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INFORMACJE BIEŻĄCE

Szanowni Mieszkańcy,
Czas szybko mija, za nami kolejny
kwartał pracy samorządu, realizacji
wielu inwestycji i zmian w szydłowieckiej przestrzeni publicznej.
O tym, co działo się w naszym
mieście i gminie w ostatnim czasie
przeczytacie Państwo w niniejszym
kwartalniku, do lektury którego
serdecznie zapraszam.
Okres wakacyjny sprzyja długim
spacerom, coraz więcej turystów
odwiedza Szydłowiec, dlatego dbamy o nasz wizerunek, a nasze służby
komunalne pracują ze zdwojoną siłą.
Sprzątanie ulic, wykaszanie traw
i utrzymanie miejskich klombów
kwiatowych wymaga, szczególnie
w okresie letnim dużych nakładów
pracy. Ukwiecanie miasta, z pewnością uatrakcyjni naszą przestrzeń
publiczną. Przy tej okazji dziękuję za
udział we wspólnym sadzeniu
kwiatów i zapraszam do uczestnictwa w kolejnych takich akcjach.
Okres wakacyjny to czas wzmożonych prac inwestycyjnych i remontowych. Rozpoczęły się m.in. prace
w
placówkach
oświatowych.
W Przedszkolu Samorządowym nr 1
będzie remontowany dach oraz zostaną przeprowadzone inne niezbędne prace remontowe i porządkowe.
W Przedszkolu Samorządowym nr 2
przeprowadzony zostanie m.in.
remont instalacji odgromowej oraz
wymiana oświetlenia awaryjnego.
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W wybranych pomieszczeniach będą
m.in. odmalowywane ściany i wymieniane podłogi. Zakupimy również
nowe wyposażenie – stoliki, krzesła
i dywany.
14 lipca mamy otwarcie ofert w przetargu na modernizację szkoły w Majdowie – zadanie to będzie polegało
na odwodnieniu, osuszeniu budynku,
wykonana zostanie m.in.: izolacja
fundamentów, kanalizacja deszczowa
i remont posadzek piwnic.
W PSP w Wysokiej wymieniony będzie
piec centralnego ogrzewania i okna
na I piętrze. W PSP w Sadku zaplanowany jest remont placu zabaw oraz
rozbudowa infrastruktury sportowej.
Remonty w szkołach nie zakończą się
wraz z latem. Mamy opracowaną
dokumentację na remont posadzki
hali sportowej w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II i poszukujemy form
dofinansowania tego przedsięwzięcia,
które według kosztorysu opiewa na
kwotę około 194.500,32 zł. brutto.
Ponadto zleciliśmy opracowanie
dokumentacji projektowej na remont
dachu auli – planowany termin realizacji to 15 listopada 2017r. Przy okazji
tematu szkół, pragnę Państwa poinformować, że spełniliśmy wszystkie
warunki, aby w Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku utworzyć szkołę
muzyczną. Teraz czekamy na decyzję
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od której jest uzależnione to,
czy będziemy mieli gminną szkołę
muzyczną. Dodam, że zebraliśmy
deklaracje nauczycieli, którzy chcą
u nas uczyć gry na instrumentach

oraz deklaracje od rodziców, którzy są
zdecydowani edukować muzycznie
swoje dzieci. Liczymy w tej sprawie na
pozytywną opinię Ministerstwa, co
pozwoli nam podjąć kolejne działania,
tak aby już od września w murach
szkoły w Sadku na dobre zagościła muzyka.
Zdając sprawozdanie z szeregu inwestycji, które realizuje gmina, nie sposób
nie wspomnieć że trwają prace przy
modernizacji szydłowieckiego zalewu
i zagospodarowaniu terenu wokół
akwenu. Obecnie realizujemy etap
pierwszy, na który składa się remont
tamy, oczyszczenie zbiornika wodnego
i rekultywacja terenów zielonych. Przy
zalewie powstaną nowe miejsca wypoczynku z altanami grillowymi, pole namiotowe i dwa boiska do piłki plażowej. Wytyczymy alejki spacerowe
z piaskowca oraz wykonana będzie
linia energetyczna. Pierwszy etap prac
przy zalewie planujemy zakończyć do
30 maja 2018 roku. Do końca 2018
roku potrwa drugi etap realizacji tego
zadania, na który składa się m.in.:
budowa zaplecza rekreacyjnego - amfiteatr, molo, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, skatepark, wyciąg do nart
wodnych oraz dwa odkryte baseny dla
dzieci. Budowa zaplecza restauracyjnego z kręgielnią i miejscami noclegowymi to plan do realizacji na lata
2019 -2020, będzie to etap trzeci
zwieńczający całe to przedsięwzięcie.
Przy okazji realizacji tej inwestycji
w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu
i wzdłuż ulicy Partyzantów powstanie
około 150 nowych miejsc parkingowych.
Co do innych zadań inwestycyjnych, to
zakończone zostały prace przy realizacji zadania „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu”,
12 lipca odbył się odbiór budowlany
budynku. Ponadto, mamy wykonaną
dokumentację projektową na termomodernizację budynków socjalnych,
które leżą na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku na dofinansowanie tego zadania.
30 maja została podpisana umowa
w ramach Programu Rozwoju
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Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec”. Przydomowe
oczyszczalnie powstaną w 85 gospodarstwach domowych z naszego terenu. To przykład na kolejne już,
po montażu instalacji fotowoltaicznych, działania samorządu gminnego, które dają bezpośrednią i wymierną korzyść mieszkańcom naszej gminy. Jesteśmy po odbiorze drogi
w Łazach. Całkowita wartość robót
wynosiła 291.966,10 zł. Trwają prace
przy przebudowie drogi w Ciechostowicach.
W najbliższym czasie rozpocznie się
budowa kolejnych ulic na „Osiedlu
nad Zalewem”. Wykonawca przejął
teren budowy i wkrótce ruszą prace
na ulicach Kochanowskiego oraz Spacerowej. Na rok 2018 zaplanowana
jest budowa ulicy Parkowej.
14 czerwca podpisałem umowę
z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy
drogi Chustki-Zdziechów, odcinek
Zdziechów Działy, roboty zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym.
Trwają remonty cząstkowe dróg i ulic
gminnych, prace dotyczą uszkodzeń
o powierzchni prawie 9000 m2. Poprawiamy jakość dróg gminnych poprzez
wbudowanie w ich strukturę destruktu, dotyczy to m.in. drogi w Rybiance,
Marywilu, Wysocku i na Książku
Majdowskim.
Przygotowujemy dokumentację na
budowę dróg gminnych w ulicy Wymysłów oraz w miejscowościach Zastronie, Barak i Hucisko, przebudowę drogi
w Jankowicach i Długoszu.
W opracowaniu jest dokumentacja
projektowa gminnego ciągu pieszego
wzdłuż rzeki Korzeniówki oraz ścieżki
rowerowej od ul. Narutowicza wzdłuż
ul. Partyzantów i Folwarcznej do zalewu. Pozytywne zmiany szykują się na
ulicy Polnej w Szydłowcu. Gmina zawarła porozumienie z Panem Konstantym
Nitkiem, w ramach którego przygotujemy dokumentację techniczną przebudowy ulicy Polnej. Pan Konstanty Nitek
w roku bieżącym wykona podbudowę
drogi, a następnie gmina w 2018 roku
wykona nakładkę asfaltową.

Zakończyła się budowa chodnika przy
ul. Zamkowej w Szydłowcu oraz II etap
budowy chodnika w Sadku.
Ponadto w Sadku w porozumieniu
z Powiatem Szydłowieckim realizowana
jest budowa parkingu przy drodze powiatowej, co jest kolejnym dowodem
na bardzo dobrą współpracę między
samorządem gminnym i powiatowym.
W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg
na budowę chodnika przy ul. Moniuszki
i ul. Kościuszki w Szydłowcu, a także na
budowę chodnika przy drodze gminnej
prowadzącej do Woli Korzeniowej.
Trwa I etap budowy gminnej świetlicy
wiejskiej w Chustkach.

zachęcam do udziału w naszym
Budżecie Obywatelskim. Do III edycji
BO zgłoszonych zostało 14 projektów.
Wzorem lat poprzednich głosowanie
na zaproponowane przez mieszkańców projekty będzie trwało od 16 lipca
do 14 sierpnia. Zachęcam Państwa
do aktywnego udziału w głosowaniu.
Wdrażany jest program rozwoju
turystyki w Gminie Szydłowiec. Młodzi
mieszkańcy, którzy wzięli udział w warsztatach na przewodników miejskich, spotykają się z turystami i oprowadzają ich
po Szydłowcu, co jest bardzo pozytywnie
odbierane przez naszych gości. Dla
młodzieży natomiast jest to pozytywne
i cenne doświadczenie. Ożywiamy nasz
rynek w słoneczne niedziele, zapraszając
do plenerowych występów oraz udostępniając płytę rynku na wystawy i stoiska
handlowe z rękodziełem. Te działania
spotkały się z dobrym odbiorem zarówno
mieszkańców, jak i turystów, będziemy je
kontynuować, tym bardziej, że Miejska
Informacja Turystyczna odnotowała znaczy wzrost ruchu turystycznego odwiedzin
Szydłowca, szczególnie przez grupy zorganizowane liczące po kilkadziesiąt osób.

