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Jak do tej pory, tak i obecnie największym wyzwaniem naszego samorządu jest rozbudowa dzielnicy
przemysłowej. Swoje siedziby ulokowały tam takie firmy jak: Best Pools, Agro Partner, oraz KAM-ROL. Dodatkowo
tereny zakupiła tam firma Konrem-Met, która jest na etapie prac projektowych przyszłego zakładu.   W ostatnim
czasie na terenie po byłym zakładzie Biella ulokowała się firma Oventrop i utworzenie oddziału tej firmy
w Szydłowcu bez wątpienia jest jednym z najbardziej znaczących wydarzeń minionego 2021 roku.

Ponadto warte odnotowania jest to, że przy ul. Pięknej zbyliśmy kolejny grunt i w krótce rozpocznie się tam
proces inwestycyjny kolejnej hali i kolejnego zakładu pracy, tym razem z branży obróbki skrawaniem. W dzielnicy
przemysłowej nadal skupujemy grunty i uzbrajamy teren. W chwili obecnej trwa tam budowa przedłużenia
ul. Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową I kanalizacyjną, a cały obszar przeznaczony pod przemysł został
poddany formalnemu procesowi scalenia.

Na uwagę zasługuje również fakt, że ogłoszona została procedura przetargowa na zbycie przez gmnię kolejnych  
6 hektarów terenu pod inwestycje. Warte odnotowania jest również to, że poza dzielnicą przemysłową
w ostatnim czasie dzięki staraniom naszego samorządu rozbudowała się firma Toolmex – Truck, czy Huta szkła
Trend Glass, która jest obecnie największym zakładem pracy w Gminie Szydłowiec, zatrudniającym ok. 350 osób
(w 2015r. huta zatrudniała ok. 200 osób). Do dobrych informacji również należy fakt, iż trwają prace projektowe
nowego zakładu produkcyjnego w Sołectwie Szydłówek.

Obok rozbudowy terenów pod inwestycje, realizujemy również wiele bieżących zadań infrastrukturalnych. Tylko
w ostatnim czasie odbyły się odbiory dróg w Jankowicach, Zdziechowie Działy czy Zastroniu. W pierwszej
połowie roku oddaliśmy do użytkowania m. in. ulicę Kamienną, Lipową, Garbarską, Źródlaną czy Krótką. Został
wybudowany oraz obsadzony zielenią deptak łączący Rynek Wielki z Zalewem. Ponadto w sołectwach obok
wyżej wymienionych, przebudowane zostały drogi w miejscowościach Rybianka i Hucisko. To oczywiście nie
wszystkie inwestycje, które zrealizowano. W wielu sołectwach gmina wykonała większe lub mniejsze zadania,
łącznie z zakupem działek, budową świetlic wiejskich i altan na potrzeby mieszkańców. Ważnym zadaniem
inwestycyjnym była modernizacja kina „Górnik”. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, a całość zadania wyniosła blisko 4mln. zł. W budynku
kina mieści się m. in. sala widowiskowa mieszcząca 140 widzów. Obecnie trwa kolejny przetarg na wyłonienie
operatora kina i jeśli w dalszym ciągu nie uda się wyłonić zarządzającego obiektem, uruchomimy kino we
własnym zakresie. Na ten szczególny dzień z niecierpliwością wyczekujemy podobnie jak Państwo.

Tyle przypomnienia i o tym co za nami, natomiast o tym co przed nami przeczytacie państwo poniżej.

Wspólnie z Radą Miejską zdecydowaliśmy, że mimo niesprzyjających okoliczności, rosnących cen usług,
zamówień, paliw i wszelkiego rodzaju materiałów, w dalszym ciągu będziemy realizować i kontynuować szereg
bardzo ważnych zadań infrastrukturalnych. Na większość kluczowych inwestycji pozyskaliśmy środki przede
wszystkim ze źródeł zewnętrznych - zarówno unijnych jak i krajowych, co wcale nie jest łatwe, ponieważ
konkurencja między samorządami jest ogromna, a środków nigdy nie jest na tyle żeby starczyło dla wszystkich.

SZANOWNI PAŃSTWO
Przedkładam Państwu po raz kolejny informacje z mojej
pracy samorządowej.  Jest mi bardzo miło, że mogę
do Państwa skierować kilka słów i kontynuować moje
sprawozdania w gminnych informatorach. Tym razem
będzie ono obejmować zarówno plany na przyszłość,
stawiane wyzwania, jak i informacje o tym co już
za nami, a o czym warto jeszcze napisać i przypomnieć.
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Wśród najważniejszych zadań w 2022 roku będzie rozpoczęcie budowy przedszkola imienia Tęczowego Misia
przy ul. Wschodniej. Ponadto m. in. zaplanowaliśmy dalszą przebudowę ulicy Leśnej w dzielnicy przemysłowej,
kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Woli Korzeniowej oraz Książku Nowym, Starym i Majdowskim.
Rozpoczniemy budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki - od ul. Metalowej do ronda przy wyjeździe w
kierunku Radomia oraz w ul. Polanki i Szydłowieckiego. Zrealizujemy za ok. 1 mln. zł. I etap modernizacji
oświetlenia ulicznego na ledowe, wybudujemy ścieżkę rowerową z miejscami postojowymi przy ul. Partyzantów,
wybudujemy pole dla kamperów oraz budynek socjalny nad zalewem. Zmodernizujemy miasteczko ruchu
drogowego, wybudujemy parking przy ul. Wschodniej w okolicy PSP nr 2 im. Jana Pawła II, będziemy
kontynuować modernizację naszych dróg m. in. ul. Dworskiej, Małej, Reymonta i części ul. Staszica, a także
Rzecznej, Hubala, Kopernika i Szydłowieckiego. Zostaną zmodernizowane kolejne odcinki dróg Sołectwach: 
w Zastroniu, Chustkach, Hucisku I Rybiance. Wykonamy kilka dokumentacji technicznych, aby realizować
kolejne wyzwania w następnych latach. Przed nami również termomodernizacja Przedszkola nr 2 “Mali
Odkrywcy” przy ul. Staszica. Będziemy nadal współpracować z powiatem szydłowieckim przy modernizacji
ul. Podgórze oraz przy budowie ścieżki rowerowej od końca zalewu do ulicy Hubala oraz od Książka
Majdowskiego do Majdowa. Bardzo ważnym zadaniem inwestycyjnym będzie modernizacja ciepłowni miejskiej,
która przeprowadzana w II etapach do 2024 r.,  pochłonie łącznie ok. 13 mln. zł. 

Gmina Szydłowiec w dalszym ciągu inwestować będzie zarówno na terenie miasta jak i w sołectwach.
Kontynuowany będzie budżet obywatelski i fundusz sołecki. Wiele będzie się działo jeśli chodzi o rozwój turystyki.
Dla zwiedzających udostępnione będą powierzchnie I piętra zamku. Zakończyliśmy prace uatrakcyjniające
wejście na naszą wieżę ratuszową, urządzając tam pracownię malarską Władysława Maleckiego. Niebawem
powstanie spółdzielnia socjalna, która poprowadzi m. in. zamkową kawiarnie. Jeśli pandemia nie przeszkodzi,
realizowane będą intensywne działania promocyjne m. in. kolejne murale oraz Festiwal im. A. Siewierskiego. Jak
już zapowiadałem we wcześniejszych wypowiedziach, główny nacisk dotyczący rozwoju gminy położony będzie
z jednej strony na rozwój infrastruktury i rozbudowę dzielnicy przemysłowej, a z drugiej na rozwój  turystyczny.
Dzięki naszym staraniom, udało się pozyskać kolejne środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego
dedykowane na działania turystyczne, które będą wykorzystane w pierwszej kolejności na dalsze prace nad
naszym zalewem w latach 2022-2023 oraz na zagospodarowanie działki, na której znajduje się kamieniołom
„Podkowiński” w roku 2024.

O tym wszystkim co przed nami w 2022 r. będziemy na bieżąco informować. Mam nadzieję, że uda się
zrealizować wszystkie nasze zamierzenia i ten nadchodzący rok będzie dobry zarówno dla naszego samorządu
jak i dla Państwa. Właśnie tego jak i wszelkiej pomyślności życzę wszystkim naszym mieszkańcom, dziękując
jednocześnie za wyrozumiałość z jednej strony, a z drugiej za słowa wsparcia I życzenia wytrwałości. Wszystkiego
najlepszego w Nowym Roku.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew
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Ulica Krótka zyskała nową nawierzchnię na odcinku 342
metrów. Zakres robót dotyczył: prac przygotowawczych
i rozbiórkowych, ziemnych, regulacji studzienek
kanalizacyjnych oraz wodociągowych, podbudowy,
położenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonania obrzeży,
a także zagospodarowania terenu.
Koszt inwestycji: 198 437, 78 zł

Przebudowa ul. Krótkiej

Zmiany w Chustkach
Przy świetlicy wiejskiej w Chustkach utwardzono plac
oraz wykonano poręcz przy podjeździe dla osób
niepełnosprawnych. Oprócz prac budowlanych, w
zadaniu był przewidziany zakup sprzętu m. in. grilla.
Zadanie udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2021”- koszt zadania to 28 019, 00 zł brutto.

We wrześniu odbył się odbiór drogi w miejscowości
Rybianka. Wykonano nową nawierzchnię z mieszanki
mineralno-bitumiczno-asfaltowej o powierzchni
692,50 m, pobocza z kruszywa łamanego wraz ze
stabilizacją destruktem, wjazdy na posesje oraz korytka
betonowe. Łączny koszt tej inwestycji to 86 703,53 zł.

