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SZYDŁOWIEC – i nformacje z miasta i  gminy  

Plan wydatków budżetowych gminy na 
2017r. zamyka się kwotą 67.760.068zł,  
w tym wydatki inwestycyjne to kwota 
6.545.503 zł.  
W roku bieżącym będziemy  kontynuować 
realizację zadań w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Szydłowiec, którego 
wartość wynosi 287.970 zł (planowana 
300.000 zł). Zaplanowane przedsięwzięcia 
to m.in.: budowa altany dla mieszkańców 
Szydłówka, modernizacja boiska do gry  
w piłkę nożną przy PSP w Wysokiej,  
budowa chodnika w Jankowicach, wykona-
nie dokumentacji projektowych, a także 
zagospodarowanie gminnego placu zabaw  
w miejscowości Barak. 
Analogicznie do lat poprzednich w roku 
2017, zaplanowaliśmy również realizację 
zadań w ramach funduszu sołeckiego  
w kwocie 303.434 zł. Zaplanowane przed-
sięwzięcia to m.in.: doposażenie placu  
zabaw w miejscowości Wilcza Wola oraz 
urządzenie tam siłowni zewnętrznej, mo-
dernizacja świetlicy wiejskiej w Korzycach, 
wykonanie projektu zagospodarowania 
działki w Omięcinie – urządzenie miejsca 
spotkań dla mieszkańców sołectwa, budo-
wa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą 
techniczną w Chustkach, instalacja i moder-
nizacja oświetlenia ulicznego w Zdziecho-
wie, budowa linii oświetleniowej w Zastro-
niu i Woli Korzeniowej, przebudowa dróg 
gminnych w miejscowościach Ciechostowi-
ce, Łazy, Rybianka i Jankowice. A to tylko 
część zadań zaplanowanych w naszych 
sołectwach. Warto podkreślić, że wyodręb-
niony Fundusz Sołecki, realizujemy konse-
kwentnie, czego dowodem jest jego wyko-
nanie na poziomie 97,31 % w roku 2015.  
Było to najwyższe wykonanie od kiedy 

funkcjonuje FS w naszej gminie, czyli od 
2010r. W 2016r. zakupiliśmy działkę na  
potrzeby Sołectwa Barak, a w tym roku  
planujemy zakupić kolejne działki dla sołectw 
Krzcięcin i Świerczek.  
Realizujemy również inwestycje, z których 
korzyści czerpią indywidualni mieszkańcy. 
Zrealizowaliśmy projekt, który pozwolił na 
zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na 
56 gospodarstwach domowych, a także 
złożyliśmy wnioski na dofinansowanie budo-
wy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Jeżeli chodzi o plany strategiczne na rok  
bieżący to jest to oczywiście modernizacja 
szydłowieckiego zalewu. Obecnie jesteśmy  
po pozytywnej ocenie formalnej naszego  
wniosku o dofinansowanie zadania 
„Oczyszczenie zbiornika i zagospodarowanie 
terenów zielonych, w tym wykonanie alejek, 
pola namiotowego, plaży i mola”. Z niecier-
pliwością czekamy na rozstrzygnięcie tego 
konkursu. Poza tym w planach jest także 
remont jazzu (tamy) oraz wybudowanie 
amfiteatru. Zadania te zostaną wykonane  
w I etapie tego przedsięwzięcia. W następ-
nym etapie będziemy realizować inwestycje 
dotyczące infrastruktury sportowo – rekre-
acyjnej, która powstanie na terenach przy 
zalewie. Rozpoczęcie prac przy modernizacji 
zalewu nastąpi w I połowie 2017r. Mamy 
również przygotowany wniosek o dofinanso-
wanie II etapu modernizacji zalewu, którego 
nabór kończy się 15 marca 2017r. 
 
Kolejnym ważnym zadaniem, które stopnio-
wo realizujemy, jest powiększanie gminnych 
terenów w dzielnicy przemysłowej, gdzie regu-
lujemy własności, zamieniamy się nierucho-
mościami, komunalizujemy grunty oraz bie-
rzemy udział w procesie scalania tych grun-
tów. Ponadto, zebraliśmy oświadczenia od 
właścicieli działek, co do chęci ich zbycia  
w momencie pojawienia się inwestora. Czyni-
my starania, aby w momencie uruchomienia 
trasy S-7 nasza gmina miała kompletną  
i atrakcyjną ofertę dla inwestorów. W tym celu 
m.in. podjęliśmy współpracę z Państwową 
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 
współpracujemy także ze Specjalną Strefą 
Ekonomiczną w Starachowicach.  
 
Wspieramy mieszkańców i przedsiębiorców. 
Wspólnie z Radą Miejską wypracowaliśmy 
projekt uchwały zwalniającej z podatku od 
nieruchomości przedsiębiorców inwestujących 
na naszym terenie i tworzących nowe  

Drodzy Mieszkańcy, przedkładając  
Państwu po raz kolejny skondensowane 
sprawozdanie z działalności Burmistrza  
Szydłowca na początku składam serdecz-
ne podziękowania za udane powitanie 
Nowego Roku na naszym Rynku Wielkim. 
Dziękuję za liczne przybycie, moc życzeń  
i wspólną zabawę. 
Przed nami rok 2017, który dla wszystkich 
samorządów, również dla nas, będzie  
rokiem przełomowym, bowiem w najbliż-
szym czasie na dobre ruszy nowa perspek-
tywa unijna. Dołożymy wszelkich starań, 
aby pozyskać jak najwięcej środków  
zewnętrznych na zaplanowane zadania 
inwestycyjne. Jesteśmy dobrze przygoto-
wani do aplikowania o dotacje. Mamy 
opracowane dokumenty strategiczne takie 
jak: „Gminny Program Rewitalizacji na lata 
2016 – 2023”, „Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej”, „Gminny Program Ochrony  
Środowiska” czy też „Strategia Rozwoju 
Gminy Szydłowiec”, które są niezbędne w 
procesie wnioskowania o dofinansowanie 
gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Przygotowanie w/w dokumentów to cza-
sochłonne zadania, składające się z kilku 
etapów, których realizacja zajęła nam kilka 
miesięcy i uwzględniała m.in. konsultacje 
społeczne, za udział w których serdecznie 
Państwu dziękuję.  
Mamy szczegółowo przygotowany plan 
działań na rok bieżący, to w jaki stopniu 
zostanie on zrealizowany w dużej mierze 
zależy od ilości pozyskanych dotacji. Nie-
mniej Budżet Gminy Szydłowiec na rok 2017 
zakłada 89 różnych inwestycji min.: drogo-
wych, kanalizacyjnych, modernizujących 
placówki oświatowe, czy też poszerzających 
zasób obiektów sportowo – rekreacyjnych. 
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www.facebook.com/Szydłowiec-dla-turystów,  
www.facebook.com/mitszydlowiec 
Zależy mi także na ułatwieniu mieszkańcom, 
komunikowania się z Urzędem Miejskim,  
dlatego udostępniliśmy możliwość korzystania  
z mobilnej aplikacji "Alertownik", dzięki której 
można zgłaszać problemy napotkane w naszej 
przestrzeni publicznej, takie jak np. wywrócony 
znak drogowy, a następnie obserwować, co 
dzieje się z tym zgłoszeniem. Każda wysłana za 
pośrednictwem alertownika interwencja trafia 
bezpośrednio do jednostki obsługującej dany 
problem i jest przez nią załatwiona. Ponadto 
wprowadziłem gminny tel. alarmowy  
600223 615, a obecnie pracuję nad wdroże-
niem usługi teleopieki 70plus. Jest to system 
alarmowania przeznaczony dla osób  
starszych, samotnych, dzięki któremu  
za pomocą jednego przycisku na opasce na  
nadgarstku będzie można wezwać pomoc  
- pogotowie lub wskazaną najbliższą osobę. 
 
Minęło 2 lata od momentu, kiedy dzięki  
Państwa głosom zostałem Burmistrzem  
Szydłowca. Ten czas był dla mnie bardzo inten-
sywny, związany z wieloma zmianami, a także 
wyzwaniami, z jakimi przyszło mi się zmierzyć.  
To czas, w którym pracowałem na rzecz  
rozwoju naszej gminy, podejmowałem ważne 
decyzje, m.in. te dotyczące inwestowania  
w gminną infrastrukturę, zarówno w mieście 
jak i w sołectwach, ale to również czas wielu 
działań prospołecznych, zachęcających miesz-
kańców do aktywnego uczestniczenia w życiu 
naszej lokalnej społeczności. Aby dać  
mieszkańcom możliwość bezpośredniego 
wpływu, na to jakie zadania inwestycyjne są 
realizowane na terenie naszej gminy,  po raz 
pierwszy w historii szydłowieckiego samorzą-
du wprowadziłem budżet obywatelski.  
Wielokrotnie organizowałem otwarte spotka-
nia z mieszkańcami, w czasie których chętnie 
słuchałem Państwa opinii i oczekiwań. Planuję 
organizację kolejnych. Serdecznie wszystkich 
Państwa zachęcam do aktywnego udziału 
zarówno w spotkaniach konsultacyjnych, jak 
również w wydarzeniach patriotycznych,  
kulturalnych i sportowych, które organizujemy 
na terenie naszej gminy. 

Życzę Państwu, aby ten nowy 2017 rok był 
czasem pełnym radości, zgody, szacunku  
i zrozumienia, obfitował w trafne decyzje  
i pozytywne wydarzenia oraz przyniósł realiza-
cję planów i zamierzeń.  
 

Z  wyrazami  szacunku  
Burmistrz  Szydłowca  Artur Ludew 

miejsca pracy. Już przy inwestycji skutkującej   
zatrudnieniem 3 osób dajemy roczne zwol-
nienie z podatku od nieruchomości. Zakres 
zwolnień jest stopniowo zwiększany, aż do 5 
lat przy zatrudnieniu 72 osób. Obniżyliśmy 
dla przedsiębiorców opłaty za odbiór segre-
gowanych odpadów komunalnych o 16%, 
inwestujemy w infrastrukturę drogową pro-
wadzącą do lokalnych zakładów pracy. 
Wspólnie z Radą Miejską wypracowaliśmy 
także stanowisko uznające „Piaskowiec  
Szydłowiecki”, jako produkt o szczególnym 
znaczeniu dla regionu. Stosujemy indywidu-
alne zwolnienia z podatku w przypadku 
przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji 
finansowej, pomagamy w każdej sprawie, 
która leży w naszych kompetencjach. Cieszy 
mnie bardzo rozwój działających na terenie 
Szydłowca zakładów pracy m.in. TrendGlass-
Huty Szkła, która sukcesywnie się rozbudo-
wuje i już w 2017r., deklaruje zwiększenie 
zatrudnienia  o kolejne 100 osób.  
Realizujemy program lojalnościowy 
"Mieszkasz w Szydłowcu - Kupujesz w Szy-
dłowcu". Mieszkańcy w ramach tego  
programu otrzymują kartę, uprawniającą do 
zniżek w punktach usługowych na terenie 
miasta i gminy, które przystąpiły do progra-
mu. Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec 
naszego miasta i gminy. Serdecznie zapra-
szam wszystkich Państwa do odbioru kart, 
które wydawane są bezpłatnie w Urzędzie 
Miejskim w Szydłowcu pok. nr 11. 

Poza tym zrealizowaliśmy bądź jesteśmy  
w takcie realizacji wielu znaczących inwesty-
cji  infrastrukturalnych. Mamy przygotowa-
ną dokumentację na budowę budynku  
klubowego na stadionie "Szydłowianki".  

W połowie 2017r. do użytku zostaną  odda-
ne nowe mieszkania socjalne wraz z po-
mieszczeniami gospodarczymi przy  
ul. Piaskowej. Przygotowaliśmy dokumenta-
cję na budowę nowej siedziby przedszkola 
przy ul. Wschodniej, mamy w budżecie zare-
zerwowane środki na opracowanie doku-
mentacji na rozbudowę przedszkola przy  
ul. Staszica. Przygotowaliśmy dokumentację 
na modernizację oświetlenia ulicznego i wy-
miany na ledowe. Przygotowujemy doku-
mentację na zagospodarowanie placu Marii 
Konopnickiej oraz na modernizację Warszta-
tów Terapii Zajęciowej. Trwają prace nad 
dokumentacjami  dotyczącymi inwestycji 
kanalizacyjnych i modernizacji oczyszczalni 
ścieków. 