Rozstrzygnęliśmy konkurs na koncepcję
zagospodarowania kina Górnik. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu
przystępujemy teraz do negocjacji na
wykonanie dokumentacji projektowej
„Modernizacji kina Górnik” z firmą,
której koncepcja zajęła pierwsze miejsce w naszym konkursie. Przypominam,
że w maju złożyliśmy wniosek do RPO
WM na zadanie „Rozwój Aktywności
Społeczno - Gospodarczej Obszarów
Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką
Korzeniówką oraz Modernizację Kina Podsumowując, pragnę Państwa jeszGórnik w Szydłowcu.
cze raz zachęcić do udziału w programie lojalnościowym „Mieszkasz w SzySzanowni Państwo, wiele pracy wkła- dłowcu - Kupujesz w Szydłowcu”. Karty
damy w poszerzenie naszej oferty inwe- uprawniające do rabatów na zakupy
stycyjnej. Dążymy, aby w ciągu najbliż- i usługi wydawane są codziennie
szego kwartału gminne tereny inwe- w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
stycyjne zostały powiększone do ok.
6 ha. Prowadzone są także prace nad Nadmieniam również, że Urząd Miejski
zmianą miejscowego planu zagospoda- w Szydłowcu korzysta z aplikacji Alerrowania przestrzennego, dzięki czemu townik.pl, która pozwala zgłaszać wszelgminna oferta inwestycyjna zostanie kie usterki występujące na terenie gminy
powiększona o kolejne grunty, co bezpośrednio do wydziałów merytoryczw sumie da ok. 12 ha, które będziemy nych. Korzystanie z alertownika pozwala
mogli zaoferować inwestorom. Aktual- na skrócenie czasu reakcji, a tym samym
nie opracowywana jest także doku- szybkie rozwiązanie problemu.
mentacja projektowa przedłużenia
ul. Leśnej oraz budowy sieci wodociągo- Na zakończenie życzę wszystkim Pańwej i kanalizacji sanitarnej. Stworzony stwu wspaniałego wypoczynku podzostał dwujęzyczny dział na naszej stro- czas tego lata, zapraszam do śledzenia
nie internetowej dedykowany inwesto- naszych działań i zachęcam do udziału
rom, a w najbliższym czasie zostanie w organizowanych przez nas wydarzeustawiona reklama dotycząca terenów niach na terenie miasta i gminy.
inwestycyjnych przy trasie S -7.
Z wyrazami szacunku
Drodzy Mieszkańcy, już po raz kolejny Burmistrz Szydłowca Artur Ludew
3
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Trwają prace przy zalewie w Szydłowcu

Trwają prace prz y szydłowieckim zalewie – realizacja zadania - zagospodarowanie szydłowieckiego zalewu,
który docelowo będzie miejscem rekreacyjno –wypoczynkowym, atrakcyjnym dla mieszkańców, jak również
odwiedzających Szydłowiec turystów. Inwestycja ta realizowana jest etapami.
Zagospodarowanie terenu wokół zalewu ożywi i uatrakcyjni południową część miasta, co będzie z korzyścią
dla miesz kańców, a także wz bogaci naszą ofertę turystycz ną.

Wizualizacja planowanego zagospodarowania terenu przy zalewie

Nowe miejsca rekreacji w Szydłowcu
Przy drodze ekspresowej S7, przy wiadukcie przy ulicy Kolejowej oraz przy ulicy Jastrzębskiej powstały nowe
miejsca rekreacji, z nasadzoną zielenią. Są ławki, stoliki, urządzenia dla dzieci, przy ul. Jastrzębskiej jest
również boisko ze sztuczną nawierzchnią.

4
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INWESTYCJE

Gminne inwestycje

Trwa przebudowa drogi w Ciechostowicach. Wykonana będzie m.in. nawierzchnia jezdni, umocnienie skarp i dna
rowu płytami chodnikowymi, umocnienie poboczy.

Gmina Sz ydłowiec kontynuuje budowę chodników oraz remonty cząstkowe dróg.

Gmina zagospodarowała teren wokół kapliczek w Wysocku, przy czterech figurkach wykonane zostały opaski
z kostki brukowej.
5
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Gminne inwestycje
Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Łazy
Zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej
w miejscowości Łazy, które wykonał Zakład Usług Budowlanych
„LIS-TEL” z Szydłowca. Zadanie to obejmowało wykonanie:
 nawierzchni zatoki autobusowej z kostki brukowej,
 nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej,
 nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,
 nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych,
umocnienie skarp i dna rowu płytami chodnikowymi, umocnienie poboczy z kruszywa gr. 10 cm.
Wartość robót wynosiła 291.966,10 zł. Zadanie to zostało
sfinansowane ze środków budżetowych gminy Szydłowiec.

Budowa świetlicy w Chustkach
W Chustkach trwa budowa nowej świetlicy wiejskiej.
Aktualnie przyg otowane są szalunki pod fundament.
Inwestycja jest realizowana ze środków gminnych
w ramach fundusz u sołeckiego.

Remont dróg gruntowych
Odbył się odbiór remontu cząstkowego dróg gruntowych na
terenie gminy. Poprzez mechaniczne wyrównanie wyremontowano 69.594 m2 nawierzchni. W celu utwardzenia dróg dostarczono i rozścielano kruszywo drogowe o frakcji od 0 do 31,5mm
w ilości tys ton. Zadanie to kosztowało 68.799,78 zł. Wyremontowana została również droga gminna relacji Świniów – Zastronie – 2.250 m2 , gdzie dostarczono i rozścielano 445 ton kruszywa. Koszt tego zadania to 19.999,75zł. Remonty te zostały
sfinansowane z budżetu gminy.

Zakończono budowę chodnika przy ulicy Zamkowej. Zadanie to realizowali pracownicy Referatu Zarządu Dróg
Urzędu Miejskiego.
6
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Gminne inwestycje
Budowa drugiego lokalu
socjalnego przy ul. Piaskowej w Szydłowcu.
Zakończ yły się prace prz y budowie
budynku socjalneg o prz y ul. Piaskowej. Budowa była realiz owana
z g odnie
z
harmonog ramem
w trzech etapach podzielonych na
rok 2015/ 2016/2017. Do zamieszkania oddane zostanie osiem mieszkań wraz z pomieszczeniami gospodarczymi.
Wraz z początkiem wakacji rozpoczął
się remont w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu. W salach zajęciowych, magazynach i bloku administracyjnym zostanie wymieniona podłoga. Miejsce starych wykładzin zajmą nowe, estetyczne i łatwe do utrzymania w czystości
panele. Wyremontowana będzie instalacja odgromowa. Zakres prac przewiduje również wymianę oświetlenia
awaryjnego oraz montaż głównego
wyłącznika prądu. Ponadto placówka
będzie miała zakupione nowe wyposażenie: dywany, stoliki i krzesła. Koszt
wykonania ww. prac oraz zakupów
wyniesie ok. 76. 700,00 zł.

Remont w przedszkolu

Nowy sprzęt gaśniczy w straży
30 czerwca Burmistrz Szydłowca Artur Ludew przekazał dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej nowy sprzęt gaśniczy.
Jednostka została doposażona w osiem węży tłocznych i dwie sztuki
hydronetek plecakowych. Druhowie dziękując za doposażenie, wyrazili przekonanie, że nowy sprzęt usprawni pracę straży.

W budynku Zespołu
Szkół im. BP. Jana
Chrapka w Majdowie
zostały założone folie
p rz ec i w s ł on ec z n e.
Zadanie to zostało
wykonane w ramach
funduszu sołeckiego.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu zakończyła I etap prac wykaszania trawy
wzdłuż brzegów rzeki Korzeniów ki. Pr ace
zostały wykonane na odcinku blisko 2,5 km.

7
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Absolutorium dla Burmistrza Szydłowca

12 czerwca br. odbyła się sesja
Rady Miejskiej na której radni
podjęli jedną z najważniejszych
uchwał udzielając Burmistrzowi
Szydłowca Arturowi Ludwowi absolutorium. Zanim radni przystąpili do
głosowania, Burmistrz przedstawił
sprawozdanie z działalności za 2016r.
Następnie Skarbnik Gminy Iwona
Czarnota przedłożyła szczegółowe
sprawozdanie z wykonania budżetu
wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego oraz sprawozdanie
finansowe za 2016 rok.
Budżet Gminy Szydłowiec na
rok 2016 został uchwalony w dniu 30
grudnia 2015 r. W trakcie roku budżet
ten uległ wielu zmianom i korektom.
Zwiększono planowane dochody
o kwotę 13 168 598 zł oraz planowane wydatki o kwotę 13 292 882 zł.
Wykonanie dochodów budżetowych
za 2016 roku wynosi 65 040 558,95zł,
co stanowi ok. 98,41 % założonego
planu dochodów w tym: dochody
bieżące wykonano w 98,6 % założonego planu, a dochody majątkowe
wykonano w 88,38 %. Wydatki budżetowe w 2016 roku zrealizowano w 62
558 815, 63 zł, co stanowi 95,31%
planu. Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowiły wydatki
poniesione na oświatę – 37,2 % i na
pomoc społeczną – 35,1%.
W roku 2016 kontynuowano realizację przedsięwzięć w ramach funduszu
sołeckiego i zrealizowano wydatki
w 99%. Było to największe wykonanie
od czasu podjęcia decyzji o wyodrębnieniu z budżetu gminy środków
8

na fundusz sołecki.
W 2016 roku z budżetu gminy przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych dotacje w wysokości
2 516 304,11 zł., tj. 99,8 % planowanych dotacji. Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej radny Adam Pietras poinformował zebranych, że Komisja
Rewizyjna po analizie przedłożonych
sprawozdań stwierdziła, iż są one
kompletne, rzetelne i przejrzyste,
a dane zawarte w przedstawionym
sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu gminy za 2016 rok są
zgodne ze sprawozdaniem finansowym oraz z uchwałą budżetową na
2016 rok. W związku z powyższym
Komisja Rewizyjna pozytywnie i bez
uwag oceniła wykonanie budżetu za
2016 rok, co dało podstawę do wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi
absolutorium. Również Komisja
Budżetu wydała pozytywną opinię
w sprawie wykonania budżetu za
2016 r. i sprawozdania Burmistrza.
W dyskusji poprzedzającej głosowanie przewodnicząca Komisji Budżetu

radna Dorota Jakubczyk podkreśliła, że
budżet był przygotowany racjonalnie,
a właściwe wyważenie przychodów
i wydatków pozwoliło na jego wykonanie w ponad 98%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Przewodnicząca podziękowała za pracę Burmistrzowi, Pani
Skarbnik oraz pracownikom Urzędu
i jednostek gminnych, a także sołtysom. Głosowanie w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Szydłowca absolutorium
poprzedzone było przedstawieniem
opinii RIO. Pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu odczytał
wiceprzewodniczący Rady
Marek
Plewa. Również pozytywną opinię RIO
o wniosku Komisji Rewizyjnej przedstawił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Józef Jarosiński.
Po głosowaniu był czas na gratulacje
dla Burmistrza Artura Ludwa oraz
Skarbnik Iwony Czarnoty, które składali
zgromadzeni, m.in: sołtysi, dyrektorzy
placówek oświatowych oraz radni.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek
Artur Koniarczyk dając wyrazy uznania
i doceniając działania podejmowane
przez władze miasta, podziękował
wszystkim pracownikom samorządu
gminnego oraz jednostek gminnych
i sołtysom. Burmistrz Szydłowca Artur
Ludew w swoim wystąpieniu wyraził
wdzięczność za absolutorium zaznaczając, że pracowało na to wiele osób,
którym serdecznie podziękował. Mówił
również, że otrzymanie absolutorium
cieszy, ale jest to tylko jeden z kolejnych kroków do wykonania i należy
przede wszystkim pamiętać o tym, jak
wiele jest jeszcze do zrobienia i skoncentrować się na tym, co przed nami.
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Dofinansowanie letniego wypoczynku

