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SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy  

Przy okazji realizacji tej inwestycji  
w bezpośrednim sąsiedztwie  
akwenu i wzdłuż ulicy Partyzantów 
powstanie około 150 nowych 
miejsc parkingowych. Zagospoda-
rowanie terenu wokół zalewu oży-
wi i uatrakcyjni południową część 
miasta, a także wzbogaci naszą 
ofertę turystyczną. 
 
Rozwój Szydłowca, zarówno ekono-
miczny jak i infrastrukturalny to 
priorytet pracy samorządu gminne-
go. Drogą do osiągnięcia tego celu 
jest m.in.  ożywienie dzielnicy prze-
mysłowej i pozyskanie inwestorów, 
którzy stworzą nowe miejsca pra-
cy. Kiedy obejmowałem funkcję 
Burmistrza Szydłowca, gmina dys-
ponowała w jednym kawałku około  
2 hektarowym gruntem w dzielnicy 
przemysłowej. Obecnie, po wyko-
nanych przez gminę zamianach  
i wykupach obszar, jaki mamy do 
zaoferowania potencjalnym inwe-
storom to już około 4 hektary  
i wciąż pracujemy nad jego  
powiększeniem. Jeżeli wszystko  
pójdzie zgodnie z planem to na 
jesieni br. będziemy dysponować 
obszarem około 6 hektarowym.  
Od czerwca 2016 roku jesteśmy  
w trakcie realizacji wniosku scale-
niowego. To czasochłonny proces, 
ale wierzę, że przyniesie dla naszej 
gminy wymierne efekty.  
 
Skrupulatnie planujemy gminne  
wydatki, ponieważ troska o kondy-
cję finansową,  jest bardzo ważna,  

szczególnie w naszej sytuacji, kiedy 
gmina ma wiele wyzwań inwestycyj-
nych i zobowiązań do spłacenia. 
Chciałbym jednak podkreślić,  
że obecny samorząd nie zaciągnął 
żadnego kredytu. Spłaciliśmy  
natomiast, z odsetkami  blisko  
3 miliony złotych. Mimo tego reali-
zujemy wiele inwestycji. Budżet na 
rok bieżący zawiera 89 zadań inwe-
stycyjnych. Będziemy kontynuować 
budowę nowych ulic na Osiedlu nad 
Zalewem. Mamy nową nawierzchnię 
na ulicach Żeromskiego i Mickiewi-
cza, teraz zajmiemy się ulicami  
Kochanowskiego i Spacerową. Nowe 
drogi są już budowane w sołec-
twach Łazy i Ciechostowice. Prace  
w Łazach wykonujemy przy współ-
pracy ze Starostwem Powiatowym, 
natomiast inwestycja realizowana  
w Ciechostowicach otrzymała ponad 
63% refundację z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. Nowa droga 
powstanie również w miejscowości  
Zdziechów Działy. Wyremontowana 
będzie droga w Szydłówku. Zaplano-
wany jest remont ulicy Wymysłów, 
który będzie realizowany w trzech 
etapach, w latach 2017 -2019. 
Trwają prace przy budowie chodni-
ka w Sadku. Zakończony został re-
mont placu manewrowego przy OSP 
w Szydłowcu, a przy ulicy Strażackiej 
powstały nowe miejsca parkingowe. 
Kontynuowana jest budowa nowych 
lokali socjalnych na ulicy Piaskowej 
w Szydłowcu. Inwestycja ta zostanie 
zakończona w czerwcu br.  
 
Czekamy na decyzję w sprawie 
gminnych wniosków o dofinansowa-
nie montażu windy przy PSP nr 1  
w Szydłowcu, budynku klubowego 
KS „Szydłowianka” oraz termomo-
dernizacji budynku Warsztatów  
Terapii Zajęciowej. Opracowywana 
jest dokumentacja na deptak wzdłuż 
rzeki Korzeniówki oraz na budowę 
chodników: przy ulicy Kościuszki  
– od ZS im KOP w stronę Woli  
Korzeniowej do Huty Szkła, przy  
ulicy Moniuszki w Szydłowcu.  
W trakcie opracowywania jest rów-
nież dokumentacja na remont remi-
zy OSP w Jankowicach. Wkrótce  

Drodzy Mieszkańcy, po raz kolejny 
przedkładam Państwu sprawozdanie 
z działalności Burmistrza Szydłowca. 
Zapraszam do zapoznania się z infor-
macją o najważniejszych zadaniach 
realizowanych na terenie naszej gmi-
ny. Wraz z nadejściem wiosny mamy 
dużo pracy, ale to sprawia, że mogę 
się z Państwem podzielić pozytywny-
mi informacjami. 
 
Pierwszy kwartał roku bieżącego to 
początek ważnych inwestycji, których 
przygotowanie wymagało czasu  
i zaangażowania środków finanso-
wych. W marcu rozpoczęliśmy reali-
zację zadania - zagospodarowanie 
szydłowieckiego zalewu. Inwestycja 
ta będzie składała się z trzech eta-
pów. Etap pierwszy obejmuje:  
remont tamy, oczyszczenie zbiornika 
wodnego oraz rekultywację terenów 
zielonych. Przy zalewie powstaną 
nowe miejsca wypoczynku z altanami 
grillowymi, pola kwiatowe, nowe 
nasadzenia drzew, alejki spacerowe, 
a także pole namiotowe i 2 boiska  
do piłki plażowej. Teren zostanie rów-
nież oświetlony. Pierwszy etap prac 
przy zalewie planujemy zakończyć do 
30 maja 2018 roku. W drugim etapie, 
mamy zaplanowaną budowę zaple-
cza rekreacyjnego. Do końca 2018 
roku powstanie: amfiteatry, plac za-
baw, boisko do piłki nożnej, plażowej, 
siłownia zewnętrzna, skatepark oraz 
dwa odkryte baseny dla dzieci. Etap 
trzeci zaplanowany na 2019 -2020 to 
budowa zaplecza restauracyjnego  
z kręgielnią i miejscami noclegowymi. 
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 Aby powstrzymać niechlubne za-
chowania, jakimi jest tworzenie 
dzikich wysypisk śmieci zakupiliśmy  
fotopułapki. Został również wymie-
niony monitoring na Rynku,  
co m.in. pozwala na ustalenie toż-
samości osób, które zachowują się 
niewłaściwie. Referat Komunalny 
został doposażony w kosiarkę sa-
mojezdną, wykaszarkę poboczy  
i ciągnik Tuber 50. Zakupiony sprzęt 
pomoże w utrzymaniu zieleni.  
 
Aby poprawić estetykę naszej  
przestrzeni publicznej i ubarwić ją  
poprzez nowe nasadzenia kwiatów, 
już dzisiaj zapraszam mieszkańców  
do wspólnego sadzenia kwiatów  
i krzewów. Akcją kwiatową zorga-
nizujemy w połowie maja. O szcze-
gółach poinformujemy na stronie 
internetowej i naszym profilu fb. 
Jeszcze przed rozpoczęciem sezony 
letniego doposażymy Miejską Wy-
pożyczalnie Rowerów. Zakupimy 
również rowerek wodny i łódkę, 
którymi będzie można popływać  
po zamkowej fosie. 
 
Już po raz piętnasty będziemy  
w Szydłowcu obchodzić Zygmunty  
– coroczne święto miasta, na które 
wszystkich Państwa zapraszam. Na  
2 i 3 maja zaplanowaliśmy wiele 
atrakcji. Gwiazdą zygmuntowskiej 
sceny będzie zespół „Poparzeni  
Kawą Trzy”. Wystąpią także  
„Black Radio”, „Zjednoczony  
Ursynów” i „Tadek” oraz nasi lokal-
ni artyści. Zachęcam do spędzenia 
atrakcyjnej majówki w Szydłowcu. 
 
Korzystając, że mogę się do  
Państwa zwrócić z okazji Świąt 
Wielkanocnych składam serdeczne 
życzenia. Niech ten wyjątkowy czas  
będzie obfity w radosne spotkania  
z najbliższymi, a Zmartwychwstały 
Chrystus obudzi w nas nową  
nadzieję i będzie inspiracją do  
kierowania się w życiu sercem  
i życzliwością. 
 
                     Z wyrazami szacunku  
 

  Burmistrz Szydłowca Artur Ludew 
 

powstanie nowy plac zabaw  
w Wysocku.  
W tym miejscu chcę Państwu przy-
pomnieć, że budynek po zlikwido-
wanej w 2012 roku szkole podsta-
wowej, przekazaliśmy w użyczenie 
Fundacji Osiem Marzeń. Obecnie 
trwają tam, intensywne prace re-
montowe. Prezeska Zarządu Fun-
dacji - Monika Łukomska Bekiel 
planuje w obiekcie zorganizować 
placówki oświatowe. 
Na wniosek sołtysa lub rady sołec-
kiej budynek będzie mógł być wy-
korzystywany na potrzeby miesz-
kańców Wysocka. Informuję po-
nadto, że zagospodarowaliśmy 
wszystkie niewykorzystane budynki 
znajdujące się w zasobach gminy. 
Ostatni niezagospodarowany bu-
dynek – dom przy ul. Kamiennej,  
został przekazany umową użycze-
nia dla Fundacji Strefa JP II.  
Dbając o równomierny rozwój  
naszej gminy przeznaczymy ponad 
300.000 zł na realizację zadań  
w ramach funduszu sołeckiego. 
Mieszkańcy sołectw sami decydu-
ją, jakie inwestycje są potrzebne  
w swoich miejscowościach,  
a samorząd gminny dokłada  
starań, aby zostały one wykonane 
zgodnie z oczekiwaniami. Lista 
zadań zaplanowanych w ramach  
funduszu sołeckiego na czwartej 
stronie naszego kwartalnika. 
 
Mając przekonanie o dużym  
potencjale społecznym i kierując 
się zasadami dialogu obywatel-
skiego w tym roku już po raz trzeci 
zapraszam mieszkańców do wska-
zywania zadań, które będą reali-
zowane w ramach Budżetu  
Obywatelskiego. Takie rozwiąza-
nie wprowadziłem w 2015 roku. 
Zostało ono zaakceptowane przez 
mieszkańców, o czym świadczy 
ilość zgłaszanych projektów oraz 
liczba osób biorących udział w gło-
sowaniu na konkretne zadania. 
Liczę, że tak będzie również w tym 
roku, do czego serdecznie zachę-
cam. 
 
Wielu naszych mieszkańców ma 

sentyment do dawnego kina  
Górnik. Jak wiemy budynek ten od 
lat niszczeje i obecnie wymaga 
gruntownego remontu, dlatego 
został on objęty „Gminnym Progra-
mem Rewitalizacji na lata 2016-
2023”.Ogłosiliśmy również konkurs 
architektoniczno - urbanistyczny na 
opracowanie koncepcji moderniza-
cji kina Górnik w Szydłowcu, do 
którego zgłosiło się dwanaście 
firm. Termin składania prac  
konkursowych upływa 5 maja.  
 
Podjąłem konkretne decyzje w celu 
ożywienia ruchu turystycznego. 
Powołałem Zespół ds. Rozwoju  
Turystyki w Gminie Szydłowiec, 
który już rozpoczął realizację pro-
jektu „Zintegrowane wykorzystanie  
lokalnych atutów i możliwości dla 
zwiększenia ruchu turystycznego  
w mieście i gminie w latach  
2017 – 2019”. Zespół realizuje cele 
takie jak: 
- poprawa funkcjonowania 
 Miejskiej Informacji Turystycznej, 
- utworzenie pakietu ofert tury-
stycznych przeznaczonych dla  
różnych grup wiekowych,  
- opracowanie nowej oferty  
przewodników i wydawnictw, 
- utworzenie regionalnej oferty  
gastronomicznej, poprawa jakości 
usług gastronomicznych w porozu-
mieniu z przedsiębiorcami.  
Wytyczyliśmy nowy szlak turystycz-
no - gastronomiczny po naszej gmi-
nie zatytułowany „Jak smakuje  
Szydłowiec”. Na szlaku tym zapra-
szamy do poszczególnych restaura-
cji, które oferują tradycyjne dania 
regionalne, a także oryginalne spe-
cjały swojej kuchni.   Rozpoczęliśmy 
również kurs przygotowawczy dla 
przewodników po Szydłowcu.  
Grupa młodych ludzi dostaje  
solidną porcję wiedzy o naszej hi-
storii i architekturze, tak aby byli 
przygotowani do świadczenia usług 
turystom. 
 
W pełnej gotowości mamy nasze  
służby komunalne, które dbają  
o czystość w mieście. A trzeba przy-
znać, że pracy im nie brakuje. 
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Nowy przystanek w Jankowicach 

Na ratuszu został zamontowany nowy monitoring. Wymieniono 
sześć kamer oraz urządzenie rejestrujące. Nowe urządzenia  
monitorujące pracują w technologii HD. Modernizacja przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta.  