Sukcesywnie modernizujemy gminne  
placówki oświatowe. Remontujemy drogi, 
chodniki i parkingi, podejmujemy równole-
gle wiele zadań inwestycyjnych, które mo-
żecie Państwo obserwować na co dzień. 

Kontynuujemy działania prorodzinne. Już 
kolejny rok samorząd wypłaca gminne beci-
kowe, do którego dodajemy body z napisem 
„I love Szydłowiec” dla naszych najmłod-
szych mieszkańców. Z powodzeniem funk-
cjonuje „Żłobek Miejski”, pierwsza tego typu 
placówka w naszej gminie. Zostały także 
zmienione zasady wypłat stypendiów socjal-
nych, które teraz są korzystniejsze dla pobie-
rających to świadczenie. Dla osób najuboż-
szych  utworzona  została  jadłodajnia. 

W celu umożliwienia mieszkańcom spłaty 
zadłużenia z tytułu należności za korzysta-
nie z lokali mieszkalnych i socjalnych stano-
wiących zasób Gminy Szydłowiec, wpro-
wadziłem możliwość odpracowania długu.  

W celu ożywienia ruchu turystycznego po-
wołałem Zespół ds. Rozwoju Turystyki. Ze-
spół ten przygotowuje stosowne projekty, 
które pozwolą w pełni wykorzystać wszyst-
kie atuty turystyczne gminy Szydłowiec. 
Podstawowym celem działań Zespołu jest 
uzyskanie zauważalnego i  trwałego zwięk-
szenia ruchu turystycznego. Zespół ten sko-
ordynuje działania ukierunkowane na obsłu-
gę ruchu turystycznego tak, aby były one 
bardziej efektywne i jednocześnie atrakcyjne 
dla naszych gości. Rozwój turystyki to nasza 
szansa na zwiększenie obrotów na lokalnym 
rynku handlu i usług. Staramy się dotrzeć  
z informacją o naszej gminie do jak najszer-
szego grona odbiorców. W  tym celu przygo-
towany został spot reklamowy. Gmina  
Szydłowiec brała udział w Międzynarodo-
wych Targach Turystycznych w Nadarzynie,  
a także miała swoje stoisko na 7 Forum 
Rozwoju Mazowsza. Za pośrednictwem 
Polskiego Radia w sobotę, 26 listopada  
wiele osób z kraju i świata mogło dowiedzieć 
się ciekawych informacji i usłyszeć zaprosze-
nie do Szydłowca, które popłynęło z anteny 
Programu 1 PR. Kilkugodzinną audycję zaty-
tułowaną „Jedyne takie miejsce” nadawa-
no na żywo z szydłowieckiego zamku.  
Szydłowiec odwiedziła także ekipa podróżni-
czego programu popularyzującego wiedzę  
o Polsce, emitowanego w TVP1, a zatytuło-
wanego "Zakochaj się w Polsce". Gmina ma 
oficjalne profile na portalach społecznościo-
wych: 
 www.facebook.com/umszydlowiec/, 
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Na ostatniej ubiegłorocznej sesji 
Rady Miejskiej  radni uchwalili  
Budżet Gminy Szydłowiec na rok 
2017 i uchwałę o Wieloletniej  
Prognozie Finansowej na lata 2017  
- 2030.  Czy możemy prosić o Pani 
zdanie na temat tych uchwał, jako 
przewodniczącej Komisji Budżetu? 
 
Obie uchwały, zarówno Wieloletnia 
Prognoza Finansowa, jak i budżet 
gminy przygotowane przez Skarbni-
ka Gminy panią Iwonę Czarnotę oraz 
przez Burmistrza Artura Ludwa  
oceniam bardzo dobrze. Uchwała  
w sprawie WPF na lata 2017-2030 
zakłada, że dochody ogółem wzro-
sną na przestrzeni tych lat średnio  
o ok. 3 %, w tym dochody bieżące 
wzrosną średnio o ok. 2 %. Uważam, 
że dochody te zostały zaplanowane 
realistycznie. Moim zdaniem, zarów-
no wydatki bieżące, jak i wydatki 
majątkowe zaplanowane zostały 
realistycznie, na bezpiecznym pozio-
mie pozwalającym na ich wykona-
nie. 
 
Jaki jest stan zadłużenia Gminy  
Szydłowiec w świetle obu projek-
tów? 
 
Zadłużenie Gminy Szydłowiec kształ-
tuje się na dość wysokim poziomie  
–  ok. 22.343.000 zł,  a terminy spłat 
tego zadłużenia wg obecnej WPF 

obejmują lata 2015-2025 + odsetki. 
To znaczy, że od 2017 roku Gmina 
Szydłowiec musiałaby spłacać co ro-
ku ok. 2.500.000 zł.  Tak duże obcią-
żenie  spłatami zadłużenia oznaczało-
by z kolei duże ograniczenia w plano-
waniu inwestycji na przyszłe lata,  
a więc spowolniony rozwój gminy,  
no i - co bardzo ważne -  mniejsze 
możliwości w zakresie sięgania po 
środki zewnętrzne, zwłaszcza te   
z Unii Europejskiej, do tego dochodzi 
obsługa zadłużenia rocznie ok.  
800.000 zł. Dlatego burmistrz Artur 
Ludew przedstawił Radzie w projek-
cie uchwały w sprawie WPF na lata 
2017-2030 propozycję restrukturyza-
cji  tego zadłużenia polegające na 
wydłużeniu w czasie o 5 lat wykupu 
obligacji komunalnych. Moim  
zdaniem to dobra propozycja, gdyż 
pozwoli  na uwolnienie w budżecie 
pewnych środków  na cele rozwojo-
we, a przede wszystkim zapewni 
Gminie płynność finansową.  Rozwią-
zanie to pozwoli na planowanie  
nowych lub też kontynuację już roz-
poczętych inwestycji. Zaproponowa-
na przez burmistrza restrukturyzacja  
korzystnie wpłynie też na poprawę 
wskaźników spłaty zobowiązań, 
zwłaszcza wskaźników na 2017 rok, 
gdyż sięgały one  już górnych granic, 
co nie raz  podnosiła w  swoich  
opiniach Regionalna Izba Obrachun-
kowa. 
 
A jak wygląda w przybliżeniu projekt 
budżetu na rok 2017? 
 
Dochody Gminy w roku 2017 mają 
się zamknąć łączną kwotą 67.049.471  
zł, wydatki to 67.539.471 zł; mamy 
więc zaplanowany deficyt w kwocie 
490.000 zł. Przychody, z tytułu plano-
wanych pożyczek z WFOŚiGW  
w Warszawie (częściowo umorzo-
nych) oraz od spółki Ciepłownia Miej-
ska (oprocentowanej na zasadach 
komercyjnych) wyniosą 1.791.000 zł, 

planowane rozchody przeznaczone 
na wykup obligacji komunalnych to 
1.301.000 zł,  rezerwy zamkną się 
kwotą  861.000 zł, w tym rezerwa 
ogólna to 289.000 zł, rezerwa celowa 
kryzysowa - 171.000 zł, oraz rezerwa 
celowa inwestycyjna -  401.000 zł. 
Moim zdaniem zarówno  dochody jak 
i wydatki budżetowe na 2017 rok 
zaplanowano realistycznie, co jest 
niezwykle ważne,  bo od poziomu 
wykonania dochodów budżetowych 
zależy realizacja wydatków budżeto-
wych, na które składają się zarówno 
wydatki bieżące, jak i majątkowe. 
 
Czy może Pani powiedzieć, jakie bę-
dą w przyszłym roku najważniejsze 
bieżące wydatki Gminy? 
 
Wydatki bieżące kształtują się na  
poziomie 61.221.565 zł., co stanowi  
90.6% wydatków ogółem. 
W zakresie wydatków bieżących naj-
większe wyzwanie prawie każdego 
samorządu to wydatki na oświatę.  
W budżecie na 2017 rok po stronie 
dochodów zaplanowano kwotę 
15.423.615 zł,  natomiast po stronie 
wydatkowej kwotę 24.306.358 zł. Cyfry 
mówią same za siebie, jednak liczę na 
to, że po otrzymaniu "metryczki oświa-
towej" oraz ostatecznych wskaźników 
do budżetu z Ministerstwa Finansów 
różnica ta zostanie zniwelowana,  
chociaż musimy też  mieć świadomość, 
że przed nami kolejne ogromne wy-
zwanie, a mianowicie reforma oświaty. 
Czeka nas wiele zmian, wiele niewiado-
mych. Tu duże wyzwania dla Burmi-
strza i jego służb, a także dla Rady Miej-
skiej.  Mam jednak nadzieję, że przy 
wzajemnym zrozumieniu i uwzględnie-
niu możliwości finansowych Gminy uda 
nam się te „oświatowe puzzle” poukła-
dać w jedną logiczną układankę, pa-
miętając jednocześnie, że w tym 
wszystkim najważniejsze jest dobro 
uczniów. Musimy też pamiętać o nie-
zbędnych remontach szkół i placówek 

Wywiad z Dorotą Jakubczyk  
— Radną Rady Miejskiej w Szydłowcu,  
Przewodniczącą Komisji Budżetu  
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oświatowych, które tego wymagają 
w trybie pilnym. Następna kategoria 
dużych wydatków to opieka społecz-
na i wydatki na rodzinę. Jest to 
kwota   24.008.956 zł, przy dofinan-
sowaniu z budżetu państwa kwotą  
20.898.700 zł. Bardzo duży wzrost 
tych wydatków nastąpił w związku z 
programem "500+".  Trzeba dodać, 
że obsługa tych zadań wymaga bar-
dzo dużego nakładu pracy i zaanga-
żowania pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Jed-
nak pod kierownictwem pani dyrek-
tor Wioletty Kucharskiej, MOPS 
dzielnie sobie z tym wszystkim ra-
dzi. Wydatki bieżące na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska to 
kwota ok. 3.224.000 zł w zakresie 
gospodarki odpadami, oczyszczania 
miasta, utrzymania zlecenia czy też 
gospodarki ściekowej. 
 
Temat, który interesuje wielu 
mieszkańców to drogi.  Jak będą 
się kształtować wydatki na te cele  
w przyszłym roku?   
 
Te wydatki to część wydatków  
budżetowych na transport i łącz-
ność,  na co przeznaczymy ogółem  
kwotę  2.887.933 zł, w tym na drogi 
gminne 2.741.733 zł, a z kolei z tej 
kwoty na modernizację i przebudo-
wę istniejących dróg gminnych  
zaplanowano 2.339.412 zł. To w su-
mie 37 zadań do wykonania, w tym 
8 w ramach Funduszu Sołeckiego i 5 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Bardzo się cieszę, że w przypadku 
obu tych funduszy to sami mieszkań-
cy mogli zdecydować, jakie drogi 
oraz jakie inne zadania są im najbar-
dziej potrzebne. Jedno zadanie dro-
gowe realizowane będzie przy udzia-
le środków z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich,  tj. przebudowa 
drogi gminnej w Ciechostowicach, 
na którą zgodnie z zawartą umową 
zaplanowano w latach 2016 - 2018 
kwotę ok. 1.467.663 zł. Myślę, że po 
ogłoszeniu nowego naboru do pro-
jektów uda nam się pozyskać na-
stępne środki na inwestycje drogo-
we, tak potrzebne w gminie  
Szydłowiec. 

Jakie inne ważne wydatki inwesty-
cyjne stoją przed Gminą Szydłowiec 
w przyszłym roku? 
 