24 maja Burmistrz Szydłowca Artur
Ludew wręczył przedstawicielom lokalnych organizacji pozarządowych,
umowy na realizację zadań publicznych w 2017 roku: „Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji przez seniorów z Gminy Szydłowiec” oraz „Zorganizowanie
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”.
Dotację na realizację zadania pn.
„Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji przez
seniorów z Gminy Szydłowiec” otrzymały organizacje:
- Stowarzyszenie „Spokojna Jesień
Życia”, Szydłowiec
- Stowarzyszenie
Szydłowiecki
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku,
Szydłowiec
- Polski Związek Emerytów, Rencistów

i Inwalidów, Szydłowiec
- Stowarzyszenie „Nasza Wieś”, Sadek
- Stowarzyszenie Klub Seniora - Zamek
- Stowarzyszenie „Szydłowieckie Pasjonatki”, Szydłowiec
Dotację na realizację zadania pn.
„Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec” otrzymały organizacje:
- Klub Sportowy „PROGRES” w Sadku
- Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN” Szydłowiec
- Stowarzyszenie Klub Sportowy KickBoxingu „Viktoria” Szydłowiec
- Parafialny Zespół „CARITAS”
- Klub Sportowy „Akademia Piłkarska
Szydłowiec”
- Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie
- FUNDACJA PRO EDU CADIS Szydłowiec
Stowarzyszenie
Projektoriat
Szydłowiec

- UKS „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej
- Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia N.M.P. Szydłówek
- Rodzinna Akademia Sportu Szydłówek
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe
- Stowarzyszenie „MUSHIN” Sadek
- UKS OLIMP Szydłowiec
- UKS „SPARTAKUS” przy PG Nr 1
i PSP Nr 2 w Szydłowcu
- Klub Sportowy ALTERNATYWA
Szydłowiec
- Stowarzyszenie „Akademia Zabawy”
Wilcza Wola
- UKS „KORONA” Szydłowiec
- Fundacja Inicjatyw Medialno - Kulturowych STREFA JP2 Szydłowiec
- OSP w Woli Korzeniowej
Dotacje pomagają dzieciom i młodzieży, a także seniorom z gminy
Szydłowiec ciekawie i aktywnie
spędzić wakacje.

Szydłowieccy seniorzy już po wakacjach
W tym roku członkowie stowarzyszenie „Spokojna Jesień Życia” wyjechali w lipcu nad morze. Podczas wycieczki
seniorzy zwiedzili również Sanktuarium Maryjne w Licheniu.
Członkowie zespołu „Fantazja” wygrali również nagrodę publiczności w Regionalnym Konkursie Pieśni, Tańca
i Muzyki Ludowej w ramach XI Letnich Spotkań z Folklorem w Koszalinie.
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WYWIADY

Wywiad z Radnym Rady Miejskiej Pawłem Surdym

Na dobry początek naszej rozmowy
proszę przedstawić się czytelnikom
i powiedzieć kilka zdań o sobie,
wykształcenie, hobby, talenty, może
pasje...
- Ukończyłem Technikum Technologii
Drewna o specjalizacji meblarstwo
w Szydłowcu oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Posiadam więc zawód technologa
drewna oraz nauczyciela wychowania fizycznego, w którym obecnie
pracuje. Moją pasją jest szeroko
rozumiany sport, lubię kolarstwo,
pływanie, lekkoatletykę i gry zespołowe. Nie jest to dla nikogo tajemnicą,
że najwięcej serca mam jednak do
sportów walki. Swoją pasję realizuję
m.in. poprzez prowadzenia treningów w lokalnym klubie Kickboxingu
Viktoria Szydłowiec. W tej dyscyplinie
sportu przed laty dwukrotnie zostałem Mistrzem Polski. Próbowałem
również swoich sił jako kaskader filmowy. Zagrałem w takich produkcjach jak: „Czas Honoru”, „Róża”,
„Drogówka” i „Uwolnić Bobra”. Pracę
na planie filmowym traktuję jak
bardzo ciekawą przygodę, to prawdziwe oderwanie się od codzienności
i takie osobliwe hobby. Od 2014 roku
pracuję w samorządzie gminnym
jako radny Rady Miejskiej.
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Jest Pan już za półmetkiem swojej
pierwszej kadencji jako radny Gminy
Szydłowiec, co przez ten czas pracy
w samorządzie pozytywnie Pana
zaskoczyło?
- Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony pracą radnych, z którymi mam
okazję współpracować oraz pracą
burmistrza. Podoba mi się to, że dla
w/w grupy najważniejsze są potrzeby
mieszkańców i dobro naszej gminy.
Mam tutaj na myśli wszystkie działania podejmowane przez samorząd
gminny zmierzające do tego, by
w naszej gminie żyło się lepiej,
bezpieczniej i bardziej komfortowo
- budowa nowych ulic, chodników,
kanalizacji, place zabaw, poprawa
warunków mieszkaniowych w budynkach socjalnych, to tylko niektóre
z podejmowanych działań. Podoba
mi się to, że samorząd gminny otwarty jest na potrzeby wszystkich mieszkańców naszej gminy, zarówno tych
w wieku senioralnym, jak również
dzieci i młodzieży. Przykładem takich
działań są uchwały dotyczące stypendiów oraz dotacji dla stowarzyszeń
i klubów sportowych. To daje większe
możliwości rozwoju naszej młodzieży.
Cieszą mnie bardzo działania obecnej
władzy zmierzające do poprawy
infrastruktury sportowej w naszej
gminy. Przede wszystkim prace przy
zalewie które, po wielu latach mają
za zadanie przywrócić dobrą passę
tego miejsca.
A co było, a może nadal jest najtrudniejsze w pracy samorządowca Gminy Szydłowiec?
- Praca samorządowca jest sztuką
kompromisu i właśnie o ten kompromis jest bardzo ciężko.
- Pracuje Pan w dwóch Komisjach
Rady Miejskiej, czy jest coś w pracy
samorządu co chciałby Pan zmienić,
może jakiś nowy podział zadań albo
obowiązków?
- Jestem członkiem Komisji Edukacji,
w której jestem wiceprzewodniczą-

cym, pracuję również w Komisji
Rewizyjnej. Zanim zostałem radnym miałem inne wyobrażenia na
temat pracy w samorządzie.
Myślałem, że grupa 15 radnych nie
jest podzielona i robi wszystko dla
dobra gmin. Niestety rada nie stanowi w 100% zgranego zespołu,
dla którego najważniejsze są działania podejmowane z myślą
przede wszystkim o mieszkańcach.
Nie wyobrażałem sobie, że
na poziomie samorządu gminnego
mogą istnieć tak mocno zarysowane podziały. Jestem przekonany,
że dużo więcej pozytywnych rzeczy
można by zrobić, gdyby te podziały
nie występowały. Zdaje sobie sprawę, że każdy z radnych jest indywidualnością i nie musimy się zgadzać w każdej kwestii. Zapewne
jednak dużo łatwiej by nam się
pracowało, gdybyśmy wszyscy
siadali do rozmów i wspólnie wypracowywali kompromis, o którym
wcześniej już wspominałem. Jeśli
chodzi o pracę rady, to wydaje mi
się, że można by wyłonić poszczególnych członków komisji i przydzielić im indywidualne, bardzo
konkretne zadania zgodne z kompetencjami i zainteresowaniami.
Jakie zadania stojące przed samorządem Szydłowca uważa Pan za
najważniejsze?
- Bardzo ważnym tematem jest
remont szkół i placówek oświatowych, bo dobro uczniów to sprawa
priorytetowa. Również ważne są
remonty nawierzchni dróg i chodników oraz budowa nowych dróg.
Nie ukrywam, że szczególnie mnie
cieszy
modernizacja
zalewu.
Ponad 30 lat mieszkałem na
Osiedlu nad Zalewem i pamiętam
czasy, kiedy nasz zalew tętnił
życiem. Wiem, że nie jestem odosobniony w swoich marzeniach
o przywróceniu świetności temu
miejscu. Oblegana jest hala sportowa - to świadczy o tym, że jest
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potrzeba rozbudowy infrastruktury sportowej w Szydłowcu.
Myślę, że przydałaby się jeszcze
jedna, pełnowymiarowa hala
sportowa, no ale nie da się zrobić wszystkiego jednocześnie.
Borykamy się również z takim
istotnym problem, jak bezrobocie, dlatego uważam, że samorząd powinien pochylić się nad
tą sprawą. Gmina prowadzi
obecnie działania w celu ożywienia strefy przemysłowej i pozyskania inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy i to również jest bardzo ważne zadanie,
jakim się zajmujemy.
Wdrażany jest projekt rozwoju
turystyki w naszej gminie. Jak
Pan zachęciłby turystów do odwiedzenia Szydłowca i okolic,
co warto zobaczyć, co warto
spróbować?
- Mamy w Szydłowcu wiele pięknych miejsc, które warto zobaczyć. Uważam, że to trafiony
pomysł, aby po mieście oprowadzali turystów młodzi ludzie
z bogatą wiedzą o naszej historii
i zabytkach. Z pewnością warto
odwiedzić szydłowiecką farę,
zamek i ratusz. Szydłowiec ma
także kamieniołomy, dwa zabytkowe cmentarze, górę trzech
krzyży i wiele miejsc pamięci
narodowej przy których, choć na
chwilę warto się zatrzymać.
W przewidywalnej przyszłości,
kolejnym bardzo atrakcyjnym
miejscem będzie szydłowiecki
zalew. Nie brakuje u nas również
miejsc gdzie można smacznie
zjeść, polecam tym bardziej,
że w menu restauracji są tradycyjne lokalne przysmaki. Należy
również dodać że na terenie
naszego miasta i gminy odbywają się liczne imprezy sportowe
i muzyczne, nie brakuje również
urocz ystości
patriotycz nych,
wystaw, plenerów, to wszystko
sprawia, że warto odwiedzać
Szydłowiec.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Wywiad z Sołtysem sołectwa Wysocko
Stanisławem Nowakiem
Jednym z sołectw w gminie Szydłowiec jest Wysocko, położone na północ od
Szydłowca. Dziś w wywiadzie z Sołtysem tej wsi przybliżamy jej obraz: co zostało
zrobione, jakie inwestycje już niedługo będą tam zrealizowane, a także jakie jest
marzenie Sołtysa - Stanisława Nowaka.
na odcinku 600 m, wyłożenie kostką
powierzchni przy czterech figurkach, za co
mieszkańcy serdecznie dziękują burmistrzowi Arturowi Ludwowi, a w najbliższym czasie ma być robiony odcinek drogi
wiejskiej. Ponadto z funduszu sołeckiego
zakupiliśmy urządzenia na plac zabaw dla
dzieci. Wszystkie te inwestycje podnoszą
standard życia mieszkańców naszej
wioski.
Co jest teraz najpilniejsze do wykonania?
Najbardziej pilna w tej chwili jest sprawa
dalszej budowy drogi na wsi.
Jak długo pełni Pan funkcję sołtysa
Wysocka?
Czas szybko płynie, a to już jest moja
piąta kadencja. W pierwszej byłem radnym gminy oraz członkiem zarządu.
Co takiego właściwie robi sołtys?
Wiele rzeczy m.in. zbiera od ludzi podatki, organizuje życie społeczne na wsi,
pomaga w trudnych sytuacjach mieszkańcom, jest łącznikiem między sołectwem, a gminą i jej władzami, składa
wnioski
do burmistrza odnośnie
inwestycji na wsi, współpracuje z radą
sołecką i mieszkańcami.
Proszę powiedzieć coś o sobie i swojej
rodzinie.
Nazywam się Stanisław Nowak, mam
wspaniałą żonę, trójkę dorosłych, usamodzielnionych dzieci – 1 syna i 2 córki,
oraz 3 wnuczków i 1 wnuczkę. Pochodzę
z Krzcięcina, a za żoną przeprowadziłem
się do Wysocka. Mam 65 lat. W latach
80-81 byłem przewodniczącym Solidarności w GS w Szydłowcu, a w latach 8990 członkiem komitetu obywatelskiego
w Szydłowcu. Cechy charakteru? Jestem
szybki, energiczny i nie lubię kłamstwa.
Jakie inwestycje zostały wykonane w
Wysocku podczas aktualnej kadencji?
Jeśli chodzi o inwestycje to były to: całkowita przebudowa linii elektrycznej
na nową, budowa drogi asfaltowej

