce pokazać świat i naukę z innej perspektywy. Ży-
czymy naszym uczniom, by zdobywali wiedzę w sposób 
ciekawy i z wielką radością.

Zapraszamy na internetową stronę szkoły i szkolnego 
Facebooka.

Agnieszka Lech 
Monika Urban
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Szkolne Koło Caritas skupia uczniów klasy V, VI i VIII, 
działając pod nadzorem pani Agnieszki Lech w SP 

w Solcu Starym. Uczniowie bardzo chętnie angażują się 
w różne akcje charytatywne, ponieważ przyświeca im ha-
sło – „Więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu”. 

W okresie przedświątecznym wolontariusze posta-
nowili zorganizować akcję przygotowania paczek świą-
tecznych dla najbardziej potrzebujących z naszej okoli-
cy (konsultacje z paniami z MGOPS). W tak wspaniałe 
przedsięwzięcie zaangażowali się także uczniowie z in-
nych klas. 

Udało się zebrać: żywność długoterminową, środki 
chemiczne, ręczniki, pościel, maskotki, słodycze, puzzle 
dla dzieci. Wszystkie produkty zostały zapakowane przez 
panie z MGOPS w Szydłowie i przekazane potrzebującym 
rodzinom. 

Szczególne podziękowania należą się dla rodziców 
i uczniów: Agnieszki S., Krzysia Z., Neli K., Amelii M., 
Natalii L., Zuzi W., Zosi R., Igora W., Wiktorii W., Gabrysi 

Szkolne Koło Caritas w Solcu z paczkami dla potrzebujących

S., Marceliny Z., Leny M., Amelii Ł., Gabriela P., Szymo-
na K., Kacpra P., Adama T. 

To miłe, że w dobie Internetu nie zamykamy się na los 
drugiego człowieka a otwieramy dla niego serce.

Agnieszka Lech

Odbudujmy dom po pożarze
To był zwykły grudniowy wieczór... Nic nie zapowiada-

ło tragedii, która rozegrała się w miejscowości Grab-
ki Duże przed godziną 21:00 w sobotę wieczór 3 grudnia 
2022 roku.

Jeszcze kilka godzin wcześniej spędzali dzień siedząc 
na kanapie w swoim przytulnym Domu. A chwilę póź-
niej zostali bez dachu nad głową. Pożar który powstał, 
doszczętnie strawił Dom oraz cały dorobek życia Pani 
Eweliny, Pana Grzegorza i ich córek. Cała sytuacja miała 
miejsce na kilka tygodni przed nadchodzącymi świętami 
Bożego Narodzenia.

Rodzina straciła w pożarze wszystko. Nie uratowały 
się nawet pamiątki rodzinne, dokumenty, rzeczy codzien-
nego użytku. Spłonęło wszystko. Pomimo wielogodzinnej 
pracy oraz wszelkich starań strażaków z Domu nie pozo-
stało nic, oprócz sterty gruzu.

Zniszczenia spowodowane pożarem są ogromne. Dom 
nadaje się do wyburzenia i trzeba będzie odbudować go od 
nowa. Pożar Domu przed samymi świętami to ogromna 
tragedia.

Zostań świętym Mikołajem i pomóż Państwu Ewelinie 
i Grzegorzowi w odbudowie Domu.

Wszystkie środki zebrane podczas zbiórki zostaną 
przekazane rodzinie na zakup materiałów budowlanych, 
sprzętu, odzieży oraz rzeczy codziennego użytku.

Za każdą pomoc z serca dziękujemy!

Wsparcia można udzielić m.in. za pośrednictwem strony:

https://zrzutka.pl/odbudujmydom
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Piernikowy konkurs dla KGW

Wsparcia można udzielić m.in. za pośrednictwem strony:

https://zrzutka.pl/fexdzn

W dn. 16 grudnia br. w Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury w Szydłowie wręczone zostały nagrody 

w konkursie na najpiękniejszy pierniczek świąteczny. 
Konkurs rozstrzygnięty został za pomocą głosowania na 
Facebooku. Przez około 24 godziny oddano 984 waż-
ne głosy. Zwyciężyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
Szydłowianki, drugie miejsce zajęło KGW Solecczanki, 
a trzecie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Gacek 
i Mokrego. 