Nowy monitoring na Rynku 

 Wykonanie rowu odwadniającego wraz z przepusta-
mi do działek, wzdłuż drogi gminnej  

 

Szydłówek I: 
Ogrodzenie działki nr 61/2, zakup i montaż siatki 
ogrodzeniowej i bramy wjazdowej - I etap przygoto-
wawczy miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa 

 

Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa, pod 
budowę gminnej świetlicy wiejskiej 

 
Hucisko: 

 Szydłówek 
II:  

Krzcięcin:  

 

 

Budowa gminnej świetlicy wiejskiej wraz z infrastruktu-
rą techniczną, zakup niezbędnych materiałów  -  na 
działce nr 192 

Chustki: 

 

Wilcza Wola: 
 

Świniów:  

Przebudowa drogi gminnej, w tym budowa rowu  
odwadniającego Rybianka:  

Ciechostowi-
ce:  

 Przebudowa drogi gminnej, zakup folii przeciwsłonecz-
nej do ZS w Majdowie 

Omięcin: Zagospodarowanie działki nr 313, wykonanie projektu 
zagospodarowania terenu, urządzenie miejsca spotkań 

Przebudowa drogi gminnej nr 141 – opracowanie  
projektu Jankowice:  

Zastronie:  

Majdów:  Modernizacja budynku OSP, zakup folii przeciwsło-
necznej do ZS w Majdowie 

Wysoka:  

 
Zdziechów:  

Barak: 

Korzyce:  
Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej, zakup wypo-
sażenia do świetlicy, zakup paliwa oraz akcesoriów do 
kosiarki  Wysocko:  

 

Sadek: 

Wola  
Korzeniowa :  

Budowa boiska sportowego wraz z jego ogrodzeniem 
i wyposażeniem, na działce nr 393 

Łazy: 

Budowa chodnika przy drodze gminnej (Sadek pod  
lasem), organizacja Dnia Jagody  

Budowa chodnika przy drodze gminnej 

Wykonanie gminnego placu zabaw 

Doposażenie placu zabaw  oraz urządzenie siłowni 
zewnętrznej  

 Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej, 
zakup wykaszarki spalinowej  

Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Wysokiej, 
zakup kosiarki 

Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej  

Instalacja oraz modernizacja oświetlenia ulicznego  

Przebudowa drogi gminnej, zakup folii przeciwsłonecz-
nej w ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie 

Budowa drogi gminnej w miejscowości –  opracowa-
nie dokumentacji 

W sołectwie Jankowice obecnie jest opracowywana dokumentacja na 
budowę drogi gminnej. Niedawno ustawiono nową wiatę przystanko-
wą, zadanie to zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego.  Opraco-
wywana jest również dokumentacja na remont remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej.  

Plan przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 
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Rozpoczęto prace przy zalewie w Szydłowcu 

Woda w zalewie została spuszczona. To znak, że ruszyły długo oczekiwane prace przy szydłowieckim zalewie. 
Odłowione ryby zostały wpuszczone do innych zbiorników znajdujących się w tym samym okręgu rybackim.  
W najbliższym czasie planowany jest remont tamy, oczyszczenie zbiornika wodnego i  zagospodarowanie terenów 
zielonych. Powstanie również pole namiotowe i  pola kwiatowe. W kolejnym etapie zaplanowana jest budowa 
zaplecza rekreacyjnego, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do piłki nożnej, plażowej, skatepark  
i odkryte baseny. Etap ostatni to budowa zaplecza restauracyjnego.  

Wizualizacja planowanego zagospodarowania terenu przy zalewie 

 
7 kwietnia br. Burmistrz Szydłowca Artur Ludew przy  
kontrasygnacie Skarbnik Iwony Czarnoty podpisał umowę 
na dofinansowanie projektu "Poprawa środowiska  
miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zale-
wem w Szydłowcu". Wniosek złożony w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opiewa na kwotę 
3 396 496,82zł. z tego dofinansowane zostanie 85% tj.  
2 887 022,29zł.  
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Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg został doposażony w nowy sprzęt. Zakupiono kosiarkę samojezdną- 
traktor ogrodowy, który pomoże w utrzymaniu miejskiej zieleni. Wydział Komunalny korzysta również z zakupione-
go niedawno ciągnika Tuber 50. Pojazd przeznaczony do prac porządkowych przy utrzymaniu zieleni miejskiej,  
np. wykaszania poboczy dróg i alejek, może się swobodnie poruszać z powodu dostosowanego rozstawu kół i jest kom-
patybilny z zakupioną wykaszarką poboczy. Zakupiony sprzęt jest wydatną pomocą przy utrzymaniu gminnej zieleni.  

Doposażono Wydział Komunalny 

Prace remontowe po okresie zimowym  
Gmina Szydłowiec kontynuuje budowę chodników, zosta-
li  wyłonieni wykonawcy na remonty cząstkowe dróg 
gminnych oraz poziome oznakowanie. Ponadto przygoto-
wano zlecenia dotyczące porządkowania poboczy  
po okresie zimowym.  
Pracownicy Wydziału Komunalnego usuwają zakrzacze-
nia z pasa dróg gminnych. M.in.usunięto zakrzaczenia  
z pasa drogi gminnej pomiędzy Zastroniem a Stanisławo-
wem. Obecnie trwają prace przy drodze gminnej  
gruntowej łączącej ul. Polną z miejscowością Długosz.  

Pracownicy Referatu Komunalnego przygotowani są do prac  porządkowych po zimie. 
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Gminne inwestycje  

Trwają prace przy przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Łazy i Ciechostowice. Inwestycja w Łazach  
finansowana jest ze środków gminnych przy współpracy z Powiatem Szydłowieckim. Zadanie realizowane w Ciechosto-
wicach jest w 63,63 % dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Budowa drugiego 
lokalu socjalnego 
przy ul. Piaskowej 
w Szydłowcu. 
Wraz z nadejściem wiosny 
gmina kontynuuje prace przy 
ul. Piaskowej w Szydłowcu. 
Nowe mieszkania socjalne są 
już w tzw. stanie surowym, 
obecnie trwają prace wykoń-
czeniowe. Budowa jest reali-
zowana zgodnie z harmono-
gramem w trzech etapach 
podzielonych na rok 2015/ 
2016/2017. Termin realizacji 
umowy został określony na 
dzień 30.06.2017r. (całkowite 
zakończenie prac).  

Droga w Ciechostowicach  Droga w Łazach  

W związku z licznymi przypadkami zanieczyszczania terenów gminy przez składowanie odpadów 
w miejscach niedozwolonych i tworzeniem tzw. "dzikich wysypisk śmieci", Urząd Miejski w Szy-
dłowcu zakupił fotopułapki, które będą umieszczane w miejscach, gdzie pojawiają się takie wysy-
piska. Po wykonaniu przez urządzenie zdjęcia lub filmu dokumentującego moment zanieczyszcza-
nia, będzie kierowany wniosek do Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu w celu ukarania 
sprawcy wykroczenia oraz nakazu uporządkowania zanieczyszczonego terenu. Urząd Miejski  
w Szydłowcu ponosi znaczne koszty związane z porządkowaniem tzw. "dzikich wysypisk śmieci"  
z terenów należących do gminy. Przypominamy, że wszelkie odpady wielkogabarytowe, opony, 
elektrośmieci itp. są bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców Gminy Szydłowiec, którzy wnoszą 
opłaty za odbiór odpadów komunalnych w  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
PSZOK mieści się na terenie byłego wysypiska śmieci przy ul. Piaskowej 22. 

Fotopułapki kontra nielegalne wysypiska śmieci!  

 7 
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Czy na początek  mogłaby Pani nam 
przybliżyć, jaki jest zakres kompeten-
cji Komisji Edukacji i czym się ona 
zajmuje? 
Przede wszystkim Komisja Edukacji 
opiniuje wszystkie projekty uchwał 
Rady Miejskiej, których zakres choćby 
dotyka spraw edukacji, dzieci i mło-
dzieży, spraw związanych z szeroko 
pojętą działalnością kulturalną, opie-
ką społeczną, turystyką i sportem. 
Taki jest właśnie obszar zaintereso-
wań i działania komisji. Ale komisja 
nie tylko opiniuje, także inspiruje,  
formułuje wnioski, pilnuje realizacji. 
 
To jest duży obszar działania. Jak 
komisja daje sobie z tym wszystkim 
radę? 
Przez cały rok współpracujemy i roz-
mawiamy z dyrektorami szkół, zapra-
szamy ich na nasze posiedzenia. Roz-
mowy dotyczą problemów dzieci  
i młodzieży,  ich rozwoju intelektualne-
go i kulturalnego,  przemocy rówieśni-
czej i wielu innych tematów, także 
spraw materialnych -   samej estetyki 
szkoły, zapotrzebowania na remonty, 
naprawy, wyposażenia. Dwa razy do 
roku odbywa się wyjazdowe posiedze-
nie komisji, polegające na  wizualnej 
ocenie stanu szkół. Stąd radni wiedzą, 
że np. trzeba wymienić piec w szkole 
w Wysokiej, przeprowadzić generalny 
remont szkoły w Majdowie, przepro-
wadzić odwodnienie budynku, wyre-
montować halę sportową w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II. To są sprawy, 
którymi zajmujemy się na bieżąco, 
wnioskujemy i upominamy się o ich 

wykonanie. Ale nie tylko stan budyn-
ków jest naszą troską. Ważni są też 
ludzie. Mam na myśli pracowników 
obsługi i administracji, którzy w sto-
sunku do swoich obowiązków zarabia-
ją zdecydowanie za mało.  Dlatego 
komisja wnioskowała o podwyższenie 
płac, do czego przychylił się burmistrz 
przeznaczając z budżetu gminy, zarów-
no w 2016r., jak i 2017r. po 60 tys. zł. 
 
Jeśli już jesteśmy przy szkołach; ostat-
nio wiele emocji budzi reforma oświa-
towa. Od 1 września czeka nas stop-
niowe wygaszanie gimnazjów  
i powrót do ośmioletnich szkół pod-
stawowych. 
Reformie poświęciliśmy dużo czasu 
i wysiłku. To prawda, że wzbudza ona 
bardzo dużo emocji i to jest zrozumiałe.  
Każdy radny, rodzic czy nauczyciel chce 
przecież jak najlepiej. Dyskusje trwały 
długo, były bardzo intensywne. Każdy 
wariant szkoły, każdy obwód był do-
kładnie przeanalizowany, wiele było za 
i przeciw, dlatego spotkania odbywały 
się we wszystkich szkołach. Chcieliśmy 
poznać opinię rodziców i nauczycieli, 
poznać ich odczucia. Dyrektorzy, na-
uczyciele i rodzice byli też zapraszani 
na posiedzenia komisji. Chcieliśmy na-
prawdę wypracować rozwiązanie, 
uwzględniające wszystkie interesy,  
które wcale nie tak łatwo ze sobą po-
godzić. Myślę, że decyzja, która została 
wypracowana to rozwiązanie najlep-
sze, zarówno dla dzieci, rodziców oraz 
nauczycieli. 
 
A jakie są bieżące sprawy, które stoją 
przed komisją? 
Bardzo ważna jest budowa nowego 
przedszkola przy ulicy Wschodniej, 
gdyż stary budynek jest wysłużony, 
wykonany w starej technologii  
i z uwagi na wysoki koszt jego re-
mont jest po prostu nieopłacalny. 
Nadmienię, iż plany na budowę 
przedszkola są gotowe, niestety  
potrzebne są pieniądze, które trzeba 
pozyskać z Funduszy Unijnych. Cały 
czas pilnowane są nabory projektów 

i myślę, że środki uda się pozyskać. 
Niezbędna też jest rozbudowa  
przedszkola przy ulicy Staszica.  
Rozbudowa i budowa przedszkola 
rozwiązałaby  problem braku miejsc.  
W każdym przedszkolu funkcjonują 
listy rezerwowe.  Rozbudowa  
starego przedszkola i budowa nowe-
go stworzyłaby nowe miejsca dla 
maluchów. W każdym z przedszkoli 
planowane są klasy żłobkowe, które 
są bardzo potrzebne, ponieważ  
w żłobku miejskim  również powsta-
ła lista rezerwowa z rodzicami cze-
kającymi na miejsce dla dziecka. 
Jak wspomniałam, nasza komisja to 
nie tylko szkoły i przedszkola, to rów-
nież sport. Uważamy, że również 
bardzo ważna jest  infrastruktura 
turystyczno - sportowa w mieście  
i gminie, dlatego  komisji leży na 
sercu, żeby była zadbana i funkcjo-
nowała należycie. Chcemy zadbać  
o kulturę fizyczną naszych mieszkań-
ców i promować zdrowy styl życia, 
dlatego wnioskujemy o remont  
kortu tenisowego i boisk sporto-
wych. 
 
Czy możemy na zakończenie prosić   
o kilka słów o sobie? O rodzinie, 
zainteresowaniach? 
Oczywiście. Jestem mężatką, mam 
troje dzieci, prowadzę własną  
działalność gospodarczą. bardzo 
lubię teatr, film, chętnie słucham 
muzyki klasycznej i bardzo lubię spę-
dzać czas na świeżym powietrzu. 
Dlatego kiedy tylko mogę, uprawiam 
nordic walking. 
  
Dziękujemy za poświęcenie nam 
czasu. Korzystając z okazji, życzymy 
Pani bliskim wszystkiego najlepsze-
go na święta Wielkanocne. 
Bardzo dziękuję. Ja także chciałabym 
życzyć wszystkim czytelnikom  
i mieszkańcom naszego miasta  
i całej gminy radosnej, pogodnej, 
pełnej nadziei Wielkanocy.   
 