Bardzo potrzebna inwestycja to  
budowa budynku socjalnego przy ul. 
Piaskowej w Szydłowcu. Zaplanowa-
no na to kwotę 300.000 zł. Jest to 
trzeci i ostatni etap realizacji tego 
zadania, łączny koszt to kwota ok. 
849.226 zł, a cała inwestycja jest  
realizowana w latach 2015-2017 ze 
środków własnych gminy.  Na zada-
nia w zakresie ochrony środowiska 
zaplanowano kwotę ok. 1.409.341 zł, 
w tym m.in. na modernizację oświe-
tlenia ulicznego w gminie  200.000 zł. 
Z wykazu przedsięwzięć do WPF  
wynika, że do roku 2020 planuje się 
przeznaczyć na ten cel 500.000 zł. 
Na modernizację zalewu w Szydłow-
cu zaplanowano na 2017 rok kwotę 
ok. 800.000 zł ze środków własnych 
gminy, co będzie stanowiło podsta-
wę do ubiegania się o dofinansowa-
nie tego zadania ze środków ze-
wnętrznych na co ogromnie liczymy. 
Na pozostałe zadania związane  
z ochroną środowiska, a więc oczysz-
czalnię ścieków, termomodernizację 
budynków i inne,  zaplanowano  
kwotę  110.000 zł. 
Wyżej wymienione inwestycje chce-
my zrealizować z udziałem preferen-
cyjnej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w kwocie  
490.000 zł. Zadania, które wymieni-
łam to tylko niektóre z zaplanowa-
nych na następny rok.  Jest jeszcze 
wiele innych, bardzo ważnych dla 
mieszkańców i nieraz długo oczeki-
wanych. Chciałabym podkreślić, że  
w planach wydatków  majątkowych 
na 2017 rok ok. 40%  inwestycji to są 
inwestycje w sołectwach. To ważny 
krok w kierunku tak długo oczekiwa-
nego przez mieszkańców wdrożenia  
zrównoważonego rozwoju Gminy 
Szydłowiec. 
 
Jak widzimy, budżet całej gminy jest 
bardziej skomplikowany niż nasze 
codzienne planowanie finansów 
domowych i chyba nigdy nie jest tak, 
że wszyscy są z niego zadowoleni. 

Czy zaplanowanie takiego budżetu 
jest w ogóle możliwe? 
 
Dokładnie tak, jak w przypadku na-
szych gospodarstw domowych  
- potrzeb jest zawsze dużo, dużo wię-
cej niż środków, które się ma do  
dyspozycji. Dlatego zawsze, nawet   
w gminach o znacznie lepszej sytuacji  
finansowej, nie wszyscy są jednako-
wo zadowoleni. Nie wszystko, co 
potrzebne, a z tych potrzeb zdajemy 
sobie przecież sprawę,  można zała-
twić od razu. Trzeba się uzbroić  
w cierpliwość, gdyż nie da się w ciągu 
dwóch, trzech, a nawet czterech lat 
nadrobić wszystkich zaległości, które 
się nawarstwiały przez lata, zwłasz-
cza tych w zakresie inwestycji drogo-
wych w mieście i gminie. Realizację 
tych zadań musimy  rozłożyć  
w czasie, ale znając zapobiegliwość,  
skrupulatność i determinację burmi-
strza Artura Ludwa sądzę, że zaległo-
ści te uda się zniwelować tak szybko 
jak to możliwe, czego z całego serca 
życzę zarówno Panu Burmistrzowi, 
jak i  wszystkim mieszkańcom gminy. 
Pozostaję z nadzieją, że zarówno  
budżet na 2017 rok, jak i projekty na 
następne lata pozwolą nam zmienić 
wizerunek miasta i gminy na jeszcze 
lepszy niż jest. Korzystając z tego, że 
mogę to zrobić publicznie, chciała-
bym bardzo serdecznie podzięko-
wać panu burmistrzowi Arturowi 
Ludwowi i jego pracownikom,   
a zwłaszcza pani skarbnik Iwonie 
Czarnocie za ogromne zaangażowa-
nie i pracę, za to jaką wagę przykła-
dają do poprawności, merytoryki  
i kompetentnego, a zarazem bez-
piecznego planowania finansów 
gminnych. 
 
Na zakończenie życzę wszystkim 
mieszkańcom naszej Gminy dużo,  
dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyśl-
ności i spełnienia marzeń w 2017r.  
 
My również dziękujemy za wyczerpu-
jący wywiad i życzymy Pani wszystkie-
go najlepszego w Nowym Roku. 
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Budowa i remonty dróg w gminie Szydłowiec 

31 października odbył się oficjalny  
odbiór prac wykonanych na ulicy  
Żeromskiego - Osiedle nad Zalewem. 
Koszt  tej  inwestycji  wyniósł  
176.759,14zł.  
Zadanie obejmowało położenie asfalto-
wej nawierzchni, a także wykonanie 
nowych chodników i wjazdów na pose-
sję z kostki brukowej. Wykonawcą  
był Zakład Produkcyjno –  Handlowo  
– Usługowy „DROBET”. 

ulica Żeromskiego 

Remont ul. Wymysłów 18 października odbył się odbiór robót wykonanych na ulicy Wymysłów 
w Szydłowcu. Zakres przeprowadzonych tam prac obejmował: 
- remont nawierzchni odcinka drogi gruntowej w granicach administra-
cyjnych miasta Szydłowca, ulica Wymysłów - na długości 1174 m, szero-
kość 4,5m - koszt tych prac wyniósł 58 482,81 zł brutto, 
- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej  
ul. Wymysłów w Szydłowcu, równiarką  
- likwidacja kolein, wybojów i przewyższeń z nadaniem spadku poprzecz-
nego i podłużnego wraz z zagęszczeniem wzruszonej nawierzchni walcem 
– odcinek 1000mb – koszt tych prac wyniósł 6 150,00 zł brutto. Zadanie 
to sfinansowane zostało ze środków własnych gminy Szydłowiec. 
Droga została utwardzona kruszywem drogowym o frakcji od 0 do 31,5. 
Kruszywo to jest stosowane ze względu na możliwość klinowania się. 
Wierzchnia warstwa po zawibrowaniu została zamiałowana kruszywem 
drobnym, które ma za zadanie doklinować kruszywo zastosowane na 
drodze. Taka metoda utwardzania tras gruntowych jest powszechnie 
stosowana w budownictwie drogowym. W stosunku do stanu sprzed  
remontu, po zastosowaniu tego kruszywa przejezdność ulicy Wymysłów 
jest bardzo dobra. 

Zakończono rozpoczęte 10 października 
prace przy budowie drogi dojazdowej  
do huty szkła. Na odcinku o dł. 150 m, 
łączącym hutę z drogą do Woli Korzenio-
wej,  została położona nawierzchnia bitu-
miczna  wraz z warstwami podkładowy-
mi. Koszt inwestycji to 55 tys. 330 zł.  
Prace wykonała firma DROGMAS  
ze Skarżyska – Kamiennej. 

Droga dojazdowa  
do huty szkła 

Komisja w składzie: Edward Pawlik - przewodniczący 
oraz członkowie Janusz Pytlak i Mirosław Sasal, przy 
udziale Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa, Inspektora 
Nadzoru Jerzego Fereta i reprezentującego firmę KRU-
SZYWOSORT  Wiktora Siadaczka, dokonała odbioru bez  
zastrzeżeń. 



144 m.b. nowego chodnika po stronie 
cmentarza przy ul. Hubala wykonała 
firma PUPH "Gres".  
Koszt nowego chodnika to 36,5 tys. zł. 
Wraz z położoną w ubiegłym roku  
nową nawierzchnią końcowego odcin-
ka ulicy Kamiennej do skrzyżowania  
z ulicą Hubala, chodnik stanowi znacz-
ne ułatwienie komunikacyjne dla  
odwiedzających szydłowiecki cmen-
tarz. 

Chodnik przy Hubala 

Budowa chodników w gminie Szydłowiec 

Zakończyły się prace przy budowie chodnika w Woli  
Korzeniowej. Mieszkańcy mogą korzystać z ciągu pieszego  
o długości ok. 500 m. Realizacja kolejnego etapu budowy 
planowana jest na 2017 rok. 

Chodnik w Woli Korzeniowej Chodnik w Sadku 

Trwają także prace przy budowie chodnika w miejscowo-
ści Sadek. Zakres prac obejmuje także modernizację  
rowów oraz przepustów.  
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Remont placu OSP 
Urząd Miejski przyznał dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu 
manewrowego przy strażnicy OSP - ul. Kościuszki 178 z wygospodarowaniem nowych miejsc postojowych przy ulicy  
Strażackiej. Prace na placu obejmowały m.in. rozebranie istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, montaż studni ściekowych  
i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i montaż ogrodzenia.  
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Komisja w składzie: przewodniczący Edward Pawlik – Urząd Miejski  
w Szydłowcu oraz członkowie  Tadeusz Rut - radny Rady Miejskiej  
w Szydłowcu i Mirosław Sasal - Urząd Miejski w Szydłowcu, przy udziale 
Jerzego Fereta – inspektora nadzoru i Grzegorza Środy – przedstawicie-
la „As” Spółki, po zbadaniu zakresu realizacji zadania, stwierdziła,  
że prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i dobrze pod wzglę-
dem technicznym. 

5 grudnia 2016r. odbył się odbiór końcowy prac  
wykonanych w ramach zadania  „Budowa boiska przy 
PSP w Sadku”. Nowe boisko jest z nawierzchnią asfal-
tową  o wymiarach 15x25m. Roboty wykonywała 
firma „As” Sp. z o.o. z Radomia. Inwestycja ta koszto-
wała 39 784,35zł brutto i została sfinansowana  
z budżetu gminy.  
Zanim uczniowie będą korzystać z nowego boiska 
zostaną na nim namalowane linie oraz zamontowane  
tablice z koszami do koszykówki i słupki do mocowa-
nia siatki.  Wkrótce przy PSP w Sadku powstanie  
również boisko do piłki plażowej. Zadanie to jest 
obecnie w trakcie realizacji, prace te są finansowane 
ze środków gminy Szydłowiec w ramach budżetu 
obywatelskiego 2016.   

Boisko przy PSP w Sadku 

15 grudnia br. odbył się odbiór prac 
wykonanych w miejscowości Wyso-
ka. Na terenie przy miejscowej remi-
zie OSP stanęła altana ogrodowa  
o konstrukcji drewnianej.  
Wartość wykonanych robót wyniosła 
20 295,00 zł brutto. Zadanie to zosta-
ło sfinansowane z budżetu gminy  
w ramach budżetu obywatelskiego 
2016. Prace wykonał Usługowy  
Zakład Stolarski z Sołka. Komisja od-
bioru uznała, że roboty zostały wyko-
nane bezusterkowo  i odebrała je od 
wykonawcy z jednoczesnym przeka-
zaniem obiektu użytkownikom. 

10 listopada odbył się odbiór zadania 
„Modernizacja budynków przy  
ul. Kościuszki 225 w Szydłowcu”. Prace 
obejmowały termomodernizacj ę  
budynku garażowo - gospodarczego  
- wartość robót 8.040,00 zł brutto, 
wykonawcą była firma „TOL-BUD”  
z Szydłowca. Wymieniono również 
bramy garażowe, okna i drzwi – war-
tość prac 12.546,00 zł brutto,  
wykonawcą była firma „BRAMY  
- POLSKA.PL” z Szydłowca. 

Remont garaży 

Altana  
w Wysokiej 
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Przy ulicy Kamiennej 14, w Szydłowcu  
wygospodarowano plac, który po wykona-
niu niezbędnych prac służyć ma mieszkań-
com miasta. Teren działki o powierzchni 
1560 m², na mocy umowy użyczenia po-
między burmistrzem Szydłowca Arturem 
Ludwem a ks. Adamem Radzimirskim plac 
został przekazany w użytkowanie gminie.  
Z działki usunięto pozostałości po rozebra-
nych budynkach, teren został wykarczowa-
ny i uporządkowany. Na jego dolnej części, 
przylegającej do rzeki Korzeniówki zostanie 
posadzona zieleń i będą ustawione ławki, 
co stworzy dodatkową, ciekawą przestrzeń 
rekreacyjną. Pozostałe 800 m² to plac, któ-
ry będzie zapleczem używanym przy okazji 
uroczystości miejskich, imprez kulturalnych  
i świąt kościelnych. Będzie można ustawić 
tam np. karuzelę czy też dmuchańce dla 
dzieci, a w razie potrzeby utworzyć dodat-
kowe miejsca postojowe, co odciąży  
rynek z ruchu samochodowego. 