Rybianka - nowa droga

Lipowa z nową nawierzchnią
W 2021 roku również ulica Lipowa zyskała nową
nawierzchnię. 847,00 m mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych, 249,25 m  chodnika
oraz 188,00 m   kostki brukowej ułożonej na wjazdach
na posesje to inwestycja, której łączny koszt wynosił
164 852,15 zł.
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KLUB SENIORA

Wykonano między innymi: tynki zewnętrzne
i wewnętrzne wraz z malowaniem ścian, ściany
działowe, podwieszany sufit, montaż okien wraz
z parapetami, montaż oświetlenia i urządzeń
sanitarnych oraz montaż paneli fotowoltaicznych.
W budynku będą znajdowały się: pomieszczenie
ogólnodostępne, aneks kuchenny, pomieszczenie
do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, sala
komputerowa oraz gabinet specjalistów.
Dodatkowo znajdzie się tam biblioteka, magazyn,
szatnia oraz toalety dostosowane do potrzeb
niepełnosprawnych. 
Gmina Szydłowiec przeznaczyła  kwotę 50 000 zł
na wyposażenie wszystkich pomieszczeń.

Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szydłowiec w
ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2021 -2025, jest odpowiedzią na potrzeby seniorów.
Miejsce to przysłuży się integracji oraz pozwoli na
realizację różnorodnych form aktywności. 
Gmina Szydłowiec na ten cel przeznaczyła ponad
90 000 zł. Całkowita wartość wykonanych prac
remontowo - budowlanych wyniosła 285 423,90 zł . 
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19 listopada odbył się odbiór prac remontowych
siedziby „Klubu Seniora”. W ramach zadania
„Przebudowa pawilonu handlowego przy ul.
Wschodniej, w celu utworzenia Klubu „Senior+"”,
Gmina Szydłowiec otrzymała dofinansowanie na
remont i wyposażenie z programu realizowanego
przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Kwota
dofinansowania wyniosła 200 000 zł.

INWESTYCJE I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N Y

SZYDŁOWIANKA
OŚWIETLONA
Od listopada zawodnicy MKS Szydłowianki mogą 
 trenować również w godzinach popołudniowych
i wieczornych, za sprawą zamontowanych
6 masztów oświetleniowych o wysokości 12
metrów, które stanęły na treningowym boisku
miejskiego klubu. Inwestycja została
dofinansowana w ramach "Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2021" kwotą 150.000,00 zł. Całkowity
koszt wyniósł 152.234,36 zł.

POMNIK W KORZONKU
W ramach ogólnopolskiej akcji „Pamięć o
lokalnych Bohaterach” pomnik straceńców w lesie
„Korzonek” zyskał nowy blask. Przedstawiciele
fundacji “Ludzie są Najważniejsi” podjęli się
czyszczenia pomnika, teren wokół został
uprzątnięty, a Młodzieżowa Rada zajęła się nowymi
nasadzeniami. Urząd Miejski ustawił w tym miejscu
ławkę dla  odwiedzających Korzonek.
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20 września odbył się odbiór ulicy Garbarskiej w
Szydłowcu. Przedmiotem odbioru wykonanych robót
była nowa nawierzchnia drogowa, nowa nawierzchnia
chodnika wraz ze zjazdami i miejscami postojowymi
oraz znaki poziome i pionowe.
Na skrzyżowaniu ulicy Garbarskiej i Słomianej, powstało
nowe rondo. Całkowita wartość robót wyniosła
533.999,48 zł.

Budowa ul. Garbarskiej

Doświetlenie sołectw
W sołectwie Chustki przy drodze gminnej, a także
w Zastroniu przy drodze powiatowej zamontowane
zostało dodatkowe oświetlenie mające na celu poprawę
widoczności i bezpieczeństwa. Oświetlenie to ma
charakter solarny, co pozwala na samoczynne
ładowanie baterii, a w konsekwencji jest ekologiczne
i przyjazne środowisku. Realizacja obu zadań opiewała
na kwotę 25 092 zł.

W czerwcu doszło do odbioru kolejnych prac przy
modernizacji budynku wiejskiego w sołectwie
Szydłówek II.  Remont obejmował wykonanie
2 rozdzielni, przebudowanie urządzenia siłowego,
zdemontowanie zbędnej instalacji, oraz wykonanie
systemu elektrycznego i przystosowanie go według
potrzeb. W kolejnym etapie doszło do instalacji
systemu alarmowego w budynku. Obecnie gmina 
 złożyła wniosek do LGD "Razem na Piaskowcu"
dotyczący całkowitej modernizacji tego budynku.

Szydłówek II - świetlica wiejska

Budowa drogi w Zastroniu
Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego na 1100 m
drogi, utwardzone kruszywem pobocza oraz zjazdy to
inwestycja, której całkowity koszt wyniósł 333.000,00 zł.
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy. Prace
wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar
Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, a ich odbiór miał
miejsce 30 grudnia 2021 roku.
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25 października odbył się odbiór urządzeń na siłowni
plenerowej w miejscowości Krzcięcin. Plac zabaw został
doposażony w kolejny sprzęt składający się
z orbitreków, wioślarza, krzesła oraz pylonu, który
uzupełnił dotychczasowy kompleks. Realizacja zadania
sfinansowana z funduszu sołeckiego, całkowity koszt
doposażenia placu zabaw wraz z montażem wyniósł
11 900 zł.

Krzcięcin - siłownia plenerowa

Toaleta w Baraku
Budynek letniskowy w miejscowości Barak został
doposażony w toaletę zewnętrzną wraz z umywalką,
doprowadzenie wody bieżącej oraz budowę zbiornika
na ścieki. Całkowity koszt zadania wyniósł 21 000
złotych, w tym 10 000 złotych stanowiło dofinansowanie
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2021.

We wrześniu odbył się odbiór zadania „Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina
Szydłowiec”. Została wykonana nawierzchnia
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na
powierzchni 1.516,50 m.  Wykonano również zjazdy oraz
pobocza z kruszywa. Całkowita wartość robót wyniosła
brutto 208.671,30 zł.

Zmiany w Hucisku

Nowa droga w Jankowicach
Prace w miejscowości Jankowice, które zostały
zakończone w grudniu obejmowały wykonanie nowej
nawierzchni drogi o łącznej powierzchni blisko 1600m
wraz z poboczami z kruszywa oraz zjazdami na posesje.
Całkowity koszt tej inwestycji to 217.660,80 zł.
Wykonawcą robót była firma „BUDROMOST –
STARACHOWICE”

S T R O N A  6

2

2



INWESTYCJE I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N Y

30 grudnia odbył się odbiór końcowy robót dotyczących
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnej świetlicy
wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2
gmina Szydłowiec”. Pierwszy etap budowy świetlicy
polegał na wykonaniu następujących robót: ławy i stopy
fundamentowe, ściany fundamentowe, podłoża pod
posadzki, docieplenie ścian fundamentowych.
Koszt tej inwestycji to 100.596,82 zł

Budujemy świetlicę w Szydłówku I

Ciechostowice - kolejny etap prac
16 grudnia odbył się odbiór zadania „dostawa i montaż
okien, w budynku gminnej świetlicy w miejscowości
Ciechostowice”. Realizacja była częścią zadania
„Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości
Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do Gminy
Szydłowiec”.
Całkowita wartość robót wyniosła 27 798,00 zł i została
sfinansowana z budżetu Gminy Szydłowiec.

Do dyspozycji najmłodszych zostały oddane: huśtawka
sprężynowa, system gimnastyczny: tunel, mostek
linowy, skoczki, drążki gimnastyczne i  ściana linowa.
Koszt doposażenia placu zabaw w nowe urządzenia
wraz z montażem wyniósł 21 000 złotych, w tym 10 000
złotych stanowi dofinansowanie w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2021.

Na placu zabaw w Wilczej Woli

Funkcjonalność w Zdziechowie
W Zdziechowie zrealizowano zadanie pod nazwą
„Zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy
wiejskiej w Zdziechowie, gmina Szydłowiec, poprzez
modernizację instalacji elektrycznej wewnątrz budynku
oraz remont schodów zewnętrznych do obiektu”. Koszt
tych robót wyniósł 14 000 złotych. Na tą inwestycję
gmina również pozyskała dofinansowanie w ramach
MIAS 2021 w kwocie  10 000 złotych.
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"Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie
terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik".

