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SZYDŁO WIEC –  informac je z miasta i gminy  

 SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY SZYDŁOWIEC 
   Wychodząc naprzeciw Państwa 
oczekiwaniom dotyczącym różno-
rodnych form komunikacji oddaję  
w Państwa ręce kwartalnik 
„Szydłowiec - informacje z miasta  
i gminy”. Ponieważ informacji  
nigdy zbyt wiele, a szczególnie  
informacji rzetelnej i merytorycz-
nej,  kwartalnik ten będzie posze-
rzoną formą moich sprawozdań. 
Publikacja przygotowywana jest   
w Urzędzie Miejskim i zawiera zbiór 
najważniejszych wiadomości z dzia-
łalności samorządu gminnego,   
opisuje fakty przytaczane na  
podstawie dokumentacji. Znajdzie-
cie w niej Państwo m.in. wykaz   
wykonanych inwestycji, a także 
przedsięwzięć planowanych w naj-
bliższym czasie,  informację o dzia-
łalności spółek miejskich i jedno-
stek samorządowych gminy oraz  
opis wydarzeń patriotycznych,   
kulturalnych i sportowych,  ale to 
nie wszystko. Na łamach kwartalni-
ka zaprezentujemy działalność Ra-
dy Miejskiej oraz społecznych rad,  
które powołałem, aby wprowadzać 
w życie zasady partycypacji obywa-
telskiej:  Rady Gospodarczej, Szy-
dłowieckiej Rady Seniorów,   
Młodzieżowej Rady Miejskiej.   
W gminnym kwartalniku będzie 

również miejsce na informację  
z naszych sołectw. Wiedząc, jak waż-
na jest promocja działań III sektora  
i ludzi zaangażowanych w pracę na 
rzecz lokalnej społeczności w kwartal-
niku będziemy pisali również o na-
szych fundacjach i stowarzyszeniach.  
Serdecznie zapraszam do współpracy 
przy tworzeniu gminnego kwartalni-
ka.  
  Od marca br. nasza gmina korzysta  
z mobilnej aplikacji – alertownik.   
Ta zgodna z duchem czasu odpowiedź  
na potrzebę sprawnej komunikacji 
pozwoli Państwu łatwo i szybko  
zgłaszać odpowiednim wydz iałom 
Urzędu swoje inicjatywy oraz najbar-
dziej palące problemy z bezpośred-
niego otoczenia, np. uszkodzenia  
nawierzchni dróg, awarie czy dzikie 
wysypiska. Korzystając z alertownika 
będziemy mogli również rozsyłać  
informacje dotyczące wydarzeń  
kulturalnych i sportowych. 
   Bieżące informacje dotyczące  
pracy samorządu gminnego znajdzie-
cie również Państwo na stronie inter-
netowej www.szydlowiec.pl oraz na 
profilach portalu społecznościowego 
Facebook: „Szydłowiec” i „Szydłowiec 
dla turystów”.   
      Bardzo ważną informacją, którą 
chcę Państwu przekazać jest to, że 
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zapraszam osoby indywidualne oraz  
lokalne firmy. Obecnie dopracowywa-
ne są szczegóły dotyczące zasad  
funkcjonowania tego programu. 
   Przed nami wiele ważnych wyda-
rzeń kulturalnych, letnie miesiące  
zapowiadają się bardzo ciekawie,  
mam nadzieję, że wśród licznych pro-
pozycji każdy znajdzie coś dla siebie. 
W tym roku MKS Szydłowianka  
obchodz i 70-lecie.  Zapraszam  
do udziału w obchodach   jubileuszu,  
które odbędą się 11 czerwca na miej-
scowym stadionie.  W dniach  
28-29 maja  zapraszam na Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Nożnej dzieci  
z rocznika 2006 i młodszych, którego 
organizatorem jest  KS Akademia  
Piłkarska Szydłowiec przy współudzia-
le Gminy Szydłowiec i Powiatu  
Szydłowieckiego.  
 W czerwcu odbędzie się również   
Gala Boksu Zawodowego i Ogólnopol-
ski Bieg Uliczny w Sadku. Lipiec nato-
miast zapowiada się muzycznie  
za sprawą Festiwalu im. A. Siewier-
skiego oraz Festiwalu Muzyki Dance  
i Disco Polo, a to tylko niektóre z pro-
pozycji. Przed nami XIV Szydłowieckie  
Zygmunty. Dwudniowe święto miasta 
to szereg atrakcji, muzycznych,   
artystycznych i sportowych. Zapra-
szam na kiermasz rękodzieła, występy 
naszych młodych szydłowieckich  
wokalistów oraz koncerty zespołów:  
Sanderling, Full Blackstone,  Stavar,  
Chrząszcze i Kobranocka, jak również  
uroczystości patriotyczne z okazji 
Konstytucji 3 Maja. 
    Szanowni Państwo,  ten rok będzie 
miał bardzo duże znaczenie dla  
rozwoju naszego miasta i gminy.   
W 2016 roku na dobre ruszyła per-
spektywa unijna 2014 – 2020.   
Z niecierpliwością oczekujemy na  
rozpatrzenie złożonych przez nas 
wniosków i ogłoszenia o naborach 
kolejnych, o które będziemy apliko-
wać zgodnie z harmonogramem  
naborów. Mamy konkretne plany,  
które sukcesywnie wdrażamy w życie  
i które konsekwentnie będziemy  
realizować.  
             

                             Z wyrazami szacunku  
     Burmistrz Szydłowca Artur Ludew 

ruszyła II edycja BUDŻETU OBYWA-
TELSKIEGO naszej gminy, który daje  
Państwu możliwość projektowania 
gminnych wydatków. Zeszłoroczna 
edycja cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. Na podstawie głosów miesz-
kańców zostały wyłonione projekty 
inwestycyjne, które już w najbliższym 
czasie będą realizowane. 
 Są to: 
- plac rekreacyjno-sportowy „Nad  
Zalewem” (Szydłowiec) – 98 872,69 
zł, 
- siłownia plenerowa (Majdów)  
– 73 431,00 zł, 
- budowa chodnika w Woli Korzenio-
wej – 110 000,00 zł, 
- boisko do piłki plażowej (Sadek)  
– 5 000,00 zł, 
- zadaszenie istniejącej sceny i grilla  
przy remizie OSP (Wysoka)  
– 25 000,00 zł, 
- siłownie zewnętrzne (Szydłowiec, 
oś. Wschód) – 80 000,00 zł 
Budżet obywatelski to sposób,   
by świadomie wpływać na zmianę 
wizerunku naszego miasta i gminy. 
Jego niekwestionowaną zaletą jest 
również aspekt społeczny. Procedura 
wyłaniania projektów do realizacji 
mobilizuje do aktywności obywatel-
skiej, jest okazją do spotkań, rozmów  
i budowania więzi społecznej, do cze-
go również serdecznie wszystkich Pań-
stwa zachęcam. Kwota, jaką przezna-
czamy na Budżet Obywatelski w 2017r. 
to 300 tysięcy złotych. Projekty można 
zgłaszać do 31 maja br. Zachęcam do 
zapoznania się ze szczegółami  
dotyczącymi regulaminu i procedury 
tego, moim zdaniem bardzo dobrego 
narzędzia partycypacyjnego na stronie  
www.budzetobywatelski.szydlowiec.pl              
   W opracowaniu jest szereg stra-
tegicznych dokumentów, które są 
niezbędne przy aplikowaniu o środki 
zewnętrzne. W minionym roku  
została opracowana Strategia  
Rozwoju Gminy Szydłowiec. Obecnie 
trwa opracowywanie Oceny Aktual-
ności Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy i Miasta  
Szydłowiec oraz Miejscowych Pla-
nów Zagospodarowania Przestrzen-
nego na terenie gminy Szydłowiec. 

        Rozpoczynamy również prace 
nad przygotowaniem Gminnego  
Programu Rewitalizacji, w którym 
uwzględnimy zmiany planowane  
w przestrzeni publicznej służące 
poprawie życia mieszkańców, a tak-
że procesy przemian społecznych  
i ekonomicznych,  które zawsze po-
winny iść w parze z rewitalizacją 
techniczną obszarów. Przygotowy-
wany jest  także Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej – to dokument,   
który pozwoli naszej gminie wnio-
skować o dofinansowania na zakup  
i montaż instalacji służących do po-
zyskiwania energii ze źródeł odna-
wialnych  (mikroinstalacje fotowol-
taiczne, kolektory słoneczne, pom-
py ciepła). Zachęcam do zapoznania 
się z moim komunikatem w tej  
sprawie (str. 22) i składania ankiet. 
  Wykonany został audyt gminne-
go oświetlenia ulicznego, który  
pozwolił na uzyskanie informacji  
o kosztach wymiany lamp na ledo-
we z jednoczesnym uwzględnieniem 
zwiększenia liczby punktów świetl-
nych i wskazał oszczędności wynika-
jące z tego przedsięwzięcia. Audyt 
oświetlenia otwiera nam drogę do 
wnioskowania o dotację na tę inwe-
stycję z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska lub środków  
z RPO dla województwa mazowiec-
kiego. W trakcie rozpatrywania jest  
szereg naszych wniosków o dofinan-
sowanie inwestycji, dotyczących 
m.in. infrastruktury drogowej, spor-
towo – rekreacyjnej oraz dokumen-
tów planistycznych. 
      Najważniejsze informacje doty-
czące zrealizowanych zadań inwe-
stycyjnych, takich jak. np.  żłobek 
miejski, a także tych w trakcie reali-
zacji - np. budowa lokali socjalnych 
oraz   innych zaplanowanych do 
wykonania w ciągu najbliższych 
miesięcy znajdziecie Państwo na 
kolejnych stronach kwartalnika. 
   Wkrótce zaproponujemy miesz-
kańcom przystąpienie do gminnego 
programu lojalnościowego. To nowy  
pomysł na ożywienie ekonomiczne  
w naszej gminie „Mieszkam  
w Szydłowcu, kupuje w Szydłowcu”.   
Do udziału w tym programie już dziś 
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 Wywiad z Przewodniczącym Rady Miejskiej  
w Szydłowcu Markiem Arturem Koniarczykiem 

Panie Przewodniczący, jest Pan  
osobą znaną w Szydłowcu, ale być 
może jeszcze nie wszyscy mieszkań-
cy gminy mieli okazje Pana poznać. 
Nazywam się Marek Artur Koniar-
czyk, jestem z wykształcenia nauczy-
cielem wychowania fizycznego,  
menedżerem sportu i trenerem  
II klasy piłki nożnej, na co dzień pra-
cuję w Publicznym Gimnazjum nr 2  
im. Mikołaja Kopernika. Jestem żona-
ty, mam dwójkę dzieci – Wiktorię  
i Jakuba. 
 
Jakie są Pana zainteresowania 
oprócz działalności samorządowej? 
Przede wszystkim sport, ale też teatr  
i kino. Lubię turystykę i aktywnie ją  
uprawiam. 
 
Proszę powiedzieć, czym się Pan  
zajmuje jako przewodniczący Rady 
Miejskiej? 
Moim głównym zadaniem ustawo-
wym jest organizowanie pracy Rady 
Miejskiej i prowadzenie obrad, czyli 
sesji. Organizacja pracy rady nie jest  
zadaniem łatwym, wymaga sporo 
zdolności organizacyjnych, kontak-
tów z mieszkańcami, władzami, cza-
sem pośredniczenia. Na sesjach  
zapadają uchwały wywołujące ważne  
i odczuwalne skutki dla mieszkań-
ców; np. dotyczące budżetu gminy, 
funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych. Dlatego kierowanie 
pracami Rady wymaga dużo pracy  
– czytania wielu dokumentów, roz-
mów z pracownikami merytoryczny-
mi gminy i zapoznawania się z wielo-
ma nowymi zagadnieniami, których 
dotyczą uchwały. 
 

Co uważa Pan za swoje najważniejsze 
dokonania od początku kadencji? 
Priorytetowym zadaniem Rady,  
a więc i przewodniczącego, który 
przecież także jest radnym, jest pla-
nowanie i realizacja zadań budżeto-
wych. W trakcie prac VII kadencji 
przy współpracy z radnymi przepro-
wadziłem między innymi zmiany  
w Statucie Gminy, dotyczące powoła-
nia nowych komisji stałych Rady,  
z mojej inicjatywy wznowiono bardzo 
dobry zwyczaj dyżurów radnych, 
podczas których mogą się spotykać  
z mieszkańcami i ich problemami.  
Także z mojej inicjatywy przeprowa-
dzono pierwszy etap archiwizacji 
uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń 
Burmistrza Szydłowca na stronie  
BIP-u Urzędu Miejskiego w Szydłow-
cu, ustalono nowe zasady wypłaty 
diet dla radnych i sołtysów. 
 
A jakie przyjęte uchwały Rady Miej-
skiej w tej kadencji uważa Pan za jej 
osiągnięcia? 
Tych uchwał było sporo.  Dla przykła-
du wymienię tylko uchwałę w spra-
wie ustanowienia jednorazowej za-
pomogi finansowej z tytułu narodzin 
dziecka i utworzenia ż łobka miej-
skiego, w sprawie powołania Szydło-
wieckiej Rady Seniorów i Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej. Chcemy, żeby 
do samorządu docierał głos wszyst-
kich mieszkańców, w tym ludzi star-
szych i młodzieży, dlatego za bardzo 
ważne uważam powołanie Szydło-
wieckiej Rady Seniorów i Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej. Bardzo istotne 
jest  uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla części sołectwa Zdziechów  
i sołectwa Świerczek. 
Rada podjęła także decyzję o for-
malnym nawiązaniu stosunków 
partnerskich pomiędzy Gminą  
Szydłowiec, a rumuńskim miastem 
Turdą i miastem Beynes we Francji,   
w ramach tzw. „miast bliźniaczych”.  
Te nowe kontakty rozwijają się  
dobrze i rokują na przyszłość,   
o czym może zaświadczyć szydło-

wiecka młodzież. Uchwaliliśmy  
także uchwałę w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości dla 
tych, którzy inwestują w naszej gmi-
nie i tworzą nowe miejsca pracy. 
Poprawiliśmy także uchwałę w spra-
wie stypendiów i nagród sporto-
wych, poszerzając katalog osób, mo-
gących być beneficjentami. Nadali-
śmy także nazwę nowej szydłowiec-
kiej ulicy. W uznaniu zasług byłej 
właścicielki Szydłowca dla naszego 
miasta, jedną z ulic nazwaliśmy ulicą 
Księżnej Anny Sapieżyny. Widzicie  
Państwo, jak różnych dziedzin  
dotyczą prace naszej Rady. 
 
Poza kierowaniem pracami Rady ma 
Pan także wiele innych obowiązków. 
Widać Pana na ulicach naszego mia-
sta i wszędzie, gdzie się coś dzieje. 
Rzeczywiście,  staram się być  
wszędzie,  gdzie się coś dzieje,  brać 
udział w życiu miasta. Sam też je 
tworzę w miarę moich możliwości.  
Organizuję wyjazdy rekreacyjne  
i krajoznawcze dla młodzieży, gmin-
ne konkursy wiedzy o AIDS w szko-
łach gimnazjalnych, uczestniczę  
w akcjach charytatywnych, gmin-
nych spotkaniach, debatach, impre-
zach kulturalnych i tych dotyczących 
życia gospodarczego. 
 