Nowa  przestrzeń przy ulicy Kamiennej 

       INWESTYCJE 

Gminny Program Rewitalizacji 

Przez kilka miesięcy trwały prace nad 
przygotowaniem Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 
2016 – 2023. Ten stra-
tegiczny dokument 
pozwoli podjąć kom-
pleksowe działania 
służące rewitalizacji 
obszarów zdegrado-
wanych. 
 Został on sporządzo-
ny zgodnie z wytycz-
nymi ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o 
rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 ze zm.), 
a w proces jego tworzenia aktywnie 
włączyli się mieszkańcy gminy biorąc 
udział w konsultacjach społecznych. 
Przygotowanie, koordynowanie  

i tworzenie warunków do prowadze-
nia rewitalizacji, a także jej prowadze-
nie w zakresie właściwości gminy, sta-
nowią jej zadania własne. W celu 
opracowania diagnoz służących:  
wyznaczeniu obszaru zdegradowane-
go i obszaru rewitalizacji, sporządze-
niu albo zmianie gminnego programu 
rewitalizacji oraz ocenie aktualności  
i stopnia realizacji Gminnego Progra-
mu Rewitalizacji dla Gminy Szydłowiec 
Burmistrz Szydłowca przeprowadził 
analizy, w których wykorzystał  

 

obiektywne i weryfikowalne mierniki 
oraz metody badawcze dostosowane 
do lokalnych uwarunkowań. Diagnoza 
potwierdzająca spełnienie przez  

obszar zdegradowany i obszar rewita-
lizacji przesłanek ich wyznaczenia zo-
stała przedstawiona Radzie Miejskiej. 
Jako obszar do rewitalizacji, wymaga-
jący wsparcia wskazane zostały dwie 
jednostki przestrzenne Miasta  
Szydłowca: Stare Miasto z przyległymi 
ulicami oraz Osiedle Wschód. GPR 
został sporządzony według zasad  
zawartych w „Instrukcji dotyczącej 
przygotowania projektów rewitaliza-
cyjnych w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego dla Woje-

wództwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 oraz prefe-
rencji dla projektów mają-
cych na celu przywrócenia 
ładu przestrzennego”. 
Gminny Program Rewitali-
zacji Gminy Szydłowiec na 
lata 2016 – 2023 zawiera 
zmiany planowane w naszej 
przestrzeni publicznej służą-
ce  poprawie  życia  

mieszkańców, a także wynikające  
z tych zmian infrastrukturalnych,  
procesy przemian społecznych  
i ekonomicznych. 

- Gminny Program Rewitalizacji to ważny dokument, w którym 
wskazaliśmy miejsca wymagające działań gminy tj. np. moderni-
zacje i remonty budynków, a jednocześnie zawarliśmy w nim  
plany wdrożenia projektów o charakterze społecznym lub eduka-
cyjnym. Takie zintegrowane i kompleksowe działania, przyniosą 
trwałe korzyści dla mieszkańców naszej gminy, którzy byli zapra-
szani do konsultacji Gminnego Programu na każdym etapie jego 
przygotowywania – powiedział Burmistrz Szydłowca Artur 
Ludew.   
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7 FORUM ROZWOJU MAZOWSZA – wymiana informacji i doświadczeń 
Prezentacja gminy Szydłowiec na Stadionie Legii  
W dniach 16 - 17 listopada na Stadionie 
Legii w Warszawie odbyło się 7. Forum 
Rozwoju Mazowsza, którego organizato-
rem była Mazowiecka Jednostka Wdraża-
nia Programów Unijnych. Wydarzenie 
odbyło się pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 
i Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa 
Cyfryzacji. W Forum uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele lokalnych samorządów,  
a wśród nich Burmistrz Szydłowca Artur 
Ludew. 
Forum Rozwoju Mazowsza to najważniej-
sze w województwie mazowieckim wyda-
rzenie o charakterze konferencyjnym do-
tyczące rozwoju regionu. Poświęcone jest 
promocji funduszy unijnych, wymianie 
doświadczeń i dyskusjom o tym, jak 
wzmacniać innowacyjność i przedsiębior-
czość województwa. Tegoroczna  edycja 

składała się z kilkudziesięciu debat,  
prelekcji, warsztatów i spotkań networ-
kingowych w ramach stref tematycz-
nych: Smart City, Smart Business i Smart  
People. Uczestnicy szukali odpowiedzi 
na pytania: jak tworzyć inteligentne 
miasta, w jaki sposób zwiększyć innowa-
cyjność biznesu i jak skutecznie rozwijać 
kapitał ludzki. Podczas Forum lokalne 
samorządy, instytucje, a także firmy 
prywatne zorganizowały stoiska  
promocyjne. Również gmina Szydłowiec 
przygotowała ekspozycję o swoich walo-
rach  turystycznych, Piaskowcu Szydło-
wieckim i terenach inwestycyjnych.  
Stoisko Szydłowca obsługiwali pracow-
nicy Wydziału Informacji i Promocji oraz  
Wydziału Funduszy Strukturalnych.  
Delegacji szydłowieckiej towarzyszyli 
zawodnicy SKKK Mushin. 

- Forum Rozwoju Mazowsza było  
również okazją do promowania gmi-
ny. Prosiliśmy zwiedzających o wypeł-
nienie ankiet dotyczących preferencji 
turystycznych, a także zapraszaliśmy 
do odwiedzenia Szydłowca. Na stoisku 
gościliśmy m.in. Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Adama 
Struzika i Dyrektora Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych –  powiedziała Justyna Jezier-
ska naczelnik Wydziału Informacji  
i Promocji Urzędu Miejskiego  
w Szydłowcu. 
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Na Forum prezentowała  s ię również szydłowiecka f irma ‘’Bekon” 

Pokaz umiejętności szydłowieckiego klubu SKKK Mushin 

Zwie dzający wype łniali ank ie ty  
dotyczące preferencji turystycznych 

- Nasze stoisko cieszyło się dużym 
zainteresowaniem Mazowszan,  
a także mieszkańców innych regio-
nów Polski. Z odwiedzającymi  
rozmawialiśmy o potencjale naszej 
gminy, o dobrych praktykach w reali-
zowanych projektach, o partnerstwie 
publiczno prywatnym i o możliwo-
ściach finansowania przedsięwzięć  
w nowej perspektywie unijnej  
– powiedział burmistrz Szydłowca 
Artur Ludew. 

Rada Miejska przyjęła budżet na 2017 rok 
Budżet jest najważniejszym instru-
mentem działania samorządu  
i stanowi podstawę gospodarki fi-
nansowej gminy. 28 grudnia br. 
podczas ostatniej w 2016 roku sesji 
Rady Miejskiej w Szydłowcu doko-
nano głosowania, zatwierdzając 
jednogłośnie plan dochodów i wy-
datków gminy Szydłowiec na rok 
2017. Zanim przystąpiono do głoso-
wania Skarbnik Gminy Iwona Czar-
nota przedstawiła Budżet Gminy 
Szydłowiec na 2017 r. 
Plan dochodów budżetu zamyka się 
kwotą  67.159.769 zł. Plan wydat-
ków budżetowych gminy Szydło-
wiec na 2017 rok zamyka się kwotą  
67.760.068zł, w tym wydatki mająt-
kowe 6.545.503 zł. 
Radni zapoznali się także z decyzją 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
która pozytywnie zaopiniowała  

projekt budżetu. Również pozytywną 
opinię wydała Komisja Budżetu,  
którą przedstawiła jej przewodnicząca  
Dorota Jakubczyk. 
W dyskusji poprzedzającej głosowanie 
radni podkreślali, że zadania, które 
gmina realizuje są bardzo ważne i mają 
bezpośredni wpływ na poprawę  życia   

mieszkańców gminy. Wynik głosowa-
nia nad uchwałą budżetową był jed-
nomyślny. Wszyscy radni zagłosowali 
za przyjęciem budżetu gminy na rok 
2017.  
Burmistrz Artur Ludew podziękował 
tym, którzy pracowali nad gminnym 
planem dochodów i wydatków. 
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Jest Pani sołtysem już drugą kaden-
cję. To znaczy,  że  cieszy się Pani  
zaufaniem mieszkańców. 
 
Staram się na nie zasłużyć. Nie po-
dejmuję żadnych decyzji jednooso-
bowo, zawsze współpracuję z Radą 
Sołecką, zarządem OSP, staramy się 
wszystko konsultować z mieszkańca-
mi. Zawsze się cieszę, kiedy miesz-
kańcy z nami współpracują. Pomaga-
my sobie wzajemnie, dlatego mamy 
dobre efekty. 
 
A jakie są osiągnięcia sołectwa  
w ostatnim czasie? 
 
Sporo nam się udało. Z Funduszu 
Sołeckiego wybudowaliśmy deptak, 
łączący dwie strony wsi. Są tam ła-
weczki, wzdłuż deptaka posadziliśmy 
iglaki, jest plac zabaw. Szczególnie  
w lecie to ulubione miejsce mam  
z małymi dziećmi. Mogą tam się tam 

bezpiecznie bawić, uczyć się jeździć 
na rowerze, bo na deptaku nie ma 
ruchu. Cieszymy się, że udało się 
nam wspólnymi siłami, właśnie 
dzięki tej współpracy o której mówi-
łam, zrobić to porządnie i tanio. Za 
wybudowanie deptaka firma żądała 
60 tys. zł, a my sami zrobiliśmy 
wszystko za 16. tys. Ale na budowie 
zamiast koparek pracowali miesz-
kańcy z łopatami, a ja swoim samo-
chodem dowoziłam pracowników. 
Udało nam się też dostać o wiele 
taniej kostkę brukową.  
Dbamy też o naszą OSP. Remiza jest 
dla mieszkańców bardzo ważna,  
mamy tam dostępną dla wszystkich 
świetlicę z kuchnią i wyposażeniem, 
gdzie można robić zebrania i uro-
czystości, sprzęt nagłośnieniowy,  
w lecie dyżuruje tam pani opiekun-
ka. Młodzież gra tam w tenisa stoło-
wego, mamy też stoły bilardowe  
i siłownię, z której chętnie korzysta-
ją młodzi ludzie. Nasz remiza to  
nieomal mały, wiejski ośrodek  
kultury. 
 
A czy wykorzystujecie budżet  
obywatelski? 
 
Oczywiście! Z budżetu obywatelskie-
go powstał chodnik, a w przyszłym 
roku planujemy nowy, od skrzyżowa-
nia z ulicą Kościuszki do Zespołu 
Szkół im. KOP. Na razie zainstalowali-
śmy wzdłuż tej drogi cztery lampy 
solarne, sfinansowane z Funduszu 
Sołeckiego. W przyszłym roku  
kupimy następne. To ważne, bo  
dotychczas droga dojazdowa do wsi 
nie była dobrze oświetlona. 

INFORMACJE O NASZYCH SOŁECTWACH 

Co planujecie na przyszłość? 
 
Jest jeszcze bardzo dużo do  
zrobienia. Przede wszystkim 
chcielibyśmy mieć wreszcie kana-
lizację. Teraz gospodarstwa do-
mowe używają szamba, a to już 
jest przeżytek. W złym stanie są 
niektóre drogi. No i  przydałoby 
się boisko z prawdziwego zdarze-
nia. Są w wielu innych sołec-
twach, wiele jest w Szydłowcu,  
a nas jakoś pominięto. A przecież 
mamy przy OSP drużynę piłki  
nożnej, która zajmuje wysokie 
miejsca w różnych rozgrywkach,  
a nie ma gdzie trenować. Liczę  
na to, że uda się nam wspólnymi  
siłami, przy życzliwości władz, to 
jakoś załatwić.  
Następny problem powstał po  
wybudowaniu drogi serwisowej,  
prowadzącej od planowanej S7 
do huty szkła. Wzdłuż tej drogi, 
bardzo ładnej i dobrze oświetlo-
nej, nasi mieszkańcy mają działki. 
Wielu chciałoby się tam budować,  
a tymczasem grunty nie zostały  
odrolnione. Szkoda, bo wieś robi 
się coraz ładniejsza, znikają stare 
domostwa i powstaje wiele no-
wych. Sporo pięknych budynków 
powstałoby też przy tej drodze. 
Mam nadzieję, że w porozumie-
niu z Urzędem Miejskim uda się 
nam to załatwić. 
 