 

REWITALIZACJA
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W 2021 roku odebraliśmy
zmodernizowany budynek, w którym
mieści się kino „Górnik”, a także
strażnica szydłowieckiej Ochotniczej
Straży Pożarnej. Sala kinowa jest
wielofunkcyjna, dzięki czemu oprócz
seansów filmowych można na niej
organizować również spektakle
teatralne, konferencje, czy popularne
występy stand-up.
Zadanie to obejmowało nie tylko
kompleksowy remont budynku, ale
także zakup nowoczesnego sprzętu
kinowego i wyposażenia. Obecnie
Gmina Szydłowiec jest na etapie
wyłaniania zarządzającego projektem.
Postępowanie przetargowe ogłoszone
jest na stronie www.bip.szydlowiec.pl

KINO "GÓRNIK"

DEPTAK NAD KORZENIÓWKĄ
W ramach rewitalizacji połączyliśmy zabytkową część
miasta - Rynek Wielki, z częścią rekreacyjną -
szydłowieckim zalewem. Zadanie obejmowało
udrożnienie rzeki Korzeniówki i umocnienie jej
brzegów, budowę ciągu pieszego na odcinku od ulicy
Sportowej do Rynku Wielkiego oraz montaż
oświetlenia na całej jego długości. Wykonano również
liczne nasadzenia drzew, krzewów i roślin - łącznie
ok. 2 ha terenów zielonych. Dokonano również
montażu elementów małej architektury - ławek i koszy
na śmieci. Przebudowano  źródełko oraz ulicę
Źródlaną. Nad korzeniówką pojawiły się 2 przepusty
skrzynkowe, na których zostały utworzone mostki nad
rzeką. W 2022 roku na deptaku zostanie stworzony
kolejny mural w naszym mieście, który będzie
nawiązywał do twórczości Władysława Aleksandra
Maleckiego - artysty, którego pracownię znajdziemy
na wieży ratuszowej - więcej na ten temat przeczytacie
Państwo na kolejnych stronach.
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Radiowa eko - majówka
Ze względów epidemicznych ponownie
nie odbyły się tradycyjne Szydłowieckie
Zygmunty, a tegoroczna majówka
przybrała inną formę. Dbając o zdrowie
mieszkańców oraz gości, którzy
minionego weekendu odwiedzali nasze
miasto zorganizowaliśmy radiową
majówkę. W plenerowym studio Radia
Rekord, Redaktor Emil Karpiński
rozmawiał z gośćmi, którzy na antenie
opowiadali o Szydłowcu, lokalnych
inicjatywach, planowanych zmianach,

turystyce i historii. Nie zabrakło również dobrej muzyki m. in. utworów
w wykonaniu rodzimych artystów. W Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z sąsiadującym Międzynarodowym Dniem Ziemi,
zamiast flag urząd miejski przygotował ponad 400 sadzonek drzewek
iglastych i liściastych, przewiązanych symbolicznie kokardką w
barwach narodowych. W ramach akcji Zielona Biało-Czerwona
Burmistrz Artur Ludew wspólnie z radnymi Rady Miejskiej 
i pracownikami Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego
rozdawali sadzonki na szydłowieckim Rynku Wielkim. 3 maja
gościliśmy w ratuszu redaktorów Radia Radom Joannę Stachurską –
Ruszkowską i Pawła Wolskiego, którzy prowadzili audycję o naszym
mieście i gminie rozmawiając na antenie z mieszkańcami naszej
małej Ojczyzny.

Latem nad zalewem
W 2021 roku mogliśmy cieszyć się z wielu udanych imprez nad
szydłowieckim zalewem. W dzień dziecka, klucze do miasta
tradycyjnie należały do najmłodszych, na których czekały
liczne atrakcje - malowanie twarzy, zabawa z animatorami,
stoiska policji i straży, a także występy artystyczne, przejażdżki
na kucyku i wiele innych. Oficjalnego powitania lata i otwarcia
sezonu kąpielowego dokonaliśmy 9 lipca. Na plaży pojawiło się
mobilne studio radia Rekord, odwiedził nas kamper "Mody na
Mazowsze", a przygotowane gry i zabawy oraz wesołe
miasteczko cieszyły się dużym zainteresowaniem. Gorącą
atmosferę podbiły tańce latynoamerykańskie. Kolejną okazją
do spotkania był festyn "Jestem bezpieczny nad wodą".  
 Konkursy z nagrodami dla dzieci, malowanie znaków na molo,
poszukiwanie skarbów w piasku, bańki, kręgle, hydronetki
oraz Holi - festiwal kolorów! Przy okazji wszystkich wydarzeń
nie zabrakło aspektów takich jak bezpieczeństwo oraz pokazy
pierwszej pomocy przedmedycznej. Był to zdecydowanie
udany sezon letni nad naszym zalewem!
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I edycja FOSA FEST
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Na początku września na szydłowieckim zamku odbyła się
pierwsza edycja festiwalu "Fosa Fest" - imprezy 
 zorganizowanej w idei jedności kultury i sztuki – osadzonej na
muzyce, ale otwartej na promowanie wszelkich form
artystycznych. Prócz występów muzycznych, na dziedzińcu
pojawiła się również "Awaria" - grupa kuglarzy ognia z
Radomia. Na zamkowej wyspie mogliśmy nauczyć się
kuglarstwa, żonglerki, obejrzeć wystawę obrazów oraz
podziwiać sztukę tworzenia graffiti na żywo, którą pokazał
nam Marek Morus znany z programu "Gogglebox. Przed
telewizorem." Gmina Szydłowiec była współorganizatorem
tego wydarzenia. Kolejna edycja planowana jest w tym roku, a
o szczegóły na temat "Fosy" znajdą Państwo na facebookowej
stronie FOSA FEST Szydłowiec.

"Zamek Kultury"
Przez całe lato na dziedzińcu szydłowieckiego
zamku odbywały się imprezy w ramach cyklu
"Zamek Kultury" realizowanego przez agencję
Medial Events. Do Szydłowca zawitały takie
gwiazdy jak Nocny Kochanek, Łąki Łan, Daria
Zawiałow, Ania Dąbrowska, czy Kabaret Moralnego
Niepokoju.

Wianki 2021
„Uwolnij Białą Damę” to gra miejska, w której wystartowało aż
14 drużyn. Grupy musiały przejść przez szereg zadań, takich jak:
szukanie woreczków ze złotymi dukatami, noszenie wody w
chochlach, liczenie schodów na wieżę ratuszową czy plecenie
sobótkowego wianka. Trzeba też było odpowiedzieć na pytania
związane z historią Szydłowca, rozwiązać masę zagadek i
łamigłówek logicznych. Dzień zakończył się koncertem
poznańskiej folk-rockowej grupy Krambabula, która swoimi
tanecznymi utworami porwała publiczność.

Gargulce
XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur "ZŁOTEGO GARGULCA"
to 13 spektakli w 3 kategoriach, jury w składzie Tomáš Kollárik i Kamil
Błoch, integracja na warsztatach z Karoliną Plutą i Radkiem Kaliskim,
przyznane 3 Złote Gargulce oraz inne nagrody i wyróżnienia.
Dodatkowo na zakończenie odbył się koncert Doroty Osińskiej - gościa
specjalnego przeglądu!

https://player.pl/programy-online/gogglebox-przed-telewizorem-odcinki,2777


WYWIAD Z ...

Elżbietą Pawlak
- Dyrektorem Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szydłowcu

Pani Dyrektor, w związku ze stanem epidemicznym Stacja Sanitarno Epidemiologiczna stanęła do walki zPani Dyrektor, w związku ze stanem epidemicznym Stacja Sanitarno Epidemiologiczna stanęła do walki zPani Dyrektor, w związku ze stanem epidemicznym Stacja Sanitarno Epidemiologiczna stanęła do walki z
wirusem z troską o zdrowie mieszkańców powiatu, jak Pani ocenia ten czas?wirusem z troską o zdrowie mieszkańców powiatu, jak Pani ocenia ten czas?wirusem z troską o zdrowie mieszkańców powiatu, jak Pani ocenia ten czas?

Jest to czas szczególny, jak chyba dla każdego człowieka, nie tylko w Polsce, przecież mamy do czynienia z
epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2, która ogarnęła cały świat. Trudno mi w tej chwili wskazać dziedzinę
życia, której w mniejszy lub większy sposób nie dotknęła. Każdy od marca 2020 roku musiał przeorganizować
swoje życie rodzinne, pracę zawodową. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna w swoich założeniach została powołana do działań mających na celu
zapobieganie chorobom zakaźnym. Jednakże od lat 90-tych XX w. w związku z faktem, że na świecie choroby
zakaźne przestały dominować, problemem stały się choroby przewlekłe będące skutkiem naszego stylu życia,
bardziej widoczni byliśmy w działaniach promujących zdrowy styl życia, nadzoru nad stanem sanitarnym
obiektów służących społeczeństwu itp. Nagle musieliśmy przeorganizować naszą pracę. Początkowo zakażenia
zgłaszano nam telefonicznie i trzeba było działać natychmiast: wywiad epidemiologiczny, wydawanie decyzji o
nałożeniu izolacji, decyzji o kwarantannie każdej osobie z kontaktu (forma papierowa!) przesłanie jej osobom (nie
każdemu można było przesłać skan na maila). Bywało, że kończyliśmy pracę o godz. 22. I tak było codziennie,
niedziele i święta: Wielkanoc, Boże Ciało, Boże Narodzenie. Skończył się podział na działy merytoryczne, wszyscy
byli (i nadal tak jest) zaangażowani w pracę przy epidemii. Oczywiście, jeśli chodzi o sprawy związane z
bezpieczeństwem sanitarnym powiatu tj. pobór prób wody czy żywności, rozpatrywanie interwencji to na
bieżąco są one realizowane.

Obecnie po wdrożeniu kolejnego systemu teleinformatycznego dla Inspekcji Sanitarnej praca stała się
wydajniejsza, mamy odpowiedni sprzęt do tego typu zadań. Ale czy jest lżej? Zadzwonić trzeba do każdej osoby
zakażonej. A powiększył się obszar naszego działania - pracujemy obsługując przypadki zakażeń osób z całego
Mazowsza ze względu na rozkład zakażeń w województwie. Ponadto wszelkie pretensje związane z
kwarantanną (a są różne „rodzaje” kwarantanny - nie wszystkie nakładane przez Inspektora Sanitarnego) są
kierowane do nas.