Jakie największe wyzwania widzi 
Pan przed Radą w najbliższej przy-
szłości? 
Bardzo ważne będzie rozliczenie 
projektu kluczowego, zmiany  
w planach zagospodarowania prze-
strzennego. Chcielibyśmy także 
zmodernizować zalew, oczyszczalnię 
ścieków i obiekty „Szydłowianki”.  
Ważne będzie dalsze scalenie tere-
nów pod strefy inwestycyjne, popra-
wa infrastruktury drogowej, kanali-
zacyjnej i wodociągowej, budowa 
budynków socjalnych. 
W przyszłym roku będziemy obcho-
dzić 590 rocznicę naszych praw 
miejskich, którą chcielibyśmy godnie 
uczcić. Cieszyłbym się, gdyby  
powstała przy tej okazji monografia  
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Pani Naczelnik Wydziału Podatków  
i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego  
w Szydłowcu - Barbara Majewska  
zapewniała, że wszystkie sugestie  
zostaną wzięte pod uwagę i przeanali-
zowane. Konsultacje dotyczące osta-
tecznego kształtu uchwały będą konty-
nuowane. Burmistrz Artur Ludew,  
w czasie posiedzenia przedstawił  
Radzie Gospodarczej plan inwestycyj-
ny gminy na 2016 rok, odpowiedział 
również na pytania dotyczące realiza-
cji poszczególnych zadań. Wyświetlo-
no wizualizację projektu zagospodaro-
wania szydłowieckiego zalewu i roz-
mawiano o koncepcji tej ważnej dla 
naszej gminy inwestycji. Jednym  
z punktów posiedzenia była kwestia 
dotycząca promocji piaskowca szydło-
wieckiego oraz jego wykorzystania 
jako produktu regionalnego. Za podję-
cie tego tematu podziękowała Anna 
Kowalska i wyraziła nadzieję, że uda 
się wypracować takie rozwiązania, 
które będą z korzyścią dla kamieniarzy 
i przyczynią się do lokalnego rozwoju.  
Burmistrz Szydłowca zapoznał człon-
ków RG z pomysłem wprowadzenia 
gminnego programu lojalnościowego 

„Mieszkam w Szydłowcu, kupuję  
w Szydłowcu”.  
Gośćmi posiedzenia byli przedstawi-
ciele Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych: Janusz Ziętek zastępca dyrekto-
ra Oddziału ZUS w Radomiu, który 
przekazał informację na temat zmian 
w przepisach ubezpieczeniowych, 
Jacek Natorski  - kierownik  Inspekto-
ratu ZUS w Szydłowcu  i Ewa Turliń-
ska - zastępca naczelnika Wydziału  
ZUS, która zapoznała zgromadzonych 
ze zmianami, jakie zostały wprowa-
dzone w uregulowaniach prawnych 
dotyczących umów cywilnopraw-
nych. Członkowie RG zgłosili swoje 
uwagi w temacie zbyt dużych kosz-
tów za odbiór odpadów komunal-
nych od przedsiębiorców. Padła  
również propozycja zorganizowania 
wspólnego posiedzenia z przedstawi-
cielami starachowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Posiedzenie 
prowadził przewodniczący Rady  
Gospodarczej - Marek Sokołowski.  
W spotkaniu uczestniczyli: przewod-
niczący Rady Miejskiej Marek Artur 
Koniarczyk i radny Arkadiusz  
Sokołowski. 

Samorząd gminy pracuje nad projektem uchwały w sprawie ulg podatko-
wych dla lokalnych przedsiębiorców, tworzących nowe miejsca pracy. 
Wstępny projekt tych uregulowań został przedstawiony Społecznej Radzie 
Gospodarczej przy Burmistrzu Szydłowca w dniu 09.03.2016r. Podczas  
posiedzenia, członkowie Rady na bieżąco zgłaszali swoje propozycje zmian 
do uchwały.  

Szydłowca. Z inwestycji sportowych 
przydałaby się jeszcze jedna  
pełnowymiarowa sala gimnastyczna  
czy obiekty lekkoatletyczne. 
Kolejne wyzwania stojące przed  
nami to problem bezrobocia,  
zatrzymanie emigracji i odpowiednie 
zarobki naszych mieszkańców, niż 
demograficzny. Samorządy muszą 
same tworzyć miejsca pracy. Współ-
praca także z powiatem w temacie 
bezrobocia powinna łączyć i stać się 
jednym z priorytetów. Tym bardziej, 
że poszczególne obozy rządzące nie 
radzą sobie z bezrobociem w naszym 
powiecie. Jeżeli chodzi o bieżące  
prace Rady - chciałbym znowelizo-
wać Statut Gminy i „ustawę śmiecio-
wą” oraz zaproponować wprowadze-
nie programu e-sesja dla radnych. 
 
Co, korzystając z tego wywiadu,  
w imieniu własnym i całej Rady 
chciałby Pan przekazać wszystkim 
mieszkańcom Gminy? 
Nigdy nie dosyć powtarzania rzeczy 
najważniejszych i najprostszych. Nad-
rzędnym celem każdego samorzą-
dowca powinno być dobro ludzi. 
Chciałbym, żeby nasza gmina się roz-
wijała a mieszkańcy czuli, że są ważni 
i żeby ich byt się poprawiał. Musimy 
budować autorytet Rady w społe-
czeństwie. Stale powtarzam, że rad-
ny musi służyć każdemu mieszkańco-
wi, temu w mieście, jak i w sołec-
twach. Marzy mi się wspólny głos 
wszystkich ugrupowań, komitetów 
czy stowarzyszeń w najważniejszych 
sprawach gminy, a nie dzielenie się 
czy kłótnie polityczne, jakie niestety 
mają miejsce w parlamencie. W taki 
sposób nie zbudujemy mocnego pań-
stwa ani mocnych samorządów. 
Korzystając z okazji zapraszam 
wszystkich chętnych z pomysłami na 
spotkania ze mną i innymi radnymi. 
 
Bardzo dziękujemy za poświęcenie 
nam czasu. 
 

Kontakt: biuro Rady Miejskiej,  
ul. Kilińskiego 2, 
tel. 48 617-86-64, fax 48 617-05-10 
mail: radamiejska@szydlowiec.pl 
tel kom. 606803652  
e-mail:  arturkoniarczyk@gmail.com 



SZYDŁO WIEC –  informac je z miasta i gminy  INFORMACJE Z RAD INFORMACJE Z RAD   

 6 

Aby usprawnić komunikację pomiędzy 
samorządem gminnym, a młodzieżą  
i zachęcić młodych do aktywnego 
udziału w życiu społeczności lokalnej, 
w październiku 2015 roku zainauguro-
wano działalność Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. Rada ma charakter konsul-
tacyjny, doradczy i inicjatywny. Zgod-
nie z ustawą o samorządzie gminnym 
głównym celem działania Rady, jest 
m.in.. opiniowanie projektów dotyczą-
cych młodzieży, które podejmowane 
są przez Burmistrza, Radę Miejską 
oraz jednostki pomocnicze gminy.  Ce-
lem Młodzieżowej Rady Miejskiej jest 
także podejmowanie działań na rzecz 
zaspakajania potrzeb i oczekiwań mło-
dych mieszkańców gminy Szydłowiec 
oraz organizacja ich aktywnego 
uczestnictwa w życiu publicznym.  
Podczas pierwszego posiedzenia MRM 
wybrano prezydium. W wyniku głoso-
wania jawnego przewodniczącym zo-
stał Michał Szymkiewicz, natomiast 
wiceprzewodniczącymi Maria Kopyciel 
oraz Wiktoria Koniarczyk. 
Dotychczas MRM m.in. opiniowała 
projekt zagospodarowania terenu przy 
zalewie i wniosła kilka propozycji 

w Tymczasowym Punkcie Przetrzy-
mań Zwierząt w Szydłowcu. Obecnie 
MRM przygotowuje plan miasta, 
który wkrótce zostanie wywieszony 
na tablicach ustawionych na Rynku 
Wielkim. Młodzież planuje także 
zmiany wizualne w mieście polega-
jące na stworzeniu murali na szpe-
cących miasto ścianach. Młodzieżo-
wa Rada objęła patronat nad chary-
tatywną akcją „Kosz Pełen Dobra” 
– świąteczną zbiórką żywności  
i aktywnie wzięła w niej udział. 

zmian, które zostały uwzględnione przy 
opracowaniu jego koncepcji i przygoto-
wywała także propozycję na zagospo-
darowanie terenu przy Placu Marii  
Konopnickiej. Wnioskowała do Burmi-
strza Szydłowca o zwiększenie liczby  
i wymianę starych, nieestetycznych 
tablic informacyjnych. Wnosiła o zmia-
ny w rozmieszczeniu koszy na śmieci 
oraz częstotliwości ich czyszczenia, 
zgłaszając potrzebę weekendowego 
sprzątania miasta. Rada podjęła rów-
nież rozmowy o poprawie warunków   

7 marca 2016 r. mieliśmy przyjemność spotkać się z przedstawicielami Młodzieżo-
wej Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej, z którymi wymieniliśmy się pomysłami 
na działania, poglądami oraz doświadczeniami. Mamy nadzieję, że nasza  
współpraca będzie owocna i będziemy mogli pochwalić się wspólnie zrealizowany-
mi zadaniami. Liczymy na częstsze spotkania - powiedzia ł Michał Szymkiewicz,  
przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

Młodzieżowa Rada Miejska zaprasza mieszkańców do udziału w akcji z okazji Dnia Ziemi. 22 kwietnia wspólnie sprząta  
Uroczysko Korzonek, które jest ulubionym miejscem spacerów dla wielu osób z naszego miasta. Wszystkich chętnych  
do współpracy z Młodzieżową Radą Miejską zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail (mrmszydlowiec@gmail.com) lub  
pod numerem telefonu (731 876 996 – Przewodniczący MRM)  

Gminna Rada Sportu została powołana 
zarządzeniem Burmistrza Szydłowca  
Artura Ludwa, jest organem inicjującym 
i opiniodawczym w sprawach dotyczą-
cych kultury fizycznej i sportu. 
Do zadań Rady Sportu należy m.in.:  
diagnozowanie potrzeb z zakresu kultu-
ry fizycznej i sportu w społeczności lo-
kalnej oraz prowadzenie działań w celu 
ich zaspokajania, współtworzenie gmin-
nego kalendarza imprez sportowych 

oraz współpraca ze szkołami na terenie 
gminy w zakresie kultury fizycznej  
i sportu. Gminna Rada Sportu opiniuje: 
strategię rozwoju gminy w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, projekt bu-
dżetu gminy w części dotyczącej kultu-
ry fizycznej i sportu oraz projekty 
uchwał dotyczących rozwoju kultury 
fizycznej i sportu. Przewodniczącym 
Gminnej Rady Sportu jest Andrzej  
Garlej, reprezentujący szydłowiecki 
UKS „Rekord”, zastępcą Dariusz Urba-
niak z Klubu Sportowego Kick-Boxingu 
VIKTORIA, a sekretarzem rady - Marek 
Zdziech - prezes STS Szydłowiec. 

Andrzej Garlej będzie także reprezento-
wał Gminną Radę Sportu w Komisji  
ds. Stypendiów Sportowych, Nagród  
i Wyróżnień. Pozostali członkowie Gmin-
nej Rady Sportu to: Wojciech  
Dobrzański, reprezentujący Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate 
Kyokushin, Zenon Jasik z MKS Szydło-
wianka, Bożena Jasińska, reprezentująca 
szydłowiecki UKS „Korona”, Edyta  
Jendrzejczyk ze Stowarzyszenia Sporto-
wego Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu, 
Grzegorz Nowak z Rodzinnej Akademii 
Sportu i Piotr Pazera reprezentujący Sto-
warzyszenie Klub Biegacza „Endorfina”. 
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Szydłowiecka Rada Seniorów  
powstała wiosną 2015 r. z inicjatywy 
burmistrza Szydłowca. Założeniem 
powołania Rady była poprawa  
komunikacji pomiędzy środowi-
skiem ludzi starszych i umożliwienie 
im szerszego, bardziej aktywnego 
udziału w życiu publicznym miasta  
i gminy. 

Zgodnie z  ustawą o samorządzie 
gminnym do kompetencji Rady  
należy między innymi opiniowanie 
wszelkich dz iałań, uregulowań  
i inicjatyw dotyczących seniorów,  
podejmowanych przez burmistrza, 
radnych czy jednostki gminne. Rada 
Seniorów ma także prawo zgłaszania 
własnych inicjatyw i podejmowania 
działań w celu zaspokajania potrzeb 
i oczekiwań ludzi starszych. 

Skład Szydłowieckiej Rady Seniorów,  
po licznych konsultacjach z organi-
zacjami i stowarzyszeniami zrzesza-
jącymi ludzi starszych, działającymi 
na terenie miasta i gminy, powołał 
zarządzeniem Burmistrz Szydłowca. 
Radę, której kadencja trwa rok, two-
rzą: Jadwiga Domalewska, Jerzy 
Krawczyk, Irena Chwastek, Andrzej 
Bedyński, Lucyna Sochacka, Izabela 
Ruzik, Leokadia Miernik, Jadwiga 
Kopycka, Alicja Pytlak, Teresa Roma-
szewska, Maria Zofia Piasecka,  

Teresa Dziwirek, Teodora Dentkow-
ska, Józefa Cender i Kazimierz Za-
wadzki, który w drodze g łosowania 
został przez pozostałych członków 
powołany na jej przewodniczącego.   
Na swoim pierwszym posiedzeniu  
2 lipca 2015, Rada zaprosiła do 
współpracy wszystkich mieszkańców 
miasta i gminy. Do chwili obecnej 
Rada poruszała na swoich posiedze-
niach różnorodną tematykę i wysłu-
chała informacji zaproszonych osób,  
do których kompetencji należą m.in.   
sprawy seniorów. Omawiano kwe-
stie dotyczące działalności Zespołu 
Opieki Zdrowotnej, Pogotowia Ra-
tunkowego,  szeroko pojętej profi-
laktyki zdrowotnej osób starszych 
włącznie z powołaniem jej nowych 
form, jak poradni chirurgii naczynio-
wej, a także korzystania z długoter-
minowej opieki zdrowotnej w Zakła-
dzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.  
Członkowie Rady interesowali się 
skutecznością pomocy świadczonej 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, zgłosili także inicjatywę po-
wołania domu opieki dziennej, si-
łowni plenerowej, urządzenia na 
terenie wokół szydłowieckiego zale-
wu po jego rewitalizacji, ścieżki 
zdrowia dla seniorów,  organizacji 
imprez kulturalnych dla ludzi star-
szych. Zgłoszono również wiele  

inicjatyw dotyczących uporządkowa-
nia bądź poprawienia istniejącego 
stanu infrastruktury miejskiej, jak 
parkingi, tereny zielone, chodniki.  
Dzięki sprawnej komunikacji z Urzę-
dem Miejskim postulaty i wnioski 
Rady Seniorów, niewymagające zna-
czących nakładów finansowych są 
realizowane na bieżąco. Dzięki ini-
cjatywie burmistrza, szydłowiecka 
Rada Seniorów stała się nowym,  
skutecznym kanałem przepływu  
informacji pomiędzy mieszkańcami,  
a samorządem. 