Nagrody wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
Andrzej Tuz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbi-
gniew Głogowski i Dyrektor M-GCK Maria Stachuczy. 
Pierniki zostały przekazane przez KGW na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy do zlicytowania. 

Przy tej okazji miały również miejsce podziękowania 
za inicjatywy podejmowane przez KGW w społeczne ak-
cje zbiórek pieniędzy na rzecz osób chorych i potrzebują-
cych. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

MGCK w Szydłowie

NOŚ ODBLASKI
Bądź widoczny na drodze!



Strona 26 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 3/2022 (LXXVI)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

1: Średniowieczne miasto warowne
2: Orszak Trzech Króli w Szydłowie
3: Królewskie korzenie
4: Zamek w Szydłowie: makiety
5: Zamek w Szydłowie: artefakty
6: Śladami króla Jagiełły
7: Władysław Jagiełło z córką Jadwigą
8: Ogrzewanie Pałacu Królewskiego
9: Kazimierz Wielki i zamek wawelski
10: Charytatywny Dzień Kobiet
11: Wokół kościoła św. Władysława
12: Mury obronne
13: W kościele św. Władysława
14: Brama Krakowska 
15: Droga Krzyżowa w Szydłowie
16: A jednak Łokietkowe
17: Kapituła Rycerstwa Polskiego
18: 3 Maja i Dzień Strażaka
19: Ludwik Węgierski i Zawisza Czarny
20: Wyposażenie kościoła św. Władysława
21: W ruinach poza murami
22: Synagoga
23: Stulecie OSP Szydłów
24: Szwedzkie korony, dziwna łacina i hrabia Załuski
25: Noc Świętojańska
26: Dwie wieże
27: Turniej Rycerski o Złotą Ostrogę Jagiellonów 
28: Relikty Bramy Opatowskiej
29: Geologia Szydłowa cz. 1
30: Geologia Szydłowa cz. 2
31: Kościół Wszystkich Świętych
32: Biblia ubogich
33: Święto Śliwki
34: Karol IV Luksemburski 
35: Krzysztof Szydłowiecki i zamek w Ćmielowie 
36: Urbex dzwonnicy
37: Wójt Szydłowa
38: Plener rzeźbiarski
39: Folklor na finał rewitalizacji
40: Ruiny wikarówki
41: Złota jesień w Szydłowie
42: Wędzenie śliwek
43: Kisiły kapustę w remizie
44: Cmentarz parafialny w Szydłowie
45: Wykopaliska na zamku cz. 1 
46: Obchody 11 Listopada
47: Wykopaliska na zamku cz. 2
48: Wykopaliska na zamku cz. 3
49: Konserwatorskie potknięcia
50: Zimowy spacer po Szydłowie
51: Przegląd kolęd i pastorałek
52: Artefakty w Muzeum Zamków Królewskich

Filmowe SzydLove 2022
Zapraszamy Państwa do oglądania i udostępniania serii 

filmów promocyjnych „Filmowe SzydLove” zrealizo-
wanych przez dwóch pasjonatów Szydłowa: archeologa 
Tomasza Olszackiego i insp. ds. promocji gminy Piotra 
Walczaka. Pomysł zakładał nagranie i zmontowanie 52 
odcinków w 2022 roku i udało się go zrealizować w cało-
ści. Filmy publikowano w każdy czwartek na dedykowa-
nym kanale YouTube i Facebooku „Odkrywaj Szydłów” 
oraz turystycznej stronie internetowej odkrywaj.szydlow.
pl. Stanowią kompendium wiedzy o walorach Szydło-
wa, głównie historycznych, a także swego rodzaju zapis 
ważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w mijającym 
roku. Nie jest to definitywny koniec tej serii. Niewyklu-
czone, że nakręcone zostaną nowe odcinki, ale już raczej 
sporadycznie, bez systematycznej, cotygodniowej presji 
czasu. Obok pełna lista odcinków.

Redakcja

Fot. Maria Stachuczy
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