Wywiad z  Anną Majstrak, Przewodniczącą Komisji  
Edukacji Rady Miejskiej w Szydłowcu 
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        INFORMACJE BIEŻĄCE 

Terminy zgłaszania projektów,  
ich weryfikacji, głosowania i ogło-
szenia jego wyników: 
 od 4 kwietnia do 31 maja  

– zgłaszanie projektów do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Szydłowiec 
przez mieszkańców; 

 od 1 czerwca do 10 lipca – weryfi-
kacja zgłoszonych projektów; 

 do 6 lipca – podanie do publicznej 
wiadomości wykazu punktów,  
w których odbywać się będzie 
głosowanie; 

 do 15 lipca – opublikowanie listy 
projektów dopuszczonych do  
głosowania; 

 od 16 lipca do 14 sierpnia – głoso-
wanie mieszkańców; 

 od 16 sierpnia – weryfikacja  
i liczenie głosów oddanych w gło-
sowaniu; 

 do 15 września – ogłoszenie  
wyników głosowania. 

Zapraszamy do 
udziału w III edycji 
BUDŻETU OBYWA-
TELSKIEGO naszej 
gminy. Kwota, jaka 

została przeznaczona na Budżet Oby-
watelski 2018 to 300 tysięcy złotych. 
Projekty można zgłaszać od 4 kwietnia 
do 31 maja br. na specjalnych formu-
larzach. Zachęcamy do zapoznania się 
ze szczegółami dotyczącymi regulami-
nu i procedur tego narzędzia partycy-
pacyjnego. 
Budżet obywatelski daje mieszkańcom 
możliwość decydowania, na co zosta-
ną wydane gminne pieniądze. To tak-
że sposób, by świadomie wpływać na 
zmianę wizerunku naszej  gminy.  
Finansowane są tylko te projekty, któ-
re w drodze głosowania zostaną uzna-
ne za ważne. Szczegółowe informa-
cje (regulamin, wzory dokumentów) 
dostępne na: 
www.budzetobywatelski.szydlowiec.pl 

III edycja Budżetu Obywatelskiego 

negatywnych zjawisk o charakterze  
środowiskowym, gospodarczym i tech-
nicznym oraz społecznym. 31 marca  
w szydłowieckim zamku odbyło się spo-
tkanie otwarte oraz debata z mieszkań-
cami. Łukasz Gińko - przedstawiciel  
firmy, z którą gmina współpracuje przy 
opracowywaniu programu, omówił  
propozycje działań przewidzianych  
w projekcie dokumentu dla wyznaczo-
nego obszaru rewitalizacji na terenie 
Gminy Szydłowiec. Mieszkańcy zadawali 
pytania oraz składali swoje propozycje.  

Trwają konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miejski Ośrodek 
P o m o c y  
S p o ł e c z n e j  
i n f o r m u j e  
o możliwości 

odbierania skierowań uprawniających 
do odbioru żywności w ramach Progra-
mu Pomoc  Żywnościowa 2014-2020. 
Od 1 stycznia 2017 roku powstała  
możliwość korzystania z pomocy żyw-
nościowej dla osób potrzebujących, 
których kryteria dochodowe wynoszą 
1.268 zł dla osoby samotnie gospoda-
rującej oraz 1.028 zł na osobę w rodzi-
nie, co stanowi 200% kryterium docho-
dowego uprawniającego do korzysta-
nia z pomocy społecznej. Po odebraniu 
skierowania w tutejszym ośrodku po-
mocy, należy udać się do organizacji 
pozarządowych zajmujących się dystry-
bucją żywności na terenie gminy   
w terminie wskazanym przez pracow-
nika MOPS-u, w celu odbioru żywności. 
Żywność wydaje np. Ochotnicza Straż 
Pożarna z siedzibą przy ul. Kościuszki. 

Pomoc żywnościowa 
Od 20 marca br. trwają konsultacje 
społeczne Gminnego Programu Rewita-
lizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016-
2023. Opinie mieszkańców będą zbiera-
ne do 19 kwietnia. Więcej informacji na 
temat prowadzonych konsultacji spo-
łecznych oraz komplet dokumentów 
znajdziecie Państwo na stronie: 
bip.szydlowiec.pl. Celem wdrożenia 
Gminnego Programu Rewitalizacji jest 
prowadzenie działań rewitalizacyjnych 
dla obszarów znajdujących się w stanie 
kryzysowym z powodu koncentracji 

Poczyniono pierwsze starania,  
aby zagospodarować budynek  
szydłowieckiego kina „Górnika”. 
Urząd Miejski ogłosił konkurs  
architektoniczny – opracowanie 
koncepcji modernizacji kina 
„Górnik” w Szydłowcu.  
Mieszkańcy z niecierpliwością ocze-
kują reaktywacji kina.  
 

Kino  
w Szydłowcu  
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Targi Pracy w Szydłowcu  
W szydłowieckim Inkubatorze Przed-
siębiorczości odbyły się Targi Pracy. 
Wśród wystawców były przedsiębior-
stwa działające na lokalnym rynku, 
które obecnie poszukują pracowni-
ków oraz firmy oferujące różnorodne 
szkolenia. Około 90 osób odwiedziło 
stoiska wystawowe. Taki bezpośredni 
kontakt poszukujących pracy z poten-
cjalnymi pracodawcami dał możli-
wość zadawania dodatkowych pytań  
i doszczegółowienia ofert. 
W trakcie Targów Pracy była także 
możliwość wyrobienia karty progra-
mu lojalnościowego Mieszkasz w Szy-
dłowcu – Kupujesz w Szydłowcu. 
Organizatorem Targów Pracy był  
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew 
wspierany przez Społeczną Radę  
Gospodarczą oraz Ochotnicze Hufce 
Pracy. 
Poniżej prezentujemy oferty pracy 
dostępne podczas targów: 
- pakowanie i etykietowanie kosmety-
ków - Punkt Pośrednictwa Pracy OHP 
w Szydłowcu, tel. 48 326 01 90 
- opiekun osoby starszej - Promedi-
ca24, tel. 507061699, 
- administrator projektu - Towarzy-
stwo Altum, tel. 48 363 91 52, 
- praca dla osób umiejących szyć - 
PPUiH ARIS, tel. 48 617 86 05, 
- pomoc kuchenna, kelner, kelnerka, 
pokojówka, pracownik gospodarczy, 
recepcjonista - Manor House sp. 
zo.o., tel. 48 628 70 61, 

- pracownik produkcji, operator NC, 
kontroler jakości, pracownik maga-
zynowy, szwaczka - Randstad Polska 
sp.zo.o,48 679 48 03, 
- mechanik, elektromechanik, elek-
tronik, serwisant wózków widło-
wych, fakturzysta, przedstawiciel 
handlowy - Toolmex Truck, tel. 48-
 617 48 06, 
- monter silników trakcji kolejowej  
i tramwajowej, uzwajacz silników 
trakcji kolejowej i tramwajowej, 
tokarz - frezer - Spółdzielnia Inwali-
dów "Elektron", tel. 48 617 03 45, 
- pomocnik operatora, elektryk, me-
chanik, tokarz, spawacz, ślusarz, 
magazynier - TRENDGLASS sp.zo.o., 
tel. 48 617 46 80, 
- przedstawiciel handlowy, opiekun 
klienta - Casing Poland Plus, tel. 41 
374 26 66, 
- pracownik ogólnobudowlany  
- montażysta urządzeń zabawy,  
ślusarz, pomocnik operatora CNC, 
inżynier budowlany do biura obsługi 
klienta - COMES Sokołowscy, tel.  
48 617 48 17. 
W targach uczestniczył również  
Powiatowy Urząd Pracy ( tel. 48 617 
12 88) oraz Wojewódzki Urząd Pracy
(48 368 97 00), instytucje te mają 
obecnie kilkanaście różnych ofert 
pracy. Ponadto podczas targów: 
OHP, Altum oraz INNOVO Innowacje 
w Biznesie oferowały bezpłatne 
szkolenia. 

11 stycznia 2017r. w TVP3 w Kurierze 
Mazowieckiem –  jednym z najstar-
szych i najpopularniejszych progra-
mów informacyjnych telewizji regio-
nalnej, wyemitowany został reportaż, 
w którym Burmistrz Szydłowca Artur 
Ludew oraz Irena Przybyłowska-
Hanusz – Prezes stowarzyszenia „Na 
Rzecz Rozwoju Szydłowca” mówią o 
Sat-Okhu – Stanisławie Supłatowiczu.  
16 grudnia 2016r.  Rada Miejska  
w Szydłowcu podjęła uchwałę mówią-
cą o tym, że szydłowiecki odcinek trasy 
ekspresowej S7 będzie nosił nazwę 
"Indiańskiej Drogi Sat - Okha", który 
przybył z indiańskiego plemienia z Ka-
nady  do Szydłowca, aby w 1944r. zło-
żyć przysięgę Armii Krajowej.  Pomysł 
nazwania szydłowieckiego odcinka 
S7 drogą Sat – Okha, żołnierza Armii 
Krajowej, syna Polki oraz Indianina  
z kanadyjskiego plemienia ma na celu 
nie tylko uhonorowanie zasłużonej 
osoby, lecz przede wszystkim ma przy-
nieść spodziewany efekt promocyjny.  
11 stycznia 2017. Szydłowiec odwie-
dziła TVP Polonia, która dla programu 
„Perły Mazowsza” nagrywała materiał 
o naszym mieście.  
Programy o Szydłowcu to kolejna 
szansa promocyjna na rozwój gminnej 
turystyki. Trzy miesiące wcześniej Szy-
dłowiec odwiedziła ekipa podróżnicze-
go programu, emitowanego w TVP1 
„Zakochaj się w Polsce” i dziennikarze 
Programu 1 Polskiego Radia.  

O indiańskiej  
drodze w telewizji 
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Zapraszamy do zwiedzania Pracowni Historii Szydłowca 

Mieszkańcy Szydłowca aktywnie 
uczestniczyli w tworzeniu zbiorów 
Pracowni przekazując ponad 300 
eksponatów związanych z dziejami 
Szydłowca, rodzinne pamiątki, do-
kumenty, fotografie, przedmioty 
codziennego użytku. Obiekty  
eksponowane w Pracowni pocho-
dzą również z Izby Pamiątkowej 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  
w Szydłowcu oraz z kościoła św. 
Zygmunta w Szydłowcu. 
Przekazane do Pracowni Historii  
Szydłowca obiekty pochodzą głów-
nie z XIX wieku i pierwszej połowy 
XX wieku. Wyeksponowane zostały 
w 13 gablotach wystawowych,  
w kliku grupach tematycznych ilu-
strujących życie mieszkańców Szy-
dłowca, z wyodrębnieniem: obiek-
tów dotyczących Żydów szydło-
wieckich, szkolnictwa i rzemiosła 
szydłowieckiego, okresu II wojny 
światowej oraz życia mieszkańców 
wsi z okolic Szydłowca. Odrębne 
miejsce znalazły również eksponaty 
pochodzących z kościoła św. Zyg-
munta w Szydłowcu, datowane na 
XV i XVIII wiek. Pracownia wyposa-
żona została w tablice opisujących 
historię Szydłowca i najważniejsze 

obiekty zabytkowe miasta oraz  
makietę Szydłowca. 
 
Ekspozycja pn. „Pracownia Historii 
Szydłowca” mieści się w historycz-
nych wnętrzach szydłowieckiego 
zamku. Utworzona została na 2. 
piętrze skrzydła wschodniego zam-
ku, w 5. salach o łącznej po-
wierzchni 250 m2: w sali kominko-
wej, z funkcją koncertowo- konfe-
rencyjną oraz w 3 przyległych sa-
lach, z wyjściem na bastion zamko-
wy oraz loggie widokowe. Integral-
ną częścią Pracowni jest salon 
księżnej Anny Sapieżyny, ostatniej 
właścicielki Szydłowca. 
Pracownia Historii Szydłowca  
gromadzi zabytki kultury material-
nej związane z przeszłością  
Szydłowca oraz prowadzi działania 
kulturalne i edukacyjne populary-
zujące historię miasta i regionu. 
Działa w strukturze Szydłowieckie-
go Centrum Kultury – Zamek. 
 
Uroczyste otwarcie Pracowni Histo-
rii Szydłowca odbyło się 8 lutego 
2017 roku, w 590. rocznicę lokacji 
Szydłowca, podczas uroczystej sesji 
Rady Miejskiej w Szydłowcu. 

PRACOWNIA HISTORII SZYDŁOWCA 
utworzona została w 2017 roku,  
w szydłowieckim zamku odrestau-
rowanym w latach 2011-2013,  
w ramach projektu kluczowego pn. 
"Odnowa zabytkowych obiektów  
i przestrzeni publicznej w Szydłow-
cu, poprawa funkcjonalności  
i dostępności infrastruktury kultu-
ralnej i turystycznej dla mieszkań-
ców Mazowsza". 
Zbiórka eksponatów do Pracowni 
Historii Szydłowca prowadzona 
była przez Szydłowieckie Centrum 
Kultury – Zamek od 2009 roku.  

Pracownię Historii Szydłowca można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00-16.00, wejście 
do Pracowni przez wejście główne do Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. 
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Ewa Kaczor - mama dwójki dzieci,  
z wykształcenia technik – rolnik,  
z zawodu kolejarz, od przeszło 10 lat 
jest sołtysem w sołectwie Świerczek. 
Funkcja ta daje Pani Ewie wiele satys-
fakcji, choć bywają też trudne chwile, 
ale jak zapewnia - tych lepszych jest 
zdecydowanie więcej. 
 