Jakie marzenia ma Sołtys Wysocka?
Raczej nie jestem marzycielem, patrzę na
sprawy zawsze bardzo realnie. W tym
roku mają być budowane przydomowe
oczyszczalnie ścieków, a moim marzeniem jest całkowite skanalizowanie wsi
oraz ułożenie chodników.
Jak układa się współpraca między
Panem a Radą Sołecką oraz gminą
Szydłowiec?
Współpraca między mną a Radą Sołecką i
mieszkańcami wsi układa się bardzo dobrze. Wieś jest spokojna, a ludzie pogodni. Niestety jednak mieszkańcy Wysocka
stracili zaufanie do samorządu przez niewypełnienie obietnic przez poprzednich
włodarzy. Ludzie do dziś nie mogą wybaczyć likwidacji szkoły w Wysocku. Obecny
Burmistrz odbudowuje to zaufanie,
a współpraca z gminą układa się o wiele
lepiej niż w poprzednich kadencjach.
Mieszkańcy Wysocka cieszą się, że teraz
Burmistrz Artur Ludew ruszył sprawę
szkoły, wydzierżawił budynek i reaktywowana będzie w niej znowu nauka.
Jestem sołtysem bo…..
Ludzie mnie wybrali, a ja bardzo lubię
pełnić funkcję sołtysa, załatwiać te
wszystkie sprawy w urzędzie, czuję się
wtedy doceniony i potrzebny, a mimo
wieku jestem cały czas w ruchu i między
ludźmi.
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Można odpracować zadłużenie!
W celu umożliwienia mieszkańcom spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących zasób Gminy
Szydłowiec, Burmistrz Szydłowca stosownym zarządzeniem wprowadził
tzw. formę świadczenia
rzeczowego, czyli możliwość odpracowania długu.
W trosce o to, aby mieszkańcy
mieli możliwość w łatwy i szybki
sposób reagować na sytuacje
awaryjne i kryz ysowe decyzją Burmistrza Szydłowca został uruchomiony telefon interwencyjny 600223-615. Pod podany numer moż na zgłaszać m.in. awarię sieci wodociągowej, ciepłowniczej cz y
kanalizacyjnej, interwencje w zakresie oświetlenia uliczneg o cz y
też stanu dróg publicz nych. Pod
numer 600-223-615 można dzwonić codziennie, przez całą dobę.

Przedmiotem świadczenia rzeczowego
mogą być prace porządkowe, usługowe, remontowo- budowlane oraz pomocnicze prace administracyjne świadczone na rzecz Gminy. Spłata zadłużenia w formie pracy będzie dokonywana
na podstawie umowy zawartej
z Gminą na wniosek dłużnika.

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

Hospicjum domowe
– nieodpłatna opieka

Lokal do wynajęcia

Przypominamy również, że
od marca mieszkańcy gminy
Szydłowiec mogą korzystać
z alertownika.
To nowoczesna i darmowa aplikacja, która pozwala w łatwy i szybki
sposób zgłaszać odpowiednim
wydz iałom Urzędu Miejskieg o
swoje inicjatywy oraz najbardziej
palące problemy z naszeg o bezpośredniego otoczenia, np. uszkodzenia nawierzchni dróg, awarie
czy dz ikie wysypiska.
Każde wysłane przez mieszkańca
zgłoszenie trafia bez pośrednio
do jednostki obsługującej dany
problem i zostaje przez nią rozpatrzone. Miesz kaniec z ostaje powiadomiony o każdej z mianie statusu swojego zgłoszenia. Dzięki
aplikacji użytkownicy otrzymują
ostrzeżenia
oraz wiadomości
dotyczące wydarzeń sportowych
czy
kulturalnych,
informacje
o nowych inwestycjach.
Pobierz
Aplikację!
Wystarcz y
wpisać w przeglądarce internetowej w smartfonie lub tablecie
adres: alerto wnik.pl.
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W Szydłowcu działa refundowane przez
NFZ Centrum Domowej Opieki Medycznej. Centrum świadczy usługi z zakresu
opieki paliatywno- hospicyjnej pacjentom ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Opieka obejmuje nie tylko
chorych w ostatnim stadium choroby,
lecz również na samym początku leczenia. Osobami chorymi zajmuje się
wykwalifikowany personel, w którego
skład wchodzą lekarze, pielęgniarki,
psycholog i rehabilitant. Centrum dysponuje także aparaturą i sprzętem medycznym, które mogą bezpłatnie wypożyczać chorzy z odpowiednimi zaleceniami lekarskimi. Pacjent Centrum ma zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną
bez konieczności opuszczania swojego
domu lub mieszkania.
Zgłoszenia przyjmuje biuro Centrum,
znajdujące się w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 202 (dom towarowy) czynne
poniedziałki, środy i piątki w godz.
11.00 - 13.00. Możliwy jest także kontakt
telefoniczny pod numerem 606 757 326.

Operator
Międzygminnej
Strefy
Aktywności Gospodarczej w Szydłowcu - Ciepłownia Miejska Sp. z o. o.
posiada do wynajęcia pomieszczenie
biurowe w Inkubatorze Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora
w Szydłowcu przy ul. Kolejowej.

Informujemy, że operator oferuje
użyczenie pomieszczenia bez opłaty
czynszowej, wynajmujący pokrywa
jedynie koszty użytkowania (energia
elektryczna, woda, odpady komunalne). Kontakt pod numerem tel.
607 661 614.
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28 maja w Wysokiej odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające żołnierzy Armii Krajowej
z oddziałów „Rozłoga” i „Roberta” .

Obchody rozpoczęły się w Ciepłej
przy obelisku, poświęconym pamięci
13 zamordowanych w czasie wojny
żołnierzy oraz cywilów z tej wsi.
Historię tych tragicznych wydarzeń
opowiedziała Teresa Romaszewska
– członek Światowego Związku AK
Koło Szydłowiec.
Hołd poległym oddała młodzież
szkolna, przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańcy i samorządowcy:
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk, Radna Rady
Miejskiej Agnieszka Ślizak, Wicestarosta Powiatu Szydłowieckiego

Adam Włoskiewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Janina Bodo, Wójt
Gminy Orońsko Henryk Nosowski.
Następnie zgromadzeni goście i poczty
sztandarowe udali się na cmentarz
parafialny w Wysokiej, gdzie złożono
kwiaty i zapalono znicze na grobach
żołnierzy, a wyjątkowego nastroju zadumy i refleksji nadał utwór „Cisza”,
odegrany przez trębaczkę z Miejskiej
Orkiestry Dętej. O godzinie 12.00
w kościele pw. św. Mikołaja w Wysokiej odbyła się msza święta, której
przewodniczył administrator tamtejszej parafii ks. Paweł Bukała.
Na
zakończenie
uroczystości,

w Publicznej Szkole Podstawowej
w Wysokiej, złożono kwiaty pod
tablicą patrona szkoły, a uczniowie
przedstawili program artystyczny
pt. "Mówię do Ciebie po latach
milczenia".
W 73 rocznicę bohaterskiej śmierci
żołnierzy AK z oddziałów „Rozłoga”
i „Roberta” Srebrnym Medalem za
Zasługi dla Obronności Kraju nadawanym przez Antoniego Macierewicza Ministra Obrony Narodowej
zostali odznaczeni członkowie
szydłowieckiego
koła
ŚZŻAK:
st. sierż. Marek Janczyk oraz kpr.
Janusz Barszcz.