Powstanie Rady Seniorów jest    
bardzo ważne. Ludzie starsi stano-
wią coraz większą część naszej spo-
łeczności, mają swoje określone  
potrzeby, ale i doświadczenie, pły-
nące z  długoletniej pracy i różnorod-
nej działalności. Dzięki inicjatywie  
burmistrza nasze środowisko ma  
o wiele więcej możliwości nie tylko 
wpływania na decyzje, które nas 
dotyczą, ale też realizacji własnych 
wniosków i pomysłów – oświadczył 
Przewodniczący Szydłowieckiej Rady 
Seniorów Kazimierz Zawadzki.  

10 marca w szydłowieckim zamku 
Rada Seniorów, Stowarzyszenie 
„Spokojna Jesień Życia” oraz  
Szydłowiecki Uniwersytet Trzecie-
go Wieku zorganizowali spotkanie, 
którego myślą przewodnią był 
Dzień Kobiet. 
Z tej okazji, zaprzyjaźniony z szydło-
wieckimi seniorami teatr ze Skarży-
ska Kamiennej „Perły z Lamusa” 
oraz zespół Senioritas "Malinki" 
wystąpili z programem artystycz-
nym.  Było dużo muzyki,  śpiewu,  
a także wiersze i skecze kabareto-
we. Nie mogło zabraknąć również 
życzeń dla Pań, które składali:  
starosta szydłowiecki Włodzimierz 
Górlicki, burmistrz Szydłowca Artur 
Ludew i przewodniczący Rady  
Miejskiej Marek Artur Koniarczyk.  
Samorządowcy wręczali kobietom 
kwiaty i słodkie upominki. Po części  
artystycznej, kontynuowano miły 
wieczór rozmowami przy wspólnym 
poczęstunku. 
Seniorzy po raz kolejny udowodnili, 
że choć są dojrzali wiekiem, to  
młodzi duchem.  



 
 
 

SZYDŁO WIEC –  informac je z miasta i gminy  INWESTYCJE  

Budowa zatoki postojowej przy ul. Wschodniej  
w Szydłowcu – przy PSP w Szydłowcu. Wartość 
wykonanych prac: 33.461,36 zł 

Realizacja zadań wykonanych przez Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg  
- realizacja budżetu 2015r. 

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza, strona 
prawa do ul. Książek Nowy. Wartość wykonanych 
robót: 33.586,91 zł 

Remonty wiat przystankowych 

Odnowienie kwater wojennych z I wojny światowej 
oraz wojny Polsko - Bolszewickiej 1920r na cmentarzu 
parafialnym - 9.963 zł 
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Inne wykonywane zadania:  
 konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy - 41.905, 68 zł 
 oświetlenie - 63.677,90 zł - wymiana słupa oświetlenia ulicznego w ul. Hubala, dowieszenie oświetleniowej linii 

napowietrznej n/n montaż opraw oświetleniowych i ustawienie słupa oświetleniowego przy ul.  Folwarcznej  
w Szydłowcu, montaż opraw oświetleniowych w Chustkach, ułożenie kabla zasilającego ziemnego, zamontowanie  
3 lamp kompletnych oświetlenia parkowego oraz 3 słupów typu rossa przy ul. Reymonta w Szydłowcu, wykonanie 
dokumentacji projektowej ul. Reymonta , Północna, Wymysłów, dowieszenie napowietrznej linii n/n montaż 
opraw oświetleniowych: w miejscowości Wymysłów, przy ul. Narutowicza w Sz-cu, w msc. Marywil, dowieszenie 
lampy oświetlenia ulicznego: Książek Majdowski, Ciechostowice, Wysocko, wymiana zegara sterującego Rabit  
w Jankowicach. 

 wykonanie dokumentacji projektowej przy pawilonach handlowych oraz centrum multimedialnym ul. Kolejowej 
w Szydłowcu - 11.000 zł 

 wykonanie przeglądu technicznego  placów zabaw na terenie gminy Szydłowiec - 4.200 zł 
 remont chodników, budowa zatoki postojowej - Przedszkole nr 2 w Szydłowcu przy ul. Staszica 
 pomoc rzeczowa dla Powiatu Szydłowieckiego na realizację zadania: Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiato-

wej nr 3341W w miejscowości Wysoka (na wysokości ośrodka zdrowia ) 
 wykonanie odwodnienia liniowego przy boisku przy boisku „Orlik 2012” w Majdowie  
 naprawa uszkodzeń przy Orliku przy ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu 
  montaż tablic kierunkowych - sołectwo Szydłówek II 
 wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw 
 droga wjazdowa na posesję przy ulicy Radomskiej nr 22 w Szydłowcu - utwardzenie nawierzchni kostką  

brukową na odcinku 52m i pow. 142,53m2 
 remont pomieszczeń w gminnych placówkach oświatowych - PSP w Sadku, Publiczne Gimnazjum nr 2  

w Szydłowcu  
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Zakończono  prace przy budowie drogi łączącej Szydłówek 
Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem – Szydłówek II. Wybudo-
wano ponad 840 m² nowej nawierzchni oraz utwardzono 
pobocze. Wartość wykonanych robót  -46.896,39 zł.  

Zakończyła się przebudowa ulicy Kamiennej w Szydłowcu. 
Wartość  wykonanych robót - 130.864,03 zł 

Budowa lokali socjalnych przy ul. Piaskowej  
w Szydłowcu 

Tak powstawał Żłobek Miejski w Szydłowcu... 

Ważniejsze inwestycje wykonywane pod nadzorem Wydziału Zagospodaro-
wania Przestrzennego i Inwestycji  

Panele fotowoltaiczne (wykorzystujące odnawialne 
źródła energii, służące do wytwarzania energii elek-
trycznej lub cieplnej) na jednej z posesji na terenie  
gminy Szydłowiec 
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Inwestycje zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  

  Wznowienie znaków granicznych części drogi  
  gminnej - 4.920,00 zł 

 Zakup ziemi i  transport pod  boisko sporto-
we - 7.999,99 zł Hucisko: 

Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw 
na działce nr 61/2 - 14. 583,36 zł Szydłówek I: 

 Budowa odcinka drogi gminnej łączącej    
 Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem 
 - 13.782 zł 

Szydłówek II:  

Krzcięcin:  

 Zakup i montaż dwóch przystanków  
-   9.160 zł 

 Modernizacja starej części szkoły z przezna-   
 czeniem obiektu na świetlicę wiejską  
 - 23.646,77zł 

Utworzenie placu zabaw przy stawie i  wypo-
sażenie go w odpowiednie urządzenia, 
montaż lampy oświetleniowej - 15.685,27 zł 

Chustki: 

Zakup urządzeń przeznaczonych na poszerze-
nie placu zabaw dla dzieci - 10.027,33 zł 

Wilcza Wola: Zakup oraz montaż ogrodzenia na placu  
zabaw, wytyczenie granic działki  - 7.808,56 zł 

Świniów:  Modernizacja drogi gminnej (wykopanie 
rowu odwadniającego) - 6.890,68 zł 

Budowa wodociągu we wsi Marywil, zakup  
materiałów do budowy - 10.373,08 zł Rybianka:  

Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez 
wieś Ciechostowice - 23.235,26 zł Ciechostowice:  

Łazy: Przebudowa drogi gminnej-14.559 zł 

Omięcin: 
Remont drogi gminnej do działek uprawnych  
 - 8.043,62 zł 

Budowa chodnika – 9.903, 05 zł Jankowice:  

Zastronie: Remont drogi gminnej - 11.050,00 zł 

Majdów:  Modernizacja budynku OSP - 19.345 zł 

Wysoka: 
 Remont sali  lekcyjnej w PSP w Wysokiej  
 - wymiana podłogi, zakup i wymiana 2 okien  
 - 9.105,83 zł 

Instalacja oświetlenia ulicznego, zakup  
znaków informacyjnych z numerami domów 
oraz tablic ogłoszeniowych - 17.805,38 zł.  

Zdziechów:  

Barak: 

Korzyce:  
Modernizacja świetlicy wiejskiej i  wykonanie 
chodnika od drogi do budynku świetlicy 
wiejskiej - 7.793,00 zł 

Wysocko:  

 Wykonanie placu zabaw, zakup sprzętu  
 na wyposażenie placu, zakup materiałów  
 budowlanych do remontu świetlicy - 16.185,69 

Sadek: 

Wola  
Korzeniowa :  
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Budżet gminy Szydłowiec 2016r.  

Radni przegłosowali jednogłośnie budżet na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2015r. 

na budowę sygnalizacji świetlnej  
na skrzyżowaniu ulic  Fo lwarcznej/
Kościuszki i na modernizację p lacu  
przed remizą OSP i przed Ośrod-
kiem Prokuratury Rejonowej    
w Szydłowcu. 
Zabezpieczono również  środki   
na podwyżki dla najmniej zarabia-
jących pracowników niepedago-
gicznych zatrudnionych w jednost-
kach oświatowych gminy.  
Bieżący rok budżetowy będzie  
w gminie Szydłowiec także czasem 
realizacji zadań inwestycyjnych 
wskazanych przez mieszkańców  
w budżecie obywatelskim.  
W planie wydatków na 2016 rok  
zarezerwowano ponadto pieniądze  
na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego.  

Radni miejscy jednogłośnie zatwier-
dzili plan dochodów i wydatków  
gminy Szydłowiec na rok 2016.  
Zakłada on plan dochodów w wyso-
kości 52 919 681 z ł. Z planowanych  
dochodów wyodrębniono dochody  
bieżące w wysokości 51 663 144 zł  
i majątkowe w wysokości 1 256 537 
zł. Natomiast wydatki zostały zapla-
nowane w wysokości 52 345 681z ł,  
z czego na wydatki bieżące zaplano-
wano kwotę 47 693 083zł i majątko-
we kwotę 4 652 598z ł.  
W budżecie gminy na 2016 rok są  
zadania, które determinują działania 
samorządu gminy na kilka najbliż-
szych lat i wskazują kierunki rozwoju. 
Pieniądze przewidziane na inwestycje 
to w wielu przypadkach planowany 
wkład własny gminy, a  Urząd Miejski 
będzie poszukiwał i aplikował  
o zewnętrzne źródła finansowania 
planowanych działań.  
W budżecie na 2016 rok zarezerwo-
wano środki m.in. na zmiany w pla-
nach zagospodarowania przestrzen-
nego, na opracowanie dokumentacji 
modernizacji (remontu) zbiornika 
wodnego w Szydłowcu oraz zagospo-
darowanie terenu przyległego.  
Gmina zainwestuje m.in.  w doku-
mentację na: remont stadionu,  
na budowę nowej siedziby Przed-
szkola Samorządowego im.  Tęczo-
wego  Mis ia w  Szydłowcu, moderni-
zację szkoły w Majdowie, moderniza-
cję placu M. Konopnickiej, budowę 

 

Terminy zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, ich weryfikacji, głosowania 
i ogłoszenia jego wyników określa się następująco: 

- od 4 kwietnia do 31 maja – zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców; 
- od 1 czerwca do 10 lipca – weryfikacja 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 – głosowanie mieszkańców; 
- od 16 sierpnia – weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu; 
- do 15 września – ogłoszenie wyników głosowania. 
Szczegółowe informacje (regulamin, wzory dokumentów) dostępne na stronie www.budzetobywatelski.szydlowiec.pl. 

parkingu przy ul. Kolejowej.  
W planach jest remont mostu  
w Zastroniu, budowa nowych dróg 
na osiedlu nad zalewem - ulic  
Żeromskiego, Mickiewicza, Kocha-
nowskiego, Parkowej i Spacerowej,  
a także dokumentacja na ulice:  
Podzamcze, Lipową, Dworską  
w  Szydłowcu.  Kontynuowana  
będzie również budowa lokali  
socjalnych przy ulicy Piaskowej.  
W budżecie zarezerwowano także 
pieniądze na budowę kanalizacji 
sanitarnej w ul. Krótkiej,  Książek 
Nowy, Książek Stary, Książek  
Majdowski, w Baraku, Woli Korze-
niowej oraz dokumentację na  
modernizację oczyszczalni ścieków. 
W budżecie zarezerwowane są rów-
nież środki na dotację d la Powiatu  
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Żłobek Miejski w Szydłowcu  

Od stycznia br. funkcjonuje Żłobek 
Miejski w Szydłowcu. Placówka po-
wstała z inicjatywy Burmistrza Artura  
Ludwa i jest kolejnym, po wprowa-
dzeniu tzw. gminnego beci-
kowego,  prorodz innym 
przedsięwzięciem podjętym 
przez samorząd gminy  
Szydłowiec.  
Inwestycja ta mogła być  
zrealizowana dzięki pozyska-
nym funduszom z  Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach resortowego 
programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku 
do lat trzech „Maluch”, przy 
współfinansowaniu ze środ-
ków budżetu gminy. Zmoder-
nizowany obiekt  znajduje się  
przy ulicy Kościuszki nr 225.   
W 2015 roku budynek  
przeszedł gruntowną przebudowę. 
Wykonawcą robót była Spółdziel-
nia Rzemieślniczo – Budowlana  
z Radomia. 

Żłobek cieszy się bardzo dużym zainte-
resowaniem, w tej chwili jest już pełna 
obsada – dwadzieścioro dwoje dzieci, 
są również chętni oczekujący na miejsce 

w żłobku na liście rezerwowej. 
Dla mnie, jako dyrektora kiero-
wać taką placówką to prawdzi-
wy zaszczyt, ale przede wszyst-
kim ogromna odpowiedzial-
ność. Pragnę zapewnić wszyst-
kich, że wspólnie z całym per-
sonelem dokładamy wszelkich 
starań, aby żłobek był placów-
ką godną zaufania rodziców. 
Dla nas, dzieci są najważniej-
sze, chcemy aby czuły się bez-
piecznie i miło spędzały czas. 
Nasz żłobek jest placówką na 
miarę dwudziestego pierwsze-
go wieku, a stworzone warunki 
pozwalają  naszym dzieciom 
poszerzać umiejętności, rozwi-
jać zainteresowania, a nam 

sprawować należytą opiekę nad ich  
rozwojem – powiedziała pani dyrektor 
Magdalena Nowacka. 

Zarówno statystyki demograficzne, jak i informacje,  
które pozyskałem od kierowników placówek oświato-
wych, a także informacje płynące bezpośrednio od  
rodziców wskazywały, że potrzeby w zakresie fachowej 
opieki nad dziećmi do lat 3 w naszej gminie są bardzo 
duże. Młode mamy wykazują potrzebę realizacji zawo-
dowej i szybkiego powrotu do pracy po urodzeniu 
dziecka, a brak żłobka w naszej gminie zmuszał kobiety 
do pozostawania w domu. Ze względów ekonomicz-
nych gmina nie byłaby w stanie w najbliższym czasie 
zrealizować inwestycji polegającej na przystosowaniu 
obiektu do pełnienia funkcji żłobka z własnych środ-
ków. Dofinansowanie w ramach programu resortowe-
go MALUCH dało nam taką możliwość. Kwota przyzna-
nej dotacji wyniosła 840.000,00 zł – poinformował  
Burmistrz Artur Ludew.  