Pani Ewo już trzecią kadencję pełni 
Pani funkcję sołtysa w Świerczku. 
Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydo-
wała się Pani zostać sołtysem i jak się 
Pani czuje jako gospodarz swojej 
miejscowości. 
- Zdecydowałam się zostać sołtysem 
za namową mieszkańców Świerczku  
i nie żałuję tej decyzji. Bycie sołtysem 
to funkcja społeczna wymagająca 
zaangażowania i pracy, ale dająca też 
dużo satysfakcji. Nasza Rada Sołecka 
składa się z pięciu osób. To są wspa-
niali ludzie, z którymi dobrze się 
współpracuje. Zawsze mogę na nich 
liczyć. Kiedy potrzebuję od nich pomo-
cy albo wsparcia dostaję je, dlatego 
korzystając z okazji, serdecznie Wam 
Kochani dziękuję, jesteście cudowni. 
Jako sołtys staram się być blisko 
mieszkańców naszego sołectwa. 
Spotykamy się, dużo rozmawiamy.  

Mieszkańcy chętnie biorą udział  
w zebraniach sołeckich. Są również 
otwarci na potrzeby innych i nie stronią 
od akcji charytatywnych. To bardzo 
budujące. Mamy w naszym sołectwie 
zwyczaj noworocznych spotkań opłat-
kowych. Miło spędzamy czas, rozma-
wiamy o sprawach bieżących, ale także 
o planach i marzeniach. Poznajemy się 
nawzajem, integrujemy. Jako sołtys 
czuję się również odpowiedzialna za to 
co dzieje się w naszym sołectwie. 
 

W sprawy wymagające interwencji 
angażuję się Pani całym sercem. Na 
szczęście może Pani liczyć na wsparcie 
Urzędu Miejskiego. 
- Współpraca z Burmistrzem Arturem 
Ludwem i pracownikami Urzędu Miej-
skiego układa się bardzo dobrze. Pan 
Burmistrz nie tylko jest żywo zaintereso-
wanym potrzebami sołectw, ale także 
nie stroni od inwestowania na terenach 
wiejskich. W sytuacjach kryzysowych 
reaguje natychmiast. Tak było np. kiedy 
zawnioskowałam o udrożnienie rowów 
melioracyjnych. Przez kilka lat zmagali-
śmy się z podtopieniami gospodarstw. 
Jednego roku były one mniej, innego 
bardziej uciążliwe. W 2016 roku sytu-
acja była bardzo trudna. Pan Burmistrz 
przychylił się do Świerczku wniosku.  
Kompleksowo melioracja została wyko-
nana i teraz już nie występuje u nas 
problem podtopień. 
  
W roku 2016 Fundusz Sołecki przezna-
czyliście na wykonanie rowów przy 
drogach gminnych. A jakie plany ma 
sołectwo Świerczek na najbliższy czas? 
- Fundusz Sołecki 2017 przeznaczamy na 
wykup działki na potrzeby sołectwa.  
Na tej działce planujemy zorganizować 
plac zabaw, wybudować boisko i altanę 
do plenerowych spotkań mieszkańców.  
Z czasem chcemy, aby stanęła tam świe-
tlica wiejska. Wiem, że realizacja naszych 
planów wymaga czasu i pieniędzy, ale 
wierzę, że wszystko się uda. Chcę podkre-
ślić, że nasza wioska się rozbudowuje, jest 
wiele nowych mieszkań, młodych  

INFORMACJE O NASZYCH SOŁECTWACH 

małżeństw i małych dzieci, chcemy dla 
nich stworzyć przyjazne miejsce, gdzie 
będą mogły miło i bezpiecznie spędzać 
czas.  
Dotarła do mnie dobra wiadomość że 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad przychyliła się do mojego 
wniosku o wykonanie chodnika po 
lewej stronie obecnej drogi krajowej 
E77. To zadanie ma być zrealizowane  
w roku bieżącym. Dziękujemy za  
osobiste poparcie wniosku w GDDKiA 
Panu Burmistrzowi Arturowi  Ludwowi 
i liczę na szybką realizację tego przed-
sięwzięcia, które bez wątpienia przyczy-
ni się do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego sołectwa,  
a w szczególności dzieci, które wzdłuż 
drogi chodzą na przystanki autobusowe. 
  
Jest Pani przewodniczącą sołtysów 
Gminy Szydłowiec, działa Pani w Sto-
warzyszeniu Eko Szydłowiec, które 
walczyło o powstrzymanie budowy 
fermy  norek, a teraz zaangażowała się 
w założenie Stowarzyszenia Sołtysów. 
- Nie umiem siedzieć z założonymi  
rękami i nic nie robić. Kiedy pojawiają 
się jakieś możliwości, to staram się je 
wykorzystać dla dobra nas wszystkich. 
Tak jest teraz w przypadku Stowarzy-
szenia Sołtysów, które zakładamy. Zło-
żyliśmy już wniosek o nadanie numeru 
KRS, kiedy wszystkie formalności zosta-
ną dopełnione będziemy mieli możli-
wość pozyskiwania pieniędzy na realiza-
cję różnych projektów, nie tylko od gmi-
ny, ale przede wszystkich z innych źró-
deł. Chcemy robić fajne, pożyteczne 
rzeczy. Mamy potencjał i pokłady ener-
gii, a takie Stowarzyszenie da nam moż-
liwości aplikowania o pieniądze ze źró-
deł  zewnętrznych. Osobiście uważam, 
że sołtysi to fantastyczni ludzie, mocno 
zaangażowani, którym zależy nie tylko 
na dobru swojego sołectwa, ale całej 
naszej gminy. Chcemy wykorzystać ten 
potencjał. 
 

Życzymy zatem powodzenia i bardzo 
dziękujemy za rozmowę. 

Wywiad z Sołtysem sołectwa Świerczek 
Panią Ewą Kaczor 
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uczestnicy uroczystości udali się do PG 
nr 2, gdzie uczniowie zaprezentowali 
montaż „Ostatnie Polskie Powstanie”. 
Wiersze, fragmenty listów żołnierzy 
oraz utwory o tematyce patriotycznej 
były piękną i  wzruszającą lekcją histo-
rii. Doceniając kunszt artystyczny  
i wkład pracy w przygotowanie przed-
stawienia Burmistrz Artur Ludew złożył 
podziękowania wszystkim zaangażo-
wanym, składając na ręce pani dyrek-
tor Krystyny Hanc bukiet kwiatów. 

Zadumą, złożeniem biało – czerwonych wiązanek kwiatów oraz wierszem i piosenką uczciliśmy 1 marca  
w Szydłowcu - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

Obchody rozpoczęły się w Parku Niepod-
ległości odegraniem Hymnu Państwowe-
go. Następnie Robert Górlicki wicedyrek-
tor PG im. Mikołaja Kopernika powitał 
zgromadzonych: poczty sztandarowe, 
kombatantów przedstawicieli samorzą-
du, młodzież i mieszkańców.  
W Parku  głos zabrał Burmistrz Artur 
Ludew, który mówił m.in. o tym, że  
poprzez obchody  chcemy pokazać, że 
pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych 
i  ich walce, i pamięć tę chcemy przeka-

zywać naszej młodzieży, naszym dzieciom, 
żeby już nigdy się nie zatarła. Głos zabrała 
również prezes Światowego Związku AK 
Koło Szydłowiec  Zofia Pawlak, która mó-
wiła o tym, jak ważne jest pielęgnowanie 
pamięci o żołnierzach i opowiedziała  
o bohaterach z naszego terenu. Modlitwę 
za poległych poprowadził ks. Norbert Ska-
wiński. Pod tablicą upamiętniającą wyklę-
tych złożono biało-czerwone kwiaty Na 
zakończenie trębaczki z Miejskiej Orkiestry 
Dętej odegrały utwór „Cisza”. Z Parku 

10 kwietnia odbyła się uroczystość upamiętniająca 77 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Obchody rozpoczęła msza  
w kościele św. Zygmunta celebrowana przez ks. Bogusława Mleczkowskiego. Po niej uczestnicy przeszli do Parku 
Niepodległości, by tam przy pomniku "Katyń 1940" oddać cześć ofiarom zbrodni i złożyć wiązanki. Okolicznościowe 
wystąpienie wygłosił Burmistrz Szydłowca Artur Ludew. Ostatnim wzruszającym akcentem był montaż słowno-
muzyczny  „A z nami przebywa tęsknota i ból” w wykonaniu uczniów kl. IV a i IVb Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
1 w Szydłowcu.  
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Niedziela Palmowa w Szydłowcu  
obchodzona jest zawsze wyjątkowo 
uroczyście. 9 kwietnia piękne palmy, 
liczne stoiska ze świątecznymi ozdoba-
mi wprawiały w radosny nastrój, nada-
jąc wyjątkowy klimat oczekiwaniu na 
Wielkanoc. Najważniejszym punktem 
szydłowieckich uroczystości była wspól-
na modlitwa i poświęcenie palm na 
Rynku Wielkim. Zanim uroczystą proce-
sją z figurą Chrystusa na osiołku udano 
się do kościoła św. Zygmunta, Burmistrz 
Artur Ludew powitał zgromadzonych  
i złożył świąteczne życzenia. Tradycyjnie  
na kiermaszowej scenie, wystąpiły lo-
kalne zespoły ludowe: Zdziechowianki 
ze Zdziechowa, Kumosie z Sadku, Sąsia-
deczki z Chustek, Zespół Rodzinny  
z Korzyc, Broniowianki z Broniowa,  
Załawianki z Załawy. 
Rozstrzygnięto także konkurs oraz  
plebiscyt publiczności na najładniejszą 
palmę w trzech kategoriach: duża, tra-
dycyjna, nietradycyjna. Zgłoszone do 
konkursu palmy oceniała komisja  
w składzie: Teresa Sodel – przedstawi-
ciel Mazowieckiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego Terenowy Zespół Do-
radczy w Szydłowcu, Anna Majstrak  
i Agnieszka Ślizak – radne Rady Miej-
skiej w Szydłowcu, Justyna Pisarek  
– nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Szydłowcu, Justyna Jezierska  
– naczelnik Wydziału Informacji i Pro-
mocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.  

W kategorii „Najładniejsza palma 
nietradycyjna” komisja przyznała:  
- I miejsce  dla Świetlicy GOK  
w Pawłowie, 
- II miejsce dla Koła Gospodyń Wiej-
skich w Hucie 
- III miejsce dla Zespołu 
„Zdziechowianki” ze Zdziechowa, 
- wyróżnienie dla Zespołu Placówek 
„Przystań” ze Skarżyska-Kamiennej, 
- wyróżnienie dla  Marianny Micha-
łowskiej z Łazisk. W plebiscycie  
pub l iczności  w kategor i i 
„Najładniejsza palma duża” najwięk-
sza liczba głosów została oddana na 
palmę Zespołu „Kumosie” z Sadku.  
W kategorii palmy tradycyjnej naj-
większą liczę głosów zebrała palma 
zgłoszona przez Świetlicę Nazaret.  
W kategorii palmy nietradycyjnej naj-
większą liczbę głosów zebrała palma 
Koła Gospodyń Wiejskich z Huty.  

Po dokładnej ocenie palm zgłoszonych 
do konkursu, komisja postanowiła 
przyznać w kategorii  „Najładniejsza 
palma duża”: 
- I miejsce dla Zespołu „Kumosie”  
z Sadku, 
- II miejsce dla Zespołu „Ostałki”  
z Ostałówka, 
- III miejsce dla Przedszkola  
Samorządowego nr 2 w Szydłowcu 
W kategorii „Najładniejsza palma  
tradycyjna” komisja przyznała: 
- I miejsce  Danucie Woźniak ze  
Zdziechowa, 
- II miejsce Publicznej Szkoły  
Podstawowej nr 2 w ZS im. Jana  
Pawła II w Szydłowcu, 
- III miejsce  Danucie Gawędzie z Wyso-
kiej. Wyróżnienia przyznano 
Świetlicy „Nazaret”, Justynie Pietras  
z Sadku, Zespołowi „Cymbrzanki”  
z Huty. 

Od samego rana, 9 kwietnia szydłowiecki Rynek Wielki tętnił życiem - regionalną muzyką i radością zapowia-
dającą nadchodzące Święta. Już po raz piętnasty Burmistrz Szydłowca, Rada Miejska i Proboszcz Parafii  
św. Zygmunta zaprosili na Kiermasz Wielkanocny.  
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Jubileusz 590 – lat Szydłowca   
W dniach od 8 do 12 lutego w Szydłowcu odbyły się obchody 590 rocznicy 
nadania praw miejskich dla Szydłowca. 