Nowe kwiaty w mieście
Trwa sadzenie kwiatów w mieście. 3 czerwca wspólnie z mieszkańcami zasadziliśmy kwiaty na Skwerze Józefa
Piłsudskiego i w Parku Niepodległości. Sadzenie kwiatów nie zakończyło się na wspólnej akcji, do której Urząd Miejski zapraszał wszystkich mieszkańców. Niedawno pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej zasadzili kwiaty
przed szydłowieckim zamkiem, parkingu przy ul. Kolejowej, na Rondzie Solidarności, oraz na Rynku i Skwerze Staromiejskim. Będzie pięknie i kolorowo - łącznie nasadzonych zostanie około 8000 kwiatów.
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W dniach 2 i 3 maja świętowaliśmy tegoroczne, XV Szydłowieckie Zygmunty, których organizatorami byli
Urząd Miejski w Szydłowcu i Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek.
2 maja od samego rana na Rynku Wielkim trwał kiermasz rękodzieła i twórczości ludowej połączony z odpustem parafialnym. O godz. 12.00 odprawiona została uroczysta suma, z udziałem księży
z całego dekanatu szydłowieckiego, samorządowców miasta i powiatu szydłowieckiego, samorządowców z Beynes
(Francja) i Turdy (Rumunia), pocztów
sztandarowych oraz parafian.
Po mszy, odegraniem hejnału Szydłowca
przez trębaczy z Miejskiej Orkiestry
Dętej, oficjalnie rozpoczęliśmy tegoroczne
świętowanie. XV Szydłowieckie Zygmunty
otworzył Burmistrz Szydłowca Artur
Ludew, który w swoim przemówieniu
podkreślił, że Szydłowiec to piękne i wyjątkowe miasto, że nie ma takiego drugiego i że razem pracujemy nad tym, aby
żyło nam się coraz lepiej, a turyści coraz
chętniej nas odwiedzali. W otwarciu
uczestniczyły delegacje z miast partnerskich: francuskiego Beynes i rumuńskiej
Turdy. Zarówno Burmistrz Beynes, jak
i Radny z Turdy wyrazili swoje zadowolenie z pobytu w Szydłowcu oraz ogromną
sympatię do naszego miasta i mieszkańców.
Po południu, z okazji Dnia Flagi na scenie
pojawiły się zespoły: Zjednoczony
Ursynów oraz Tadek – Tadeusz Polkowski, grające rap o zabarwieniu patriotycznym. Pierwszy dzień Zygmuntów zakończył się koncertami zespołów: Black
Radio oraz gwiazdą wieczoru - Poparzeni
Kawą Trzy. Zespół znany z utworów
m.in. „Byłaś dla mnie wszystkim”, czy
„Kawałek do tańca” zgromadził na
szydłowieckim rynku tłumy mieszkańców i gości z okolicznych miejscowości.
Po koncercie panowie z zespołu, w skład
którego wchodzą: Roman Osica, Krzysztof Zasada, Marian Hilla, Wojciech Jagielski, Mariusz Gierszewski, Krzysztof
Tomaszewski, Jacek Kret, pozowali do
zdjęć i dawali autografy. W trakcie trwania koncertów bardzo chętnie korzystano z darmowej fotobudki, gdzie wykonywano pamiątkowe zdjęcia z obchodów
tegorocznych dni miasta.
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Tradycyjnie już, do wspólnego zdjęcia zaprosiliśmy Panów o imieniu
Zygmunt, którym imieninowe życzenia złożyli Burmistrz Artur Ludew i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk. Swoje imieniny na
szydłowieckim rynku świętowali: Zygmunt Stefański, Zygmunt Matla,
Zygmunt Karpeta, Zymunt Dulęba, Zygmunt Janka, Zygmunt Herka,
Zygmunt Stępień, Zygmunt Sokołowski, Zygmunt Zawisza, Zygmunt Śliwa,
Zygmunt Bilski, Zygmunt Majewski.

Otwarcie obchodów dni miasta, było też okazją do wręczenia młodym ludziom z naszej gminy, certyfikatów ukończenia kursu przewodnika turystycznego po Szydłowcu. Certyfikaty otrzymali: Wiktoria Kruk, Justyna
Gruszczyńska, Patrycja Basiak, Mateusz Vesely, Aleksandra Cieloch, Jacek
Jóźwik, Agnieszka Parszewska, Aleksandra Sztachera, Zuzanna Ślusarczyk,
Jacek Barszcz, Wiktoria Nowocień, Julia Bialik, Natalia Gawor.
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Sponsorami Szydłowieckich Zygmuntów byli: firma Trend Group, Ciepłownia Miejska Sp. z o. o. w Szydłowcu, Manor House
SPA Pałac Odrowążów, siłownia Hangar Pm, Południowo -Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział Szydłowiec,
Platinium Fitness, restauracja Cafe & Restaurant Zamek, Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno, Teatr Powszechny im. Jana
Kochanowskiego w Radomiu, Centrum Rozrywki MK Bowling, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu.
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W drugim dniu Zygmuntów pod
pomnikiem Tadeusza Kościuszki
odbyły się obchody upamiętniające
uchwalenie Konstytucji 3 Maja, a tuż
po nich uroczysta msza św. za Ojczyznę w kościele św. Zygmunta
w Szydłowcu z udziałem Miejskiej
Orkiestry Dętej pod batutą Henryka
Kapturskiego.
Z okazji 226 rocznicy Uchwalenia
Konstytucji, od godziny 9.00 na boisku „Orlik 2012” odbywał się IX Szydłowiecki Turniej Piłki Nożnej,
a o godz. 14.00 sprzed hotelu „Pod
Dębem” wystartował IV Bieg Zygmuntów. Łącznie w rywalizacji wzięło
udział 72 biegaczy, każdy otrzymał
pamiątkową koszulkę oraz medal.
W kategorii mężczyzn, jako pierwszy
na metę dotarł Andrzej Starzyński
z Klementowic, drugie miejsce zajął
Łukasz Woźniak ze Strawczyna,
natomiast trzecie miejsce wywalczył
Rafał Lewocha z Jastrzębia. W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła
Wioletta Jaśkowska z Mniowa, drugie
- Anna Skrzypek z Szydłowca, natomiast trzecią kobietą na mecie była
Sylwia
Szymkiewicz.
Naczelnik
Wydziału Informacji i Promocji Justyna Jezierska wręczyła zwycięzcom
puchary oraz nagrody finansowe.
W biegu wyróżniony został również
najlepszy zawodnik z terenu gminy
Szydłowiec – Tomasz Orman.
W trzeciomajowe popołudnie zaprezentowały się uczennice Pracowni
PIANO: Klaudia Pielas, Natalia Sitkowska, Sonia Łyżwa, Zuzia Nowakowska,
Małgosia Sowińska, Wiktoria Witkowska, Julia Kosno, Ola Motyka, Wiktoria
Bujnicka, Ola Wnuczek, Natalia Przygodzka, Karina Czarnota, Natalia
Bielecka, Natalia Sokołowska, Kasia
Bednarczyk.
Z układami tanecznymi wystąpiła Grupa Taneczna Dance Project oraz Formacja Mini Flash 2. Szydłowiecka publiczność miała również okazję wysłuchać recitalu Anny Bębenek, a na zakończenie zaśpiewał Darek Bernatek.
Zabawę dla najmłodszych, zapewniły
darmowe, dmuchane zjeżdżalnie. Cieszyły się one bardzo dużą popularnością, dzieci z chęcią z nich korzystały do
późnych godzin popołudniowych.
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Delegacja z partnerskiego miasta Bey nes również złożyła kwiaty podczas obchodów

Start IV Biegu Zygmuntów na Rynku Wielkim

Start IV Biegu Zygmuntów na Rynku Wielkim

Zabawę dla najmłodszych, zapewniły darmowe, dmuchane zjeżdżalnie.
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1 czerwca, w Szydłowcu było radośnie
i kolorowo, bowiem inicjatywę przejęli
najmłodsi mieszkańcy naszego miasta,
którzy przybyli pod szydłowiecki
ratusz, aby wspólnie bawić się z okazji
Dnia Dziecka oraz Szydłowieckich Dni
Profilaktyki.
Już o godz. 10.00 odebrali od Burmistrza Artura Ludwa klucze do bram
Szydłowca, a potem oddali się radosnej zabawie, której życzyli im
Burmistrz oraz Starosta Szydłowiecki
Włodzimierz Górlicki.
Występy artystyczne, dmuchana zjeżdżalnia, spotkanie z „bajkowym”
królem Julianem, pokazy sprzętu policyjnego i strażackiego, malowanie
twarzy to tylko część atrakcji, które
wypełniły czas dzieciom oraz ich opiekunom. To radosne spotkanie stało się
też okazją do wręczenia nagród wyróżnień uczestnikom Przeglądu Plastycznego dla dzieci z szydłowieckich placówek oświatowych oraz Przeglądu
Tanecznego dla gimnazjalistów z terenu całego Powiatu Szydłowieckiego.
O nagrody i atrakcje podczas tego
wyjątkowego dnia zadbali organizatorzy: Burmistrz Szydłowca Artur Ludew,
SCK – Zamek, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu, Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wójtowie gmin Powiatu
Szydłowieckiego.
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Mazowieckie obchody Dnia Strażaka
Mazowieckie obchody Dnia Strażaka odbyły się w tym roku w Szydłowcu.
Uroczystości były połączone z jubileuszem 25-lecia Państwowej Straży
Pożarnej oraz nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Szydłowcu.
Obchody zainaugurowała msza odprawiona w szydłowieckiej farze z udziałem pocztów sztandarowych i Miejskiej
Orkiestry Dętej.
Po eucharystii na szydłowieckim rynku
odbył się apel. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości odbierał st. bryg.
Andrzej Oklesiński - dyrektor Biura
Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak na ceremoniał
strażacki przystało, odbył się przegląd
pododdziałów oraz podniesienie flagi
państwowej i odśpiewanie Hymnu.
W związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce 25 maja br.
w Białymstoku, minutą ciszy uczczono
strażaków, którzy zginęli w czasie akcji
gaszenia pożaru.
Przybyłych gości wśród których byli:
st. bryg. Jan Tajduś - Dyrektor Biura
Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP,
bryg. Tomasz Kołodziejczyk - Dyrektor
Biura Współpracy Międzynarodowej
KG PSP, st. bryg. Jarosław Kurek Mazowiecki Komendant Wojewódzki
PSP, st. bryg. Bogdan Łasica - Zastępca
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Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nadbryg. Paweł Kępka Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, bryg.
Krzysztof Banaszek - Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządów wojewódzkich, powiatowych
oraz gminnych, oficjalnie powitał,
st. bryg. Jarosław Kurek Mazowiecki
Komendant Wojewódzki PSP.
Podniosłym momentem uroczystości
była ceremonia poświęcenia i nadania
sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.
W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sztandar Komendzie
wręczył st. bryg. Andrzej Oklesiński
przedstawiciel Komendanta Głównego
PSP na ręce bryg. Krzysztofa Banaszka
Komendanta
Powiatowego
PSP
w Szydłowcu.
Obchody Mazowieckiego Dnia Strażaka
były doskonałą okolicznością do wręczenia odznaczeń, nagród i wyróżnień oraz
awansów na wyższe stopnie służbowe.