Bardzo Pani  dzi ę kuje my  
za wywiad.  Życzymy Pani  i miesz-
kańcom powodzenia w realizacji   
planów. 
 
 

Wola Korzeniowa to jedna z najstarszych miejscowości naszej gminy i powiatu. Pierwsze wzmianki o Szydłowieckiej 
Woli, bo tak się kiedyś nazywała, pochodzą z początku XV w. Wieś należała do klucza dóbr rodziny Szydłowieckich,  
a następnie Radziwiłłów. Obecnie sołectwo Wola Korzeniowa liczy ok. 500 mieszkańców. Znajduje się tam huta 
szkła, zakłady rzemieślnicze, remiza OSP, a także dwie zabytkowe figurki Matki Boskiej, pochodzące z początku XX w. 

Wywiad z Sołtysem Woli Korzeniowej 
Panią Barbarą Rogozińską 
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W spotkaniu uczestniczył Burmistrz 
Szydłowca Artur Ludew, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Marek Artur Koniar-
czyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Szydłowcu  
Wioletta Kucharska, dyrektor szkoły 
Danuta Gnat. Obecny był także, jak co 
roku, ks. dziekan Adam Radzimirski, 
który odmówił wigilijną modlitwę. 
Po przełamaniu się opłatkiem i wspól-
nym posiłku wigilijnym dla zebranych 
wystąpiły dzieci z klasy III i IV, prezen-
tując wzruszające, przygotowane pod 
kierunkiem nauczycieli z PSP nr 1  
widowisko jasełkowe zatytułowane 
"Tak! On jest Królem". Goście długo 
cieszyli się świątecznym nastrojem  
i wspólnym śpiewaniem kolęd. 

Spotkanie wigilijne w PSP nr 1 
Jak co roku, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego, odbyło się 19 grudnia spotkanie wigilij-
ne, organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób samotnych, będących w trudnej sytuacji 
materialnej, potrzebujących wsparcia i świątecznego ciepła.  

20 grudnia w szydłowieckim zamku, na zaproszenie Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Marka Artura Koniarczyka spotkali się na wigilijnym opłatku szydłowieccy samorządowcy  i licznie  
zaproszeni goście.  

Obecni byli samorządowcy, przedsta-
wiciele instytucji, zakładów pracy, 
dyrektorzy szkół, sołtysi, przedstawi-
ciele stowarzyszeń, służb munduro-
wych oraz rady: seniorów, gospodar-
cza i młodzieżowa. 
Burmistrz Artur Ludew złożył zgroma-
dzonym gościom serdeczne życzenia 
świąteczne. Świąteczne życzenia  

w imieniu całej Rady Miejskiej złożył 
również Przewodniczący Marek Artur 
Koniarczyk. Radny Marek Plewa  
odczytał fragment Ewangelii według 
św. Łukasza, a ksiądz dziekan Adam 
Radzimirski odmówił modlitwę i po-
błogosławił wigilijny stół. Złożył także 
życzenia w imieniu wszystkich szydło-
wieckich duchownych. 

Zamkową Wigilię uświetniły nastrojo-
we kolędy i występy artystyczne 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Jana III Sobieskiego  
w Szydłowcu, a następnie zespołu 
śpiewaczego „Fantazja”.  
Po występach uczestnicy spotkania 
podzielili się opłatkiem i złożyli sobie 
życzenia świąteczne i noworoczne. 
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Hołd walczącym o niepodległość  
Ojczyzny wspólnie z mieszkańcami  
Szydłowca oddał także poseł Leszek 
Ruszczyk, członek Zarządu  Wojewódz-
twa Mazowieckiego Rafał Rajkowski 
oraz radni sejmiku mazowieckiego 
Agnieszka Górska i Zbigniew Gołąbek, 
samorządowcy: starosta szydłowiecki  
Włodzimierz Górlicki oraz radni powia-
tu z przewodniczącą Rady Anitą Gołosz, 
burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz 
radni miejscy z przewodniczącym Rady 
Markiem Arturem Koniarczykiem. 
Obchody rozpoczęły się Mazurkiem 
Dąbrowskiego odegranym przez  
Miejską Orkiestrę Dętą pod batutą 
Henryka Kapturskiego. Następnie prze-
maszerowano do szydłowieckiej fary, 
gdzie odprawiona została msza święta 
koncelebrowana w intencji Ojczyzny  
i Tych, którzy oddali życie broniąc jej 
granic. 
Po mszy uroczyście przemaszerowano 
pod pomnik Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Miejska Orkiestra Dęta odegra-
ła Rotę, a następnie zebrani odmówili 
modlitwę, której przewodził ks. dzie-
kan Adam Radzimirski. Burmistrz  

Szydłowca Artur Ludew przypomniał rys 
historyczny zdarzeń sprzed 98 lat  
podkreślając, że odbudowa państwa  
polskiego nie była łatwym zadaniem. 
Udało się to jednak osiągnąć, ponieważ 
pomimo wielu różnic, wszystkich Pola-
ków łączyła jedność, miłość do Ojczyzny. 
Głos zabrał także Komendant Główny 
Związku Strzeleckiego Roman Burek, 
który przypomniał okoliczności powsta-
niaw Szydłowcu pomnika i skweru Józe-
fa Piłsudskiego. Kilka zdań do zgroma-
dzonych skierował również ks. Józef  

Węglicki, który z nostalgią wspominał 
swojego stryja ks. Jana Węglickiego, 
proboszcza parafii św. Zygmunta  
w latach 1938 -1957 i podziękował za 
godne uczczenie święta niepodległo-
ści i przekazywanie patriotycznych  
wartości młodym pokoleniom. 
Następnie delegacje oddały hołd 
składając pod pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego biało-czerwone wiązan-
ki kwiatów. Na zakończenie Miejska 
Orkiestra Dęta odegrała patriotyczne 
pieśni legionowe. 

Patriotyczne uroczystości odbyły się w Szydłowcu z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  
11 listopada na Rynku Wielkim licznie zebrali się mieszkańcy, poczty sztandarowe, oddział Strzelców, komba-
tanci oraz delegacje instytucji i organizacji, aby razem wziąć udział  w tym szczególnym narodowym święcie.  
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Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego  
9 grudnia w Szydłowcu świętowano Złote Gody. Trwałość rodziny, miłość i zrozumienie zostały docenione przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej, który przyznał medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” szesnastu parom z naszej gminy. 

Obchody wyjątkowej rocznicy 50 – lecia 
pożycia małżeńskiego, rozpoczęła msza 
w intencji Jubilatów. Księża odprawiają-
cy eucharystię: dziekan Adam Radzimir-
ski, wicedziekan Zenon Ociesa i rezy-
dent Bogusław Mleczkowski gratulowa-
li jubilatom pięknej rocznicy oraz życzyli 
wielu łask bożych na kolejne lata.  
Po mszy wszyscy świętujący udali się do 
Zamku. W murach SCK, w imieniu  
Burmistrza Szydłowca jubilatów przywi-
tała Magdalena Szymczyk – Naczelnik 
Urzędu Stanu Cywilnego, która zaprosi-
ła do obejrzenia programu artystyczne-
go zatytułowanego „Jesteś w moim 
sercu”. Przedstawienie o miłości w wy-
konaniu uczniów PSP nr 1 w Szydłowcu, 
których przygotowywała wicedyrektor 
szkoły Grażyna Olesińska, zostało bar-
dzo ciepło przyjęte przez publiczność. 
Wzruszającym momentem jubileuszu 
był akt dekoracji medalami, który został 
poprzedzony życzeniami złożonymi 
przez Burmistrza Artura Ludwa.  
Ks. Adam Radzimirski wręczył Pamiątki  
50 – lecia Zawarcia Związku Małżeńskiego.  

Odznaczenia otrzymali: Berus Kazimierz i Teresa, Domaszewicz Zygmunt i Kazimiera 
Stanisława, Duda Roman i Zofia, Grzybowski Stanisław i Bożena, Gubała Stanisław  
i Aleksandra, Jankowski Władysław i Krystyna, Kaleta Józef i Teresa Józefa, Klimek 
Czesław i Ewa, Mieszkuć Edward i Jadwiga, Nowocień Józef i Danuta, Orzechowski 
Tadeusz i Alfreda, Płusa Ireneusz i Czesława, Stefański Bolesław i Zofia, Stryjkowski 
Marian i Stefania, Strzecha Jan i Teresa, Wiśniewski Tadeuszi Janina. W uroczystości 
50-lecia pożycia małżeńskiego udział wzięło trzynaście par małżeńskich.  
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Orszak Trzech Króli 
6 stycznia 2017r. po raz trzeci ulicami Szydłowca przeszedł Orszak Trzech Króli.  Nie zabrakło ciekawych scen,  
kolorowo udekorowanych najmłodszych przedstawicieli oświatowych placówek Szydłowca i okolic, wspaniałej  
uroczystości towarzyszyły również zwierzęta. Kolorowy korowód wielbiący Boga poprzedziła msza św. odprawiona 
w szydłowieckiej farze. Orszak zakończył się na Rynku Wielkim, gdzie ks. dziekan Adam Radzimirski odczytał  
uroczyście słowa Ewangelii, a następnie udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.  
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W sylwestrową noc na szydłowieckim rynku było głośno i radośnie. Kilkaset osób zgromadzonych wokół sceny  
ustawionej przed Ratuszem, bawiło się przy muzyce zespołu „Tacy Sami”. Znane i lubiane przeboje polskich gigantów 
rocka, a także zagraniczne hity były żywiołowo przyjęte przez publiczność. A warto podkreślić, że Nowy Rok  
na szydłowieckim Rynku witali mieszkańcy w różnym wieku.  
Kilka minut przed północą noworoczne życzenia złożył Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, który przypomniał,  
że sylwestrowe spotkania na Rynku to wspaniała tradycja warta kontynuowania. Burmistrz życzył wszystkim radości, 
miłości, zdrowia i uśmiechu, aby ten nowy, 2017 rok był wyjątkowy, pełen trafionych decyzji i przyniósł spełnienie ma-
rzeń. Jak na sylwestrową noc przystało nie zabrakło efektownego pokazu fajerwerków. Powitanie Nowego Roku na 
Rynku Wielkim w Szydłowcu zorganizował Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego. 



Picie alkoholu wiąże się z ryzykiem szkód zdrowotnych i społecznych. Większość z nas nie odczuwa negatywnych 
skutków spożywania alkoholu, ale może masz w swoim otoczeniu kogoś, kogo podejrzewasz o problemy alkoholowe. 
Może jest to osoba z rodziny, przyjaciel czy bliski znajomy? Prawdopodobnie zastanawiasz się, co mógłbyś dla niego 
zrobić, czy jest sposób, aby mu pomóc.  

Szukasz pom oc y, pora dy? Nie wiesz jak przeciwdzia łać  problemowi?   
Zapraszam y na  rozm owę -  ul. Staszica 3a, Sz ydłowiec, te l. (48) 617 86 58 

 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
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Szydłowiecki Taniec z gwiazdami  
12 listopada w  hali ZS im. Jana Pawła II odbyła się już po raz drugi szydłowiecka wersja programu „Taniec  
z Gwiazdami”. Impreza miała cel charytatywny. By zagłosować na swoich faworytów, należało przekazać drobne pie-
niądze, a uzbierana kwota została przekazana na fundusz stypendialny dla podopiecznych Fundacji Strefa JP2.  
W drugiej edycji imprezy triumfowali Ksiądz Adrian Jakubiak oraz Wiktoria Malmon. Zebrano łącznie ponad 13.000 zł. 

W tanecznym boju zmierzyli się:  
Magdalena Nowacka (dyrektor Żłobka Miej-
skiego), w parze z Wiktorem Kasprzykiem, 
Agnieszka Górska (radna sejmiku wojewódz-
twa mazowieckiego)  w parze z Mateuszem 
Michalkiewiczem, Agnieszka Banaszczyk 
(właścicielka kwiaciarni, wolontariuszka)   
w parze z Jakubem Jaworskim, ks. Adrian 
Jakubiak (wikary parafii w Szydłówku)  
w parze z Wiktorią Malmon, Marek Plewa 
(radny miejski, przedsiębiorca)  w parze  
z Julią Jaworską oraz Marcin Pawlak 
(rzemieślnik, przedsiębiorca) w parze  
z Darią Wrzesień. 