Jubileusz rozpoczął się 8 lutego na 
Rynku Wielkim, gdzie zgromadzo-
nych przywitał Burmistrz Artur 
Ludew. Trębacze z Miejskiej Orkie-
stry Dętej odegrali Hejnał Szydłow-
ca, była także salwa armatnia, po 
której wszyscy zgromadzeni udali się 
do szydłowieckiej fary na mszę, któ-
rej przewodził ks. dziekan Adam 
Radzimirski. 
Po Eucharystii uczestnicy uroczysto-
ści, przemaszerowali do Zamku, 
gdzie odbyła się sesja Rady Miej-
skiej. Był też multimedialny spacer 
po Szydłowcu, na który zaprosiła 
zgromadzonych Irena Przybyłowska 
– Hanusz. Miłym akcentem obcho-
dów było wręczenie na ręce Burmi-
strza Artura Ludwa i  Przewodniczą-
cego Rady  Marka Artura Koniarczy-
ka Medalu Pamiątkowego „PRO MA-
ZOVIA” przyznanego Miastu Szydło-
wiec przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika.  
Jubileusz stał się doskonałą okazją, 
aby oficjalnie otworzyć Pracownię 
Historii Szydłowca, która powstała  
w szydłowieckim zamku. Dyrektor 
SCK Małgorzata Bernatek przedsta-
wiła zebranym historię tworzenia 
Pracowni oraz wspólnie z samorzą-
dowcami gminy wręczyła podzięko-
wania mieszkańcom, którzy oddali 
do Pracowni cenne pamiątki. Po-
zwoliło to na przygotowanie okaza-
łej wystawy z  unikatowymi ekspo-
natami. 
W zamku odbył się również koncert  
Chóru Gaudium Canti, a bezpośrednio 
po  nim sesja popularnonaukowa. 
Dr hab. Jacek Pielas z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach 
opowiedział o Szydłowcu i jego wła-
ścicielach do końca XV wieku. Z kolei 
dr Katarzyna Justyniarska - Chojak 
także z UJK w Kielcach przedstawiła 
referat "Testamenty mieszczan 
z Szydłowca jako źródło historyczne 
(XVI – XVIII wiek)”. Trzeci prelegent 
mgr Kamil Szpunar mówił 
o gospodarce miejskiej Szydłowca  
w epoce nowożytnej (XVI – XVIII 
wiek). 
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12 lutego w  szydłowieckim zamku odbył 
się test wiedzy o Szydłowcu. Dostojność 
miejsca, w którym się spotkano, ciekawe 
pytania, artystyczna oprawa przygoto-
wana przez Teatr Poezji i Muzyki „U Ra-
dziwiłła” i atrakcyjne nagrody złożyły się 
na wyjątkowość tego wydarzenia. 
Do udziału w konkursie zgłosiło się dwa-
naście dwuosobowych drużyn: Krzysztof 
Kręcidło i Aniela Kręcidło i Tomasz Soko-
łowski i Hubert Pielas, Natalia Miernik  
i Dominika Sasal, Olga Korba i Natalia 
Kaczmarczyk, Aleksandra Skórkiewicz  
i Maksymilian Martyka, Magdalena 
Szczytowska i Natalia Stąpór, Julia Czaj-
kowska i Wiktoria Nowocień, Alicja 
Kwiecień i Jakub Sroka, Klaudia  

Adamczyk i Patrycja Ucińska, Paweł Rut-
kiewicz i Jacek Barszcz, Małgorzata Żak  
i Cezary Żak, Zuzanna Ślusarczyk i Klau-
dia Szcześniak. 
Test wiedzy odbył się w czterech eta-
pach, po pięć pytań. Wszystkim uczest-
nikom należą się słowa uznania, ponie-
waż wykazali się bardzo bogatą wiedzą. 
Aby wyłonić zwycięzców potrzebna 
była dogrywka. Zwycięska drużyna zdo-
była maksymalną ilość punktów, znając 
odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: 
„Który z Szydłowieckich był fundatorem 
panegiryku rodu Szydłowieckich „Liber 
geneseos ilustris familiaeSchidlovicie  
– czyny i zasługi rodu Szydłowieckich?” 
czy też „Kto dowodził atakiem na  

Szydłowiec w mroźną styczniową noc 
1863 roku?” Pierwsze miejsce zajęły 
Julia Czajkowska i Wiktoria Nowocień, 
miejsce drugie wywalczyły Zuzanna 
Ślusarczyk i Klaudia Szcześniak,  
a miejsce trzecie Olga Korba i Natalia 
Kaczmarczyk. 
Nagrody zwycięzcom wręczył  
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i okolicznościowe medale 
„590–lecia Szydłowca” oraz upominki,  
a zwycięzcy nagrody w wysokości 700 zł 
za I miejsce, 500 zł za II miejsce, 300 zł za 
III miejsce. Burmistrz gratulując wszyst-
kim uczestnikom zapowiedział kolejne 
edycje konkursu wiedzy o mieście. 

9 lutego  w szydłowieckim zamku odbył 
się XIV finał konkursu „Wędrówki regio-
nalne z duchami po Ziemi Szydłowiec-
kiej”. Wzięło w nim udział 5 trzyosobo-
wych zespołów, reprezentujących gimna-
zja i szkoły ponadgimnazjalne powiatu 
szydłowieckiego. Były to: PG w Majdowie, 
PG nr 1 w Szydłowcu, PG nr 2 w Szydłow-
cu, ZSO w Szydłowcu i ZS im. KOP 
w Szydłowcu. Organizatorami konkursu 
byli: Marzena Pielas, Małgorzata Piwo-
warczyk i  Robert Górlicki, nauczyciele PG 
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. 

2 w składzie: Julia Nowek, Maja Wlazło, 
Dawid Szcześniak. II miejsce zajęła repre-
zentacja PG nr 1 im. Jana Pawła II, a III 
miejsce  ZSO im. Henryka Sienkiewicza w 
Szydłowcu. Laureaci otrzymali nagrody 
ufundowane przez Burmistrza Szydłowca 
i Radę Miejską, Starostę Szydłowieckiego 
oraz Agnieszkę Górską, radną Sejmiku 
Mazowieckiego. Pozostałe zespoły otrzy-
mały nagrody ufundowane przez Radę 
Rodziców przy PG nr 2 w Szydłowcu.  
Rywalizację  uświetnił recital przygoto-
wany przez Zespół Kameralny „Presto” . 

Konkurs składał się z dwóch etapów.  
W pierwszym realizowanym w szkołach, 
drużyny przygotowywały rocznicowy gad-
żet i własną wizytówkę. Wśród wykona-
nych prac znalazły się okolicznościowe 
pocztówki, breloczki, podstawki z pia-
skowca, karty do gry, a nawet zegar. W 
dalszej części drużyny przedstawiły gawę-
dy krasomówcze o duchach z Szydłowca, 
które przeniosły uczestników i zaproszo-
nych gości w świat magii i fantazji. Zmaga-
nia zakończył test z dziejów Szydłowca. 
Zwycięzcą konkursu została drużyna PG nr 
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W Publicznej Szkole Podstawowej  
im. J. Kusocińskiego w Sadku uczniowie 
klasy szóstej zapoznali młodszych kolegów 
z historią Szydłowca. Wręczono nagrody 
zwycięzcom konkursu plastycznego: 
„Szydłowiec  bliski naszemu sercu”.  
W ZS im. Bp. J. Chrapka w Majdowie  
odbył się konkurs wiedzy o Szydłowcu pt. 
„Szydłowiec bliski i znany”. Najlepszy  
wynik w PSP uzyskała Eliza Kurowska,  
a w PG Jakub Stankowski. Szkolnym  
obchodom Jubileuszu 590-lecia praw 
miejskich Szydłowca towarzyszyła także 
wystawa pt. "Pastelowy Szydłowiec".  
Pośród olejnych obrazów, grafik i pasteli 
ukazujących zabytkowe zakątki miasta, 
uczniowie szkoły i nauczyciele podjęli temat 
szkolnego czytania historii Szydłowca.  
Dla najmłodszych uczniów przewidziano 
kolorowanie zabytków Szydłowca.  
W ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbył 
się uroczysty spektakl pt. „Z dziejów Szy-
dłowca”. Uczniowie trzecich klas gimna-
zjum przedstawili inscenizację dotyczącą 
nadania praw miejskich naszemu miastu 
przez Sławka i Jakuba Szydłowieckich. 
Drugim i nie mniej ważnym elementem 
tych obchodów był Powiatowy Konkurs 
Poetycki „Moja mała Ojczyzna – Szydło-
wiec”. W konkursie wzięli udział ucznio-
wie z pięciu gimnazjów naszego powiatu.  
 I miejsce ex aequo zajęły Marysia Rogo-
zińska - uczennica PG nr 2 w Szydłowcu  
i Lena Brzeźniak - uczennica PG nr 1  
w Szydłowcu, 
 II miejsce ex aequo zajęli Zuzanna Ślu-
sarczyk - uczennica PG nr 2 w Szydłowcu  
i Ołek Zołotoćkyj - uczeń PG w Orońsku, 
 III miejsce ex aequo zajęły Aniela Kręciło 
- uczennica PG w Orońsku i Gabriela Fal-
kiewicz - uczennica PG nr 1 w Szydłowcu. 
W  PSP w Wysokiej odbyła się akademia 
pod tytułem "Obraz Szydłowca ręką histo-
rii malowany". Uczniowie przybliżyli zabyt-
ki Szydłowca, historie powstawania herbu 
miasta oraz legendę o Diable Skalistym. 
W PSP nr 1 im. Jana III zorganizowano quiz 
historyczny „Wędrówki przez wieki po Szy-
dłowcu”. W piątkowy wieczór mieszkańcy 
Szydłowca zostali również zaproszeni do 
Zamku na spektakl pt. „Mezalians”  
wg „Marii” Antoniego Malczewskiego  
w wykonaniu Grupy Teatralnej 
„Zamczysko”.  

W piątek 10 lutego uroczystości jubileuszowe odbywały się w gminnych placówkach oświatowych. Uroczyste apele  
z okazji 590 - lecia nadania praw miejskich dla Szydłowca zorganizowano we wszystkich placówkach oświatowych gminy. 
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11 lutego jubileusz świętowany był na 
sportowo. W hali ZS im. Jana Pawła II  
w Szydłowcu rywalizowało ponad 130 
zawodników – reprezentantów poszcze-
gólnych szkół podstawowych i  gimna-
zjalnych  z terenu gminy Szydłowiec. 
Zawody składały się z różnych kombina-
cji konkurencji sprawdzających zręcz-
ność, wytrzymałość i szybkość uczestni-
ków. Pełne trybuny publiczności żywo 
dopingowały swoich faworytów. 
Klasyfikacja końcowa w rywalizacji szkol-
nej przedstawiała się następująco: 
 Szkoły podstawowe – kat. 1-3 zwy-
ciężyła drużyna z Majdowa, drugie 
miejsce zajęła drużyna A z PSP nr 2, 
trzecie miejsce wywalczyła drużyna B 
z PSP nr 2. - kat. 4-6 najlepsza była  
drużyna z Sadku, drugie miejsce zaję-
ła drużyna A z PSP nr 2, a miejsce 
trzecie wywalczyła drużyna z Wyso-
kiej. 
 Szkoły gimnazjalne: 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna  
z Majdowa, drugie drużyna A z PG nr 1, 
a miejsce trzecie drużyna B również  
z PG nr 1. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li okolicznościowe medale „590-lecia  
Szydłowca” oraz dyplomy i puchary. 
W przerwie pomiędzy konkurencjami 
zaprezentowali się zawodnicy z klubu 
karate MUSHIN, dając jak zawsze  
widowiskowy pokaz umiejętności.  
Wystąpiła formacja taneczna z PSP nr 
2  prowadzona przez Mariolę Biegaj, 
która zaprezentowała taniec nowocze-
sny. Kilkunastominutowy pokaz gimna-
styczny dali uczniowie PSP 1 wspólnie 
z kolegami ze Skarżyska -Kam. Ucznio-
wie ci trenują w skarżyskiej Akademii 
Holistycznej, która prowadzi zajęcia  
w szydłowieckiej podstawówce nr 1, 
gdzie odkryto wiele utalentowanych 
gimnastyczek. Przygotowano również 
konkursy zręcznościowe dla publiczno-
ści z atrakcyjnymi nagrodami, w któ-
rych uczestniczyły drużyny składające 
się  z dziecka i osoby dorosłej. 
Wieczorem na zamkowym dziedzińcu 
zagrali: Tomasz Kraska, Paweł  
Mosiołek i Norbi.  
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Szydłowieckie Spotkania z Historią 
W sobotę 11 marca, w szydłowieckim 
zamku można było zwiedzić wystawę 
militariów z różnych okresów histo-
rycznych. Oryginalna broń z czasów  
II wojny światowej, maski przeciwga-
zowe, umundurowanie polskich i nie-
mieckich żołnierzy z okresu kampanii 
wrześniowej, umundurowanie żołnie-
rzy Rosji carskiej to tylko niektóre  
z zaprezentowanych eksponatów. 
Szydłowieckie Spotkania z Żywą  
Historią odbyły się pod patronatem 
Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa. 
Rekonstruktorzy, którzy na zaprosze-
nie Tomasza Jakubowskiego przyje-
chali do Szydłowca ze swoimi 
"skarbami" z zaangażowaniem  
opowiadali o prezentowanych ekspo-
natach. Wszystkiego można było do-
tykać, kto chciał mógł strzelać z działa 
przeciwlotniczego, działa przeciwpan-
cernego, czy też karabinu maszyno-
wego. To było wyjątkowe spotkanie  
z historią. 
W spotkaniu uczestniczyli: Grupa  
Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu 
Policji Państwowej Komisariat  
w Radomiu, Projekty w Ogniu, Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycznej  
4 Pułku Piechoty Legionów, Batalion 
Korpusu Ochrony Pogranicza z Toma-
szowa, GM-H Ludowego Wojska  
Polskiego i Muzeum Orła Białego  
w Skarżysku-Kamiennej. 
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23 marca w szydłowieckim Zamku odbyły się Eliminacje Powiatowe trzech konkursów recytatorskich – 34. Małego 
Konkursu recytatorskiego, 40. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” oraz 62. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego. 