Ważnym punktem uroczystości było
także włączenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szydłowcu do krajowego
systemu
ratowniczo-gaśniczego.
Przyznano również honorowe wyróżnienie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przysusze z okazji 100-lecia funkcjonowania tej jednostki.
Podziękowania dla strażaków za ich
służbę na rzecz ochrony życia i mienia
złożyli przedstawiciele naszej gminy
- Burmistrz Szydłowca Artur Ludew
i Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk, wręczając na
ręce Komendanta Banaszka ozdobny
topór strażacki. Obchody zakończyła
defilada pododdziałów strażackich
oraz zabytkowych samochodów
pożarniczych.
W
godzinach
popołudniowych
w Parku Radziwiłłowskim odbył się
piknik strażacki, podczas którego
mieszkańcy mogli zapoznać się ze
sprzętem pożarniczym, a także
uczestniczyli w konkurencjach przygotowanych przez strażaków.

WYDARZENIA
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Szydłowieckie Wianki
23 czerwca po raz kolejny odbyły się wianki - święto ognia, wody, urodzaju,
płodności, miłości i radości.

VI Festiwal Dance i Disco Polo

Piknik Folklorystyczny
Szydłowieckim seniorom nie brakuje
wigoru i chęci do działania. 21 maja na
Rynku zorganizowali piknik pod hasłem
Seniorzy dla miasta. Organizatorem
imprezy było Stowarzyszenie Emerytów
"Spokojna Jesień Życia".
W otwarciu spotkania uczestniczyli
przedstawiciele samorządu gminy i powiatu: starosta szydłowiecki Włodzi-

mierz Górlicki, burmistrz Szydłowca
Artur Ludew, przewodniczący Rady
Miejskiej Marek Artur Koniarczyk, którzy gratulowali inicjatywy i życzyli zgromadzonym udanej zabawy. Na scenie
zaprezentowały się zespoły: Broniowianki z Broniowa, Pawłowianki z Pawłowa, Kumosie z Sadku, Gawędowie
z Wysokiej, Niezapominajki ze Zbijowa

Muzyczną biesiadę rozpoczęła Miejska
Orkiestra Dęta pod batutą Henryka Kapturskiego. Z zamkowych krużganków
popłynęły dźwięki znanych przebojów
polskiej i światowej muzyki rozrywkowej. Po muzycznych prezentacjach rodzimych artystów przyszła kolej na gościa specjalnego, Kapelę CIUPAGA. Grupa zaczarowała publiczność niezwykle
energetyczną muzyką etniczną z terenów pogranicza, łączącą brzmienia polskie, ukraińskie, łemkowskie, słowackie,
a nawet bałkańskie. Po koncercie gości,
nad zamkową fosą zrobiło się baśniowo.
A wszystko to za sprawą Teatru Poezji
i Muzyki „U Radziwiłła”, który specjalnie
na ten wieczór przygotował widowisko
pt. „KWIAT JEDNEJ NOCY” w reżyserii
Sławy Lorenc Hanusz.
9 lipca w Szydłowcu, odbyła się szósta
edycja Festiwalu Dance i Disco Polo.
Oficjalnego otwarcia dokonał organizator
Rafał Czubak wspólnie z Burmistrzem
Szydłowca Arturem Ludwem. Na scenie
wystąpiło ponad trzydzieści zespołów
dance i disco polo oraz wykonawców
z różnych części kraju.
Gwiazdą imprezy był zespół Boys oraz
zespół Mirami – żeńskie trio pochodzące
z Ukrainy.
Dużego, Grzybowianki z Grzybowej
Góry, Zespół Fantazja z Szydłowca oraz
Sąsiadeczki z Chustek. Występy porwały do tańca publiczność, która w rytm
muzyki bawiła się do wieczora. Ponadto podczas pikniku Tomasz Jakubowski
z Miejskiej Informacji Turystycznej
poprowadził quiz wiedzy o Szydłowcu,
zwycięzców honorując nagrodami,
opowiadał również wiele ciekawostek
o naszym mieście.

19

SZYDŁO WIEC – informac je z miasta i gminy

KULTURA

XXVI PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH
STYLIZOWANYCH im. JANA DERLETY
11 czerwca br. na dziedzińcu zamkowym
w Szydłowcu odbył się XXVI PRZEGLĄD
KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH im. JANA DERLETY - ogólnopolski przegląd folkloru w kategorii zespołów
folkowych, kapel i zespołów folklorystycznych stylizowanych. Udział w Przeglądzie
wzięło 16 zespołów - 12 zespołów pieśni
i tańca i 4 kapele.
Prezentujące się zespoły oceniało jury
w składzie - Alina Kościółek - Rusin
– choreograf oraz Jerzy Dynia – muzyk,
folkorysta, którzy po obejrzeniu wszystkich prezentacji postanowili przyznać:
I. w kategorii kapel ludowych:
• Dwie równorzędne I nagrody po
1 000 zł każda dla : Zespołu KARCZMARZE z Rzeszowa oraz Kapeli ZPiT Politechniki Warszawskiej
• Dwie równorzędne II nagrody po 500 zł
każda dla: Zespołu NOK PĘD BAND
z Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz
Kapeli ZPiT CHODOWIACY z Miejskiego
Ośrodka Kultury w Siedlcach.
II. W kategorii zespołów folklorystycznych:
• Trzy równorzędne I nagrody po 2 000 zł
każda: Zespołowi Pieśni i Tańca LASOWIACY z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Stalowej Woli, Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca DOLINA DUNAJCA
- Regionalnego Towarzystwa Pieśni i Tańca w Nowym Sączu oraz Zespołowi Pieśni
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i Tańca RESOVIA SALTANS z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
• Dwie II nagrody po 1 500 zł każda dla
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej
CHODOWIACY z Miejskiego Ośrodka
Kultury w Sielcach oraz Zespołu Pieśni
i Tańca PUŁANIE z Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Silczy
z siedzibą w Trzcianie.
• III nagrodę Zespołowi SORBIN z Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.
Ponadto przyznano wyróżnienia:
1. Zespołowi Pieśni i Tańca RZGOWIANIE z Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie za tańce spiskie,
2. Dziecięcemu Zespołowi Ludowemu
PACYNA z Gminnej Biblioteki w Pacynie
za tańce łowickie,
3. Harcerskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca GRZEŚ z Puław za tańce lubelskie
4.
Zespołowi
Folklorystycznemu
ŚLĄZACZEK z Pałacu Młodzieży w Katowicach za tańce śląskie,
5. Zespołowi Pieśni i Tańca Domu

Kultury w Małogoszczu za tańce
własnego regionu.
Na zakończenie przeglądu wystąpili
już poza konkursem nestorzy szydłowieckiego folkloru Państwo Danuta
i Władysław Gawędowie, którzy
przed laty współtworzyli kapelę razem z patronem imprezy Panem
Janem Derletą, Zespół GUZOWIANKI
oraz laureaci jednej z pierwszych nagród – Zespół KARCZMARZE z Rzeszowa.
Zespoły zjechały do Szydłowca
z całej Polski. Publiczność mogła więc
podziwiać różnorodność strojów,
posłuchać gwary z różnych stron,
zobaczyć tańce i posłuchać przyśpiewek. Było radośnie, a śpiew rozbrzmiewał do późnego wieczora. Po
raz kolejny było to wyjątkowe święto
folkloru w profesjonalnym wykonaniu. Ponad czterystu artystów
z różnych stron Polski wystąpiło,
prezentując ludowe pieśni i tańce.
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TURYSTYKA

Projekt turystyczny „Jak smakuje Szydłowiec”

12 maja Burmistrz Szydłowca Artur
Ludew spotkał się z przewodnikami miejskimi, którym wręczył certyfikaty ukończenia kursu, a także z przedsiębiorcami
z branży gastronomicznej, biorącymi
udział w projekcie turystycznym "Jak
smakuje Szydłowiec", którym wręczył
specjalnie przygotowane plakaty i broszury promujące ścieżki i zabytki
Szydłowca, które turyści będą mogli
otrzymać w restauracjach.
Nowa ścieżka gastronomiczno – turystyczna, a także program szkoleniowy
dla młodzieży chcącej zdobyć uprawnienia przewodnika miejskiego ruszyły niedawno z inicjatywy powołanego przez
burmistrza zespołu ds. rozwoju turystyki.
Program opracowany przez zespół
i Wydział Informacji i Promocji będzie
realizowany przez kilka kolejnych lat
i polega na wszechstronnym wykorzystaniu wszystkich atutów i możliwości
Szydłowca do zwiększenia ruchu turystycznego. Jeden z nich to gastronomia
oferująca smaki znane z dzieciństwa i
zdrowe, naturalne potrawy tradycyjnej
kuchni regionalnej. Drugi - otwartość,
entuzjazm i urok osobisty szydłowieckiej
młodzieży, która będzie oprowadzać
turystów po naszym mieście. To pierwsze kroki w bardziej wszechstronnym i
atrakcyjnym udostępnianiu turystom
naszego miasta.
W spotkaniu wzięli także udział naczelnik
Wydziału Informacji i Promocji Urzędu
Miejskiego Justyna Jezierska i przewodniczący zespołu ds. rozwoju turystyki
Krzysztof Prześlakowski.
Na szlaku kulinarnym znalazły się:
Restauracja Motel Ballaton, Zajazd Świerczek,
Restauracja Hotel Iguś, Restauracja Lodownia,
Piwnica Szydłowiecka, Restauracja Hotel Primagor, Restauracja Zamek, Cukiernia Proczka,
Herbaciarnia Faktoria. Jakie przysmaki
serwują lokale można się przekonać odwiedzając każdy z nich, a naprawdę warto.
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Zadania modernizacyjne w zakresie eksploatowanych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonywane przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
W minionym okresie Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu wykonała szereg zadań modernizacyjnych w zakresie eksploatowanych sieci wodociągowych,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Prace wykonane zostały przez pracowników Spółki.
1. Stacja Uzdatniania Wody (SUW)
w Majdowie - remont szachtu, wymiana zasuw (Ciechostowice) koszt 6.200,00 zł,
2. SUW Zdziechów - Renowacja
poszycia zbiorników wody, malowanie, prace naprawcze wewnętrzne
- koszt 10.000,00 zł,
3. SUW Sadek - remont szachtu
studni głębinowej, zakup agregatu
głębinowego do ujęcia wody - koszt
8.500,00 zł
4. Modernizacja przepompowni
ścieków w ul. Narutowicza w Szydłowcu - koszt 7.000,00 zł
5. Szydłowiec - wymiana zasuw koszt. 7.000,00 zł,
6. Rozbudowa sieci wodociągowokanalizacyjnej na terenie Gminy
Szydłowiec -70.000,00 zł,
7. Dostosowanie Systemu Jakości
w Laboratorium badawczym Spółki
do wymogów nowej normy PN-EN