Jak oceniam ten czas epidemii? Na początku było dużo ciężej niż teraz. Na pewno towarzyszyły nam obawy, jak
wszystkim. Widzieliśmy obrazy z Włoch, nie bardzo znaliśmy naturę wirusa. Początkowo byliśmy jedyną
instytucją, z którą miały do czynienia osoby zakażone będące w izolacji domowej, ich rodziny, znajomi, osoby z
kontaktu w pracy. Był to kontakt telefoniczny. Wiele czasu poświęcaliśmy na tłumaczenie ludziom konieczności
izolacji, kwarantanny. Reakcje były różne. Zdarzały się sytuacje, gdzie byliśmy obrażani. Sanepid nie kojarzył się
dobrze - i chyba nie kojarzy - szczególnie w czasie obecnej pandemii. Ale więcej jest tych miłych sytuacji,
usłyszeliśmy także wiele słów wdzięczności. 

I N F O R M A C J E
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https://www.gov.pl/web/psse-szydlowiec
https://www.gov.pl/web/psse-szydlowiec
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W Powiecie Szydłowieckim odnotowuje się małą liczbę zakażonych w porównaniu do innych powiatów oW Powiecie Szydłowieckim odnotowuje się małą liczbę zakażonych w porównaniu do innych powiatów oW Powiecie Szydłowieckim odnotowuje się małą liczbę zakażonych w porównaniu do innych powiatów o
takiej liczbie ludności, myśli Pani, że to dzięki obostrzeniom takim jak brak zgromadzeń i imprez, czy możetakiej liczbie ludności, myśli Pani, że to dzięki obostrzeniom takim jak brak zgromadzeń i imprez, czy możetakiej liczbie ludności, myśli Pani, że to dzięki obostrzeniom takim jak brak zgromadzeń i imprez, czy może
skutek zaszczepień?skutek zaszczepień?skutek zaszczepień?

Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Odsetek społeczeństwa naszego Powiatu w kwestii zaszczepienia to
nieco ponad 40%, jesteśmy w końcówce województwa mazowieckiego. Mniej imprez niewątpliwie wpływa na
ten fakt. Jednakże moim zdaniem na statystykę zakażeń w Powiecie wpływa fakt małej liczby wykonywanych
testów. W związku z tym zakażenia nie są wykrywane. Taki wniosek nasuwa się w trakcie naszych dochodzeń
epidemiologicznych – bywają okresy, gdy odnosi się wrażenie, że odnotowane przypadki zakażeń pochodzą z
sytuacji, gdy osoby albo ciężko przechodzą zakażenie, albo trafiają do szpitali, a pomoc pogotowia ratunkowego
wzywana jest wcale nie z powodu zakażenia, dopiero test wykonany przez ratownika medycznego wskazuje na
zakażenie. Ponadto w przypadku nakładania kwarantanny osoby często mówią, że przeszły COVID, ale nie
zgłosiły się do lekarza. 

Jak Pani myśli, czy w tym roku będziemy mogli zorganizować na terenie gminy Szydłowiec wydarzeniaJak Pani myśli, czy w tym roku będziemy mogli zorganizować na terenie gminy Szydłowiec wydarzeniaJak Pani myśli, czy w tym roku będziemy mogli zorganizować na terenie gminy Szydłowiec wydarzenia
kulturalne takie jak np. Kiermasz Wielkanocny, czy Zygmunty?kulturalne takie jak np. Kiermasz Wielkanocny, czy Zygmunty?kulturalne takie jak np. Kiermasz Wielkanocny, czy Zygmunty?

Przy obecnej dynamice zakażeń związanej z prognozowanymi wzrostami zakażeń nowym wariantem wirusa
trudno jest ocenić sytuację. Nie będę bawić się w proroka, co będzie za 3-4 miesiące. Dzisiaj wiem tylko, że
najbliższe tygodnie wymagają od pracowników Stacji maksymalnej mobilizacji, proszę spojrzeć na dane
statystyczne.  Myślę, że jako społeczeństwo mamy wpływ na stan zachorowań, zakażeń wirusem. Dużo zależy
od naszej postawy, stosowania zasad bezpiecznego zachowania. I nie chodzi tylko o to, że chronimy siebie. Trzeba
zdać sobie sprawę, że chroniąc siebie nie przeniesiemy wirusa na inne osoby z otoczenia, w tym z najbliższego.
Pomimo, że mamy do czynienia ze zjawiskiem mutacji wirusa SARS-CoV-2, z jego kolejnymi wariantami, zasada
bezpiecznego postępowania: DDM, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka pozostaje aktualna. Ponadto bardzo
ważną rzeczą jest częste wietrzenie pomieszczeń, gdyż udowodniono, że oprócz drogi powietrzno-kropelkowej,
omikron znajduje się w aerozolu wydychanym przez osobę zakażoną. Aerozole, cząsteczki wydychanego
powietrza nie opadają bardzo długo, unoszą się w niewietrzonym pomieszczeniu. Osoby, które znajdą się w nim,
będą wdychać powietrze, w którym znajduje się wirus. A omikron jest wariantem SARS-CoV-2, który zakaża
szybciej i skuteczniej niż dotychczasowe.
Ponadto ważną rolę w zapobieganiu odgrywają szczepienia. Pełne szczepienie chroni przed ciężkimi objawami
zakażenia.

Co powiedziałaby Pani osobom które zwlekają z zaszczepieniem?Co powiedziałaby Pani osobom które zwlekają z zaszczepieniem?Co powiedziałaby Pani osobom które zwlekają z zaszczepieniem?
Nie wypowiadam się jako lekarz, nie mam aspiracji naukowych. Ale wiedza z zakresu epidemiologii jaką
posiadam, nie pozwala mi zrozumieć emocji, jakie już od jakiegoś czasu wywołują szczepionki, nie tylko w
aspekcie obecnej epidemii koronawirusa. Młode mamy nagle nabywają pewności, że szczepionki zagrażają
zdrowiu ich dzieci. Same zostały zaszczepione według kalendarza szczepień obowiązkowych przez swoje matki.
Dzięki temu nie wiedzą, co to jest np. choroba Heine-Medina, odra które zostały zahamowane u dzieci w połowie
lat 50-tych ub. wieku właśnie dzięki szczepionkom. A mogą powrócić (już notuje się przypadki), jeżeli dzieci nie
będą szczepione. Nie rozumiem, co się stało z nami jako społeczeństwem, że niektórzy wierzą w teorie
wyznawane publicznie, bądź w internetowych mediach społecznościowych przez osoby różnego autoramentu,
a negują wiedzę lekarzy, ludzi nauki. Jakby wiedza, rozsądek straciły na znaczeniu.  Nie działają relacje lekarzy,
ratowników medycznych - ludzi, którzy bezpośrednio stykają się ze śmiercią osób zakażonych koronawirusem,
w różnym wieku. To, że niektórzy zwalniają się z obowiązku noszenia maseczki, przyjęcia szczepionki, nie
zwalnia ich z przyjęcia do świadomości, że mogą być ewentualnym nosicielem zakażenia. Nie ulega wątpliwości,
że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego, które minimalizuje ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2
to najmądrzejsze, co możemy teraz zrobić dla własnego zdrowia oraz zdrowia osób nas otaczających. Wśród nas
mogą być takie osoby, których stan zdrowia nie pozwala na przyjęcie szczepionki. Wciąż nie jest za późno, żeby
nie zaszczepieni wzięli odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i swoich najbliższych. Życzę Państwu, wszystkim
Mieszkańcom Szydłowca, gminy Szydłowiec i pozostałych gmin naszego Powiatu zdrowia, wytrwałości w tym
trudnym dla każdego z nas czasie. Oby stało się jak najszybciej, że koronawirus „dogada się” jakoś z naszym
ludzkim gatunkiem i dojdziemy do jakiegoś kompromisu w tym wspólnym bytowaniu. Bo w przyrodzie nic nie
ginie. Ale my ludzie nie możemy być bierni w tej walce, bo przeciwnik zbroi się cały czas. Nie dajmy się,
korzystajmy z wiedzy, jaką niosą badania, stosujmy zabezpieczenia!
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ks. Markiem Kucharskim
- Proboszczem parafii Św. Zygmunta
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To już niemal 3 lata odkąd Ksiądz został proboszczem w parafii św. Zygmunta. Jaki to był czas? Czy zaskoczyłoTo już niemal 3 lata odkąd Ksiądz został proboszczem w parafii św. Zygmunta. Jaki to był czas? Czy zaskoczyłoTo już niemal 3 lata odkąd Ksiądz został proboszczem w parafii św. Zygmunta. Jaki to był czas? Czy zaskoczyło
coś Księdza? A może było jakieś wydarzenie, które szczególnie zapisało się Księdzu w pamięci?coś Księdza? A może było jakieś wydarzenie, które szczególnie zapisało się Księdzu w pamięci?coś Księdza? A może było jakieś wydarzenie, które szczególnie zapisało się Księdzu w pamięci?

Tak. W lipcu 2019 r. ks. b-p. Henryk Tomasik przekazał mi kanonicznie parafię w Szydłowcu. Nie była ona dla
mnie obca, gdyż w połowie lat 90 poprzedniego stulecia byłem wikariuszem w sąsiedniej parafii Wysoka.
Przychodząc do Szydłowca założyłem sobie, by na początku poznać tradycje, zwyczaje panujące w tej
wspólnocie. Chciałem też poznać historię parafii, ale też historię tej ziemi i ludzi tu mieszkających. Nadal jestem na
etapie poznawania i wchodzenia w życie parafii i Szydłowca, ciągle dowiaduję się czegoś nowego, ciągle coś mnie
zaskakuje. Takie życie.