5. Julię Mazur - PSP nr 2 Szydłowiec 
Do kolejnego etapu eliminacji w War-
szawie Jury zakwalifikowało Klaudię 
Król z PSP w Woli Lipienieckiej. 
W 62. Ogólnopolskim Konkursie Recy-
tatorskim do dalszych eliminacji  
w Radomiu nominację otrzymali : 
- w kategorii – turniej recytatorski:  
1. Aleksandrę Bialik - SCK - Zamek 
2. Aleksandrę Brzeźniak - SCK - Zamek 
3. Kajetana Górlickiego - SCK - Zamek- 
w kategorii – poezja śpiewana 
1. Aleksandrę Michalską - SCK - Zamek 
2. Laurę Śliwa - SCK - Zamek 
3. Aleksandrę Brzeźniak - SCK - Zamek - 
w kategorii – teatr jednego aktora 
1. Wojciecha Urbaniaka ¬- SCK - Zamek 
Ponadto Jury postanowiło wyróżnić: 
1. Aleksandrę Kowalską - SCK - Zamek 
2. Annę Stępień - SCK - Zamek 
3. Aleksandrę Wnuczek - ZS im. KOP 
Szydłowiec 
3. Lenę Tuszyńską - SCK - Zamek 
4. Piotra Targowskiego - SCK - Zamek 
5. Maję Janczyk - SCK - Zamek 
Najlepsi wykonawcy zostali uhonoro-
wani pamiątkowymi dyplomami oraz 
nagrodami książkowymi, które ufun-
dowali Powiat Szydłowiecki oraz orga-
nizator eliminacji SCK- Zamek. 

Eliminacje powiatowe trzech konkursów recytatorskich 

6. Julię Górlicką - PSP nr 1 Szydłowiec 
7. Julię Jaworską - PG nr 2 Szydłowiec 
8. Lenę Brzeźniak - SCK – Zamek 
9. Macieja Kołodziejskiego - SCK - Za-
mek  oraz wyróżnić: 
1. Laurę Depo - PS Chlewiska 
2. Dawida Domeradzkiego - PS nr 2 
Szydłowiec  
3. Maję Bednarczyk - PSP Budki 
4. Natalię Karbarz - PSP Jastrząb 
5. Aleksandra Cis - ZSP Zbijów Mały 
6. Zofię Krupa - PSP Chlewiska 
7. Julię Kaczor - PSP Wysoka 
8. Julię Mroczek - PSP Wola Lipieniecka 
9. Natalię Parszewską - PSP nr 2 Szydło-
wiec 
10. Kamila Gozdeckiego - PSP nr 1  
Szydłowiec 
11. Bartka Tomczyka - SCK – Zamek 
12. Karolinę Seweryn - PG Mirów 
13. Adrianę Dziuk - PG Chlewiska 
W 40. Konkursie Recytatorskim  
WARSZAWSKA SYRENKA Jury wyróżniło: 
1. Alicję Kosno - PSP Wola Lipieniecka 
2. Tymona Michała Sobutkę - PSP nr 1 
Szydłowiec 
3. Amelię Przybycień - PSP nr 1 Szydło-
wiec 
4. Amelię Muryjas - PSP nr 2 Szydło-
wiec 

Udział w poetycko – słownych zmaga-
niach wzięło ogółem 90 recytatorów  
– uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjów oraz szkół średnich z terenu  
Powiatu Szydłowieckiego. Prezentują-
cych swoje umiejętności uczestników 
oceniała Komisja Konkursowa w skład 
której weszli przedstawiciele Zarządu 
Okręgowego Towarzystwa Kultury  
Teatralnejw Radomiu – Marian Papis , 
Czesława Jakubska oraz Hanna Jawor-
ska. Jury po wysłuchaniu wszystkich pre-
zentacji konkursowych postanowiło:  
W 34 Małym Konkursie Recytatorskim 
do Koncertu Laureatów w Radomiu 
zakwalifikować : 
1. Natalię Pawlak - PS Chlewiska 
2. Julię Podgórską - PSP Nowy Dwór 
3. Igora Dębskiego - PSP Wola Lipieniecka 
4. Brajana Sierawskiego - PSP Wola  
Lipieniecka 
5. Aleksandra Araka - PSP nr 1 Szydło-
wiec 



Granice obwodu szkoły na lata szkolne 
2017/2018 - 2018/2019 to ulice: 
 1 Maja, Armii Krajowej, Bankowa, Brzo-
zowa, Chopina, Dworska, Folwarczna, 
Górna, Iłżecka od nr 1 do trasy S7, Jagiel-
lończyka, Jodłowa, Kamienna, Kąpielowa, 
Kielecka, Kilińskiego, Kochanowskiego, 
Kolejowa, Kościuszki do nr 206, Kręta, 
Krótka, Książek Majdowski, Książek  
Nowy, Książek Stary, Kusocińskiego, 
Księżnej Anny Sapieżyny, Kwiatowa, Lan-
giewicza, Leśna, Lipowa, Majora Hubala, 
Mała, Mickiewicza, Moniuszki, Narutowi-
cza, Ogrodowa, Parkowa, Partyzantów,  
Piaskowa, Plac Marii Konopnickiej, Pod-
górze, Podzamcze, Polanki, Powstania 
Listopadowego, Powstania Styczniowe-
go, Powstania Warszawskiego, Radom-
ska do nr 44, Rynek Wielki, Rzeczna, Sa-
dowa, Sikorskiego, Sobieskiego, Sporto-
wa, Sosnowa, Sowińskiego, Spacerowa, 
Strażacka, Waryńskiego, Wąska, Widok, 
Wiejska, Willowa, Witosa, Wschodnia od 
nr 1 do ulicy Spółdzielczej, Wspólna,  
Wymysłów, Zakościelna, Zielona, Zielon-
ka, Żeromskiego, Żołnierzy Września 
1939 roku, oraz sołectwa: Rybianka 
z Długoszem i Marywilem, Świerczek  
i Wola Korzeniowa. 

Sieć szkół w okresie przejściowym, tzn. od 
1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019.r 
będzie przedstawiała się następująco: 
1.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III 
Sobieskiego, dysponująca dwoma bu-
dynkami szkolnymi - przy ul. Wschodniej 
19 dla roczników młodszych oraz przy ul. 
Folwarcznej 4 dla roczników starszych. 
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15 lutego Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie projektu, który dostosowuje istniejącą w gminie Szydłowiec sieć szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wynikającego z wprowadzonej ustawą reformy systemu eduka-
cji, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku. Uchwała określa także stan w okresie przejściowym, tzn. od dnia  
1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.  

Zmiany w sieci szkół – nauka nadal we wszystkich placówkach 

Jodłowa, Kamienna, Kąpielowa, Kielecka, 
Kilińskiego, Kochanowskiego, Kolejowa, 
Kościuszki do nr 206, Kręta, Krótka, Ksią-
żek Majdowski, Książek Nowy, Książek 
Stary, Księżnej Anny Sapieżyny, Kusociń-
skiego, Kwiatowa, Langiewicza, Leśna, 
Lipowa, Majora Hubala, Mała, Mickiewi-
cza, Moniuszki, Narutowicza, Ogrodowa, 
Parkowa, Partyzantów, Piaskowa, Podgó-
rze, Podzamcze, Polanki, Powstania Listo-
padowego, Powstania Styczniowego, 
Powstania Warszawskiego, Rynek Wielki, 
Rzeczna, Sadowa, Sikorskiego, Sobieskie-
go, Sosnowa, Sowińskiego, Spacerowa, 
Sportowa, Strażacka, Waryńskiego, Wą-
ska, Widok, Wiejska, Willowa, Wschodnia 
do nr 61, Wspólna, Zakościelna, Zielona, 
Zielonka, Żeromskiego, Żołnierzy Wrze-
śnia 1939 roku i sołectwa: Hucisko, Sadek, 
Wola Korzeniowa, Barak. Gimnazjum 
kończy działalność w dniu 31 sierpnia 
2017r. i zostaje włączone do Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego. 

Klasy dotychczasowego Publicznego 
Gimnazjum nr 2 im. M.Kopernika będą 
prowadzone w Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego, 
w budynku przy ul. Folwarcznej.  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 
im. J. Pawła II przy ul. Wschodniej 57.  

Obwód szkolny to ulice miejskie:  
Browarska, Garbarska, Iłżecka odcinek od 
trasy S7 do Szydłówek Kolonia pod La-
sem, Jachowskiego, Jastrzębska, Koperni-
ka, Kościuszki od nr 207, Maleckiego, Me-
talowa, Plac Wolności, Polna, Poprzeczna, 
Północna, Prusa, Przechodnia, Piękna, 
Radomska od nr 45, Reymonta, Różana, 
Słomiana, Słoneczna, Spółdzielcza, Staszi-
ca, Szydłowieckiego, Świętokrzyska, Tar-
gowa, Wschodnia od ulicy Spółdzielczej  
w kierunku ulicy Jastrzębskiej, Zamkowa, 
sołectwa Hucisko i Szydłówek, oraz dla 
uczniów klas IV-VIII sołectwa Zdziechów  
i Chustki. 

3. Placówki: Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. J. Kusocińskiego w Sadku, 
Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. gen. Stefana Grota - Roweckiego  
w Wysokiej i Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Biskupa Jana Chrapka w Maj-
dowie oraz ich obwody pozostają bez 
zmian, z tym, że PSP im. Biskupa Jana 
Chrapka w Majdowie będzie prowadzić 
w okresie przejściowym klasy dotychcza-
sowego Publicznego Gimnazjum. 
Docelowa planowana sieć szkół od 
dnia 1 września 2019 w mieście  
i gminie Szydłowiec, to: 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III 
Sobieskiego w Szydłowcu z siedzibą 
przy ul. Wschodniej 19, prowadząca 
zajęcia dydaktyczne w budynkach przy  
ul. Wschodniej 19 oraz Folwarcznej 4 
- obwody bez zmian. 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Pawła II w Szydłowcu, z siedzi-
bą przy ul. Wschodniej 57 oraz Szkołą 
Filialną w Zdziechowie dla uczniów  
z klas I-III - obwody bez zmian. 
3. Placówki: Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Sadku, Publiczna Szkoła  
Podstawowa w Wysokiej i Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana 
Chrapka w Majdowie - obwody bez 
zmian. 

Bez zmian pozostaje Filia Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 
w Zdziechowie, obejmująca uczniów klas 
 I - III ze Zdziechowa i Chustek.  
Klasy dotychczasowego Publicznego 
Gimnazjum nr 1 będą prowadzone w PSP 
nr 2 im. Jana Pawła II.  

Granice obwodu dla tych klas to ulice 
miejskie: 1 Maja, Armii Krajowej, Banko-
wa, Brzozowa, Chopina, Dworska,  
Folwarczna, Górna, Iłżecka, Jagiellończyka,  

Granice obwodu dla uczniów tych klas 
to ulice miejskie: Browarska, Garbar-
ska, Jachowskiego, Jastrzębska, Koper-
nika, Kościuszki od nr 207, Maleckiego, 
Metalowa, Piękna, Plac Marii Konop-
nickiej, Plac Wolności, Polna, Poprzecz-
na, Północna, Prusa, Przechodnia, Ra-
domska, Reymonta, Różana, Słomiana, 
Słoneczna, Spółdzielcza, Staszica, Szy-
dłowieckiego, Świętokrzyska, Targowa, 
Wschodnia od nr 62, Wymysłów, Zam-
kowa oraz sołectwa: Zdziechów, 
Chustki, Jankowice, Korzyce, Krzęcin, 
Omięcin, Rybianka z Długoszem i Ma-
rywilem, Szydłówek, Świerczek, Świ-
niów, Wilcza Wola, Wysocko z Msza-
dlą, Wysoka i Zastronie. 
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Czy będzie szkoła muzyczna w Sadku? 

 

Z wizytą w Szkole Muzycznej w Ruszkowicach 

Pomysł utworzenia szkoły muzycznej 
w Publicznej Szkole Podstawowej  
w Sadku zrodził się po to, aby rozsze-
rzyć ofertę edukacyjną dla młodego 
pokolenia. Jest to zarazem dopełnie-
nie istniejących już instytucji: Miejskiej 
Orkiestry Dętej oraz  SCK Zamek. Po-
mysł się spodobał, wielu rodziców jest 
zainteresowanych tą inicjatywą. Dlate-
go, w imieniu rodziców, dyrektora  
i nauczycieli PSP w Sadku oraz społecz-
ności Sadku zostało skierowane do  
Burmistrza Szydłowca pismo o inicja-
tywie utworzenia szkoły muzycznej  
i podjęcia działań w tym kierunku. 
Omówienie propozycji utworzenia 
szkoły muzycznej oraz nakreślenie 
planu działań odbyło się na spotkaniu 
przedstawicieli samorządowców: gmi-
ny, powiatu i województwa oraz ini-
cjatorów z PSP w Sadku. 3 stycznia br. 
Burmistrz Artur Ludew, Dorota Nowak 
– Dyrektor ZEIFO, Jolanta Kozłowska – 
Dyr. PSP w Sadku, Tadeusz Rut – Rad-
ny RM, Arkadiusz Sokołowski – Radny 
RM i Ewelina Wiśniewska – Kurek – 
nauczyciel PSP w Sadku odwiedzili 

Szkołę Muzyczną im. Oskara Kolberga 
w Ruszkowicach. O działalności tamtej-
szej placówki rozmawiano z Wójtem 
Gminy Borkowice Robertem Fidosem  
i dyrektorem Szkoły Waldemarem  
Cichawą. Zorganizowano również wizy-
tę Burmistrza i przedstawicieli Rady 
Miejskiej w PSP w Sadku, w celu analizy 
zasobów lokalowych i konieczności 
przeprowadzenia prace remontowych, 
które przystosują pomieszczenia szkoły 
do pełnienia funkcji sal muzycznych. 
Wystosowano listy do wójtów z terenu 
Powiatu Szydłowieckiego z prośbą  
o umożliwienie badań sondażowych  
– ankiet dla rodziców i uczniów: przed-
szkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu powiatu. Wyniki ankiet wyka-
zały, że jest ponad 400 osób zaintereso-
wanych nauką w szkole muzycznej  
w Sadku. Kolejnym krokiem będzie 
praca komisji Rady Miejskiej nad pro-
jektem uchwały intencyjnej w sprawie 
zamiaru utworzenia w PSP w Sadku 
Szkoły Muzycznej I stopnia oraz przyję-
cie tego projektu w drodze głosowania 
podczas sesji Rady Miejskiej.   