 Maluszkami zajmują się cztery  
opiekunki, a o ład i porządek na tere-
nie całego obiektu dbają dwie panie.  

29 stycznia br. odbyło się otwarcie 
nowego Żłobka Miejskiego. Dyrekto-
rem Żłobka jest pani Magdalena  
Nowacka. 
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W trosce o najbiedniejszych mieszkań-
ców, samorząd gminy podjął decyzję  
o wsparciu osób najbardziej potrzebu-
jących w formie dożywiania. 
Od 8 lutego Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szydłowcu poszerzył  
zakres oferowanych usług o pomoc  
w postaci gorącego posiłku wydawane-
go osobom, które własnym staraniem 
nie są w stanie go sobie zapewnić.  

Remonty dróg:  
 

Zakupiono mieszankę asfaltową na 
zimno - 22 tony - 12 201,60 zł 
Prace remontowe w zakresie utrzyma-
nia dróg gminnych o nawierzchni asfal-
towej remonty cząstkowe masa asfalto-
wą TAR-CAN -ulice: Reymonta, Staszica, 
Wschodnia, 1-go Maja, Radomska - Plac 
Wolności, Spółdzielcza, Kilińskiego, 
Strażacka, Iłżecka, Kamienna, Sporto-
wa, Sowińskiego, Browarna, Słomiana, 
Maleckiego, Metalowa, Kościuszki, Sa-
dowa, Widok, Hubala, Sadek, Słomiana, 
Garbarska, Radomska, sołectwa: Chust-
ki, Zdziechów Działy, Długosz, droga 
gminna Nr 400508W w m. Ciechostowi-
ce, Wola Korzeniowa, droga gminna Nr 
400509W w m. Łazy, droga gminna Nr 
400507 W w m. Hucisko, sołectwa: 
Chustki, Zdziechów Działy, droga gmin-
na Nr 400512W w m. Chustki, Zdzie-
c hów Działy, droga  gmi nna  
Nr 400506W w m. Szydłówek pod  
Lasem, Długosz. 
Oznakowanie poziome - 19 314,38 zł:  
Odnowienie oznakowania poziomego 
ulic w gminie Szydłowiec w 2015r. przy 
użyciu atestowanej farby drogowej, 
odnowienie oznakowania miasteczka 
ruchu drogowego, nadzór inwestorski  

Wyrównywanie i  remont dróg, pobo-
czy, zajazdów, oczyszczanie i  profilo-
wanie rowów:Ciechostowice, Długosz 
– Rybianka, Wilcza Wola, Jankowice, 
Hucisko, Sadek Mały, Szydłówek  
- Orłów, Korzyce – Omięcin, Omięcin-
kierunek Ziomaki.  

Zimowe utrzymanie dróg gminnych  
- 69.539,20 zł   

Zakupiono kruszywa – 2003,00 tony  
- 66 519,63 zł 
Prace remontowe w zakresie utrzymania 
dróg gminnych gruntowych, uzupełnie-
nie i  wyrównanie nawierzchni kruszy-
wem drogowym, oczyszczenie rowów: 
ulice: Żeromskiego, Mickiewicza, Mała, 
Krótka, Jodłowa, Różana, Lipowa, Pod-
zamcze, Książek Majdowski, Książek Stary  
drogi w sołectwach: Długosz- Marywil, 
Rybianka, Zdziechów Działy Chustki,  
Wola Korzeniowa, Łazy – Majdów,  
Świniów - Zastronie, Zastronie, Długosz 
(przy krzyżu) 
Uzupełnienie i wyrównanie nawierzchni 
żużlem i pagrotem:  
ulice: Wymysłów, Zielona, Dworska, 
Brzozowa, Książek Majdowski droga pol-
na dz. nr 3197, Sobieskiego (kolejka), 
droga wewnętrzna od ul. Targowej,  
droga przy garażach ul. Reymonta, droga 
wewnętrzna ul. Podzamcze  
drogi w sołectwach: Barak, Świniów, 
droga od DK 7 do „szlaku królewskiego” 

Dożywianiem zostały objęte osoby 
spełniające kryteria określone  
w ustawie o pomocy społecznej.  
Posiłek wydawany jest od ponie-
działku do piątku w godz. od 12.00 
do 14.00. Firma świadcząca usługę 
cateringową została wyłoniona  
w procedurze zapytania ofertowego 
zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych.  

Szydłowiecki Zamek to jedna  
z najpiękniejszych, zabytkowych rezy-
dencji magnackich w Polsce, która 
dzięki przeprowadzonym niedawno 
pracom rewitalizacyjnym nabrała wy-
jątkowego blasku. To niezwykłe miej-
sce, które uwielbiają mieszkańcy i któ-
rym zachwycają się przyjezdni, może 
stać się miejscem Państwa ślubu. 

W szydłowieckim Zamku zorganizują 
Państwo niezapomnianą uroczystość 
ślubu cywilnego. Na tę wyjątkową, 
romantyczną i doniosłą okazję udo-
stępniamy Państwu salę kominkową 
wraz z przyległymi salami wschodnie-
go skrzydła Zamku, z loggiami wido-
kowymi i bastionami. Poza tym na 
Zamku w Szydłowcu istnieje możli-
wość wykonania sesji zdjęciowych  
w salach zamkowych, na dziedzińcu 
i wyspie zamkowej. 
Zachęcamy do skorzystania z oferty. 
Więcej informacji otrzymają Państwo 
w Szydłowieckim Centrum Kultury  
- Zamek, tel. 48 617-10-29 lub  
48 617-02-96,  
e-mail: sekretariat@sckzamek.pl 

A może ślub w Zamku?... 
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Posiłek wydawany jest od poniedziałku do piątku w hali targowej przy targowi-
sku miejskim. Można go również spożyć na miejscu, do dyspozycji jest bowiem 
około 20 miejsc. Powyższa forma cieszy się dużym zainteresowaniem wśród  
naszych mieszkańców, obecnie korzysta z niej 71 osób” - poinformowała Wioletta 
Kucharska, dyrektor MOPS w Szydłowcu.  

Są posiłki dla potrzebujących! 



SZYDŁO WIEC –  informac je z miasta i gminy  WYDARZENIA 

 14 

Na zakończenie  delegacje złożyły  
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. 
Następnie udano się do Publicznego 
Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika, gdzie 
uczniowie zaprezentowali montaż słow-
no – muzyczny. Recytacje i śpiew utwo-
rów mówiących o tragicznych losach 
żołnierzy były pięknym akcentem tego-
rocznych obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  
Burmistrz Artur Ludew i przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Marek Artur Koniar-
czyk podziękowali młodym artystom 
oraz nauczycielom za chwilę refleksji  
i poetycką lekcję historii, wręczając 
kwiaty dyrektor Krystynie Hanc.  
Wieczorem w szydłowieckiej farze  
odprawiono mszę w intencji żołnierzy 
wyklętych i ich rodzin. 
Tablica poświęcona pamięci żołnierzy 
Zgrupowania Wolność i Niezawisłość 
działających na terenie Szydłowca  
i okolic, którą oficjalnie odsłonięto  
1 marca 2016r. powstała z inicjatywy 
ŚZŻAK Koło Szydłowiec. Projekt tablicy 
opracowano w firmie „Comes” przez 
Katarzynę Jedlińską na podstawie  
pomysłu Zofii Pawlak. Prace kamieniar-
skie, montażowe i artystyczne wykona-
ła firma „Wydobycie i Przerób kamienia 
Budowlanego Stanisław Urbański”  
z Szydłowca. Nadzór nad realizacją  
prowadzony był przez Urząd Miejski  
w Szydłowcu i ŚZŻAK Koło Szydłowiec.  
Tablica ufundowana została przez Gminę 
Szydłowiec, Powiat Szydłowiecki oraz 
członków AK i społeczeństwo: Barszcz 
Aleksandra, Barszcz Roman, Bąk Jerzy, 
Burek Roman, Busiakiewicz Lidia, Cielecki 
Wiktor, Dworak-Kaczmarek Joanna, Flor-
czyk Maciej, Giżko Henryka, Janczyk Bogu-
miła, Janczyk Marek, Janczyk Maciukie-
wicz Ewa, Michalska Halina, Kozłowska 
Marianna, Krzemiński Tomasz, Matysz-
czak Antoni, Pawlak Zofia, Romaszewska 
Teresa, Sokołowski Marek, Stefańska  
Zofia, Wilczyńska Marianna, Włodarczyk 
Jadwiga. 

1 marca,  w szydłowieckim Parku Niepodległości licznie zebrali się Ci,  którzy chcieli 
oddać hołd żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.  
Przybyły poczty sztandarowe, kombatanci, oddział szydłowieckich strzelców,  
młodzież szkolna i nauczyciele, samorządowcy, Młodzież Wszechpolska, przedsta-
wiciele organizacj i i instytucji oraz rodziny niezłomnych z naszego terenu:  
Ryszarda Szelocha ps. Kruk, Stanisława Stefańskiego ps. Sowa i Józefa Stankiewi-
cza ps. Zenit.  

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  

Zgromadzonych powitała Małgorzata 
Bernatek - dyrektor SCK-Zamek.  
Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego 
głos zabrał Burmistrz Artur Ludew,  
który powiedział m.in.: „Zebraliśmy się, 
aby w godny sposób uczcić pamięć  
o Żołnierzach Wyklętych. Wspólnie 
odsłonimy dzisiaj poświęconą im tabli-
cę pamiątkową, która przez następne 
lata ma przypominać o ich trudnym 
wyborze, poświęceniu, walce i tragicz-
nym losie.” Głos zabrali również: wice-
prezes Zarządu Okręgu Radom ŚZŻAK 
Edward Koleja, prezes ŚZŻAK koło Szy-
dłowiec Zofia Pawlak oraz wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Józef  
Jarosiński. 
Znamiennym punktem tegorocznych 
obchodów było odsłonięcie tablicy  
poświęconej pamięci żołnierzy Zgrupo-
wania Wolność i Niezawisłość, działają-
cych na terenie Szydłowca i okolic.  
Aktu odsłonięcia, przy dźwiękach Hasła 
Wojska Polskiego, odegranych przez 
członków Miejskiej Orkiestry Dętej, 
dokonali prezes ŚZŻAK Zofia Pawlak, 
burmistrz  Artur Ludew i wicestarosta  
Roman Woźniak. 
Ks. dziekan Adam Radzimirski wspólnie 
z ks. Norbertem Skawińskim poświęcili 
tablicę i poprowadzili wspólną modli-
twę. Komendant Związku Strzeleckiego 
Roman Burek przy asyście strzelców 

oraz werblistów i trębacza Miejskiej 
Orkiestry Dętej uroczyście odczytał 
apel poległych. 
W postument pomnika wmurowano 
listę 66 żołnierzy i konspiratorów wal-
czących na Ziemi Szydłowieckiej  
w oddziale ppor. Mariana Sadowskie-
go ps. Dzida (1925-1949) sporządzoną 
przez Instytut Pamięci Narodowej  
w Radomiu - 11 luty 2016r. oraz akt 
erekcyjny, który został wcześniej   
odczytany przez Tomasza Krzemińskie-
go z  koła ŚZŻAK. 
Uroczystość stała się okazją do wrę-
czenia medali. Decyzją Prezesa Zarzą-
du Głównego ŚZŻAK oraz Prezesa  
Zarządu Okręgu w Radomiu, pamiąt-
kowym Medalem za Zasługi dla Związ-
ku Armii Krajowej, odznaczeni zostali: 
Burmistrz  Artur Ludew, Chorąży 
Sztandaru 72 pułku piechoty AK  
Marek Janczyk oraz Przyboczny Pocztu 
Sztandarowego 72 pułku piechoty AK 
Roman Barszcz. 
Pamiątkową odznaką „Akcji Burza”, 
ustanowioną przez Naczelnego Wodza 
Sił Zbrojnych na Zachodzie w 1914r. 
Generała Broni Kazimierza Sosnkow-
skiego odznaczeni zostali: Starosta 
Włodzimierz Górlicki, Społeczny Opie-
kun Miejsc Pamięci Narodowej Marek 
Sokołowski oraz Przyboczny sztandaru 
72 pułku piechoty AK Marian Siembiot.  
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11 kwietnia w Parku Niepodległości 
odbyła się uroczystość upamiętniająca 
76 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.  
Obchody rozpoczęła msza celebrowana 
przez ks. Norberta Skawińskiego  
w intencji Polaków pomordowanych na 
wschodzie, a także ofiar katastrofy  
z 10 kwietnia 2010 roku, w której,  
w drodze na uroczystości w Katyniu, 
zginął Prezydent RP z Małżonką, gene-
ralicja i elita polskiego Państwa. Następ-
nie uczestnicy przeszli do Parku Niepod-
ległości, by tam przy pomniku "Katyń 
1940" oddać cześć ofiarom zbrodni. 
Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego 
ks. Norbert Skawiński odmówił modli-
twę za dusze poległych i pomordowa-
nych Polaków. Okolicznościowe wystą-
pienie wygłosił gospodarz uroczysto-
ści, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, 
naświetlając tło historyczne tamtych 
wydarzeń i przypominając, że Zbrodnia 
Katyńska była w istocie aktem ludobój-
stwa wykonanym na najwartościow-
szej warstwie polskiego społeczeń-
stwa. 
Rosjanie dobrze wiedzieli, że naród 
pozbawiony swojej inteligencji jest 
skazany na staczanie się w niebyt.  
Dlatego ich zamiarem była likwidacja 
polskiej elity społecznej. Przykładem 
tego jest mieszkaniec Szydłowca – kpt. 
Stanisław Szmoniewski, uczestnik  
wojny bolszewickiej, a po niej zaanga-
żowany nauczyciel, wychowujący  
szydłowiecką młodzież w duchu patrio-
tycznym – powiedział między innymi 
Burmistrz Artur Ludew. Wspomniał 

także ofiary najtragiczniejszej w dziejach 
Polski od czasu wojny katastrofy  
z 10.04.2010 roku, w której zginęła elita 
Państwa Polskiego z Prezydentem RP 
Lechem Kaczyńskim. 
W uroczystościach uczestniczył Starosta 
Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki wraz 
z Przewodniczącą Rady Powiatu Anitą 
Gołosz, Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Marek Plewa wraz z radnymi Tade-
uszem Rutem i Maciejem Kapturskim, 
przedstawiciele Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej koła Szydło-
wiec z prezesem p. Zofią Pawlak  
i Związku Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych z prezesem p. Zofią Liszką. Jak zwy-
kle w uroczystości bardzo licznie uczest-
niczyła młodzież szkolna, nauczyciele  
i dyrektorzy szkół. W obecności pocztów 
sztandarowych złożono pod pomnikiem 
wiązanki kwiatów i zapalono znicze.  