Na trzy lata służby, dwa to lata pandemiczne, jak zmieniła się struktura wiernych? Czy trudno było zarządzaćNa trzy lata służby, dwa to lata pandemiczne, jak zmieniła się struktura wiernych? Czy trudno było zarządzaćNa trzy lata służby, dwa to lata pandemiczne, jak zmieniła się struktura wiernych? Czy trudno było zarządzać
wtedy parafią?wtedy parafią?wtedy parafią?

Tak. Pandemia rozpoczęła się po ośmiu miesiącach mojej służby w parafii i dekanacie Szydłowieckim. Zaskoczyła
nas wszystkich, nie wiedzieliśmy jak postępować co robić, uczyliśmy się żyć w nowych warunkach,
przepełnionych lękiem i strachem. Uświadamiałem parafianom i sobie że jest to próba wiary i mamy trudne
zadanie, prawidłowo odczytać ten znak czasu. Zacząłem przygotowywać siebie i osoby wśród których jestem do
oddania Niepokalanemu Sercu Maryi, co nastąpiło w czasie nabożeństwa w pierwszą sobotę miesiąca kwietnia
(4 IV 2020 r.). Cały czas odczuwam szczególną opiekę Maryi nad Ziemią Szydłowiecką. Pragnę podziękować
wielu osobom ( kapłanom współpracującym, siostrom Michalitkom), którzy mi bardzo w tym trudnym czasie
pomogły i nadal pomagają. Szczególnie słowa wdzięczności kieruję do Pana Marcina Banaszczyka, który podsunął
pomysł, by Msze Święte i nabożeństwa transmitować przez portal „Nasz Szydłowiec”. Tysiące osób
uczestniczyło w tej propozycji modlitwy i budowania jedności duchowej. Prosiłem i nadal proszę o
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i szanowanie zdrowia swojego i innych. Musze też przyznać że czas
pandemii uczył i uczy mnie spokoju i pokory ale także szacunku do życia każdego człowieka. Dobrze, że powoli
mija.

Czy planuje Ksiądz jakieś prace remontowe lub restauracyjne w szydłowieckiej farze w najbliższym czasie?Czy planuje Ksiądz jakieś prace remontowe lub restauracyjne w szydłowieckiej farze w najbliższym czasie?Czy planuje Ksiądz jakieś prace remontowe lub restauracyjne w szydłowieckiej farze w najbliższym czasie?

Bycie proboszczem, to także troska i dbanie o sprawy materialne. Myślę tu o kościele, plebanii, domu
parafialnym, budynkach gospodarczych ale i o cmentarzu. Jeżeli chodzi o plany to: trwa kolejny etap generalnego
remontu domu parafialnego ( już ostatni). W zeszłym roku złożyłem dwa projekty do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, by przeprowadzić renowację Pentaptyku i kilku zabytkowych grobów na cmentarzu.
Czekamy cierpliwie na odpowiedź. W tym miejscu należy wspomnieć i podziękować „Stowarzyszeniu na rzecz
rozwoju Szydłowca” za coroczne kwestowanie i pomoc w renowacji zabytkowych grobów. Każdy
odpowiedzialny za gospodarstwa domowe dokładnie wie że ciągle trzeba coś naprawiać zabezpieczać itd.
Podobnie jest w parafii.
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W Szydłowcu upamiętniamy święta patriotyczne, których nieodłączoną częścią są Msze Święte i wspólnaW Szydłowcu upamiętniamy święta patriotyczne, których nieodłączoną częścią są Msze Święte i wspólnaW Szydłowcu upamiętniamy święta patriotyczne, których nieodłączoną częścią są Msze Święte i wspólna
modlitwa, jak Ksiądz ocenia te wydarzenia oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w oddawanie hołdumodlitwa, jak Ksiądz ocenia te wydarzenia oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w oddawanie hołdumodlitwa, jak Ksiądz ocenia te wydarzenia oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w oddawanie hołdu
bohaterom narodowym?bohaterom narodowym?bohaterom narodowym?

Po przyjściu do parafii pw. św. Zygmunta byłem zapraszany na wiele uroczystości religijno – patriotycznych.
Bardzo mnie to ucieszyło. Nasze miasto ma bardzo bogatą historię, wielu mieszkańców zdało egzamin z miłości
do Ojczyzny, przelało krew, oddało życie za Polskę. Dlatego czymś pięknym jest, że nie zapominamy o Nich ale
wspominamy i oddajemy im hołd i cześć. Bardzo cenię sobie współpracę z władzami samorządowymi;
Burmistrzem Arturem Ludwem i Starostą Włodzimierzem Górlickim, a także z Radą Miejską i Radą Powiatu. Wiele
uroczystości wspólnie organizowanych bardzo nas scala i pokazuje że o historię i tradycję trzeba dbać. Jest moim
pragnieniem, by społeczność Szydłowca bardziej poznała obywateli tego miasta, którzy się pięknie zapisali w
historii. Mam tutaj na myśli między innymi ks. Romana Kotlarza ( wikariusza w latach 1954 – 1956 ), który jest
kandydatem na ołtarze. Wspólne zaangażowanie „Towarzystwa Patriotycznego im. ks. Romana Kotlarza”, Pani
Poseł Agnieszki Górskiej, Pana Burmistrza, Pana Starosty i Parafii przełożyło się na piękne zeszłoroczne obchody
rocznicy śmierci ks. Kotlarza ( 19 VII).

Jest wiele grup parafialnych, w których każdy z mieszkańców może znaleźć coś dla siebie. Myśli Ksiądz oJest wiele grup parafialnych, w których każdy z mieszkańców może znaleźć coś dla siebie. Myśli Ksiądz oJest wiele grup parafialnych, w których każdy z mieszkańców może znaleźć coś dla siebie. Myśli Ksiądz o
założeniu jakiejś nowej organizacji lub szczególnie zachęca do przyłączenia się którejś z nich?założeniu jakiejś nowej organizacji lub szczególnie zachęca do przyłączenia się którejś z nich?założeniu jakiejś nowej organizacji lub szczególnie zachęca do przyłączenia się którejś z nich?

Tak. W parafii jest wiele wspólnot, które są tworzone przez wspaniałych parafian ale także ludzi z rejonu. Każdy,
kto tylko chce może wybrać coś dla siebie. Zachęcamy dzieci, młodzież, dorosłych do zaangażowania w takie czy
inne działanie. Wszystkie grupy są prezentowane na stronach internetowych parafii. Chciałbym nadmienić że na
prośbę parafianek powstała ostatnio grupa DDA ( Dorosłe Dzieci Alkoholików). Mam świadomość, że obecne
czasy wymuszają powstawanie nowych wspólnot, które będą skupiały poranionych przez życie i pandemię.
Bardzo jestem zbudowany wzajemną współpracą, uzupełnianiem i ubogacaniem siebie przez organizacje,
fundacje, stowarzyszenia działające w naszym mieście. Jako duszpasterz jestem otwarty na współdziałanie z
istniejącymi grupami ale także na zakładanie nowych.

Co chciałby przekazać Ksiądz swoim parafianom na nowy 2022 rok?Co chciałby przekazać Ksiądz swoim parafianom na nowy 2022 rok?Co chciałby przekazać Ksiądz swoim parafianom na nowy 2022 rok?

Nowy 2022 rok rozkręcił się na dobre. Pragnę przekazać redaktorom, czytelnikom „Kwartalnika” i wszystkim
mieszkającym na pięknej „Ziemi Szydłowieckiej” słowa pozdrowień. Pozdrawiając zapewniam o modlitwie za
Was, szczególnie pamiętam o chorych, cierpiących, samotnych, tych co przeżywają jesień swojego życia. Życzę,
by wróciły normalne czasy, kiedy koronawirus nie będzie dominującym tematem, a My nie będziemy się siebie
bali. Niech nadzieja przenika nasze serca a radość Boża ciągle trwa. Niech Najwyższy nam błogosławi przez 2022
rok a Jego i Nasza Matka otacza opieką.



WYWIAD Z ...

Dominikiem Czarneckim
- Sołtysem sołectwa Sadek

Panie Dominiku, jest Pan sołtysem Sadku od niedawna, czy może się Pan przedstawić naszym czytelnikom?Panie Dominiku, jest Pan sołtysem Sadku od niedawna, czy może się Pan przedstawić naszym czytelnikom?Panie Dominiku, jest Pan sołtysem Sadku od niedawna, czy może się Pan przedstawić naszym czytelnikom?
Czym zajmuje się Pan na co dzień?Czym zajmuje się Pan na co dzień?Czym zajmuje się Pan na co dzień?   
Na co dzień prowadzę z mamą i bratem rodzinne niepubliczne przedszkole „Królestwo Przedszkolaka”, jest to
najstarsze niepubliczne przedszkole na terenie miasta. 
W wolnych chwilach trenuje kickboxing i MMA, pod czujnym okiem trenera Pawła Surdego w klubie SKS KB
Viktoria Szydłowiec.