ISO 9001:2015 - (czerwiec - 2017r.)
Laboratorium Spółki od 2011 roku
posiada wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008.
W I półroczu br. przeprowadzano
działania dostosowujące posiadany
system do wymagań nowej normy
ISO 9001:2015. Nowa norma wprowadza rewolucyjne zmiany w podejściu systemowym. Podjęte działania
są niezbędne do efektywnej działalności badawczej, nadzoru zarówno
nad jakością wody pitnej i procesami
jej uzdatniania jak również nad jakością ścieków wprowadzanych do rzeki
i procesem technologicznym ich
oczyszczania.
8. Usługi wykonywane przez Spółkę
w zakresie wod-kan - 53.000,00 zł,
9. Wykonanie monitoringu wizualnego obiektu administracyjno biurowego w Szydłowcu przy ul. Wschodniej
11 (siedziba Spółki),
10. Zakupiono samochód techniczny koszt: 8.100,00 zł,
11. Zakupiono kosiarkę bijakową do
ciągnika wraz z osprzętem hydraulicznym - koszt 13.000,00 zł
12. Opracowanie map wektorowych
do budowy systemu zdalnego monitoringu sieci wodociągowej GIS dla

Kolejne inwestycje Ciepłowni Miejskiej
W ramach przyjętego przez Ciepłownię Miejską wieloletniego programu
modernizacji miejskiego systemu
ciepłowniczego, Ciepłownia Miejska
sp. z o.o. w Szydłowcu przeprowadziła przebudowę kolejnego odcinka
miejskiej sieci ciepłowniczej od parkingu przy ul. Wschodniej (przy
Lewiatanie) w kierunku os. Wschód
i w kierunku os. Zamkowa. Jest to
bardzo ważny punkt rozdzielczy
miejskiej sieci ciepłowniczej, z którego zasilane są dwa największe osiedla Szydłowca. Oba odcinki sieci
przeznaczonej do modernizacji były
w złym stanie technicznym, co ujawniło się w ostatnich dwóch latach
22

pojawianiem się stanów awaryjnych.
Stwarzało to utrudnienia w dostępie
do ciepła i ciepłej wody użytkowej
mieszkańcom osiedla „Wschód”. Były
to ostatnie odcinki magistrali ciepłowniczej wykonanej w technologii kanałowej będące na majątku Spółki. Przebudowa tych odcinków zakończyła
wieloletni proces modernizacji miejskiego systemu sieciowego stanowiącego podstawowy element miejskiego
systemu ciepłowniczego. Szydłowiec
jako jedno z niewielu miast w Polsce
posiada sieci wykonane w 100%
w technologii rur preizolowanych, co
znacznie ogranicza straty ciepła na
przesyle.

obszaru Szydłowca.
Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp.
z o.o. w Szydłowcu planuje w II części br.:
1. Zakup nowego agregatu pompowego do obsługi SUW Majdów,
2. Modernizacja SUW Sadek,
3. Modernizacja przepompowni ścieków w Szydłówku,
4. Modernizacja przepompowni ścieków w Szydłowcu przy ul. Metalowej,
5. Modernizacja przepompowni ścieków w Szydłowcu przy ul. Browarskiej,
6. Opracowanie map wektorowych
do budowy systemu zdalnego monitoringu sieci kanalizacyjnej GIS dla
obszaru Szydłowca,
7. Budowa elektronicznego zabezpieczenia obiektów - system ochrony
obiektów,
8. Zakup nowej mikro-koparki do budowy przyłączy wod-kan i usuwania
awarii przyłączy,
9.
Zakup
nowego
systemu
(oprogramowania) firmowego do
obsługi Spółki,
10. Budowa strukturalnych sieci wewnętrznych w siedzibie Spółki,
11. Wymiana/rozbudowa sprzętu
komputerowego w Spółce,
12. Zakup narzędzi, elektronarzędzi.
Tegoroczne zadanie
obejmowało
przebudowę rurociągów w następującym
zakresie:
1. Z parkingu przy skrzyżowaniu ulic
Wschodniej i Staszica, przejście przez ul.
Wschodnią obok Księgarza, wzdłuż budynku Wschodnia 62 i między budynkami
Wschodnia 62 – 64 do komory rozdzielczej na początku boiska na os Wschód.
2.Od ul. Wschodniej przy Księgarzu przez
przejście między bankiem PKO i szkołą do
ul. Kościuszki, obok budynku Zamkowa 2
do komory rozdzielczej na tyłach budynku
Zamkowa 4. W obrębie os. Zamkowa
nowa sieć prowadzona po trasie istniejącego kanału ciepłowniczego.
Wykonawcą przebudowy układu sieciowego była łódzka firma DOM-TOM
PLUS . Wartość robót modernizacyjnych
wynosi 667747,03 zł.
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Lokalne Centrum Kompetencji
Gmina Szydłowiec zaprasza do
Lokalnego Centrum Kompetencji,
którego
punkt
mieści
się
w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym. Jest to
część projektu M@zowszanie,
realizowanego przez Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
i Agencję Rozwoju Mazowsza.
Celem projektu jest umożliwienie
mieszkańcom Szydłowca swobodnego i bezpłatnego korzystania
z szerokopasmowej sieci internetowej. LCK działa na zasadzie kafejki internetowej, w której korzystać można z komputera i internetu, nauczyć się ich obsługi i poruszania po wirtualnym świecie, jak
również efektywnie wyszukiwać
informacje. Lokalne Centrum

Kompetencji jest
wyposażone
w pięć stanowisk komputerowych,
szerokopasmowy internet, projektor, urządzenie wielofunkcyjne,
aparat fotograficzny oraz drukarkę
3D.
Lokalne Centrum Kompetencji
zaprasza od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 - 16.00 na
pierwszym piętrze Regionalnego
Centrum Biblioteczno- Multimedialnego. W ramach projektu planowane są kursy i szkolenia m.in. z zakresu projektowania i drukowania w
technologii 3D, pisania CV oraz poszukiwania ofert pracy.
Opiekun LCK służy pomocą wszystkim, którzy chcą nabyć lub udoskonalić wiedzę i umiejętności związane z nową technologią.

LGD „Razem na Piaskowcu”
ogłasza nabór wniosków
Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu informuje,
że został ogłoszony nabór wniosków nr 1/2017
o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja
infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD. Zapraszamy na stronę internetową
www.razemnapiaskowcu.pl, gdzie umieszczone są
wszelkie informacje na ten temat.

WYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW
GIMNAZJALNYCH W ZESPOLE
SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II
Rewelacyjnie egzamin gimnazjalny
w Publicznym Gimnazjum nr 1 w ZS
w Szydłowcu w 2017 roku napisała klasa
3a (klasa innowacyjna), których wyniki
we wszystkich częściach przekraczają
średnie, gminną, powiatową, wojewódzką i krajową.
Z części humanistycznej: j. polski- uczniowie ci uzyskali 83,4%. Wynik 100% uzyskały dwie uczennice Natalia Miernik
i Maja Janczyk. Z historii i WOS - uczniowie uzyskali 70,8%. Równie dobrze wypadła część matematyczna, z której
uczniowie uzyskali: matematyka - 57,4%,
przed. przyrodnicze—56,5%. Uczniowie
3a JP II okazali się też doskonałymi poliglotami pisząc egzamin z języków obcych
na 92,0% w części podstawowej i 83,5%
w części rozszerzonej. Z części podstawowej j. angielskiego wynik 100% uzyskało
aż sześciu uczniów: Wiktoria Bisińska,
Bartłomiej Grzęda, Natalia Kaczmarczyk,
Natalia Miernik, Kacper Mosiołek, Adrianna Kobyłecka. Dwoje otrzymało również 100% wynik w części rozszerzonej:
Natalia Miernik, Maja Janczyk. Z j. niemieckiego 69,1%, to również doskonały
wynik. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
całości uczniów wypadły też bardzo dobrze, w większości przypadków przekraczając średnią gminną i powiatową.
Wynik ponad 90% uzyskało: z j. polskiego
– 13 uczniów, historii i WOS – 5, matematyki – 2, z podstawowej części j. angielskiego 13 i 6 z części rozszerzonej,
2 z podstawowej części j. niemieckiego.

Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków
W związku z planowaną aktualizacją
Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
i Gminy Szydłowiec, informujemy,
iż istnieje możliwość wystąpienia
z wnioskiem o:
- wyłączenie z niej obiektów zabytkowych, które utraciły swoje walory historyczne bądź są w złym stanie technicznym
- ujęcie w niej obiektów zabytkowych
charakteryzujących się wartościami
historycz nymi,
zlokaliz owanych
w granicach administracyjnych gminy
Szydłowiec.