Z rąk p. Zofii Liszki, "za upowszechnia-
nie tradycji kombatanckich wśród 
dzieci, młodzieży i lokalnej społeczno-
ści" panie Grażyna Olesińska i Jadwiga 
Sochacka otrzymały Kombatanckie 
Krzyże Zasługi przyznane przez Zarząd 
Główny Związku Kombatantów  
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych, a pani Ewa 
Świercz została uhonorowana przyzna-
nym przez Zarząd Związku okoliczno-
ściowym dyplomem. 
Uczestnicy uroczystości udali się do  
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Jana III Sobieskiego, gdzie ostatnim, 
wzruszającym akcentem uroczystości 
był montaż słowno-muzyczny, przygoto-
wany przez uczniów i nauczycieli tej 
szkoły. W podziękowaniu dla uczniów  
i nauczycieli, na ręce dyrektora Pani 
Danuty Gnat, Burmistrz Artur Ludew 
złożył symboliczny bukiet kwiatów. 
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Niedziela Palmowa w Szydłowcu  
obchodzona jest  wyjątkowo uroczy-
ście. Piękne palmy wykonane  
specjalnie na ten dz ień oraz  liczne 
stoiska z pisankami, świątecznymi 
ozdobami i smakołykami wprawiały 
w radosny nastrój,  nadając wyjątko-
wy klimat oczekiwaniu na Zmar-
twychwstanie Pańskie. 
Najważniejszym punktem szydło-
wieckich uroczystości była wspólna 
modlitwa i poświęcenie palm  
na Rynku Wielkim, którego dokonał 
biskup radomski Piotr Turzyński  
razem z  ks. dziekanem Adamem 
 Radzimirskim.  
Zanim uroczystą procesją z  figurą 
Chrystusa na osiołku udano się  
do kościoła św. Zygmunta, Burmistrz  
Szydłowca Artur Ludew powitał 
zgromadzonych i złożył świąteczne 
życzenia. Kiermaszowa suma,  pod-
czas której młodzież  przyjęła sakra-
ment bierzmowania, również  miała 
piękną oprawę. W eucharyst ii  
aktywnie uczestniczyli uczniowie  
i ich rodzice, śpiewał także chór  
miasta Szydłowca - Gaudium Cantii. 
Tradycyjnie już na kiermaszowej  
scenie, wystąpiły lokalne zespoły 
ludowe z  pieśniami wielkopostnymi:  
„Zdziechowianki” ze Zdziechowa, 
„Kumosie” z Sadku, Zespół Śpiewa-
czy z  Chustek,  „Ostatki” z  Ostałów-
ka, „Pawłowianki” z Pawłowa.  
Rozstrzygnięto także konkurs oraz  
plebiscyt publiczności na najładniej-
szą palmę w trzech kategoriach:  
duża,  tradycyjna oraz  nietradycyjna. 
Zgłoszone do konkursu palmy  
oceniała komisja w składzie:  Teresa  
Sodel – przedstawiciel Mazowieckie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Warszawie Terenowy Zespół  
Doradczy w Szydłowcu,  Anna  
Majstrak – radna Rady Miejskiej  
w Szydłowcu i Justyna Pisarek  
– nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Szydłowcu. 

W kategorii „Najładniejsza palma trady-
cyjna” komisja przyznała: 
- I miejsce dla Danuty Woźniak ze  
Zdziechowa, 
- II miejsce dla Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im Jana Pawła II, 
- III miejsce dla Danuty Gawędy  
z Wysokiej. W tej kategorii wyróżnienia 
otrzymali: Zespół Sąsiadeczki z Chustek, 
Zespół Śpiewaczy „Pawłowianki”, Koło 
Gospodyń z Załawy. 
W plebiscycie publiczności w kategorii 
„Najładniejsza palma duża” największa 
liczba głosów została oddana na palmę 
Zespołu „Kumosie” z Sadku. W kategorii 
„Najładniejsza palma tradycyjna”  
największą liczę głosów publiczności  
zebrała palma zgłoszona przez Świetlicę 
„Nazaret”. W kategorii „Najładniejsza 
palma nietradycyjna” największą liczbę 
głosów zebrała palma zgłoszona przez 
Zespół Śpiewaczy „Cymbrzanki”. 

Po dokładnej ocenie palm zgłoszo-
nych do konkursu, komisja postano-
wiła przyznać w kategorii 
„Najładniejsza palma nietradycyjna”: 
- I miejsce dla Zespołu Śpiewaczy 
„Cymbrzanki” z miejscowości Huta, 
- II miejsce dla Świetlicy Wiejskiej  
w Pawłowie, 
- III  miejsce dla Zespołu 
„Zdziechowianki” ze Zdziechowa, 
- wyróżnienie dla Katarzyny Stelmar-
czyk ze Skarżyska-Kamiennej 
W kategorii „Najładniejsza palma 
duża” komisja przyznała: 
- I miejsce dla Zespołu „Kumosie”  
z Sadku, 
- II miejsce dla Zespołu Ludowego 
„Zaborowianki” z Zaborowia, 
- III miejsce dla Zespołu Obrzędowe-
go „Ostatki” z Ostałówka, 
- wyróżnienie dla Przedszkola Samo-
rządowego nr 2 w Szydłowcu. 

 
Od samego rana, 20 marca szydłowiecki Rynek Wielki tętnił życiem - regionalną muzyką i radością zapowiadają-
cą nadchodzące Święta. Już po raz czternasty Proboszcz Parafii św. Zygmunta, Burmistrz Szydłowca i Rada  
Miejska zaprosili na Kiermasz Wielkanocny.  
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Remonty w placówkach oświatowych  w roku 2015 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu - 15.022,75zł 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej - 71.936 zł 

 cyklinowanie i  malowanie parkietu sali  gimnastycznej  
 remont schodów wejściowych  
 remont dachu, wymiana okien  
 czyszczenie i  odkamienianie pieca c.o. 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu - 42.345,04 zł 

 wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych 
 wycyklinowanie i polakierowanie parkietu na s. gimnastycznej 
 remont łazienek chłopców na trzech piętrach  
 naprawa muru w piwnicy 
 wykonanie i  montaż kabin toaletowych  
 montaż oświetlenia sali  gimnastycznej  
 docieplenie i  izolacje budynku i remont schodów Zespół Szkół w Szydłowcu - 32.109,90 zł  

 

 remont schodów wejściowych II etap  
 poprawa elewacji  nad aulą 
 malowanie wszystkich sal dydaktycznych i  korytarzy  
 malowanie ogrodzenia placu szkolnego  
 udrożnienie przewodów wentylacyjnych 
 wykonanie furtki z balustradą 

Zespół Szkół w Majdowie - 34.917,06 zł 

 przegląd i  odkamienianie kotła c.o. 
 remont schodów wejściowych do pomieszczeń kuchni  
 naprawa sterownika pompy 
 naprawa rynien  
 modernizacja monitoringu 
 wymiana kamery wewnętrznej  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku - 10.159 zł 

 naprawa pieca c.o. 
 czyszczenie i  odkamienianie pieca c.o. 
 wykonanie poręczy schodów 
 remont placu zabaw 
 wymiana szyb  

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szydłowcu - 137. 495,76 zł 

  wymiana tylnych drzwi wejściowych 
  odnowa lamperii na klatce schodowej i na korytarzu I piętra 
  wymiana zaworów i wodomierza w głównym zaworze c.o. 
  zakup materiałów do remontu wymiennikowni  
  wyposażenie w urządzenia placu zabaw 

Zapraszamy do korzystania z alertownika 

Od marca br. mieszkańcy gminy  
Szydłowiec mogą korzystać z aler-
townika. To nowoczesna aplikacja, 
która pozwala w łatwy i szybki spo-
sób zgłaszać odpowiednim wydzia-
łom Urzędu Miejskiego swoje inicja-
tywy oraz najbardziej palące proble-

my z naszego bezpośredniego  
otoczenia, np. uszkodzenia  
nawierzchni dróg, awarie czy dzikie 
wysypiska.  
Każde wysłane przez mieszkańca 
zgłoszenie trafia bezpośrednio do 
jednostki obsługującej dany  
problem i zostanie przez nią rozpa-
trzone. Mieszkaniec zostaje powia-
domiony o każdej zmianie statusu 
swojego zgłoszenia. 
Dzięki aplikacji mieszkańcy będą  
także otrzymywać ostrzeżenia oraz 
informacje dotyczące wydarzeń  
sportowych czy kulturalnych, infor-
macje o nowych inwestycjach.  
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 naprawa pokrycia dachowego na szatni  
 wymiana drzwi zewnętrznych 
  naprawa huśtawki  
 wymiana grzejników c.o. 
 budowa zatoki postowej - 33.461,36 zł 

 Promocja katalogu  
szydłowieckich artystów 

Burmistrz Szydłowca 
Artur Ludew,  

Dyrektor  SCK-Zamek 
zapraszają na  

promocję katalogu 
„Szydłowieccy artyści” 

Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 
br. o godz. 16.00 w zamku  /galeria 
-  kaplica zamkowa/.   
Spotkanie połączone będzie  
z wystawą obrazów lokalnych  
malarzy: Ryszarda Ciereszko, Aliny 
Czyż, Mieczysława Jackulaka, Anny  
Janczyk, Leszka Jankowskiego, Ewy 
Maślankiewicz – Góreckiej, Jerzego 
Turka, Ryszarda Marculi.  

Ogółem koszty remontów w placówkach oświatowych: 372.628,35 zł 

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Szydłowcu - 28.642,84 zł 

wymiana tylnych drzwi wejściowych 
malowanie urządzeń na placu zabaw 
ułożenie nawierzchni pod karuzelami na placu zabaw 
wymiana ściany attykowej na budynku przedszkola, części 

stropodachu  
 zakup inwestycyjny-kociołki elektryczne na kwotę 13.368,99 
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17 lutego w szydłowieckim ratuszu 
najlepsi uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów otrzymali z rąk  
sekretarza gminy – Doroty Kubiś  
i dyrektora ZEiFO  – Ewy Walczak decy-
zje o przyznaniu stypendiów Burmistrza 
Szydłowca za wybitne wyniki w nauce. 
Na uroczystości wręczenia decyzji, 
byli obecni także rodzice uczniów  
i dyrektorzy szkół. Sekretarz gminy 
Dorota Kubiś i dyrektor Zespołu 
Edukacji i Finansów Oświaty Ewa  
Walczak serdecznie podziękowały 
uczniom, a także zebranym rodzi-
com za wysiłek, dzięki któremu dzie-
ci uzyskały tak doskonałe wyniki. 
Stypendia Burmistrza Szydłowca  
za wybitne wyniki w nauce są przy-
znawane na podstawie uchwały  
Rady Miejskiej w Szydłowcu dwa 
razy w roku szkolnym, za wyniki uzy-
skane w poprzednim semestrze.  
Stypendium wypłacane jest jednora-
zowo, w kwocie 400,00 zł za  
semestr. 

Za I semestr roku szkolnego 2015/2016 stypendia otrzymali:  
Katarzyna Szlufik, Wiktoria Walasik, Aleksandra Skórkiewicz, Natalia Stąpór, 
Maksymilian Martyka, Dawid Kaleta, Julia Czajkowska, Wiktoria Adamiec,  
Aleksandra Głuch i Tymoteusz Dąbrowa z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2  
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, Aleksandra Niziołek z PSP im. Janusza Kusociń-
skiego w Sadku, Wiktoria Adamczyk i Maria Karpeta z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, oraz gimnazjaliści – Maja 
Gawęda, Aleksandra Piętak i Kornelia Piasecka z Publicznego Gimnazjum nr 1  
w ZS im. Jana Pawła II oraz Małgorzata Eliza Marszałek z Publicznego Gimnazjum 
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. 

dla najlepszych uczniów STYPENDIA  

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew 
wręczył umowy stypendialne gimna-
zjalistom z PG nr 1 w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II, którzy wzięli udział 
w mazowieckim programie stypen-
dialnym dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych. W spotkaniu, które 
odbyło się w ratuszu w dniu 7 kwiet-
nia uczestniczyli stypendyści wraz  
z rodzicami oraz dyrektor ZS Ewa 
Świercz. 
Program stypendialny jest projektem 
samorządu wojewódzkiego realizowa-
nym przez Departament Edukacji  
Publicznej i Sportu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowiec-
kiego w Warszawie, współfinansowa-
nym ze środków EFS i krajowych środ-
ków publicznych w ramach RPO Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020. 
Celem projektu jest umożliwienie roz-
woju edukacyjnego młodzieży szcze-
gólnie uzdolnionej w zakresie przed-
miotów przyrodniczych, informatycz-

Mazowiecki program stypendialny dla uzdolnionych  
- język niemiecki, temat „Idiomy  
niemieckie na poziomie podstawo-
wym”, opiekun Aneta Jaromin, 
- Szymon Tuszyński z klasy 1a, przed-
miot – matematyka, temat „Figury 
przestrzenne w otaczającym nas świe-
cie”, opiekun Jadwiga Łukaszewicz, 
- Natalia Miernik z klasy 2a, przedmiot 
– język angielski, temat „Idiomy  
angielskie na poziomie intermediate”, 
opiekun Aneta Gregorczyk.  

nych, języków obcych nowożytnych  
i matematyki. Trzech uczniów PG1 
spełniło wytyczne wskazane w regula-
minie w/w programu. Stypendyści 
wraz z rodzicami określili swój kieru-
nek dalszego rozwoju edukacyjnego  
i wybrali nauczyciela-opiekuna. Opie-
kunowie opracowali szczegółowy in-
dywidualny plan rozwoju edukacyjne-
go dla ucznia. Stypendystami zostali: 
- Oliwia Sroka z klasy 1a, przedmiot  



   EDUKACJA SZYDŁO WIEC –  informac je z miasta i gminy  

 19 

XIII „MATEMATYCZNE ZMAGANIA” 
zainteresowanym matematyką roz-
woju umiejętności z tej dziedziny  
nauki; 
- stworzenie uczniom możliwości kon-
frontacji swoich umiejętności i wiado-
mości z rówieśnikami. 
Konkurs przeznaczony jest dla uzdol-
nionych matematycznie uczniów gim-
nazjów powiatu szydłowieckiego. 
Każda edycja ma swoje hasło prze-
wodnie, wokół którego tworzone są 
konkursowe zadania. Tegoroczne 
hasło brzmiało: „Liczby rządzą świa-
tem”. 
Po dwuetapowych zmaganiach  
obejmujących indywidualne rozwią-

zywanie testu oraz zespołowe opra-
cowanie wylosowanego zadania  
problemowego, komisja w składzie:  
Beata Piekarska, Elżbieta Marcinkow-
ska, Jadwiga Łukasiewicz, Julita Król 
ustaliła następującą kolejność: 
Indywidualnie:  
I – Kamil Bednarczyk (PG 2 Szydło-
wiec); 
II – Ernest Sodel (PG 1 Szydłowiec); 
III – Wiktoria Winiarska i Aleksandra 
Drabik (PG Jastrząb) i Natalia Miernik 
(PG 1 Szydłowiec). 
Zespołowo: 
I – Publiczne Gimnazjum nr 2  
w Szydłowcu (Kamil Bednarczyk,  
Michał Kaczor, Bartłomiej Czubak); 
II  – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szy-
dłowcu (Aleksandra Kędra, Natalia 
Miernik, Ernest Sodel); 
III – Publiczne Gimnazjum w Jastrzę-
biu (Albert Tomczyk, Aleksandra  
Drabik, Wiktoria Winiarska). 
Na zakończenie konkursu dyrektor 
Krystyna Hanc wręczyła laureatom 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych Narkomanii w 
Szydłowcu oraz Powiat Szydłowiecki. 