Burmistrz Artur Ludew udzielił wywiadu 
dla Radia Plus. Burmistrz mówił, że był to 
rok pracowity i pełen nowych wyzwań.  
- Przekonałem mieszkańców, że mają 
wpływ na to, co się dzieje w mieście.  
Powołaliśmy Radę Seniorów, Radę  
Młodych i Radę Gospodarczą. Pomagamy 
potrzebującym. Prowadzimy m.in. jadło-
dajnię - mówił burmistrz Ludew, z którym 
rozmawiał Radosław Mizera. Wywiadu 
można posłuchać na stronie Radia Plus.  

Dzień Pracownika Socjalnego  
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się uroczyste spotkanie 
osób, które w gminie Szydłowiec zawodowo zajmują się pomocą potrze-
bującym. Była to chwila relaksu integrująca gminne środowisko pracow-
ników socjalnych oraz sposobność do rozmów nie tylko na tematy zawo-
dowe. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk, którzy w imieniu 
samorządu gminnego przekazali na ręce Wioletty Kucharskiej dyrektorki 
Miejskiego Ośrodka Pomocy w Szydłowcu kwiaty i życzenia . 
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I  miejsce — posesja Waldemara Lesiaka z Jankowic 

Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą dekorację  
świąteczną w gminie Szydłowiec. W dniu 29 grudnia 2016 
roku Komisja dokonała objazdu po posesjach zgłoszonych  
do konkursu. 5 stycznia 2017r. Burmistrz Szydłowca Artur 
Ludew wręczył laureatom nagrody pieniężne.  

III miejsce — posesja p. Martyny Gołąbek z Szydłowca 

II miejsce — posesja p. Anny Grzyb z Wysocka 

I  miejsce — balkon p. Gawędów  

 I miejsce — balkon p. Małgorzaty Ozimek 
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Ceremonię otworzył dźwięk trombity. 
Na instrumencie zagrał Zbigniew Wałach 
– słynny muzykant z Beskidu Śląskiego, 
ale także twórca instrumentów z regionu 
(gajd, piszczałek, gęśli, trombit, rogów 
pasterskich), laureat II nagrody w kon-
kursie. Nagrody przyznane w V Ogólno-
polskim Konkursie na Budowę Ludowych 
Instrumentów Muzycznych osobiście 
odebrało 19 twórców, w tym jedni z naj-
starszych i najbardziej uznanych  
mistrzów: Pan Stanisław Wyżykowski  
z Haczowa na Podkarpaciu – budowniczy 
liry korbowej, Pan Jerzy Walkusz z Hopo-
wa na Kaszubach – słynny budowniczy 
diabelskich skrzypiec, burczybasów  
i innych instrumentów z regionu. 
Trzech laureatów przybyło ze swoimi 
kapelami. Mateusz Raszewski spod Po-
znania (laureat nagrody specjalnej za 
zestaw instrumentów) zagrał na skrzyp-
cach wraz z basami muzykę z okolic Kali-
sza, Tomasz Kiciński (laureat pierwszej 
nagrody za dudy wielkopolskie) wraz  
z dudziarską kapelą „Manugi” zaprezen-
tował utwory z okolic Bukówca,  
a kapela rodzinna Piotra Majerczyka nie-
mal rozniosła mury zamkowe siłą brzmie-

Warsztaty  
budowy gwizdków  

w Muzeum Instrumentów  
Ludowych  

Finał V Ogólnopolskiego Konkursu  
na Budowę Instrumentów 

nia muzyki podhalańskiej. 
Żywa muzyka towarzyszyła także  
gościom zwiedzającym wystawę. Na 
fujarze i dwojnicy grał Krzysztof Siuty 
„Sęk”, a przy gablocie z dudami sponta-
nicznie zaśpiewały córki Piotra Majer-
czyka przyśpiewkę „Zadudaj dudasku 
na moim sałasku”. 
Wspólne muzykowanie, które nastąpiło 
po części oficjalnej wydarzenia,  
w szydłowieckiej restauracji„Lodownia” 
połączyło nawet oddalone od siebie 
Kaszuby i Podkarpacie, Mazowsze  
i Podhale, a zdolnością improwizacji 
popisali się także Wielkopolanie. 
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze 
środków finansowych Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego, we współpracy ze Stowarzysze-
niem Twórców Ludowych Zarząd  
Główny w Lublinie i Fundacją „Cepelia” 
Polska Sztuka i Rękodzieło. 
Wystawa pokonkursowa będzie otwar-
ta do końca marca 2017 roku. Przez 
cały ten czas będzie można zapoznać 
się z aktualnym instrumentarium  
z 10 województw Polski.  

Otwarcie wystawy „Warsztat, materia, dźwięk” 9 grudnia w Muzeum  
Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu było finalizacją  
V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycz-
nych ogłoszonego w kwietniu 2016 roku. Była to również okazja  
do spotkania z budowniczymi ludowych instrumentów muzycznych i mu-
zyką tradycyjną z reprezentowanych przez nich regionów Polski. Były prze-
mówienia, gratulacje, rozdanie nagród laureatom i dużo dobrej muzyki. 

W środę 14 grudnia jedna z komnat 
zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów 
w Szydłowcu zamieniła się w pra-
cownię ceramiczną.  Przez cały 
dzień grupy uczniów drugich, trze-
cich i czwartych klas z Publicznych 
Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Szy-
dłowcu oraz  Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Bardzicach z przeję-
ciem i pracowicie tworzyły gwizdki 
gliniane. Nieforemne bryłki gliny 
stopniowo przyjmowały postać 
ptaszków. Zachwyt dzieci wywołało, 
gdy okazało się, że wykonane przez 
nie ptaszki wydają dźwięk, identycz-
nie jak te „prawdziwe” kupowane 
na stoiskach targów sztuki ludowej  
i kramach kiermaszowych. 
Zajęcia warsztatowe budowy naj-
prostszych narzędzi dźwiękowych 
prowadzili Anna i Rajmund  
Kicmanowie, zajmujący się cerami-
ką od ponad 20 lat. Państwo Kicma-
nowie znaleźli się w gronie laure-
atów V Ogólnopolskiego Konkursu 
na Budowę Ludowych Instrumen-
tów Muzycznych. Ich wyroby cieszą 
się powodzeniem wśród kolekcjone-
rów, prezentują je w galeriach  
i „Cepelii”. Wytworzone przez 
nich  gliniane „cacka” podziwiać 
można także w szydłowieckim mu-
zeum. To pod ich kierunkiem i czuj-
nym okiem prawie 80 dzieci stworzy-
ło swój pierwszy prawdziwy gwizdek 
gliniany. Artyści zabrali wykonane  
i podpisane przez dzieci ptaszki  do 
wypalenia w swojej podwarszawskiej 
pracowni. Gwizdki po wysuszeniu  
i wypaleniu trafią do ich autorów za 
pośrednictwem Muzeum.  
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25 i 26 listopada 2016r. gościliśmy 
dziennikarzy Programu 1 PR Monikę 
Tarkę i Roberta Kilena – autorów  
audycji „Jedyne takie miejsce”, którzy 
tym razem szukali odpowiedzi na  
pytania: kiedy na szydłowieckim  
zamku straszy biała dama, co można 
znaleźć w wykutych w piaskowcu  
tunelach i skąd się wzięła nazwa  
miasta.  
Radiowa Jedynka nadawała na żywo  
z szydłowieckiego zamku. Gośćmi 
programu byli: Artur Ludew  
- burmistrz Szydłowca, Irena Przyby-
łowska-Hanusz, Anna i Mirosław  
Orliccy, Ireneusz Szklarski, zespół 
Zdziechowianki, Zbigniew Matla, 
Henryk Kapturski z członkami orkie-
stry, Roman Burek, Anna Jakubczyk, 
Aneta Oborny i Monika Sadura. 

 
Niespełna trzy tygodnie wcześniej  
7 listopada Szydłowiec odwiedziła 
ekipa podróżniczego programu  
popularyzującego wiedzę o Polsce, 
emitowanego w TVP1, a zatytułowa-
nego "Zakochaj się w Polsce". Tomasz  
Bednarek – aktor znany widzom TVP1 
m.in. z telenoweli „Klan”, odwiedza 
ciekawe miejsca w wielu zakątkach 
kraju. 
Prowadzący jest postacią wszędobyl-
ską i bardzo dociekliwą. Na szlaku 
swoich podróży rozmawia z osobami, 
które doskonale znają historię  
prezentowanych miejsc i zabytków. 
Dociekliwość prowadzącego w połą-
czeniu z ogromną wiedzą jego  
rozmówców tworzy wciągającą, 
barwną opowieść o polskiej historii, 
kulturze, architekturze oraz obyczajo-
wości. Taki zapewne będzie również 
program o Szydłowcu. 
 Już dziś zapraszamy  do obejrzenia 
programu, a o terminie emisji  
poinformujemy na naszej stronie  
internetowej oraz urzędowym profilu 
Fb. 
 

Ogólnopolska rozgłośnia radiowa zainteresowała się naszym miastem i  okolicą. Za pośrednictwem Polskiego 
Radia wiele osób z kraju i  świata usłyszało o Szydłowcu. Programy o Szydłowcu, emitowane w ogólnopolskich 
mediach to świetna promocja miasta i kolejny krok w stronę rozwoju gminnej turystyki. 

O Szydłowcu w radiu i telewizji 
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Rozstrzygnięto konkurs „I love Szydłowiec” 

Ponad 1000 głosów zostało oddane w wakacyjnej zabawie na najfajniejsze zdjęcie z naklejką „I love Szydłowiec”. 
Burmistrz Artur Ludew wspólnie z Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji Justyną Jezierską podziękowali uczestnikom  
konkursu i pogratulowali zwycięzcom. Miejsce I zdobyło zdjęcie nadesłane przez Michała Szymkiewicza –285 głosów. Miejsce  
II zajęło zdjęcie zgłoszone do konkursu przez Siostrę Magdalenę ze świetlicy Nazaret – 216 głosów. Miejsce III wywalczyła  
fotografia nadesłana na przez Sylwię Pietras - Wolską – 186 głosów. Nagrodzono również fotografię wykonaną w najdalszym 
zakątku świata – zdjęcie zrobione w Chorwacji przez Annę Tokarską z ZS im. Jana Pawła II.  

Dla wszystkich uczestników konkursu czekała w gabinecie  
Burmistrza słodka niespodzianka  

# Mordor – I miejsce  

Szydłowiec w Tatrach – III miejsce  

Kochamy nasz piękny Szydłowiec – II miejsce  



Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej 
aktywnie włączyła się w Ogólnopolską 
Akcję pod nazwą "Szlachetna Paczka".  
W okresie od 7 do 9 grudnia2016r. ucznio-
wie i rodzice zgromadzili artykuły żywno-
ściowe w kwocie ok. 1180 zł. Dyrektor, 
nauczyciele i pracownicy obsługi także 
aktywnie włączyli się w akcję i zebrali kwo-
tę 620 zł, za którą zakupiono niezbędne 
produkty potrzebne wybranej rodzinie.  
Łączna wartość "Szlachetnej Paczki"  
wyniosła ok. 1800 zł. W dniu 10 grudnia 
2016r. zebrane artykuły dyrektor, ucznio-
wie pod opieką pani Anny Adamiec prze-
kazali do sztabu "Szlachetnej Paczki".   
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Szkoła w Wysokiej włączyła się w „Szlachetną Paczkę” 

Zielono wokoło – zajęcia w ramach programu własnego 
„Zdrowo – Kolorowo” w PSP2 w ZS im. Jana Pawła II 

2 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół  
w Majdowie, odbył się VI Gminny Kon-
kurs Wiedzy o AIDS/HIV w kategorii 
klas gimnazjalnych. W konkursie 
uczestniczyło dwudziestu trzech 
uczniów z: Publicznego Gimnazjum  
w Majdowie, Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Szydłowcu i Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Szydłowcu. 
Duży sukces odnieśli uczniowie szydło-
wieckiego „Kopernika”. Pierwsze miej-
sce zajęła Magdalena Firlej z klasy 2d, 
zaś trzecie Małgorzata Marszałek  
z klasy 2c. Miejsce drugie zajęła Wikto-
ria Głuch uczennica PG nr 1 w Szydłow-
cu. Nagrodzonym serdecznie gratuluje-
my. Organizatorem konkursu był Marek 
Artur Koniarczyk przy współudziale 
Gminnej Komisji Przeciwdziałania  
Problemów Alkoholowych i Narkomanii  
w Szydłowcu. 