I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N Y

Co zmotywowało Pana do ubiegania się o tytuł „gospodarza wsi”?Co zmotywowało Pana do ubiegania się o tytuł „gospodarza wsi”?Co zmotywowało Pana do ubiegania się o tytuł „gospodarza wsi”?
Warunki życia mieszkańców Sadku nie są mi obojętne a że nadarzyła się okazja wyborcza, więc postanowiłem za
namową innych wystartować w wyborach na sołtysa. Zyskałem poparcie co bardzo mnie cieszy. Robię plan
działania na najbliższy czas.

Z racji tego, iż jest Pan sołtysem od niedawna, czy zdążył Pan już się zapoznać z najważniejszymi potrzebamiZ racji tego, iż jest Pan sołtysem od niedawna, czy zdążył Pan już się zapoznać z najważniejszymi potrzebamiZ racji tego, iż jest Pan sołtysem od niedawna, czy zdążył Pan już się zapoznać z najważniejszymi potrzebami
sołectwa? Czego potrzebują mieszkańcy największego sołectwa w Gminie Szydłowiec? sołectwa? Czego potrzebują mieszkańcy największego sołectwa w Gminie Szydłowiec? sołectwa? Czego potrzebują mieszkańcy największego sołectwa w Gminie Szydłowiec? O jakie inwestycje,O jakie inwestycje,O jakie inwestycje,
będzie się Pan starał w imieniu sołectwa Sadek? Które są priorytetem?będzie się Pan starał w imieniu sołectwa Sadek? Które są priorytetem?będzie się Pan starał w imieniu sołectwa Sadek? Które są priorytetem?

Mieszkając w sołectwie Sadek, sprawy w mojej miejscowości są mi bardzo dobrze znane, więc postanowiłem
kontynuować rozpoczęte już inwestycje w naszej miejscowości. W obecnej chwili staramy się wyremontować
ze środków funduszu sołeckiego świetlice wiejską, zaadaptować w niej kolejne sale na potrzeby mieszkańców.
Chcemy, aby ta inwestycja z pomocą Burmistrza Artura Ludwa, zakończyła się w bieżącym 2022 roku.
Kluczową a zarazem najbardziej wyczekiwaną inwestycją w naszej wiosce jest budowa gazociągu, rok 2022
będzie rokiem kluczowym. Miejmy nadzieję, że ta inwestycja się zakończy i będziemy mieli przeciągniętą linię
gazową w naszej miejscowości. 
Na chwilę obecną trwają prace przy budowie chodnika koło cmentarza do części wsi komorniki, kolejną
inwestycją, o którą się ubiegamy jest modernizacja drogi wewnętrznej ulicy Karmelkowej.
W planach długoplanowych jest wydzielenie działki przy szkole oraz postawienie remizy dla OSP Sadek.

Czego życzy Pan mieszkańcom swojego sołectwa i czego można życzyć Panu jako sołtysowi?Czego życzy Pan mieszkańcom swojego sołectwa i czego można życzyć Panu jako sołtysowi?Czego życzy Pan mieszkańcom swojego sołectwa i czego można życzyć Panu jako sołtysowi?   

Przede wszystkim dużo dużo zdrowia,spokoju, wytrwałości w tych jakże ciężkich czasach oraz wzajemnej
życzliwości. Natomiast mi można życzyć siły, wytrwałości, skuteczności w działaniu, i myślę że z pomocą
mieszkańców, rady sołeckiej oraz Burmistrza Szydłowca uda nam się wykonaćwiększość zamierzeń.

Zatem dziękuję za rozmowę i życzę, aby to wszystko się spełniło oraz powodzenia w realizowaniuZatem dziękuję za rozmowę i życzę, aby to wszystko się spełniło oraz powodzenia w realizowaniuZatem dziękuję za rozmowę i życzę, aby to wszystko się spełniło oraz powodzenia w realizowaniu
zamierzonych planów.zamierzonych planów.zamierzonych planów.

Sołectwo Sadek zlokalizowane jest w Gminie Szydłowiec. Liczba jego
mieszkańców obejmuje 1000 osób. Miejscowość ta posiada Publiczną
Szkołę Podstawową im. Jana Kusocińskiego, Kościół Parafialny pw. Matki
Bożej Bolesnej. Na terenie Sadku działają Zespół Ludowy Kumosie, Koło
Gospodyń Wiejskich oraz OSP Sadek.
Swoją siedzibę ma tam Zakład Produkcyjny Comes Sp.j. produkujący place
zabaw oraz siłownie plenerowe dystrybuowane na całą Polskę.

S T R O N A  1 5



INFORMACJE

S T R O N A  1 6

Przed nami kolejny wymagający rok. Nie tylko pandemia
koronawirusa nas nie opuszcza, ale chyba jeszcze gorsza jest
galopująca inflacja powodująca rosnące ceny dosłownie
wszystkiego. Zdajemy sobie sprawę, że dotyka to nie tylko
finansów gminy ale i każdego naszego mieszkańca.
W związku z tym żeby wyjść na przeciw oczekiwaniom nie
będziemy w 2022r. podwyższać cen wody, ścieków,
ogrzewania, opłat za odpady komunalne, opłaty targowej,
zmniejszymy opłatę za wynajem powierzchni
przeznaczonej na działalność i usługi, obniżymy do
najniższego obowiązującego poziomu,  zgodnie
z rozporządzeniem podatek od środków transportowych.

I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N Y

GMINNE OPŁATY NIE WZROSNĄ

NAJNIŻSZA STAWKA W KRAJU
Gmina Szydłowiec proponuje przedsiębiorcom z sektora
transportowego najniższą możliwą w kraju stawkę podatkową
od środków transportu.

Jest to wyjście naprzeciw przedsiębiorcom z całego kraju
i zachęta do ulokowania swoich pojazdów właśnie w Szydłowcu.

Szydłowiecka dzielnica przemysłowa jest w trakcie uzbrajania, 
 kolejne firmy wykupują w niej grunty pod inwestycję.
Na inwestorów czekają nie tylko liczne ulgi podatkowe -
lokalizacja naszej strefy jest mówiąc wprost idealna. 

Bezpośredni dostęp do trasy szybkiego ruchu S7, bliskość
kolejowej stacji przeładunkowej, budowa lotniska w Radomiu - to
wszystko składa się powoli w całość i już dziś widzimy
zainteresowanie kolejnych przedsiębiorców, z którymi
podejmujemy rozmowy.



WOJEWÓDZKI FESTIWAL ZESPOŁÓW ROCKOWYCH
IM. ANDRZEJA SIEWIERSKIEGO

"ROCK NA ZAMKU"
Projekt zgłoszony przez Zespół ds.
Rozwoju Turystyki w Gminie
Szydłowiec w ramach Budżetu
Obywatelskiego Mazowsza został
zakwalifikowany do realizacji. Już
latem 2022 roku na zamkowym
dziedzińcu ponownie odbędzie się
Wojewódzki Festiwal Zespołów
Rockowych im. Andrzeja
Siewierskiego "Rock na Zamku".

W ramach Festiwalu odbędzie się przegląd dla młodzieżowych
zespołów rockowych z terenu województwa mazowieckiego.
Zespoły oceniać będzie jury, w skład którego wejdą muzycy 
z zespołu Azyl P. - przyjaciele A. Siewierskiego. Zadaniem każdego
wykonawcy będzie zaprezentować 3 utwory, w tym cover jednej 
z wielu (wybranej przez wykonawcę) piosenek legendarnego
"Azylu". Najciekawsza i najlepiej zaaranżowana lub odmieniona
wersja piosenki, zwycięży i otrzyma główną nagrodę Festiwalu. Po
części konkursowej przewidziany jest występ laureatów festiwalu,
a także gwiazd wieczoru: Zespołu Azyl P. oraz gościa specjalnego,
o którym poinformujemy w kanałach prowadzonych przez Urząd
Miejski. 

MURAL Z OKAZJI
40 URODZIN "AZYLU"
Urząd Miejski w Szydłowcu z okazji 
40 - lecia powstania zespołu Azyl P.
planuje zrealizować mural upamiętniający
legendarny zespół pochodzący z naszego
miasta. Lokalizacja została już wybrana
i będzie to ściana jednego z bloków
na osiedlu przy dworcu PKS w Szydłowcu,
gdzie zespół spotykał się wymyślając
kolejne utwory. Połączenie festiwalu oraz
muralu to również wielka szansa pod
względem promocyjnym dla Szydłowca.

I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N YINFORMACJE
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https://bom.mazovia.pl/projekt/558
https://bom.mazovia.pl/projekt/558
https://bom.mazovia.pl/projekt/558
https://bom.mazovia.pl/projekt/558
https://bom.mazovia.pl/projekt/558


INFORMACJE

DLA NAJMŁODSZYCH
MIESZKAŃCÓW
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Mamy powód do radości – przybywa coraz więcej młodych
mieszkańców Szydłowca.  W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na
najmłodszych czekają specjalne body, które pozwolą zaszczepić miłość
do naszej małej Ojczyzny w sercach maluchów. Body "I love
Szydłowiec" można otrzymać razem z gminnym „becikowym”.
Wszystkim nowo narodzonym mieszkańcom naszego miasta i gminy
życzymy 100 lat, a rodzicom dumy i pociechy ze swoich maluchów.

I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N Y

TWORZYMY APLIKACJE

TURYSTYCZNĄ
Już niedługo Gmina Szydłowiec będzie mieć własną aplikację mobilną. Mając na
uwadze stale rosnący ruch turystyczny oraz wzrost zainteresowania Szydłowcem,
postanowiliśmy uruchomić aplikację, która ułatwi odwiedzającym zwiedzanie
naszego miasta i najbliższych okolic. Znajdą się w niej informacje na temat
najważniejszych punktów na mapie Szydłowca, trasy rowerowe, zakładka
"natura", a także różne ciekawostki. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach zadania
publicznego turystyka i krajoznawstwo - Zadanie nr 1 – Szlaki turystyczne.