W roku szkolnym 2015/2016 odbył się 
VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny, 
organizowany przez Publiczną Szkołę 
Podstawową nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Szydłowcu. Jak co roku  
honorowy patronat nad konkursem 
objęli Burmistrz Szydłowca Artur Ludew  
i Starosta Szydłowiecki Włodzimierz 
Górlicki. Celem konkursu jest integracja 
uczniów powiatu szydłowieckiego inte-
resujących się matematyką oraz rozwi-
janie matematycznych zainteresowań  
i uzdolnień uczniów szkół podstawo-
wych. W pierwszym etapie (szkolnym) 
uczestniczyło 124 uczniów z 12 szkół 
powiatu szydłowieckiego. Do drugiego 
etapu (gminnego) przeszło 29 uczniów. 
Etap ten odbył się 17 grudnia 2015r.  
w czterech szkołach: PSP nr 1  
w Szydłowcu, PSP w Woli Lipienieckiej, 
PSP w Orońsku i PSP w Mirowie.  
Do trzeciego etapu (powiatowego)  

VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny 
zakwalifikowało się 11 uczniów. 
Finał konkursu odbył się 29 stycznia 
2016r. w PSP nr 1 w Szydłowcu. 
Laureatami konkursu zostali: Igor 
Podlewski z PSP nr 1 w Szydłowcu  
– I miejsce, opiekun Bożena Podsiadła  
Aniela Kręcidło z PSP w Orońsku  
– II miejsce, opiekun Beata Wyrwińska 
Kamil Łyczek z PSP nr 1 w Szydłowcu  
– II miejsce, opiekun Bożena Podsia-
dła, Katarzyna Szlufik z PSP nr 2  
w Szydłowcu – III miejsce, opiekun 
Dorota Redlińska. 

Uroczyste wręczenie dyplomów  
i nagród wszystkim laureatom i finali-
stom odbyło się 21 marca 2016r.  
Nagrody zostały ufundowane przez 
Burmistrza Szydłowca, Starostę Szydło-
wieckiego i PSP nr 1.  
W uroczystości wzięła udział Ewa  
Walczak - dyrektor ZEiFO. Koordynato-
rami konkursu byli nauczyciele PSP nr 
1: Barbara Irańska, Bożena Podsiadła, 
Mariola Półtorak i Piotr Kilarski.  
W czasie uroczystości krótki występ 
wokalny zaprezentowały uczennice  
z klasy VIc przygotowane przez Renatę 
Gromek i Piotra Kilarskiego.  

W PG nr 2 im. M. Kopernika odbyła się 
XIII edycja Międzygimnazjalnego Kon-
kursu „Matematyczne Zmagania”. 
Jego organizatorami od lat są nauczy-
ciele matematyki i informatyki: Beata 
Piekarska, Elżbieta Marcinkowska  
i Sławomir Kubasiewicz. Pierwsza edy-
cja odbyła się 22 marca 2004r., zaś 
pomysłodawcami imprezy i jej formuły 
były panie: Krystyna Hanc (dyrektor 
PG2) oraz Beata Piekarska. 
Celem konkursu jest: 
- popularyzowanie wśród gimnazjali-
stów wiedzy o matematyce i jej zasto-
sowaniach praktycznych, 
- umożliwienie uczniom szczególnie 



Eliminacje powiatowe konkursów recytatorskich 
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KOSZ  
PEŁEN DOBRA 

Prezentujących swoje umiejętności 
uczestników oceniała Komisja Konkur-
sowa, w skład której weszli przedsta-
wiciele Zarządu Okręgowego Towa-
rzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu 
– Jerzy Iwański, Czesława Jakubska 
oraz Marian Papis. 
Jury po wysłuchaniu wszystkich pre-
zentacji konkursowych postanowiło  
- w 32 Małym Konkursie Recytator-
skim do Koncertu Laureatów w Rado-
miu zakwalifikować: Natalię Parszew-
ską - PS nr 2 Szydłowiec, Zosię Krupę  
- PSP Chlewiska, Aleksandra Araka  
- PSP nr 1 Szydłowiec, Tymona Sobut-
kę - PSP nr 1 Szydłowiec, Magdalenę 
Głowacką - PSP Skłoby, Milenę Marlicę 
- PG Mirów, Ernesta Bąka - PG Mirów. 
Wyróżniono w kategorii wiekowej od 
5 do 9 lat: Annę Krupa - SP Chlewiska, 
Natana Chęcińskiego - PSP Wola Lipie-
niecka, Alicję Kosno - PSP Wola Lipie-
niecka, Natalię Janułę - PSP nr 2  
Szydłowiec; w kategorii klasa IV – VI: 
Krystiana Krzymieńskiego - PSP Chle-
wiska, Anielę Kręcidło - PSP Orońsko, 
Magdalenę Czapnik - PSP nr 2 Szydło-
wiec; w kategorii gimnazjum: Lenę 
Brzeźniak - SCK – Zamek i Maję  
Janczyk - SCK – Zamek. 
W 39. Konkursie Recytatorskim 
„WARSZAWSKA SYRENKA” jury wyróż-
niło: Marcelinę Mędryk - PSP nr 1 Szy-
dłowiec, Amelię Przybycień - PSP nr 1 

Szydłowiec, Kornelię Piasecką - PG nr 1 
Szydłowiec. Do kolejnego etapu  
w Warszawie Jury zakwalifikowało  
JULIĘ JAWORSKĄ z SCK– Zamek. 
W 61. Ogólnopolskim Konkursie Recy-
tatorskim do dalszych eliminacji  
w Radomiu nominację otrzymali: 
 w kategorii – turniej recytatorski:  
Olga Wojciechowska - SCK – Zamek, 
Mateusz Jodła - SCK – Zamek, Damian 
Ziółkowski - SCK – Zamek, 
 w kategorii – poezja śpiewana:  
Aleksandra Wnuczek - ZS im. KOP  
w Szydłowcu, Aleksandra Brzeźniak - 
SCK – Zamek, Aleksandra Michalska - 
SCK – Zamek. 
Ponadto jury postanowiło wyróżnić:  
Lenę Tuszyńską - SCK – Zamek, Piotra 
Targowskiego - SCK – Zamek, Marlenę 
Śliwę - SCK – Zamek, Marka Michalskie-
go - SCK – Zamek, Olgę Wojciechowską 
- SCK – Zamek. 
Najlepsi wykonawcy zostali uhonoro-
wani pamiątkowymi dyplomami oraz 
nagrodami książkowymi ufundowanymi 
przez Powiat Szydłowiecki oraz organi-
zatora eliminacji Szydłowieckie Cen-
trum Kultury - Zamek. 
Eliminacje w Szydłowcu dla większości 
recytatorów są przepustką do kolej-
nych etapów konkursów. Życzymy więc 
wszystkim wykonawcom powodzenia  
i połamania języków w dalszych potycz-
kach konkursowych. 

18 marca w szydłowieckim Zamku odbyły się Eliminacje Powiatowe trzech 
konkursów recytatorskich – 32. Małego Konkursu recytatorskiego, 39. Kon-
kursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” oraz 61. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego. Udział w poetycko – słownych zmaganiach wzięło 
ogółem 62 recytatorów – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
średnich z terenu Powiatu Szydłowieckiego. 
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W dniach od 10 do 18 marca 2016 
PSP nr 2 w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II włączyła się do akcji  
organizowanej przez Fundację  
Strefa JP2 pod hasłem „Kosz pełen  
dobra”. Uczniowie zbierali produk-
ty spożywcze i artykuły chemiczne 
dla osób samotnych i rodz in będą-
cych w trudnej sytuacji material-
nej. 
Akcją kierowały panie Elżbieta  
Stefańska i Anna Klepaczewska. 
Wśród dzieci i ich rodziców spotka-
ła się ona z  życzliwym odzewem. 
Wpłynęło wiele darów, które 
18.02.2016r. zostały przekazane 
przedstawicielom Fundacji Strefa 
Jana Pawła II. 
Mamy nadzieję, że złożone dary 
sprawią, iż zbliżające się Święta 
Wielkanocne będą bardziej rado-
sne dla tych,  którzy otworzyli swe 
serca na potrzeby drugiego czło-
wieka oraz tych wszystkich, którzy 
tę pomoc otrzymają. Dziękujemy 
wszystkim za wsparcie tej szlachet-
nej inicjatywy. 



    NASZE SOŁECTWA SZYDŁO WIEC –  informac je z miasta i gminy  
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Pani Halino, to już pani siódma kaden-
cja na funkcji sołtysa Chustek. Jak wi-
dać, zaufanie do sołeckiej władzy  
w Chustkach nie spada? 
Zawsze starałam się pracować tak, żeby 
nie spadało. W małej społeczności, jaką 
jest sołectwo, zaufanie to podstawa 
wspólnego działania. Jestem rodowitą 
mieszkanką Chustek, tutaj się urodzi-
łam, mój mąż pochodzi z pobliskiego 
Zdziechowa, tutaj się wychowało moich 
troje dzieci, dzisiaj to już dorośli ludzie. 
Tutaj wszyscy się znają, stąd może  
zaufanie do mnie, ale nie mam nic  
przeciw temu, żeby we wsi więcej do 
powiedzenia mieli młodzi. 
 

Czy młodzież w sołectwie jest za mało 
aktywna? 
Nie, kiedy jest coś do zrobienia udziela 
się bardzo dużo młodych ludzi. Dwa 
lata temu, z okazji 445 rocznicy powsta-
nia naszych Chustek, organizowaliśmy 

historyczny piknik. Udał się właśnie 
dzięki zaangażowaniu wielu mieszkań-
ców, zwłaszcza młodzieży. Chociaż  
i starsze osoby są bardzo aktywne.  
W tym roku dziesięciolecie obchodzi 
stworzony przez kobiety z Chustek  
zespół „Sąsiadeczki”. Spotykamy się 
razem, śpiewamy, występujemy na 
gminnych uroczystościach i festynach. 
Na każde gminne Dożynki przygotowu-
jemy wieniec, a potem bierzemy udział  
w święcie. Zawsze jest coś do zrobienia. 
 

A jakie problemy widzicie w swojej 
miejscowości, co chcielibyście jako 
Rada Sołecka i mieszkańcy wsi  
poprawić? 
Bardzo dużo ostatnio zostało zrobione. 
Dzięki dobrej współpracy z kolejnymi 
samorządami, w ramach wodociągowa-
nia północy gminy, mamy wszyscy bieżą-
cą wodę. Ostatnio przy naszym stawie 
udało się urządzić plac zabaw. Chcieli-
byśmy jednak mieć lepszą drogę,  
z której często korzystamy, tę łączącą  
Chustki z Jankowicami. Może w ramach  
następnego budżetu gminy będzie  

możliwa jej przebudowa. Brakuje nam 
także świetlicy wiejskiej. Jako Rada  
Sołecka planujemy od dawna zebranie 
funduszy na wykup działki z przeznacze-
niem na obiekt, który byłby swoistym 
centrum kulturalnym wsi. Niestety,  
z rożnych przyczyn niezależnych od nas, 
od wielu lat nie ma u nas strażnicy OSP. 
Bardzo by nam to pomogło, bo strażacy 
zawsze byli bardzo aktywni, mogliby-
śmy też korzystać z remizy. Ale jestem 
dobrej myśli, wszystko przed nami. 
 

Pani Halino, czy pani chciałaby coś 
szczególnego powiedzieć dzisiaj miesz-
kańcom Chustek? 
Bardzo bym chciała podziękować im 
wszystkim za to, że się angażują  
w życie naszej wsi. Bez wielu z nich, bez 
młodzieży, trudno by nam było  
zorganizować na przykład jubileusz  
Chustek. Także władzom samorządo-
wym, bo zawsze się z nimi dobrze  
i efektywnie współpracuje. 
 
Dziękujemy za wywiad. 

Sołectwo Chustki 
Położone 5 km na północ od Szydłowca, przy drodze nr 7. Graniczy z sołectwami Świerczek, Zdziechów i z gminą  
Jastrząb. Powierzchnia – ok 260 ha. Sołectwo liczy ok. 430 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o Chustkach pochodzą 
sprzed 4,5 wieku. Na terenie wsi znajduje się zabytkowa figura Matki Boskiej, z szydłowieckiego piaskowca,  
pochodząca z końca XIX wieku – miejsce kultu mieszkańców i pielgrzymów. Wprawdzie kościół nie uznał za cud   
krwawych łez, które roniła figura, ale nawet ekspertyzy naukowe nie powstrzymały zjawiska, które trwało aż do  
wybuchu II wojny światowej, ściągając tłumy pielgrzymów. Od wielu lat sołtysem Chustek jest pani Halina Zawadzka. 

INFORMACJE O NASZYCH SOŁECTWACH 
Sołectwo to jednostka pomocnicza samorządu terytorialnego w gminie. Obszar, zakres działania sołectwa i jego  
organów określa statut sołectwa. Gmina Szydłowiec składa się z dwudziestu dwóch sołectw.  W tym numerze prezentu-
jemy sołectwo Chustki. 
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W związku z wdrożeniem nowej  
perspektywy finansowej 2014-2020 
pojawiają się możliwości aplikacji  
o współfinansowanie infrastruktury do 
produkcji i dystrybucji energii ze źró-
deł odnawialnych (OZE). Gmina  
Szydłowiec zamierza aplikować o środ-
ki, które umożliwią mieszkańcom  
Gminy Szydłowiec uzyskanie dofinan-
sowania na zakup i montaż instalacji 
służących do pozyskiwania energii ze 
źródeł odnawialnych (mikroinstalacje 
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, 
pompy ciepła). 
Instalacje te wykorzystują odnawialne 
źródła energii, służące  do jej  wytwarzania 

 w szczególności energii elektrycznej 
lub cieplnej. 
Osoby zainteresowane uzyskaniem 
dofinansowania proszę o kontakt   
z Wydziałem Funduszy Struktural-
nych i Strategii Rozwoju Urzędu 
Miejskiego w Szydłowcu, pokój 24,  
telefon 48/617-86-49, adres  
e-mailowy: fundusze@szydlowiec.pl 
celem złożenia ankiety i tym samym 
wyrażenia chęci udziału w projekcie.  
Ankiety dostępne na stronie 
www.szydlowiec.pl należy składać 
do dnia 30 kwietnia 2016r.  

  Burmistrz Szydłowca Artur Ludew 

SZYDŁO WIEC– informac je z miasta i gminy  OGŁOSZENIA 

 Komunikat Burmistrza  
Szydłowca do mieszkańców 

miasta i gminy  

Nowy komendant szydłowieckiej policji  
W lutym pracownicy szydłowieckiej Powiatowej Komendy Policji pożegnali 
uroczyście swojego dotychczasowego komendanta, podinsp. Jarosława  
Popczyńskiego po ponad 5 latach kierowania szydłowiecką komendą. 
Podinsp. Jarosław Popczyński będzie pełnić służbę jako Komendant Powiato-
wy Policji w Zwoleniu. 

słów w podziękowaniu za jego służbę  
i zapewnienie bezpieczeństwa miesz-
kańcom miasta, gminy i powiatu Szy-
dłowiec. Dziękując za pięć lat owocnej 
współpracy, życzyli podinspektorowi 
Jarosławowi Popczyńskiemu dalszych 
sukcesów w służbie publicznej i wszyst-
kiego najlepszego w życiu osobistym.  
Od 12 lutego obowiązki Komendanta 
Powiatowego Policji w Szydłowcu  
pełni mł. insp. Jacek Różański. 