Gminny Konkurs  
Wiedzy o AIDS 

odżywczych owoców. Kolejnym  
stałym punktem zajęć była prezenta-
cja multimedialna, z której uczniowie 
poznali zielone owoce trudno  
dostępne w naszych sklepach, o cie-
kawych kształtach i nazwach, m.in.  
o chlebowcu, jabłku budyniowym. 
Nie zabrakło też degustacji zielonego 
– dzieci smakowały awokado, piły sok 
z kiwi. Na zakończenie zajęć pierw-
szaki pokolorowały kolejną stronę 
swojej książeczki o zdrowiu, nato-
miast zadaniem trzecioklasistów było 
wykonanie kart pracy z zadaniami 
utrwalającymi wiadomości oraz wy-
konanie kart o owocach i warzywach 
do gazetki o zdrowiu. Już niebawem 
kolejne zajęcia w innym kolorze. 

W klasach pierwszych oraz trzecich 
szkoły podstawowej naszej szkoły  
w ostatnim tygodniu listopada odbyły 
się zajęcia edukacyjne w kolorze Zielo-
nym w ramach programu własnego 
„Zdrowo Kolorowo”.  
Zajęcia w klasach pierwszych rozpoczę-
ła pani Justyna Kłosowska - logopeda 
szkolny, czytając dzieciom bajkę tera-
peutyczna pt. „Witamina C”. W kla-
sach trzecich bajkę dla uczniów prze-
czytały wychowawczynie. Później dzie-
ci omówiły dokładnie treść tekstu. 
Szczególną uwagę dzieci skupiła infor-
macja dotycząca zawartości witamin  
w poszczególnych owocach. Rozszerzy-
ły swoje dotychczasowe wiadomości, 
dowiedziały się więcej wartościach 

Urząd Miejski i Rada Miejska w Szydłow-
cu również włączyły się w akcję  
„Szlachetna Paczka” i przekazały paczkę  
o wartości ponad 3 tys. zł.   
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JULIA LAUREATKĄ  
REGIONALNEGO KONKURSU 

EKOLOGICZNEGO 

WIELKI SUKCES OLI 
Uczennica klasy 3c Publicznego 
Gimnazjum nr. 2 im. Mikołaja 
Kopernika  Aleksandra Lasek  
zakwalifikowała się do III etapu 
(wojewódzkiego) konkursu z języ-
ka angielskiego organizowanego 
przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty w Warszawie. Ostatni 
etap konkursu odbędzie się 19 
stycznia 2017r. w Warszawie. 
Nauczycielem uczącym Olę jest 
pani Magdalena Figarska. 

W XIV edycji konkursu ekologicz-
nego „Czystym powietrzem oddy-
chajmy, ŚMIECI NIE SPALAJMY!” 
wzięło udział ponad 2100 
uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów  z Mazowsza. 
W dniu 8 grudnia 2016 r. w sie-
dzibie Delegatury Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego została wyróżnio-
na jako jedyna gimnazjalistka w II 
regionalnym etapie tego konkur-
su uczennica PUBLICZNEGO GIM-
NAZJUM NR 2 im. Mikołaja  
Kopernika w Szydłowcu - Julia  
Kliszewska z klasy 2c. Opiekunem 
konkursu była pani Agnieszka 
Zaręba. 

„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi” – pod 
takim hasłem odbył się 15 grudnia 2016r.  
I Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek  
w Zespole Szkół im. bp. Jana Chrapka  
w Majdowie. Honorowy patronat nad kon-
kursem objęli Radni Rady Miejskiej w Szy-
dłowcu - p. Dorota Jakubczyk i p. Arka-
diusz Sokołowski. W przedświątecznej 
atmosferze, pełnej ciepła i radości, młodzi 
wykonawcy szkół prezentowali najpięk-
niejsze polskie kolędy i pastorałki. W kate-
gorii szkół podstawowych I miejsce zajęły 
uczennice klasy 4s: Zuzanna Kopycka,  

Sonia Łyżwa, Antonina Palmowska, 
Laura Ziętkowska, które wykonały 
nastrojową pastorałkę pt. „Kołysanka 
dla Dzieciątka”, natomiast Alicja Mo-
siołek – uczennica klasy 5a pieśnią pt. 
”Znak Pokoju” wywalczyła II nagrodę.  
W kategorii szkół gimnazjalnych  
i miejsce zdobyła Natalia Bielecka -
uczennica klasy 2a, zaśpiewała 
współczesną pastorałkę „Cicho, cicho 
Pastuszkowie”. Uczennice do konkur-
su przygotowała nauczycielka muzyki 
p. Danuta Klepaczewska.  

Food, Cooking & Recipes - uczniowie klasy drugiej Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. J. Kusocińskiego w Sadku przystąpili do międzynarodowego projektu kulinarne-
go. Celem działań jest poznawanie nawyków kulinarnych, jakie dominują w krajach 
europejskich oraz promowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci. W projekcie  
biorą udział uczniowie z czterech państw: Włoch, Turcji, Słowacji oraz Polski.  

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek  
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17.11.2016r. w ZS im. Jana Pawła II  
w Szydłowcu przebiegał pod kątem 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Akcję poprzedził przemarsz prawie 150 
uczniów ulicami miasta pod hasłem 
„Świeć przykładem, załóż odblask”. 
Wszyscy uczestnicy marszu wyposaże-
ni byli w kamizelki i elementy odbla-
skowe, nieśli transparenty specjalnie 
przygotowane na tę uroczystość. 
Chcieli zwrócić uwagę kierowcom na 
pieszych – niechronionych uczestni-
ków ruchu drogowego. Zachęcali do 
noszenia elementów odblaskowych, 
które niejednokrotnie mogą uratować 
życie. Przemarsz przygotowała  
nauczycielka Justyna Pisarek razem  
z uczennicami, które realizują projekt 
„B&N, czyli bezpieczny i niechroniony 
uczestnik ruchu drogowego”.  
Po powrocie do szkoły na uczniów 
czekały kolejne atrakcje.  
Monika Kuchcik z Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Rado-
miu przekazała kilka słów na temat 
kampanii „Jesteś widoczny, jesteś  
bezpieczny".  

 

20 listopada po raz trzeci w Polsce  
uroczyście obchodziliśmy Ogólnopolski 
Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej 
sprawie, na wniosek Rzecznika Praw 
Dziecka, podjął 7 listopada 2014 roku 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, aby 
uświadomić, że dzieci mają swoje pra-
wa i powinny wiedzieć, jak z nich korzy-
stać, a dorosłym przypomnieć, że mają 
tych praw przestrzegać. 
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 
obchody tego święta trwały niemalże 
tydzień. Wychowawcy na godzinach 
wychowawczych przeprowadzili dysku-
sje i debaty o prawach dzieci. Owocem 
tych rozmów były piękne rysunki wyko-
nane przez maluchy z klas I-III oraz  
plakaty i transparenty, przygotowane 
przez uczniów z klas starszych, promu-
jące prawa dzieci z całego świata.  
18 listopada wszystkie rysunki zostały 
wyeksponowane na korytarzach i udo-
stępnione rodzicom oraz uczniom. 

oraz oglądającym z ciekawością pochód 
mieszkańcom Szydłowca, że ”Dziecko to 
także człowiek, tyle, że jeszcze mały”. 
Organizatorem obchodów był Samorząd 
Uczniowski z opiekunami Moniką   
Michalską i Barbarą Gutowską. 

Kulminacyjnym punktem obchodów był 
przemarsz uczniów szkoły  w  dniu  
21 listopada ulicami Szydłowca pod 
Urząd Miejski, gdzie dzieci spotkały się  
z burmistrzem Arturem Ludwem. 
Uczniowie przypomnieli Burmistrzowi 

poprowadzili zajęcia przygotowujące 
młodzież do udzielania pierwszej po-
mocy przedlekarskiej na fantomach do 
resuscytacji krążeniowo - oddechowej. 
Policjanci: asp. sztabowy Piotr Zięba  
i sierż. Marlena Skórkiewicz z Komendy 
Powiatowej Policji w Szydłowcu omó-
wili zagrożenia przedstawione w filmie 
„…tak, chcę być bezpieczny”. 
Wszyscy uczniowie, oprócz zdobytej 
wiedzy, otrzymali upominki w postaci 
elementów odblaskowych, dzięki któ-
rym będą bardziej widoczni na drogach, 
a tym samym bardziej bezpieczni. 

To kampania społeczna prowadzona 
przez samorząd województwa mazo-
wieckiego wspólnie z wojewódzkimi 
ośrodkami ruchu drogowego.  Do akcji 
aktywnie włączyła się również policja  
i straż z Szydłowca. Radomski WORD 
przygotował dla uczniów na hali rowe-
rowy tor przeszkód, na którym ucznio-
wie mogli sprawdzić swoje umiejętności 
pod okiem pracowników Ośrodka  
Ruchu Drogowego. Strażacy z JRG  
Komendy Państwowej Straży Pożarnej  

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” 
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20 listopada 2016 roku w Końskich 
rozegrał się III Ogólnopolski Turniej 
Karate Kyokushin o Puchar Ziemi 
Koneckiej, w której wystartowało 
ponad 390 zawodników z 30 drużyn 
w tym 32 osoby z SKKK MUSHIN  
w Szydłowcu. Zawodnicy startowali 
we wszystkich kategoriach wago-
wych i wiekowych, w tym 3 osoby po 
raz pierwszy w kategorii senior  
- pierwszy start. 
Turniej odbywał się jednocześnie na 
3 matach w konkurencji kumite.  

Kolejne medale  
dla SKKK MUSHIN 

SKKK MUSHIN w Szydłowcu zajął  
4 miejsce drużynowo, co jest niebywa-
łym sukcesem. W sumie zawodnicy 
szydłowieckiego klubu stoczyli 31 walk 
wygranych i przywieźli 8 medali w tym 
2 złote i 6 srebrnych! Wyrazy uznania 
należą się zawodnikom Tomaszowi 
Żuchowskiemu oraz Grzegorzowi Ma-
jowi z kat. Seniorzy - pierwszy start za 
super walki, twarde, opanowane od-
znaczające się bardzo dobrą techniką 
co nie uszło uwadze innych bardziej 
doświadczonych zawodników oraz 
trenerów.  
Niebywałym sukcesem okazał się fakt, 
iż nasz zawodnik Mikołaj Bąk został 
uhonorowany medalem dla Najlepsze-

go Zawodnika Turnieju! Wspaniałe 
wyniki szydłowieckich zawodników są 
oznaką ciągłego rozwoju, postępu nie 
tylko walczących, ale całej kadry  
trenerskiej co powinno napawać 
dumną wszystkich mieszkańców, 
gdyż Szydłowiec znany jest w całej 
Polsce. Wyrazy wdzięczności należą 
się także Panu Burmistrzowi Arturowi 
Ludwowi za użyczenie autobusu na 
wyjazd reprezentacji Szydłowca na 
Turniej. 
Medaliści: 
Złoto: Mikołaj Bąk, Adrian Winecki, 
Srebro: Szymon Nowak, Piotr Pysiak, 
Adam Bąk, Tomasz Żuchowski,  
Mariusz Piwowarczyk, Klaudia Maj. 