W związku z zamiarem utworzenia  Szkoły 
Muzycznej I – go stopnia w Sadku, Gmina 
Szydłowiec prowadzi rozeznanie rynku 
pod kątem kwalifikacji posiadanych przez 
nauczycieli muzyki, określonych w Rozpo-
rządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
narodowego z dnia 20 maja  2014r.  
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wy-
maganych od nauczycieli szkół artystycz-
nych, placówek kształcenia artystycznego  
i placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. 
U. z 2014r. poz. 784) Uruchomienie Szkoły 
Muzycznej I –go stopnia w Sadku  plano-
wane jest od dnia 1 września 2017r-
.Podstawą zatrudnienia nauczycieli będzie 
ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela ( Dz.U. z 2016r. poz. 1379 ze 
zm.) 
Osoby zainteresowane podjęciem zatrud-
nienia na stanowisku nauczyciela w Szkole 
Muzycznej I-go stopnia w Sadku proszone 
są o złożenie kserokopii dyplomu potwier-
dzającego wymagane kwalifikacje w se-
kretariacie  Zespołu Edukacji i Finansów 
Oświaty w Szydłowcu ul. Staszica 3 A lub 
przesłanie  na adres: 
 zeifo@szydlowiec.pl 
Wszelkich dodatkowych  informacji moż-
na uzyskać w Zespole Edukacji i Finansów 
Oświaty w Szydłowcu lub pod numerem 
telefonu (48) 617-14-52. 

Równolegle Gmina Szydłowiec prowadzi roze-
znanie rynku pod kątem kwalifikacji posiada-
nych przez nauczycieli muzyki  
i chęci pracy w samorządowej szkole muzycz-
nej w Sadku. Następnie złożony zostanie wnio-
sek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego o podpisanie porozumienia w sprawie 
utworzenia samorządowej szkoły muzycznej, 
którego pozytywne rozstrzygnięcie uzależnia 
powstanie Szkoły Muzycznej w Sadku. 

Serdecznie zapraszamy do Urzędu Miejskiego, pok. nr 11, gdzie trwa wydawanie kart dla mieszkańców gminy  
Szydłowiec. Dzięki specjalnej karcie mogą Państwo korzystać z szeregu zniżek na usługi i zakupy w ramach programu 
lojalnościowego „Mieszkasz w Szydłowcu, kupujesz w Szydłowcu”. Wdrożony program lojalnościowy polega na tym, 
że posiadacz  karty, wydawanej przez Urząd Miejski może korzystać z ulg, rabatów lub zwolnień udostępnionych 
przez firmy, przedsiębiorców i inne instytucje, które przystąpiły do akcji i są partnerami programu.  
Przypominamy, że do programu mogą przystąpić lokalni przedsiębiorcy z różnych branż tj. właściciele sklepów, lokali 
gastronomicznych, punktów usługowych i wszyscy inni, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Spowoduje to 
większą promocję firmy, a co za tym idzie zwiększone zainteresowanie towarami i usługami objętymi zniżkami, czego 
wynikiem będą większe obroty placówek, które przystąpią do programu.  
Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu lub chcące uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 48 617 86 36 lub e:-mailowy: karta@szydlowiec.pl. 
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Burmistrz  wręczył stypendia naukowe  

W Publicznej Szkole Podstawowej  
w Sadku uczniowie mają możliwość 
uczestniczenia w zajęciach, na któ-
rych programują roboty edukacyjne.  

Młodsi uczniowie mają możliwość ste-
rowania robotem za pomocą koloro-
wych kodów, starsi programują w śro-
dowisku Scratch. W najbliższej przy-
szłości również przedszkolaki poznają 
tajniki programowania. 
Programowanie jest narzędziem, które 
pozwala uczniom rozwijać myślenie kre-
atywne, doskonalić umiejętności anali-
tyczne, nadążać za postępem techniki  
i z owoców tego postępu świadomie 
korzystać. Lista korzyści, jakie daje nauka 
programowania jest długa. Pozwala to 
lepiej zrozumieć i wykorzystać nowocze-
sne rozwiązania techniczne.  

Sprawia, że uczeń nie jest biernym  
odbiorcą szeroko rozumianej technolo-
gii informacyjno komunikacyjnej, ale 
potrafi ze zrozumieniem realizować  
z jej użyciem własne projekty i wyko-
rzystywać dla własnych potrzeb.  
Programowanie sprzyja rozwojowi 
intelektualnemu i kreatywności dzieci, 
a także w dalszej perspektywie może 
ułatwić im znalezienie dobrej pracy,  
w różnych, niekoniecznie związanych  
z informatyką dziedzinach. Pomysło-
dawcą i prowadzącym zajęcia dla 
uczniów jest nauczyciel Przemysław 
Łyżwa. 

Programowanie w Sadku 

w stronę rodziców, którzy wspierają  
i motywują dzieci do nauki. 
Stypendia Burmistrza Szydłowca są 
przyznawane na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej w Szydłowcu dwa 
razy w roku szkolnym, za wyniki uzy-
skane w poprzednim semestrze. Ta 
finansowa gratyfikacja przyznawana 
jest za średnią ocen, co najmniej 
5.40 w przypadku szkoły podstawo-
wej oraz co najmniej 5.20 w przy-
padku gimnazjum. 
Za I semestr roku szkolnego  
2016/2017 stypendia otrzymali: 
  Piotr Nowocień, Dawid Kaleta,  
Julia Kisiel, Maja Górecka z PSP nr 2  
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  

2 marca br. najlepsi uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
otrzymali z rąk Burmistrza Szydłow-
ca Artura Ludwa i p.o. Dyrektora 
Zespołu Edukacji i Finansów Oświa-
ty – Doroty Nowak, decyzje o przy-
znaniu stypendiów za wybitne wy-
niki w nauce. 
Uczniowie na uroczyste wręczenie 
stypendiów przybyli do ratusza  
z rodzicami oraz dyrektorami swo-
ich szkół. Burmistrz Artur Ludew 
serdecznie pogratulował wszystkim 
nagrodzonym uzyskanych wyników  
i życzył równie znakomitych efek-
tów w kolejnych latach nauki. Sło-
wa podziękowania skierował także  

w Szydłowcu, 
 Natalia Miernik z PG nr 1 w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, 
 Natalia Romelczyk, Magdalena  
Majewska, Julia Adamczyk z PSP nr 1 
im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, 
  Kajetan Górlicki, Piotr Stopa, Igor 
Podlewski z PG nr 2 im. Mikołaja  
Kopernika w Szydłowcu, 
  Aleksandra Niziołek z PSP im.  
J. Kusocińskiego w Sadku, 
  Oliwia Sokołowska z PSP w Zespo-
le Szkół im. Bp. J. Chrapka w Majdo-
wie, Dominik Szcześniak, Jakub, Mi-
kołaj Stankowski z PG w Zespole 
Szkół im. Bp. J. Chrapka w Majdowie. 
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10 marca 2017 roku w Przedszkolu 
Samorządowym nr 2 „Mali Odkryw-
cy” w Szydłowcu wielkie wydarzenie 
- Panie z przedszkola zrobiły dzie-
ciom niespodziankę i zaprosiły na 
teatralne przedstawienie pt. „Małe 
magiczne słówka” na podstawie 
opowiadania Anny Sobótki. Mała 
sztuka o wielkich słowach: dziękuje, 
przepraszam i proszę. Wystąpili: 
Arabelka Ruda Kitka (Edyta Gumu-
lak), Apoloniusz Miś (Daria Koło-
dziej), Wróżka Grzeczniuszka (Iwona 
Biegaj), mama Arabelki (Marta 
Adamczyk), narrator ( Anna Sobót-
ka) – owacjom nie było końca.  
Na zakończenie przedstawienia 
dzieciaki wspólnie z aktorami  
zaśpiewały finalną piosenkę o trzech 
magicznych słowach.  

Przedstawienie "Małe Magiczne Słowo" 

W dniach 8 i 9 marca 2017r.  
w Zespole Szkół w Szydłowcu odby-
ły się imprezy związane z obchoda-
mi Międzynarodowego Dnia Kobiet.  
W PG nr 1 w ramach tych uroczy-
stości zostały zorganizowane wybo-
ry najpiękniejszej, a zarazem naj-
sympatyczniejszej gimnazjalistki.  
O ten tytuł ubiegało się 34 kandy-
datki, które musiały wykazać się nie 
tylko urodą, ale także inteligencją 
oraz dobrym gustem.  
Imprezę uświetnili swoją obecno-
ścią zaproszeni goście w osobach: 
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, 
p.o. Dyrektora Zespołu Edukacji  
i Finansów Oświaty w Szydłowcu 
Dorota Nowak oraz Przewodniczą-
ca Rady Rodziców ZS w Szydłowcu 
Katarzyna Kubicz. Głosami zgroma-
dzonych w auli widzów Miss  
Publiczności została Kinga Kowalik  
z kl.IIIc. Wyboru Miss Foto dokonali 
fotografowie Agnieszka i Zbigniew 
Kwaśniewscy, została nią Karina 
Strzelec z kl. IIs. O przyznaniu  

Święto Kobiet w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

kolejnych tytu łów decydowało  
zgromadzone w auli jury. Jego decyzją 
Miss Gracji została uczennica kl.Ia Wik-
toria Malmon, zaś Vice Miss gimna-
zjum - Natalia Gumulak z kl.3a.  
Tytuł „Najsympatyczniejszej i Najpięk-
niejszej Gimnazjalistki” przypadł Wik-
torii Adamiec - uczennicy kl. Ia. 
Wszystkie uczestniczki wyborów  
zostały nagrodzone upominkami ufun-
dowanymi przez sponsorów.  Organi-
zatorami imprezy byli nauczyciele: 
Aneta Jaromin, Jadwiga Łukasiewicz 
oraz Maciej Kapturski. 

W dniu 9 marca małe kobietki z PSP 
nr 2  świętowały Dzień Kobiet, 
uczestnicząc w akademii pod ha-
słem „Kobieta zmienną jest…” przy-
gotowanej specjalnie na tę okazję 
przez uczniów kl. VIs pod opieką 
pana Artura Myślińskiego.  
Podczas występu nie zabrakło  
wierszy, pełnych humoru  kabareto-
wych scenek, życzeń i komplemen-
tów skierowanych do Pań. Wszyscy 
wspaniale się bawili, a na koniec 
panowie obdarowali kobiety symbo-
licznymi kwiatami. 



22 marca w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim w Warszawie odbyło 
się uroczyste spotkanie podsumo-
wujące konkurs na najciekawszą 
inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną 
dotyczącą bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży oraz zagospodarowania 
czasu wolnego podczas ferii zimo-
wych 2017 w województwie mazo-
wieckim. Konkurs odbył się pod pa-
tronatem Wojewody Mazowieckie-
go, Komendanta Wojewódzkiego 
Policji z siedzibą w Radomiu,  
Komendanta Stołecznej Policji,  
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
Wśród 28 wyróżnionych szkół  
i instytucji znalazła się również 
gminna placówka - Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Oddziałami  
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23 marca br. na zaproszenie  dyrek-
tora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wysokiej Krzysztofa Ubysza  
i  pedagog Anny Adamiec, Burmistrz 
Szydłowca Artur Ludew przeczytał  
w bibliotece szkolnej dla dzieci  
z oddziału przedszkolnego i klasy  
I bajkę pt. " Złotowłosa i trzy misie". 
Uczniowie z zaciekawieniem słuchali 
bajkowych opowieści. Na koniec 
bajkowego spotkania panu Arturowi 
Ludwowi został nadany tytuł 
"Przyjaciela Biblioteki" Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. gen. Stefa-
na Roweckiego "Grota" w Wysokiej.  

Czytanie łączy pokolenia 

Integracyjnymi im. Jana III  
Sobieskiego w Szydłowcu. Dyrektor 
Danuta Gnat uczestniczyła w uro-
czystości i osobiście odebrała po-
dziękowania z rąk Wojewody Ma-
zowieckiego Zdzisława Siepiery, 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
Aurelii Michałowskiej, Komendanta 
Wojewódzkiego Policji insp. Toma-
sza Michułkę i p.o. Komendanta  
Stołecznej Policji,  mł. insp. dr Rafa-
ła Kubickiego. Mazowiecka Kurator 
Oświaty pani Aurelia Michałowska 
pogratulowała dyrekcji szkoły i or-
ganizatorom podjętej inicjatywy,  
zaangażowania i innowacji. Życzyła 
dalszych sukcesów w realizacji  
nowatorskich przedsięwzięć na 
rzecz dzieci i młodzieży. 