KSM Szydłlówek oraz  Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Szydłowcu  zapra-
szają na II Szydłowiecki Marsz Życia  
- Pomoc dla Klaudii.  
Klaudia jest uczennicą pierwszej  
klasy Publicznego Gimnazjum nr 1  
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  
w Szydłowcu. Ma 16 lat, urodziła się 
z przepukliną mózgowo – rdzeniową 
i wodogłowiem, cierpi na astmę 
oskrzelowa, ma jedną nerkę i tylko 
jedno wydolne płuco, potrzebuje 
tlenoterapii. Do tego jest sparaliżo-
wana od pasa w dół. Celem imprezy 
będzie zbiórka funduszy na rehabili-
tację oraz ułatwienie codziennego 
funkcjonowania Klaudii.   
W programie marszu: loteria fanto-
wa, sprzedaż ciasta, bieg nauczycieli, 
występ lokalnych artystów oraz 
uczniów szydłowieckich szkół. 
Wystąpią:  
Ewa Błaszczyk - aktorka teatralna  

i filmowa, fundator i prezes Organiza-
cji Pożytku Publicznego„Akogo?”, 
która wybudowała pierwszą w Polsce 
klinikę „Budzik”.  

Pani Ewa przejdzie ulicami Szydłowca 
podczas Marszu, oraz opowie o wartości 
życia i pomocy drugiemu człowiekowi.  
  Jagoda - zespół Disco i Dance. 

 Zwyciężczyni drugiej edycji programu 
„Disco Star” w telewizji PoloTV.  

Młoda artystka pochodząca z Radomia 
wystąpi na scenie Szydłowieckiego 
Marszu Życia.  
  Cassino - Zespół Disco i Dance 
Występ podczas IV Festiwalu Dance  
i Disco Polo Ziemi Szydłowieckiej przy-
niósł im dwie nagrody: Hit Lata oraz 
Nagrodę Publiczności.  
Champion - młody zespół na rynku 

muzyki Disco Polo i Dance 
Jednym z atutów zespołu jest saksofon. 

W uroczystym pożegnaniu wzięli 
udział wszyscy szydłowieccy policjanci 
i pracownicy cywilni policji, którzy na 
pamiątkę wspólnej służby w Szydłow-
cu obdarowali swojego byłego  
komendanta piękną oficerską szablą  
z dedykacją. W uroczystości uczestni-
czyli także Burmistrz Szydłowca Artur 
Ludew i Starosta Szydłowiecki Włodzi-
mierz Górlicki, kierując pod adresem 
podinsp. Popczyńskiego wiele ciepłych 



Projektoriat zachęca do głosowania 

 

Urząd Miejski w Szydłowcu oraz Klub 
Biegacza „Endorfina” serdecznie  
zapraszają 3 maja br. do udziału  
w III Biegu Zygmuntów. Patronat nad 
Biegiem sprawuje Burmistrz Szydłow-
ca Artur Ludew. 
W tym roku proponujemy trasę  
o długości 5,5 km, start i meta usytu-
owane będą na Rynku Wielkim  
– mapa z przebiegiem trasy dostępna 
na stronie: www.szydlowiec.pl 
Do udziału zapraszamy wszystkich  
zawodników, którzy w dniu biegu 
(03.05.2016r.) ukończyli 16 rok życia.  
Niepełnoletnich do udziału w biegu 
muszą zgłosić opiekunowie prawni,  
którzy osobiście podpiszą formularz  
zgłoszeniowy. 
Zapisy prowadzone będą w dniu  
Biegu od godz. 11.00 do 13.30  
w biurze  biegu zorganizowanym na 
Rynku Wielkim. Opłata startowa  
będzie wynosiła 20 złotych i będzie 
przyjmowana w dniu biegu podczas 
zapisów. Pierwszych 100 zawodników,  
którzy dokonają zapisu otrzyma  
koszulki z logiem „III Biegu Zygmun-
tów”. Dla 100 osób, którzy jako 
pierwsi przekroczą linię mety organi-
zator zapewnia medale, a zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc (w kategorii 
kobiet i mężczyzn) otrzymają, pucha-
ry i nagrody pieniężne. Pomiar czasu 
zapewni Radomski Okręgowy Związek  
Lekkiej Atletyki.  Start biegu - godz.  
14:00. Wszelkie pytania prosimy  
kierować do Wydziału Informacji  
i Promocji, w godz. 8.00 - 15.30 pod 
nr tel. (48) 617-86-65. 
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Stowarzyszenie „Projektoriat” zachęca do głosowania na „uptekę”. 
UPTEKA (czyt.apteka) - miejsce stworzone przez rodziców i ich dzieci. Służą-
ce tworzeniu inicjatyw, włączeniu w rozwój miasta, wymiany myśli, swobod-
nej zabawy i dobrej kawy. Rodzice i dzieci mogą zyskać własną przestrzeń  
w Szydłowcu, na którą od początku będą mieć wpływ. To będzie ich miejsce. 
Dla wszystkich tych, którzy chcą mieć wpływ na otoczenie, chcą się integro-
wać. Społeczność Szydłowca będzie mogła kreatywnie spędzić czas,  
a czasem ponudzić przy kawie za „co łaska” (zebrane pieniądze przeznaczo-
ne zostaną na kolejną kawę). Będą też warsztaty dla rodziców i dzieci.  
Zagłosować na projekt można na stronie: http://todlamniewazne.pl/ 

Zapraszamy na  

III Bieg Zygmuntów  
Działania promocyjne gminy 

W grudniu nasze miasto gościło ekipę 
"Dzień Dobry TVN”. Mikołaj Rey, który 
zasłynął udziałem w programie 
"MasterChef", w ramach swojego cyklu 
kulinarnego odwiedził Szydłowiec.  
Pasjonat kuchni i smaków, polski arysto-
krata wychowany we Francji, potomek 
literata Mikołaja Reja. Specjalnie dla 
„Dzień Dobry TVN” szukał wyjątkowych 
smaków w szydłowieckiej kuchni.  
W porannym programie kulinarnym 
Mikołaja Reya emitowanym w telewizji 
TVN wystąpił Szydłowianin Michał Kwia-
tek, który podzielił się przepisem na 
rybę, wyłowioną z szydłowieckiej fosy. 
Cała Polska dowiedziała się jak przyrzą-
dzić „Karpia po szydłowiecku”. Gotowa-
nie odbyło się w zamku. Rybę podano 
tradycyjnie dla naszego regionu w sosie 
śmietanowym. Po degustacji przygoto-
wanej potrawy ekipa TVN zwiedziła 
Szydłowiec. Dzięki temu widzowie  
w całym kraju mieli okazję zobaczyć 
najciekawsze zakątki naszego miasta.  

Przygotowany został także przez Urząd 
Miejski w Szydłowcu spot promocyjny 
który dostępny jest na stronie: 
www.szydlowiec.pl. W kilkadziesiąt 
sekund można zobaczyć, czym  
zachwyca Szydłowiec i jego okolice 
– małe miasto z wielką duszą. Oprócz 
bogactwa szydłowieckich zabytków  
i związanej z nimi niepowtarzalnej 
atmosfery, film promuje historię, wa-
lory turystyczne, trasy rowerowe, bazę 
sportową oraz tereny inwestycyjne.  

Dzięki staraniom burmistrza   
Artura Ludwa Szydłowiec doczekał 
się również swojej promocji  
w stacji telewizyjnej 4funtv.  
W programie burmistrz zachęcał 
do odwiedzenia naszego miasta, 
pojawił się także motyw szydło-
wieckiego zamku, w którym od  
5 grudnia działa nowa restauracja. 



SPORT  SZYDŁO WIEC– informac je z miasta i gminy 
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18-19 marca kilkuosobowa grupa  
szydłowieckich karateków z SKKK 
MUSHIN - Szydłowieckiego Klubu Ka-
rate Kyokushin MUSHIN uczestniczyła 
w treningu w Dojo u Shihan Remigiu-
sza Karpinskiego 5 Dan, prezesa Pol-
skiej Federacji Karate Shinkyokushin-
kai oraz w egzaminie na kolejne stop-
nie szkoleniowe, który odbył się  
w Ełku. 
Z szydłowieckiego klubu do egzaminu 
podeszli: Paulina Soból, Piotr Wiśnios 
oraz Grzegorz Maj. Egzamin jak  
zawsze nie należał do łatwych. Podzie-
lony był na dwie części: pierwsza, 
gdzie sprawdzane były umiejętności 
techniczne oraz druga, gdzie zdający 
musieli wykazać się umiejętnościami 
podczas walki. Wszyscy zawodnicy 
Mushin zaliczyli go pomyślnie. 
Egzamin przeprowadziła komisja  
w skład której wchodzili: Shihan  

Turnieju Kyokushin Karate w Kata  
i Kumite w miejscowości Sveta Nedelja  
w Chorwacji. W turnieju ogółem starto-
wało 229 zawodników z 13 krajów tj.: 
Austrii, Bośni i Hercegowiny,  
Węgier, Chorwacji, Włoch, Polski, Ser-
bii, Danii, Francji, Macedonii, Czarnogó-
ry, Szwecji i Ukrainy. Mimo mocno  
obsadzonych kategorii wiekowo wago-
wych od 6 nawet do 17 zawodników, 
szydłowieccy  podopieczni  wykazali się  

Międzynarodowy Turniej Kyokushin Karate "13 Domenica Cup" 

ogromną wolą walki zdobywając łącznie 
dwa medale. W formule Kata Andżelika 
Magda zdobyła trzecie miejsce i brązowy 
medal, a w Kumite Olga Wietrak drugie 
miejsce i srebrny medal. Jedną ze swoich 
walk zakończyła zaledwie w 30 sekund, 
pokonując zawodniczkę Szwecji przez 
Ippon. Na szczególne słowa uznania  
zasługują młodzi zawodnicy Kamila  
Nalberska i Szymon Suligowski, który 
mimo licznie obsadzonej kategorii  
- 15 zawodników, a po czterech starciach 
wywalczył czwarte miejsce. Mateusz 
Wietrak po raz pierwszy, jako senior wy-
startował w Kumite w formule full  
contact. Formuła ta charakteryzuje się 
brakiem stosowania przez zawodników 
ochraniaczy. Jednym dopuszczalnym 
ochraniaczem jest suspensorium. Mimo 
przegranej Mateusza, przez wskazanie 
sędziów, stoczył on bardzo ciężki   
i ładny pojedynek. 
- Całej naszej reprezentacji należą się 
serdeczne gratulacje, a szczególne słowa 
podziękowania kierujemy do pana  
Zbigniewa Olszewskiego za użyczenie 
nam na wyjazd swojego samochodu – 
powiedział sensei Robert Wyciszkiewicz. 

Egzamin i seminarium karate 

12 marca br. na zaproszenie IKO  
Matsushima Kyokushinkaikan Croatia, 
reprezentacja Karate Kyokushin Matsus-
hima Polska ,,MUSHIN’’ Honbu Dojo Szy-
dłowiec: w składzie Jakub Wyciszkiewicz, 
Mateusz Wietrak, Rafał Olszewski, Szy-
mon Suligowski, Andżelika Magda, Olga 
Wietrak i Kamila Nalberska, kierowana 
przez sensei Roberta Wyciszkiewicza  
i pod opieką sempai Adriana Pietrasika, 
uczestniczyła w Międzynarodowym  

Miejski Klub Spor-
towy Szydłowian-
ka Szydłowiec 
obchodzi w tym 
roku 70 – lecie.   
W związku z jubi-

leuszem, działacze klubu poszuku-
ją zdjęć związanych z historią  
MKS Szydłowianki.   
Fotografie posłużą do okoliczno-
ściowej publikacji, która będz ie 
wydana z  okaz ji jubileuszu. 
W związku z powyższym, serdecz-
nie prosimy osoby dysponujące 
takimi zdjęciami o kontakt z Macie-
jem  Cendrem – tel. 601-406-949,  
e-mail: macender@wp.pl 

Potrzebne  
zdjęcia  

Szydłowianki 
Remigiusz Karpiński 5 Dan, Shihan 
Marek Krejpcio 5 Dan oraz Senseí 
Janusz Wiśniewski 3 Dan. 
Oprócz szydłowieckich karateków do 
egzaminu przystąpili karatecy z in-
nych klubów karate należących  
do branch Shihan Karpińskiego.  
Wszystkim którzy zdali egzamin  
należą się słowa uznania i gratulacje. 
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   Ciepłownia Miejska sp. z o.o.  
w Szydłowcu prowadzi działalność na  
podstawie ustaw Prawo energetyczne oraz 
Kodeks Spółek Handlowych i przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie 
tych ustaw. Taryfa dla ciepła nie może być 
stosowana, jeżeli nie jest zatwierdzona 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
W trakcie procesu zatwierdzania taryfy 
URE otrzymuje wszystkie niezbędne dane 
finansowe i techniczne przedsiębiorstwa. 
Zatwierdzona przez Prezesa URE taryfa jest 
publikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa i może wejść w życie  
po 14 dniach od chwili opublikowania.  
             Poprzednia „Taryfa dla ciepła” dla 
Ciepłowni Miejskiej sp. z o.o. w Szydłowcu 
obowiązywała w okresie sierpień 2014  
– grudzień 2015r. Obecnie obowiązuje 
taryfa zatwierdzona  Decyzją Prezesa URE  
z dnia 23 listopada 2015r. NR OŁO- 4210-
25(15)/2015/403/XIV/DSS opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego pod pozycją 9748. Została 
wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 
2016 r. i jest zatwierdzona do stosowania 
na okres do końca września 2017r. W tej 
taryfie zmiana średniej ceny ciepła w skali 
całego przedsiębiorstwa wynosi 1,67%  
w stosunku do poprzedniej taryfy.  
W zależności od grupy taryfowej 
odbiorców, czyli miejsca dostarczania 
energii cieplnej oraz relacji między 
opłatami stałymi i zmiennymi, wzrost cen 
w poszczególnych grupach taryfowych dla 
odbiorców ciepła waha się od 0,45 do 3,1 
%. Podwyżki cen ciepła wprowadzane 
przez administratorów budynków  
i nieruchomości odbiegające od podanych 
wyżej wskaźników wynikają tylko   
i wyłącznie z kalkulacji dokonanych przez 
służby ekonomiczno finansowe tychże 
administratorów. Ciepłownia w żadnym 
wypadku nie ma wpływu na wielkość 
korekt cen energii ciepła, wykraczające 
poza podane wyżej wzrosty, dokonywane 
przez podmioty i osoby zarządzające 
budynkami wielorodzinnymi.  
            Na działanie Ciepłowni  wpływ mają 
zarówno czynniki zewnętrzne, jak i decyzje 
podejmowane w Spółce przez Zarząd, 
Radę Nadzorczą i jedynego właściciela, 
którym jest Gmina Szydłowiec.  
W efekcie uwzględnienia wszystkich tych 