SERCA NA RYNKU
W marcu 2021 roku na płycie Rynku Wielkiego stanęły dwa
metalowe serca na plastikowe nakrętki. Celem akcji jest
zbieranie korków i pomoc potrzebującym. Oprócz aspektów
charytatywnych, warto wspomnieć o wymiarze ekologicznym.
Mamy nadzieję, że akcja ta podniesie poziom świadomości
wśród mieszkańców odnośnie segregacji śmieci. Zgnieciona
butelka bez zakrętki zajmie mniej miejsca w Państwa
pojemnikach, zaś nakrętkę prosimy wrzucić do jednego z serc.



Dodatek osłonowy to nowe świadczenie
wprowadzone w ramach Tarczy
antyinflacyjnej. Celem dodatku jest
częściowa rekompensata wzrostu energii
elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego
poziomu inflacji i związanego z tym
wzrostem cen towarów i usług
konsumpcyjnych.

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu
komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie
kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna
osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek. Na potrzeby składania wniosków o
wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego
gospodarstwa domowego.

Gdzie złożyć wniosek? W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2, tel. 48 617
64 87, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP. Szczegółowe informacje na temat
dodatku osłonowego znajdują się na stronie www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

PRZEDSIĘBIORCO!
10 grudnia 2021r. konta użytkowników
ceidg.gov.pl zostały wyłączone. Zostały
zastąpione przez Konto Przedsiębiorcy na
biznes.gov.pl. Dane z CEIDG zostały tam
automatycznie przeniesione. Zmienił się
również sposób elektronicznego składania
wniosków oraz wygląd zaświadczeń
CEIDG.

TELEFON INTERWENCYJNY
Przypominamy, że w Gminie Szydłowiec funkcjonuje telefon
interwencyjny, który dostępny jest przez całą dobę.
W przypadku awarii sieci wodociągowej, ciepłowniczej oraz
kanalizacyjnej zwracamy się do mieszkańców o reagowanie
i zgłaszanie tego problemu. Podobnie w sprawie interwencji
w zakresie oświetlenia i stanu dróg publicznych oraz ochrony
środowiska i gospodarowania odpadami.

I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N YINFORMACJE
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https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
https://www.biznes.gov.pl/pl
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Z WIZYTĄ W SZYDŁOWCU
W 2021 roku do Szydłowca zawitało wielu ciekawych
gości. Poza tysiącami turystów, którzy wybrali nasze
miasto jako kierunek podróży, mieliśmy przyjemność
gościć również przedstawicieli mediów, programów
telewizyjnych oraz liczne organizacje.
W lipcu na powitanie lata dotarła do nas ekipa "Mody
na Mazowsze", która podróżując kamperem
odwiedza ciekawe miejsca w naszym województwie.
Po wizycie na szydłowieckim zamku i zwiedzaniu
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych
przyszedł czas na relaks nad zalewem. W ramach
akcji relacja z wizyty w naszym mieście pojawiła się
na stronie Mody na Mazowsze oraz Mazowieckiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

10 sierpnia Szydłowiec znalazł się na szlaku Kuby
Marcinowicza podróżującego po Mazowszu
w ramach programu "Niejednym śladem".
Powstało nagranie, w którym mieszkańcy
Szydłowca i okolic opowiadali o ciekawych
miejscach, historii oraz sposobach na spędzanie
wolnego czasu. Materiał znajdziecie w internecie
w  7 odcinku 3 sezonu w TVP 3 Warszawa.

4 lutego, Wydział Informacji i Promocji Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu przyjął wyjątkowych gości:
Agnieszkę Franus i Michała Cessanisa - redaktorów
naczelnych National Geographic Traveler. Byli
ciekawi Szydłowca, jego zabytków, historii,
zwyczajów oraz ścieżek do nordic walkingu i tras
rowerowych. Redaktorzy wspólnie z Burmistrzem
Arturem Ludwem odwiedzili państwa Danutę
i Władysława Gawędów z Wysokiej, żywą legendę
naszej gminy. Redaktorzy-podróżnicy nie kryli, że są
ciekawi Szydłowca w jego zazielenionej wersji, kiedy
można odkrywać naturalny potencjał naszego
regionu.

Kolejny raz finał akcji "Co za Jazda!" miał miejsce
nad szydłowieckim zalewem. Blisko 200
rowerzystów, którzy wyruszyli z Radomia, dotarło
do Szydłowca gdzie czekały na nich występy
artystyczne i wspólne ognisko. Rozmowy w
mobilnym studio Radia Rekord, wspólne zdjęcia, 
i świetna atmosfera – tak w skrócie możemy
podsumować kolejną wizytę w Szydłowcu.

https://www.facebook.com/ModaNaMazowsze/posts/2933978836863032
https://www.facebook.com/Mazowiecka.Regionalna.Organizacja.Turystyczna/posts/4078851668835193
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EKOLOGICZNIE   EKONOMICZNE

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu
podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę
dotyczącą dotacji i pożyczki pn. „Modernizacja
systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej
w Szydłowcu w celu uzyskania statusu
efektywnego systemu ciepłowniczego –
rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem
ziemnym współpracującej ze źródłami OZE”.

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w
ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo
powiatowe” prowadzonego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie
efektywności przetwarzania energii pierwotnej
poprzez wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej
w procesie wysokosprawnej kogeneracji we
współpracy ze źródłami OZE – gazową absorpcyjną
pompą ciepła oraz panelami fotowoltaicznymi.

Kwota dotacji wynosi 2 856 462 zł. Całkowity koszt
realizacji zadania wynosi: 7 488 240 zł w tym koszty
kwalifikowalne: 6 083 000 zł, koszty
niekwalifikowalne: 1 405 000 zł. Planowana data
zakończenia przedsięwzięcia to 30.06.2024 r.

W lutym 2021 roku Burmistrz Szydłowca Artur
Ludew i Prezes Ciepłowni Miejskiej Dariusz
Podgórski odbyli wizytę w siedzibie Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.

Celem spotkania, w którym uczestniczył
Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Pan Artur Michalski
było podpisanie umowy o dofinansowanie na
realizację projektu pn. „Modernizacja systemu
ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w
celu zwiększenia jego efektywności – budowa
instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem”.

W spotkaniu udział wzięła również Pani Poseł
Agnieszka Górska, której Burmistrz Szydłowca oraz
prezes Ciepłowni dziękowali za wsparcie
w pozyskaniu środków na realizację tego projektu.
Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu
pozyskała środki w kwocie 2 147 757,00 zł,
całościowy koszt zadania to 6 619 860,00 zł.
W ramach projektu ciepłownia miejska stanie się
elektrociepłownią. Technologia wykonania
projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią
trwałość infrastruktury, a zastosowane rozwiązania
będą zapobiegały i minimalizowały negatywne
oddziaływanie na środowisko. Ukończenie prac
związanych z powyższym zadaniem zaplanowane
jest na listopad 2022 roku.
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Po raz kolejny poddajemy analizie koszty systemu odbioru odpadów komunalnych

Wysokość opłat ponoszonych obecnie przez mieszkańców za utylizację odpadów komunalnych jest
wypadkową wielu czynników, w tym:

Gmina Szydłowiec w celu poprawy sytuacji związanej z odbiorem odpadów i niezwiększania w przyszłości
cen za odpady będzie przeprowadzała kontrole prawidłowości składanych deklaracji. Odbywać się to
będzie w oparciu o udoskonaloną aplikację weryfikującą informacje pochodzące z kilku źródeł, z baz
danych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego.

Na podstawie danych z aplikacji wytypowane będą nieruchomości do kontroli, a wobec właściciela
składającego nierzetelną deklarację podejmowane będą działania, zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz ordynacją podatkową.

Obecny stan prawny umożliwia, w przypadku stwierdzenia nierzetelności naliczenie i egzekwowanie
opłat za lata ubiegłe. Zgodnie z art. 70, § 1 ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe (taki charakter
ma opłata za odpady) przedawnia się z upływem 5 lat. Dlatego korzystając z tej okazji apelujemy
o niezwłoczne złożenie korekt deklaracji w przypadku, gdy podane przez państwa dane stały się
nieaktualne.

Jak Państwo widzą, problem wysokich cen za odbiór odpadów komunalnych jest bardzo złożony, a
podstawą do jego naprawy może być jedynie zmiana ustawowych przepisów, na podstawie których
będzie funkcjonował system odbioru odpadów komunalnych zarówno w naszej gminie, jak i w całym
kraju. Dlatego też, w styczniu 2020 roku Rada Miejska przyjęła stanowisko dotyczące trudnej sytuacji w
gospodarce odpadami w Gminie Szydłowiec oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki
odpadami, które zostało przekazane m.in. do: Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Marszałka
Senatu RP, Posłów i Senatorów z Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Środowiska. W stanowisku
tym, Rada Miejska zwróciła uwagę m.in. na zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
brak odpowiedzialności producenckiej oraz brak systemu kaucyjnego obowiązującego w wielu krajach
Europy.

1. Ilości odbieranych odpadów.
Ponieważ wytwarzamy coraz więcej odpadów, a za każdą tonę musimy zapłacić oddając ją do instalacji odbierającej odpady to
system odbioru odpadów generuje coraz większe koszty.

2. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest fakt, że na dzień 31.12.2021r. w gminie Szydłowiec zamieszkiwało 18 117 osób, a w
deklaracjach mieszkańcy wykazali 13 522 osób z czego wynika, że za około 4,5 tys. osób płacą mieszkańcy, którzy złożyli rzetelne
deklaracje.

3. Rządowa opłata Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która za pośrednictwem Marszałka Województwa zasila Budżet Państwa.
Opłata ta w 2014 roku wynosiła 119,68 zł za 1 tonę, w 2019 roku 170 zł, a obecnie osiągnęła wysokość 285,60 zł. Jest to składnik
ustalany na poziomie rządowym, całkowicie niezależny od samorządu.

4. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość cen za odpady jest częstotliwość ich odbioru. Przykładowo z terenów
wiejskich, czy domów jednorodzinnych odpady zmieszane zbierane są dwa razy w miesiącu, natomiast z zasłon śmietnikowych
przy blokach mieszkalnych minimum osiem razy w miesiącu (cztery razy częściej), co w połączeniu z bardzo dużą liczbą osób
mieszkających w blokach zadeklarowanych w systemie (ok. 3700 osób) powoduje, że koszt wywozu odpadów z budynków
zamieszkania zbiorowego jest ok. 4 razy większy, niż z domów jednorodzinnych. Jest to także powód, dlaczego nie możemy
porównywać się cenowo do gmin wiejskich, gdzie nie ma zwartej zabudowy w postaci osiedli bloków mieszkalnych.

5. Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę za odpady są koszty firmy odbierającej odpady, w naszym przypadku miejskiej
spółki Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.. Są to koszty m.in. paliw, części zamiennych do 3 samochodów odbierających odpady
oraz wynagrodzenia osoby nadzorującej te prace i załóg obsługujących samochody odbierające odpady (jeden kierowca plus
dwóch załadowujących odpady na każdy samochód - łącznie dziewięć osób). Jest to minimalna, konieczna obsada i kosztów
tych nie da się już ograniczyć.
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OVENTROP INWESTUJE W SZYDŁOWCU!
Oventrop to rodzinna firma obecna na rynku
od 170 lat. Należy do ścisłej czołówki
europejskich producentów armatury,
regulatorów i systemów do domowej
techniki instalacyjnej. W Szydłowcu zakład
mieści się przy ul. Leśnej w budynku po
zamkniętej w 2018 roku „Bielli”. Zgodnie 
z zapowiedziami przedstawicieli firmy,
produkcja ruszy na dobre w 2022 roku 
i będzie obejmować m.in. zawory, które
zostaną dystrybuowane na cały świat.
Początkowo niemiecki gigant planował
inwestycję na terenie Kielc, jednak po
szczegółowych konsultacjach postawiono
na Szydłowiec.

Kolejne firmy postanowiły ulokować swoje
hale przy ulicy Pięknej.

Toolmex - Truck rozwija swoją bazę o kolejną
halę w Starachowickiej Strefie Przemysłowej 

UZBROJENIE DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ
Trwają prace w Szydłowieckiej Dzielnicy
Przemysłowej. W marcu ubiegłego roku, Gmina
Szydłowiec otrzymała na realizację tego zdania
dofinansowanie z Samorządu Województwa
Mazowieckiego w kwocie 1 380 900, 95 zł.
Prace polegają na przedłużeniu ulicy Leśnej
wraz z infrastrukturą wodociągową 
i kanalizacyjną. Całkowita kwota tej inwestycji
to 2 301 501, 50 zł
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Szydłowiecka Fabryka Bryczek i Karoserii Bracia Węgrzeccy powstała
w 1875 roku. Fabryka znajdowała się ówcześnie na ul. Głównej,
dzisiejszej ul. Kościuszki przy Zespole Szkół im. KOP. Nawet teraz
można zobaczyć hale, w których miał miejsce zakład produkcyjny.
W fabryce produkowano początkowo bryczki i powozy, cieszące się
dużą popularnością ze względu na wysoką jakość wykonania. Jedną 
z bryczek można znaleźć w Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy, 
w Pieninach.

Jakość wykonania powozów oraz ich solidna konstrukcja nie
umknęła producentom samochodów, którzy postanowili
współpracować z szydłowiecką fabryką. Ta idąc w stronę
nowoczesności zaczęła produkować nadwozia.

Od 1922 roku podjęto produkcję nadwozi
samochodowych dla takich marek jak Morris
Commercial RE, Fiat 514L, Ford Phaeton, Tudor,
Standard i od 1926 roku do AS-a. Za swoje wyroby
na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
w 1929 roku Fabryka Braci Węgrzeckich
otrzymała srebrny medal, a samochody marki
AS wzbudziły duże zainteresowanie i emocje.
Chwalono je zwłaszcza z powodu
,,.bezszelestnego i precyzyjnego zamykania drzwi
– bez zwykłego w tych przypadkach rzucania.”.
Warto podkreślić, że wytwórnia w Szydłowcu
jako pierwsza w kraju wprowadziła do swojej
oferty handlowej nadwozia całkowicie pokryte
dermatoidem, kiedyś wykorzystywano do tego
płótno. Produkcja karoserii w Szydłowcu trwała
do 1934 roku.

W czerwcu 2021 roku przy ulicy Kilińskiego powstał mural inspirowany archiwalnymi zdjęciami fabryki Węgrzeckich,
dlatego jego kolorystyka została oparta na sepii. Środkowa część muralu przedstawia wnętrze zakładu
produkcyjnego. Obok znajdziemy obraz jednego z produktów oraz załogę, która pracowała w fabryce. Autorem
dzieła jest dr Łukasz Gierlak - Paint Everst.
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Osamotnienie i choroba, sprawiły, że Malecki zaczął popadać
w depresję, możliwe, że to przez nią odmawiał jedzenia, aż w
końcu zmarł z wycieńczenia. Znaleźli go leżącego na
podłodze, stróż oraz ówczesny burmistrz Szydłowca Dereń.
Tak zakończył się los, tego wielkiego artysty. Samych
obrazów Malecki zostawił ponad 600. prócz tego zostawił
przybory malarskie, medale srebrne i brązowe i futeralik po
złotym, zdobytym w Londynie, który zmuszony był sprzedać.

Dzisiaj, wchodząc na wieżę ratuszową, można zobaczyć jak
być może żył artysta. Pędzle, farby, zdjęcia, listy... i najlepsze:
reprodukcje obrazów. Można zobaczyć, jak rozmiarowo
małe były arcydzieła i porównać je do innych obrazów.
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Władysław Aleksander Malecki urodzony w Masłowie koło Kielc, zmarł
w Szydłowcu w 1900 roku. Malarz realista, pejzażysta, przedstawiciel
szkoły monachijskiej w malarstwie.

Władysław swoją artystyczną drogę rozpoczął w warszawskiej Szkole
Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1865 roku. Był pracowitym i cierpliwym
uczniem, lecz jego pierwsze wystawy pozostały niezauważone. Po
skończeniu szkoły zatrudnił się w dekoratorni teatrów rządowych, gdzie
pod kierunkiem znanego malarza Antonia Sacchettiego, wykonywał
różne prace pomocnicze, stopniowo zyskując uznanie, tyle by powierzono
mu w 1865 roku wykonanie dekoracji przedstawiającej Łazienki
Królewskie do utworu Deotymy Potęga jałmużny.

W 1866 roku otrzymał stypendium rządowe, które pozwoliło
mu kontynuować studia za granicą. Wówczas udał się do
Monachium. Tu w jego twórczości rozpoczyna się pierwszy
okres, zwany monachijskim. Po przyjeździe do Monachium,
Malecki trafił do prywatnej pracowni wybitnego pejzażysty
Eduarda Schleicha. Bardzo szybko przystał do kolonii
artystów polskich, skupiała ona takich artystów jak: Józef
Brandt, Aleksander i Maksymilian Gierymscy, Ludwik Kruella,
Juliusz Kossak. Maksymilian Gierymski i Kossak z uznaniem
wypowiadali się o jego obrazach, popierał Maleckiego
również Józef Brandt.

Z powodzeniem prezentował obrazy na wystawach
międzynarodowych: w 1872 na 48. Wystawie
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie
zdobył brązowy medal, także brąz w 1873 roku na
Wystawie Powszechnej w Wiedniu oraz dwukrotnie
w Crystal Palace Picture Gallery w Londynie,
zdobywając tam w 1874 roku złoty medal za obraz
"Przedmieście Krakowa" a w 1877 roku srebrny za
"Krajobraz w Górach Bawarskich". Plotki głoszą, że w
1879 roku zdobył trzeci medal, również złoty, za Sejm
Bociani. Tutaj burmistrz miasta pozwolił mu
zamieszkać w jednej z sal ratusza, gdzie
jednocześnie miał pracownię.
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Ta publikacja to tylko "pigułka" tego, co udało
się zrealizować w Gminie Szydłowiec w 2021
roku. Pragniemy poinformować, że szczegółowe
informacje dotyczące m.in. inwestycji gminnych
znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej pod adresem www.bip.szydlowiec.pl

Autorem informatora, który masz przed sobą jest
zespół redakcyjny Wydziału Informacji i Promocji

Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

www.facebook.pl/umszydlowiec

Zapraszamy Państwa do obserwowania naszych
działań w prowadzonych przez nas mediach:

www.instagram.pl/visit_szydlowiecwww.szydlowiec.pl
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