Podziękowania dla PSP nr 1  

Wraz z nadejściem wiosny w klasach 
młodszych Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II odbyły się zajęcia profilak-
tyczne z zakresu edukacji prozdro-
wotnej „Zdrowie w kolorze pomarań-
czowym”. Podczas spotkania dzieci 
wspaniale się bawiły, naśladując baj-
kowe stworki, promujące gimnastykę 
ciała i umysłu jako formę zdrowego 
stylu życia. 
Wraz z Pascalem Brodnickim pozna-
wały tajniki zdrowszej kuchni, uczyły 
się, jak przygotować łatwą, smaczna  
i jednocześnie zdrową potrawę. Dzie-
ci utrwaliły wiedzę na temat walorów 
odżywczych warzyw i owoców  
w kolorze pomarańczowym, a na  
zakończenie uzupełniły kolejną stronę  
książeczki o zdrowiu oraz zjadły  
pyszne brzoskwinie. 

Z wiosną  
na pomarańczowo 
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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  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 mieszkańcy 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 Szydłow-
cu - Ciepłownia Miejska Sp. z o. o. 
posiada do wynajęcia pomieszczenie  
biurowe w Inkubatorze  Przedsiębior-
czości i Centrum Obsługi Inwestora  
w Szydłowcu przy ul. Kolejowej. 

Hospicjum domowe  
– nieodpłatna opieka 

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  
wykwalifikowany 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. 
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Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin w Chorwacji 

W turnieju udział wzięło 277 zawod-
ników z 42 klubów Karate reprezen-
tujących 14 krajów: Austrię, Bośnię  
i Hercegowinę, Danię, Węgry,  
Włochy, Macedonię, Czarnogórę, 
Holandię, Polskę, Serbię, Słowenię,  
Szwajcarię, Ukrainę oraz Chorwację. 
Zawody rozgrywane były w formule 

6 lutego 2017r. w hali sportowej  
Zespołu Szkół w Szydłowcu odbyły 
się powiatowe zawody w piłce koszy-
kowej dziewcząt szkół gimnazjalnych. 
Tradycyjnie do szydłowieckiej szkoły 
zjechały się najlepsze zespoły dziew-
cząt z sąsiednich gmin by walczyć  
o miano ,,Mistrza Powiatu Szydło-
wieckiego” oraz wywalczyć awans do 
dalszych gier. W tym roku bezkonku-
rencyjne w tej dyscyplinie okazały się 
zawodniczki PG Nr1 w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Szydłowcu.   
Zespół z JP II  w finale pokonał druży-
nę z Mirowa 16 : 5 i reprezentować  
będzie powiat w pólfinałach między-
powiatowych spotykając się  
z mistrzyniami Powiatu Przysuskiego 
i Ziemskiego Radomskiego.  

Zwycięska drużyna grała w składzie: Klaudia i Zuzia Smorongiewicz, Maja  
Sujecka, Kinga Kowalik, Alicja Skrzyńska, Dominika Sobczak, Magda Sobczak, 
Maja Gawęda, Zosia Wiśniewska, Kasia Gałczyńska, Klaudia Palczewska, Karina 
Strzelec. Trenerem zespołu jest Maciej Kapturski. 

Zawody w piłce koszykowej 

Zawodnicy nasi musieli stoczyć po 
kilka pojedynków, gdyż ich katego-
rie wiekowo-wagowe liczyły po 
kilkanaście osób. Mimo to Julia  
Pobideł wywalczyła złoty medal 
wygrywając wszystkie walki,  
a Kamila Nalberska zajęła 4 miej-
sce. Pozostali zawodnicy również 
pokazali się z bardzo dobrej strony 
ulegając w kolejnych pojedynkach 
swoim rywalom przegrywając nie-
kiedy różnicą 1 punktu. Wspaniały 
sukces i kolejne doświadczenie tym 
razem na arenie międzynarodo-
wej. Serdeczne gratulacje dla całej 
ekipy. Ogromne podziękowania 
składamy na ręce pana Zbigniewa  
Olszewskiego za użyczenie nam 
środka transportu – powiedział  
sensei Robert Wyciszkiewicz.  

Po raz 14 IKO Matsushima Croatia 
była organizatorem Międzynarodo-
wego Turnieju Karate Kyokushin 
"14th Domenica Cup" Sveta Nede-
lja. I tym razem nie zabrakło w nim 
udziału reprezentacji Kyokushin 
Karate Matsushima Polska 
"MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec. 

Kata i Kumite. Nasi zawodnicy  
w składzie Julia Pobideł, Kornel Ce-
gliński, Adam Bednarczyk, Igor Kijak 
i Kamila Nalberska tym razem star-
towali w kumite. Kierownikiem ze-
społu był sensei Robert Wyciszkie-
wicz, a opiekunami sempai Patryk 
Cukrowski i Jacek Pobideł. 
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4 marca  trwały pojedynki grupowe - 3 
grupy po 4 drużyny. 5 marca w pierw-
szym półfinale kobiet zmierzyły się dru-
żyny Majami Kraków, które musiały 
uznać wyższość drużyny Apollo Kraków. 
W drugim półfinale Politechnika Opole 
pokonała Mi..Mi Łódź. U panów  
w pierwszym półfinale Szydłowiec po-
konał Bolec Orkiestrę Łódź, a Przysucha 
pokonała Riki Tiki Sosnowiec.  
Wyniki - kobiety, finał: Apollo Kraków - 
Politechnika Opole 2:0 (grano do 
dwóch zwycięskich setów). O trzecie 
miejsce: Mi... Mi Łódź - Majami Kraków 
2:1. Mężczyźni, finał: RAS Szydłowiec  
- Przysucha 2:0. O trzecie miejsce: Bolec  
Orkiestra Łódź - Riki Tiki Sosnowiec 2:1.  
Najlepszą zawodniczką turnieju uznano 
Dorotę Szymską z Apollo Kraków, Libe-
ro - Agata Tychoń z politechniki Opole, 
przyjmująca - Natalia Karbowska  
z Mi..Mi Łódź. Najlepszą zawodniczką  
z Szydłowca została Katarzyna Gałczyń-
ska. Mvp turnieju została Jolanta Duliń-
ska z Apollo Kraków. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju  
został Rafał Budzyński z RAS Szydło-
wiec, libero - Krzysztof Jedynak z RAS 
Szydłowiec, przyjmujący - Kamil Kober  
z Bolec Orkiestra Łódź.  
Najlepszy zawodnik z Szydłowca to  
 Kuba Michalski, Mvp turnieju został 
Paweł Jedynak z Przysuchy. Hala spor-
towa podczas rozgrywek wypełniła się 
miłośnikami piłki siatkowej. Komitet 
organizacyjny: Grzegorz Nowak, Paweł 
Bloch, Aleksandra Jedynak- Lis, Magda-
lena Wanat, Łukasz Lis, Robert Wojcie-
szek, Krzysztof Jedynak, pomagały rów-
nież zawodniczki RAS 6 Szydłowiec. 

Dwanaście zespołów kobiecych i dwanaście zespołów męskich z całej Polski rywalizowało w V Ogólnopolskim Turnieju 
Piłki Siatkowej zorganizowanym przez Rodzinną Akademię Sportu z Szydłowca. W dniach 4 i 5 marca w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu toczyła się batalia o miano zwycięzców. 

V Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 

10 marca w PSP nr 1 rozegrane zostały zawody czwórek siatkarskich 
dziewcząt i chłopców na szczeblu gminnym. Drużyna dziewcząt z PSP 
nr 2 im. Jana Pawła II pokonała zespoły z PSP nr 1 i drużynę dziewcząt 
z Wysokiej zajmując I miejsce i awansując do powiatu. Chłopcy z PSP 
nr 2 zajęli II miejsce i również awansowali do dalszego etapu zawo-
dów. Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt: Kaluga Natalia, Cender Weroni-
ka, Kaleta Zuzanna, Niewadzisz Nikola, Kisiel Julia, Jagieła Julia, Nowacka 
Emilia, Skórkiewicz Aleksandra, Wiatrowska Aleksandra. Opiekunami 
 drużyn byli  Katarzyna Staniewska-Dziwirek oraz  Robert Wojcieszek.  

Zwycięstwo siatkarek z PSP nr 2 w Szydłowcu 
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 Zapraszamy na IV Bieg Zygmuntów 
którzy w dniu biegu (03.05.2017r.) 
ukończyli 16 rok życia.  
Zapisy prowadzone będą w dniu Bie-
gu od godz.11.00 do 13.30 w Biurze 
Biegu zorganizowanym na Rynku 
Wielkim. Opłata startowa wynosi 20 
zł. Pierwszych 100 zawodników, któ-
rzy dokonają zapisu otrzyma koszulki 
z logiem „IV Biegu Zygmuntów”.  
Dla pierwszej 100 na mecie zapew-
niamy medale, a zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc (w kategorii  
kobiet i mężczyzn) otrzymają puchary  
i nagrody pieniężne. Pomiar czasu 
zapewni Radomski Okręgowy Zwią-
zek Lekkiej Atletyki. Start biegu  
- godz. 14:00. Wszelkie pytania prosi-
my kierować do Wydziału Informacji  
i Promocji, w godz. 8 00 - 15.30 pod 
nr tel. (48) 617 86 65  

Jest już tradycją, że Urząd Miejski  
w Szydłowcu oraz Klub Biegacza 
„Endorfina” organizują 3 maja Bieg 
Zygmuntów. W tym roku do udziału 
w biegu zapraszamy już po raz czwar-
ty. Proponujemy trasę o długości  
5 km - start i meta usytuowane będą 
na Rynku Wielkim. Do udziału zapra-
szamy wszystkich zawodników,  

Towarzystwo ALTUM Programy  
Społeczno -Gospodarcze wraz  
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Jastrzębiu oraz „Babel” 
Szkoła i Księgarnia Językowa s.c. Mo-
nika Kaczor Kramarska i Piotr Kra-
marski zapraszają do udziału projek-
cie: „Czas na aktywność w powiecie 
szydłowieckim”. 
W projekcie mogą wziąć udział: 
• osoby korzystające z Ośrodków 
Pomocy Społecznej i osoby bezro-
botne. 
Formy wsparcia w projekcie to: 
- warsztaty rozwoju osobistego i roz-
wijania inteligencji emocjonalnej, 
- kurs komputerowy/językowy 
-szkolenia zawodowe (stypendium 
szkoleniowe) 
-staże z wynagrodzeniem – wynagro-
dzenie za staż 1666,66 zł brutto). 
Zajęcia w ramach projektu mogą  
odbywać się w Szydłowcu i na tere-
nie gminy Jastrząb. 
Ponad to zapewniamy profesjonal-
ną kadrę trenerską, zwrot kosztów 
dojazdu na szkolenie, asystenta 
osoby niepełnosprawnej, certyfikat 
ukończenia szkolenia, zwrot kosz-
tów opieki nad osobą zależną/ 
dzieckiem do lat 7. Udział w projek-
cie to szansa na aktywizację spo-
łeczną i zawodową. Uczestnicy będą 
mieli możliwości nawiązania  
nowych kontaktów i pokonania  
wewnętrznych barier. Obecnie trwa 
proces rekrutacji i poszukiwania 
uczestników do Projektu. Zaprasza-
my do kontaktu: Rekrutacja do pro-
jektu trwa. +Wszystkich którzy  
spełniają kryteria udziału, zaprasza-
my do naszego biura projektu przy 
ul. Czachowskiego 34, pok. 203,  
w Radomiu oraz do Gminy Jastrząb/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Jastrzębiu, Pl. Niepodległości 
15. Informację można uzyskać też 
pod numerem telefonu: 603 634 
099 i 48/ 628-48-77, e-mail- czasna-
aktywnosc@interia.pl, 
 www.czasnaaktywnosc.altum.pl 

Bezpłatne szkolenia i staże 
 z wynagrodzeniem 
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Kancelaria Burmistrza        48/ 617 86 30 
 

Fax                        48/ 617 05 10 
Wydział Spraw Obywatelskich 
i Społecznych                        48/ 617 86 44 
 

Ewidencja Działalności Gospodarczej    
                   48/ 617 86 50 
Urząd Stanu Cywilnego   
                          48/ 617 86 43 
Wydział Finansowy  
                          48/ 617 86 39 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych             
                    48/ 617 86 40 
Wydział Zagospodarowania Przestrzenne-
go i Inwestycji   
                          48/ 617 86 47 
Referat Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi i Ochrony Środowiska  
                           48/ 617 86 54 
Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu 
Dróg 
                    48/ 617 86 53 
Wydział Funduszy Strukturalnych  
i Strategii Rozwoju          48/617 86 38 
  
Wydział Informacji i Promocji 
                                          48/  617 86 65  
Biuro Rady Miejskiej 
                                   48 /617 86 64 
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty     
                     48/ 617 86 60 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    
                   48/ 617 18 12 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
                                48/ 617 86 55 
Ciepłownia Miejska sp. z o.o.  
                                  48/ 617 08 82 
Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.                         
                        48/ 617 04 26 
Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek  
                               48 / 617 02 96 
Punkt Informacji Turystycznej               
                              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 

 

Teleinformator 
Urząd Miejski w Szydłowcu 
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         OGŁOSZENIA 

W Ratuszu pojawiły się nowe meble w kąciku zabaw dla maluszków. 

Państwo Jerzy i Maria Walasi-
kowie z Wysocka świętowali 
Złote Gody. Zaangażowanie  
w trwałość pożycia, miłość  
i troska o dobro rodziny zosta-
ły docenione przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, który 
przyznał Państwu Jerzemu  
i Marii medal „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.”  

Świętowali Złote Gody  



 