dzenia modernizacji jest ograniczenie 
strat ciepła na sieciach przesyłowych  
w czasie jej przesyłania do odbiorców.  
W latach 2013 – 2015 na modernizację 
odcinka sieci przy ul. Sadowej wydatko-
wano kwotę 733 578,17 zł.  Plan przebu-
dowy sieci ciepłowniczych na terenie 
miasta Szydłowca powinien zostać zreali-
zowany do końca 2018 roku.  
          Ogólna wartość wszystkich zadań 
modernizacyjnych wykonanych przez 
Ciepłownię Miejską w latach 2013 – 2015 
wyniosła 2. 002 688,70 zł. W roku bieżą-
cym zostanie wybudowana sieć w ulicy 
Iłżeckiej i Wschodniej zastępująca wyeks-
ploatowany odcinek magistrali wykonany 
w technologii kanałowej. Szacunkowa 
wartość tego zadania wyniesie około 
1.200 000 zł, co podniesie wartość wyko-
nanych inwestycji w latach 2013 do 2016 
do kwoty ponad 3 200 000. Skala tych 
wydatków jest widoczna na tle wartości 
majątku trwałego jakim dysponuje cie-
płownia wynoszącym 7 793 400 zł, co 
stanowi 41%. Wadą z punktu widzenia 
odbiorcy ciepła jest to, że wykonywane 
modernizacje mają przełożenie na ceny 
ciepła dla odbiorców. Z jednej strony 
usprawnienia w źródle ciepła i przebudo-
wa sieci zmniejszają koszty opłat środo-
wiskowych, koszty strat przesyłu ciepła  
i prawdopodobieństwo awarii oraz  
potencjalne koszty ich usuwania,  z dru-
giej zaś strony wzrost wartości majątku  
ciepłowni powoduje wzrost kosztów 
amortyzacji i podatku od nieruchomości, 
jakie musi ponosić spółka. 
         Ze względu na rosnące stale koszty 
środowiskowe oraz aktualne trendy 
zmierzające do poprawy jakości powie-
trza preferujące energie odnawialne, 
Ciepłownia Miejska rozważa w przyszło-
ści możliwość wprowadzenia nowych 
źródeł i technologii produkcji ciepła, pa-
miętając jednak, że nie powinno to po-
wodować nadmiernego wzrostu kosztów 
wytwarzania ciepła. Decyzje w tym zakre-
sie powinny zapaść w przeciągu najbliż-
szych lat w gremium Rady Nadzorczej 
spółki przy akceptacji jedynego właścicie-
la, jakim jest Gmina Szydłowiec. 
        Prezes Zarządu Bogdan Szabiński  

czynników w nowej taryfie nastąpił  
spadek cen ciepła w obszarze wytwarza-
nia energii cieplnej, na co miało wpływ 
głównie wynegocjowanie niższych cen 
paliwa podstawowego jakim jest dla cie-
płowni węgiel kamienny oraz utrzymanie 
stałych cen zużywanej energii elektrycz-
nej.  
         Czynnikami wzrostu kosztów wytwa-
rzania są głównie koszty stałe przedsię-
biorstwa związane z przeprowadzonymi 
inwestycjami oraz koszty ochrony środo-
wiska wynikające z opłat za emisje zanie-
czyszczeń do atmosfery. W latach 2013  
i 2014 wykonano modernizację układów 
odpylania spalin odprowadzanych do 
atmosfery z kotłów ciepłowniczych.  
Konieczność przeprowadzenia moderni-
zacji wynikała z zapisów  Rozporządzenia  
Ministra Środowiska w sprawie standar-
dów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95 
poz. 558 z 2011 r.), które z dniem 
01.01.2016r. wprowadziło niższe dopusz-
czalne wielkości emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. Przestrzegając wymagań usta-
wowych ciepłownia dostosowała urzą-
dzenia do spełniania zaostrzonych norm 
w tym zakresie. W przypadku niedopeł-
nienia tego obowiązku na przedsiębior-
stwo zostałoby nałożone kary przez Pań-
stwową Inspekcję Ochrony Środowiska 
wielokrotnie przewyższające koszty zwią-
zane z opłatami za emisję. Oprócz wyżej 
wymienionych inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska wykonano również 
inne modernizacje w źródle ciepła: m.in. 
modernizację instalacji wodociągowej, 
układu uzupełniania sieci wodą zmiękczo-
ną i przebudowę komina. Wartość robót 
modernizacyjnych źródła ciepła 
(kotłownia przy ul. Kolejowej) w latach 
2013-2015  wyniosła 1 187 918,14 zł.  
Poniesione nakłady inwestycyjne mają 
swoje odzwierciedlenie w kosztach gene-
rowanych przez ciepłownię, a tym  
samym wpływają na poziom cen i opłat 
za energię cieplną.  
          Realizując przyjęty wieloletni plan 
modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej 
Ciepłownia Miejska systematycznie  
w miarę posiadanych środków wymienia 
poszczególne odcinki sieci dążąc do peł-
nej przebudowy tradycyjnej sieci kanało-
wej na sieć preizolowaną. Istotą  prowa-
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Zaopatrzenie  mieszkańców gminy  
w wodę oraz zapewnienie odprowa-
dzania ścieków są zaliczane do podsta-
wowych zadań własnych gminy. Na-
rzędziem prawnym pozwalającym na 
budowę mechanizmu tworzącego 
równowagę pomiędzy interesem 
mieszkańców oczekujących usługi  
o wysokiej jakości i niskiej cenie - re-
prezentowanych przez organy gminy,  
oraz interesem przedsiębiorstw wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych oczekujących 
możliwości prowadzenia  polityki pra-
widłowego rozwoju, jest ustawa z  
dnia 7 czerwca 2001 roku o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (tekst 
jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 139).   
     Określenie wysokości taryf ustawa 
pozostawia przedsiębiorstwom,   
które opierają się na bardzo szczegóło-
wym rozporządzeniu Ministra  
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 
r. w sprawie określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe  
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006, 
Nr 127, poz. 886), poddając jednocze-
śnie ten proces pełnej kontroli orga-
nów gminy.            
        Przedsiębiorstwo wodociągowo  
-kanalizacyjne określa taryfę za  
dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków na jeden rok. Ceny i stawki 
opłat określone w taryfie powinny być 
zróżnicowane dla poszczególnych grup 
odbiorców usług. Przy ich ustalaniu 
przedsiębiorstwo bierze pod uwagę 
przede wszystkim przychody niezbęd-
ne do pokrycia swojej podstawowej 
działalności. Uwzględnia się również  
koszty związane ze świadczeniem 
usług czy koszty planowanych inwesty-
cji. Tak ustalone taryfy podlegają  

Podstawa prawna przeciętnych norm 
zużycia wody wg Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia  
14 stycznia 2002r. w sprawie określe-
nia norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 
nr 8 poz. 70),  
Wysokość miesięcznych stawek abo-
namentowych na odbiorcę 
— Grupa I  Gospodarstwa domowe  
i pozostali odbiorcy wody posiada-
jący wodomierze o średnicy do ϕ 
20 mm - 3,94 zł (4,26 zł brutto)/
odbiorca/miesiąc ;  
— Grupa II   Pozostali odbiorcy wo-
dy po siadający wodom ierze  
o średnicy powyżej ϕ 20 mm oraz  
dostawcy ścieków nie pobierający 
wody z  WIK Szydłowiec Sp.  z  o.o. - 
37,78 zł  (40,80 zł brutto)/
odbiorca/miesiąc ,  
Wysokość stawek opłat  za przy-

łączenie do urządzeń wodociągo-
wo kanalizacyjnych będących  
w posiadaniu spółki wynikają-
cych z  kosztów przeprowadzenia 
prób technicznych przyłącza wy-
budowanego przez  odbiorcę: 

—  Grupa I  - za dokonanie czynno-
ści odbioru i prób technicznych 
przyłącza wodociągowego - 154,00 
z ł  (166,32 z ł  brutto) /
przyłączenie; —  Grupa II  - za do-
konanie czynności odbioru i prób 
technicznych przyłącza kanaliza-
cyjnego - 154,00 zł  (166,32 zł  brut-
to)/przyłączenie;  
—  Grupa III  - za dokonanie czyn-
ności odbioru i prób technicznych 
przyłącza wodociągowego i kanali-
zacyjnego - 308,00 z ł (332,64 zł 
brutto)/ przyłączenie; D o  c e n  
i stawek opłat   doliczony został 
podatek od towarów i usług (VAT) 
w wysokości obowiązującej w da-
cie sprzedaży usługi, a  określonej 
odrębnymi przepisami.  Taryfy 
wprowadzone zostały od dnia  
1 stycznia 2016r.  i obowiązują do 
dnia  31 grudnia 2016r . 
Należy zaznaczyć,  że taryfy cen  
wody i odprowadzania ścieków nie 
były podnoszone w 2015r.,  a  ich 
zmiana wiąże się  z planem inwe-
stowania spółki dotyczącym m. in.  
modernizacji oczyszczalni ścieków  
w Szydłowcu.                 
         Prezes  Zarządu Dariusz Kujbida  
 

zatwierdzeniu przez radę gminy. 
       Wcześniej jednak przedsiębior-
stwo wodociągowo-kanalizacyjne 
musi wystąpić ze stosownym  
wnioskiem do burmistrza o ich za-
twierdzenie. Do wniosku  załączona 
jest szczegółowa kalkulacja cen i sta-
wek opłat.  
     Burmistrz Szydłowca po zweryfiko-
waniu wniosku złożonego w dniu 15 
października 2015r. przez Zarząd 
Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z 
o.o. w Szydłowcu o zatwierdzenie 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Szydłowiec 
na okres od 01.01.2016r do 
31.12.2016r. zgodnie z art. 24 ust. 4  
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 16 stycz-
nia 2015r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 
2015 poz.139), po sprawdzeniu czy 
taryfy i plan zostały opracowane 
zgodnie z przepisami ustawy oraz 
weryfikacji kosztów, o których mowa 
w art. 20 ust.4 pkt 1, pod względem 
celowości ich ponoszenia, postano-
wieniem Nr 1/2015 z dnia 16 listopa-
da 2015r. zgodnie z treścią w/w arty-
kułu ustawy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzeniu ścieków, postanowił zatwier-
dzić taryfy w n/w wysokości: 
2,95 zł (3,19 zł brutto) za 1m3  

dostarczanej wody dla odbiorców 
gospodarstw domowych i za zdroje 
uliczne, 

  3,48 zł  (3,76 zł brutto) za 1m3  
dostarczanej wody dla pozostałych 
odbiorców, gminy obce oraz cele 
ppoż,  

3,99 zł (4,31 zł brutto) za 1m3 ście-
ków wprowadzanych do kanalizacji 
miejskiej dla gospodarstw domo-
wych,  

5,50 zł (5,94 zł brutto) za 1m3  

ścieków  wprowadzanych do kana-
lizacji miejskiej dla pozostałych  
odbiorców,  

 Wysokość miesięcznych stawek 
opłat  za dostarczaną wodę i odpro-
wadzane ścieki na 1 osobę w rozli-
czeniach ryczałtowych dla gospo-
darstw domowych - Grupa 1, 

INFORMACJA DOT. OKREŚLENIA WYSOKOŚCI  TARYF DLA ZBIOROWEGO 
ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
OBOWIĄZUJĄCYCH  NA TERENIE GMINY SZYDŁOWIEC 



 

Szydłowiec  Światowe Dni Młodzieży 

Festiwal im. A. Siewierskiego Rock na Zamku 

KALENDARZ IMPREZ MAJ - LIPIEC 2016r. 

3.05 Turniej Piłki Nożnej z okazji Uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja 

Boisko „Orlik” 
ul. Sportowa  

Urząd Mie jski  
Gminny koordynator sportu 
 

3.05 III Bieg Zygmuntów 
  
 Start – Rynek Wielki 

Urząd Mie jski  
Gminny koordynator sportu  

3.05 225. rocznica Uchwalenia Konstytucji  3 Maja Rynek Wielki Urząd Mie jski w Szydłowcu 
SCK – Zamek 

19-20.05 
Zamek - sale,  
dziedziniec zamkowy 
 

SCK-Zamek 

29.05 
72. rocznica bitwy żołnierzy Armii  
Krajowej z oddziałów „Rozłoga” i „Roberta” 

 Cmentarz w Wysokiej  
 PSP w Wysokiej 

28-29.05 
 KS Akademia Piłkarska Szydłowiec 
 Urząd Mie jski w Szydłowcu 
 Powiat Szydłowiecki  

III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej - dzieci  
z rocznika 2006 i młodsi 

Urząd Miejski w Szydłowcu 
Światowy Związek Żołnierzy AK 

 

XXI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur „Złotego 
Gargulca” 

Stadion „Szydłowianka”,  
ul. Targowa 

XIV Szydłowieckie Zygmunty  2-3.05. Urząd Mie jski w Szydłowcu 
SCK– Zamek Rynek Wielki  

30.05-3.06 XV Ogólnopolski Tydzień Czytania dla Dzieci 
  Regionalne Centrum  
  Biblioteczno - Multimedialne 
 

 Regionalne Centrum Biblioteczno 
-Multimedialne, SCK-Zamek 

ORGANIZATOR   TERMIN  IMPREZA MIEJSCE 

 

5.06 Gminny Dzień Dziecka  Rynek Wielki Urząd Mie jski w Szydłowcu 

4.06 Regionalne Centrum Biblio-
teczno -Multimedialne 

Regionalne Centrum  
Biblioteczno –Multimedialne

11.06 
Uroczystości jubileuszowe z okazji 70-lecia  
MKS Szydłowianka 

Stadion „Szydłowianka” 
MKS Szydłowianka 
Urząd Mie jski w Szydłowcu 
Gminny Koordynator Sportu 

Noc Bibliotek 

14.06 
 Światowy Dzień Robienia na Drutach  
 w Miejscach Publicznych 

  Regionalne Centrum  
  Biblioteczno –Multimedialne 
  SCK-Zamek 

Regionalne Centrum  
Biblioteczno Multimedialne 

19.06  Koncert plenerowy „Zamkowej Pracowni Olśnień  
 i Wzruszeń” SCK-Zamek dziedziniec zamkowy 

10.07 V Festiwal Muzyki Dance i Disco Polo  Plac nad zalewem  Agencja  Pomidzi Dance Club  

lipiec  Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar   
Rady Miejskiej Boisko nad zalewem 

lipiec   Święto Jagody   Sadek Rada sołecka wsi Sadek 

 dziedziniec zamkowy 

20-25.07 Urząd Mie jski w Szydłowcu 

Urząd Mie jski w Szydłowcu 
Gminny koordynator sportu 

 
16-17.07. 

 Urząd Mie jski w Szydłowcu  
 Fundacja „Jest jeszcze na Ciebie   
 czas”  
 SCK - Zamek 
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24.06 „Wianki” - inscenizacja plenerowa obrzędu nocy 
sobótkowej 

SCK-Zamek Wyspa zamkowa,  
dziedziniec zamkowy 

26.06 XXVII Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku 
 Urząd Mie jski w Szydłowcu 

PSP w Sadku  
Gminny koordynator sportu 

Sadek 

18.06 Gala Boksu 
SKS KB Victoria Szydłowiec 
Tymex Boxing Promotion 
Urząd Mie jski w Szydłowcu  

dziedziniec zamkowy 