18 listopada 2016 r. w Publicznym 
Gimnazjum w Mirowie odbyły się 
zawody powiatowe w unihokeju 
chłopców. Organizatorem zawo-
dów był Koordynator Powiatowego 
Szkolnego Związku Sportowego 
Andrzej Koniarczyk. W zawodach 
uczestniczyło 6 drużyn chłopców. 
Po emocjonujących zawodach  
zawodnicy PG 2 Szydłowiec zajęli  
I miejsce i awansowali do finałów 
międzypowiatowych. 
W meczach grupowych drużyna PG 
2 Szydłowiec zremisowała 0-0  

z drużyną PG Jastrząb i 1-1 z PG Chle-
wiska (w rzutach karnych zwyciężyła  
2-1) i zajęła I miejsce w grupie II. 
W meczu półfinałowym nie dała żad-
nych szans drużynie PG 1 Szydłowiec 
zwyciężając 3-0. W finale, z gospoda-
rzami PG Mirów, po bardzo zaciętym 
meczu w regulaminowym czasie padł 
wynik bezbramkowy. W rzutach kar-
nych wygrała drużyna PG 2 Szydło-
wiec 2-0. 
Końcowa kolejność chłopców: 1. PG 2 
Szydłowiec, 2. PG Mirów, 3. PG 1  
Szydłowiec, 4. PG Chlewiska, 5. PG 
Jastrząb, 6. PG Orońsko. 
Drużynę unihokeja chłopców PG 2 
Szydłowiec reprezentowali następują-
cy zawodnicy: Nikodym Krzysztof,  

Litwin Kacper, Sobieraj Piotr, Bieniek 
Krystian, Mech Łukasz, Nowocień  
Norbert, Laskowski Patryk, Adamczyk 
Przemysław, Niewola Jakub, Sen  
Patryk, Zapalski Karol. 
Opiekunem drużyn dziewcząt i chłop-
ców PG 2 Szydłowiec był mgr Marek 
Artur Koniarczyk.  

„KOPERNIK” najlepszy  
w unihokeju chłopców 
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10 grudnia 2016r. na hali w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Szydłowcu zmierzyły 
się drużyny ministrantów z: Bliżyna, 
Wierzbicy, Radomia, Skarżyska, Jasieńca 
Iłżeckiego, Góry Puławskiej, Kałkowa, 
Szydłówku i Szydłowca. W  turnieju zagra-
ło około 300 zawodników, w trzech kate-
goriach: szkoła podstawowa, szkoła gim-
nazjalna, szkoła średnia. Bezkonkurencyj-
nie w każdej kategorii wygrała drużyna 
ministrantów z Parafii NNMP w Szydłów-
ku i zagra ona w diecezjalnym finale,  
który może okazać się przepustką do 
ogólnopolskiego turnieju ministrantów  
w Częstochowie. Opiekunem drużyn 
z Szydłówka jest ks. Adrian Jakubiak.  

XVI Mistrzostwa  
Ministrantów  

Diecezji Radomskiej 

Turniej rozegrany został w formule kumite w Łosicach. Poświęcony był on pa-
mięci shihan Wiesława Gwizda. W turnieju udział wzięło 170 karateków z 15 
ośrodków szkoleniowych Karate w Polsce. Walki były zacięte i stały na wysokim 
poziomie. Zawodnicy kierowani przez sensei Roberta Wyciszkiewicza i sempai 
Jakuba Wyciszkiewicza, doskonale się spisali w swoich kategoriach wiekowo-
wagowych zdobyli: Julia POBIDEŁ - srebrny medal, Adam BEDNARCZYK i Kamila 
NALBERSKA  brązowy medal. Kyokushin KarateMatsushima Polska "MUSHIN" 
Honbu Dojo Szydłowiec serdecznie dziękuje Krzysztofowi Suligowskiemu  
i Michałowi Nalberskiemu, którzy pomogli w zorganizowaniu tego wyjazdu.  

Karatecy na podium 

12 listopada 2016 roku na zaproszenie Łosickiego Klubu Karate Kyokushin 
"Bushido", kierowanego przez sensei Andrzeja Kulesza, reprezentacja Kyokus-
hin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec w składzie: 
Julia Pobideł, Alicja Sala, Kornel Cegliński, Adam Bednarczyk, Igor Kijak, Szymon 
Suligowski i Kamila Nalberska uczestniczyli w II Ogólnopolskim Turnieju Karate 
Shinkyokushin z okazji Święta Niepodległości.  

W grudniu w hali ZS im. Jana Pawła II  
odbył się Turniej halowej piłki nożnej  
o puchar Burmistrza  Artura Ludwa. Do 
rywalizacji zgłosiło się 10 drużyn.  Awans 
do półfinałów uzyskały drużyny AKUKARA-
CZA z Szydłowca, zespół ten zasilił  
Burmistrz, SZATAN BUDKI z Budek, FAJNIE 
FAJNIE z Orońska oraz GALACTIKOS z Mi-
rowa. Do decydującej rozgrywki awanso-
wały  AKUKARACZA ogrywając Galactikos 
4;0 oraz FAJNIE FAJNIE pokonując SZATAN 
BUDKI 2;0. W meczu o 3 miejsce Galacti-
kos pokonało Szatan BUDKI 2;1. W finale 
zadecydowała bramka drużyny Akukaraczy 
zdobyta na 3 sekundy przed końcowym 
gwizdkiem sędziego, która obroniła po raz 
kolejny  tytuł najlepszej drużyny turnieju.  

Turniej mikołajkowy 

Najlepszym bramkarzem wybrano Pawła Wieczorka, a najlepszym zawodnikiem Patry-
ka Czarnotę, obaj AKUKARACZA. Zawodnikom oraz najlepszym drużynom nagrody  
wręczył gminny koordynator sportu Rafał Kiljanek. Organizatorem turnieju był Urząd 
Miejski oraz gminni animatorzy sportu. 
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W Szydłowcu działa refundowane przez 
NFZ Centrum Domowej Opieki Medycz-
nej. Centrum świadczy usługi z zakresu 
opieki paliatywno- hospicyjnej pacjen-
tom ze zdiagnozowaną chorobą nowo-
tworową. Opieka obejmuje nie tylko 
chorych w ostatnim stadium choroby, 
lecz również na samym początku lecze-
nia. Osobami chorymi zajmuje się wy-
kwalifikowany personel, w którego 
skład wchodzą lekarze, pielęgniarki, 
psycholog i rehabilitant. Centrum dyspo-
nuje także aparaturą i sprzętem me-
dycznym, które mogą bezpłatnie wypo-
życzać chorzy z odpowiednimi zalecenia-
mi lekarskimi. Pacjent Centrum ma za-
pewnioną bezpłatną opiekę medyczną 
bez konieczności opuszczania swojego 
domu lub mieszkania.  
Zgłoszenia przyjmuje biuro Centrum, 
znajdujące się w Szydłowcu przy ul. Ko-
ściuszki 202 (dom towarowy) czynne 
poniedziałki, środy i piątki w godz.  
11.00 - 13.00. Możliwy jest także kontakt 
telefoniczny pod numerem 606 757 326. 

Przedmiotem świadczenia rzeczowego 
mogą być prace porządkowe, usługo-
we, remontowo- budowlane oraz po-
mocnicze prace administracyjne świad-
czone na rzecz Gminy. Spłata zadłuże-
nia w formie pracy będzie dokonywana 
na podstawie umowy zawartej  
z Gminą na wniosek dłużnika. 

O szczegóły dotyczące możliwości 
odpracowania długu, należy pytać  
w Referacie Komunalnym i Zarządu 
Dróg, ul. Słomiana 17 lub pod nr tel. 
48 617 86 56. Wszelkie niezbędne 
informacje w tej sprawie znajdziecie 
Państwo również na BIP Szydłowiec  
w zakładce akty prawne/zarządzenia. 

W celu umożliwienia mieszkańcom spłaty zadłuże-
nia z tytułu należności za korzystanie z lokali miesz-
kalnych i socjalnych stanowiących zasób Gminy  
Szydłowiec, Burmistrz Szydłowca stosownym zarzą-
dzeniem wprowadził się tzw. formę świadczenia 
rzeczowego, czyli możliwość odpracowania długu.  

Można odpracować zadłużenie! 

W trosce o to, aby mieszkańcy mie-
li możliwość w łatwy i szybki spo-
sób reagować na sytuacje awaryjne  
i kryzysowe decyzją Burmistrza  
Szydłowca został uruchomiony  
telefon interwencyjny 600-223-
615. Pod podany numer można 
zgłaszać m.in. awarię sieci wodo-
ciągowej,  ciepłowniczej  czy  
kanalizacyjnej, interwencje w za-
kresie oświetlenia ulicznego czy też 
stanu dróg publicznych. Pod numer 
600-223-615 można dzwonić  
codziennie, przez całą dobę.  
Przypominamy również,  że  
od marca mie szkańcy gminy  
Szydłowiec mogą korzystać  
z alertownika.   
To nowoczesna i darmowa aplika-
cja, która pozwala w łatwy i szybki 
sposób zgłaszać odpowiednim wy-
działom Urzędu Miejskiego swoje 
inicjatywy oraz najbardziej palące 
problemy z naszego bezpośrednie-
go otoczenia, np. uszkodzenia  
nawierzchni dróg, awarie czy dzikie 
wysypiska. 
Każde wysłane przez mieszkańca 
zgłoszenie trafia bezpośrednio  
do jednostki obsługującej dany 
problem i zostaje przez nią rozpa-
trzone. Mieszkaniec zostaje powia-
domiony o każdej zmianie statusu 
swojego zgłoszenia. Dzięki aplikacji 
użytkownicy otrzymują ostrzeżenia 
oraz wiadomości dotyczące wyda-
rzeń sportowych czy kulturalnych,  
informacje o nowych inwestycjach. 
Pobierz Aplikację! Wystarczy  
wpisać w przeglądarce interneto-
wej w smartfonie lub tablecie  
adres: alertownik.pl.  

Informujemy, że operator oferuje  
użyczenie pomieszczenia bez opłaty 
czynszowej, wynajmujący pokrywa 
jedynie koszty użytkowania (energia 
elektryczna, woda, odpady komunal-
ne). Kontakt pod numerem tel.  
607 661 614.  

Lokal do wynajęcia 
Operator Międzygminnej Strefy  
Aktywności Gospodarczej w Szy dłow-
cu - Ciepłownia Miejska Sp. z o. o. 
posiada do wynajęcia pomieszczenie  
biurowe w Inkubatorze  Przedsiębior-
czości i Centrum O bsługi Inwestora  
w Szydłowcu przy ul. Kolejowej. 

Hospicjum domowe  
– nieodpłatna opieka 
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K ancelaria Burmist rza        48/ 617 86 30 
 

Fax                        48/ 617 05 10 
W ydział Spraw  Obyw at elskich 
i Społecznych                         48/ 617 86 44 
 

Ew idencja Działalności Gospodarczej    
                   48/ 617 86 50 
U rząd St anu Cywilnego   
                          48/ 617 86 43 
W ydział Finansow y  
                          48/ 617 86 39 
W ydział Podat ków  i Opłat  Lokalnych             
                    48/ 617 86 40 
W ydział Zagospodarow ania Przest rzenne-
go i I nw est ycji  
                          48/ 617 86 47 
Referat  Gospodarow ania Odpadami 
K omunalnymi i Ochrony Środow iska  
                           48/ 617 86 54 
Referat  Gospodarki K omunalnej i Zarządu 
Dróg 
                    48/ 617 86 53 
W ydział Funduszy St rukt uralnych  
i St rat egii Rozw oju          48/617 86 38 
  
W ydział I nformacji i Promocji 
                                          48/  617 86 65  
Biuro Rady M iejskiej 
                                   48 / 617 86 64 
Zespół Edukacji i Finansów  Oświat y     
                     48/ 617 86 60 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej     
                   48/ 617 18 12 
Cent rum Zarządzania K ryzysow ego 
                                48/ 617 86 55 
Ciepłow nia Miejska sp. z o.o.  
                                  48/ 617 08 82 
W odociągi i K analizacja sp. z o.o.                         
                        48/ 617 04 26 
Szydłow ieckie Cent rum Kultury-Zamek  
                               48 / 617 02 96 
Punkt  I nformacji Turyst ycznej              
                              48 /326 20 54 
  
ZUS                               48 /617 18 97 
Komenda Powiatowa Policji           
                                               48/ 617 72 00 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej                                                    
                          48/ 617 11 72 
Pogotowie                            48/617 62 84 
Nr alarmowy                                           112 
Tel. interwencyjny                  600 223 615 
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