Wniosek podpisany przez wszystkich
właścicieli nieruchomości, której on
dotyczy, musi zawierać:
- imię nazwisko/imiona i nazwiska
bądź nazwę jednostki organizacyjnej
wraz z adresem/ami wnioskodawców,
- oznaczenie nieruchomości (dokładny
adres) oraz obiektu, którego dotyczy,
- uzasadnienie wniosku o wykreślenie/
ujęcie obiektu z ewidencji zabytków,
dokumentację
fotograficzną
wnioskowanego obiektu.
Wnioski należy składać w formie
pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Szydłowcu, ul. Pl. Rynek Wielki
1, 26-500 Szydłowiec, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.09.2017r.
Informuje, iż aktualnie obowiązująca
w/w Gminna Ewidencja Zabytków
Gminy Szydłowiec dostępna jest w
siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy
Kilińskiego 2 (I piętro pokój nr 4) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
G m in y
Sz yd ł o wi ec:
htt p:
bip.szydlowiec.pl/
Sprawę prowadzi Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji
ul. Kilińskiego 2 (I piętro pok. nr 4 ) tel.
(48) 6178661.
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Zakończenia roku szkolnego i podziękowania za wieloletnią pracę
Uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół średnich oficjalnie
zakończyli rok sz kolny 2016/2017.
Dla bardz o wielu z nich minione
10 miesięcy było czasem wytężonej i systematycznej nauki, czego
dowodem są czerwone paski na
świadectwach, dyplomy, nagrody
książ kowe oraz listy gratulacyjne
dla rodziców. Zakończenia roku
to również okazja, aby podziękować tym, którz y brali udział w zawodach sportowych, konkursach
wiedzy, olimpiadach lub pracowali w samorządach uczniowskich. Dziękowano również nauczycielom i wszystkim pracownikom placówek oświatowych.
Przedstawiciele samorządu g minnego, którzy uczestniczyli w zakończeniach roku szkolnego,
życzyli
wsz ystkim
zarówno
uczniom, jak i nauczycielom bezpieczneg o odpocz ynku pełnego
słońca i radości. Tak, abyśmy się
wszyscy ponownie z nową energią
do pracy spotkali we wrześniu.
Zanim rozpoczęły się szkolne
uroczystości, uczniowie uczestniczyli w mszy dziękując za miniony
czas nauki i prosząc o zdrowe
i bezpieczne wakacje.
Radości z lata i czasu beztroskich
przygód towarzyszyły refleksyjne
pożegnania i wyjątkowe podziękowania
za wieloletnią pracę.
W tym roku szczególnie, ponieważ na emeryturę przeszło kilku
nauczycieli z gminnych szkół oraz
trzy panie dyrektorki. W Zespole
Szkół im. Jana Pawła II z pracą
zawodową pożegnała się Ewa
Świercz, w Publicznym Gimnazjum
im. Mikołaja Kopernika Krystyna
Hanc, a w Publicz nej Szkole
Podstawowej im. Jana III Sobieskiego wicedyrektor Grażyna
Olesińska.
Panie
nie
kryły
wzruszenia i podkreślały, że
sercem zawsze będą ze szkołą.
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Zajęcia z malarstwa, rysunku i rzeźby
W Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym odbywają się, co tydzień w środę o godz. 17.00, zajęcia
z malarstwa, rysunku i rzeźby. Pomysłodawcą tej inicjatywy i zarówno instruktorem jest Pan Ireneusz Szklarski
– mgr sztuki, mieszkaniec sołectwa Majdów.
Prowadzący wykazuje się dużym zaangażowaniem w przygotowanie i prowadzenie zajęć – wykonał drewniane sztalugi ze stolikami, przynosi wiele pomocy
naukowych i służy profesjonalną wiedzą
i pomocą. Spotkania cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, dlatego będą kontynuowane.
Dedykowane są dla wszystkich grup
wiekowych, bez względu na stopień
zaawansowania umiejętności plastycznych. Wszystkich chętnych zapraszamy
do dołączenia do grupy młodych artystów. Więcej informacji na temat zajęć
można uzyskać w Regionalnym
Centrum Biblioteczno- Multimedialnym
w Szydłowcu, tel. 48 326 23 13

Sukces przedszkolaków z Tęczowego Misia
Dzieci z grupy 4-latków: Lenka Marszałek, Małgosia Płatek, i Wojtuś Stefański pod
opieką pani Jolanty Ziółek, wzięły udział w IX edycji konkursu plastycznego zorganizowanego przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Tegoroczny
temat to: „Wisła- rzeka, która urzeka”. Wielką radością i dumą napawa fakt zdobycia wyróżnienia w tym prestiżowym konkursie, tym bardziej, że wzięło w nim
udział aż 760 dzieci z 87 mazowieckich przedszkoli. Gala laureatów i wręczenie
nagród odbyło się w „Słoniarni” warszawskiego ZOO, 21.06.2017 r . Wszyscy
laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe - hulajnogi, a na ręce Dyrektor
Renaty Kowalik trafił zestaw zabawek do zabaw sensorycznych. Dodatkową
atrakcją dla najmłodszych była możliwość zwiedzenia ZOO oraz bardzo bliski kontakt z niektórymi zwierzętami. Przedszkole składa podziękowania Burmistrzowi
Arturowi Ludwowi, za pomoc w organizacji przejazdu do Warszawy i umożliwienie tym samym udziału dzieci i ich opiekunów w uroczystości wręczenia nagród.

"Łamigłówki
matematyczne"
Czy milion godzin to więcej niż wiek?
Jakim dniem tygodnia rozpoczęła się
nasza era? M.in. z takimi problemami
spotkali się uczestnicy konkursu
„Łamigłówki matematyczne", organizowanym już po raz ósmy przez Publiczną
Szkołę Podstawową w Sadku. 24 maja
br. w finale konkursu tytuł Mistrza
Logicznego Myślenia zdobyła Katarzyna
Szlufik z PSP nr 2 w Szydłowcu, drugie
miejsce zajęła Wiktoria Kamienik z PSP
w Sadku, trzecie ex aequo Filip Orlicki z
PSP nr 1 w Szydłowcu oraz Dominik
Szcześniak z PSP w Majdowie. Tytuł
„Szkoły, która uczy myśleć” w tej edycji
wywalczyła drużyna z PSP nr 2.
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W sierpniu nabór uzupełniający
do oddziałów przedszkolnych
w szkołach
Po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego dla dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym, oddziały przedszkolne w niżej wymienionych
szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Szydłowiec nadal dysponują wolnymi miejscami.
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
w Zespole Szkół im. Jana Pawła
w Szydłowcu
- Szkoła Filialna w Zdziechowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Szydłowcu
- Publiczna Szkoła Podstawowa
im. J. Kusocińskiego w Sadku
- Publiczna Szkoła Podstawowa im.
gen. S. Roweckiego „Grota” w Wysokiej.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Oświatowe, dyrektorzy placówek
dysponujących wolnymi miejscami
prz eprowadz ą
po stępowa nie
uzupełniające.
Termin składania wniosków wraz
z dokumentami o przyjęcie dziecka
do
oddz iału
prz edsz kolneg o
rozpocznie się 1 sierpnia 2017 r.
i potrwa do 7 sierpnia 2017 r. Postępowanie uzupełniające zakończy
się 30 sierpnia 2017 r. podaniem do
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych nadal będą dysponowały wolnymi miejscami, wówczas będzie
można przyjąć kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy
Szydłowiec.
Zainteresowanych rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym prosimy
o składanie wymaganych dokumentów do dyrektora szkoły. Więcej
informacji na temat postępowania
uzupełniającego dla dzieci w wieku
przedszkolnym można
uzyskać
w wybranej szkole lub Zespole
Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu -tel. 48 6171452 wew.44
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Akt wandalizmu
Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy Przedszkola Samorządowego
nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami
Integracyjnymi w Szydłowcu apelują do mieszkańców Szydłowca
w związku z aktem wandalizmu jaki
miał miejsce w miniony weekend
16-18.06.2017 roku oraz pozostałymi, jakie wydarzyły się w minionym
czasie. Zniszczone zostały urządzenia na naszym placu przedszkolnym
m.in. podziurawiona zjeżdżalnia,
pomazane podpisami ciuchcia oraz
zjeżdżalnia, metalowe daszki powykrzywiane, plac zabaw kilkakrotnie
został zaśmiecany butelkami po
alkoholu,
pozostałościami
po
papierosach i innymi śmieciami,
często wyrywane są tuje oraz częstym dewastacjom ulega sam budynek przedszkola. Wandalom
mówimy „STOP” to nie jest miejsce
waszych spotkań – przypominamy
plac ten jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym,

dostosowany jest również
dla
dzieci niepełnosprawnych.
DLATEGO APELUJEMY MOCNO
DO MIESZKAŃCÓW SZYDŁOWCA,
o zgłaszanie na policję zauważonych aktów wandalizmu oraz przebywania osób niepożądanych na
naszym placu zabaw po jego
zamknięciu. Prosimy o przestrzeganie regulaminu placu zabaw oraz
zachowanie bezpieczeństwa podczas przebywania na nim. Dbajmy
o miejsce, w którym przedszkolaki
spędzają czas w atmosferze zabawy i odkrywania świata oraz siebie.
Prosimy również rodziców o uczulenie młodzieży, o nie używanie
urządzeń na naszym placu zabaw,
gdyż siła, z jaką korzystają powoduje szkodzenia mechaniczne sprzętów. Wszelakim aktom wandalizmu mówimy „NIE!!!”, nie bądźmy
obojętni na sytuacje, które mogą
wpłynąć na
bezpieczeństwo
naszych dzieci.
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Szydłowieccy karatecy nie zawiedli
13 maja 2017 roku w Wasilkowie
k. Białegostoku, odbył się turniej
Karate Kyokushin I.K.O. Matsushima
Polish Open. Wzięło w nim udział 110
zawodników z klubów karate z Polski
i Białorusi. Gościem honorowym turnieju był shihan Roman Kucfir
6 Dan - Branch Chief UK.
Kyokushin Karate Matsushima Polska
"MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec,
reprezentowało sześciu zawodników,
którzy w swoich kategoriach wieko-

wo-wagowych zdobyli: Julia Pobideł,
Alicja Sala, Kornel Cegliński, Adam Bednarczyk - złoto, Igor Kijak - srebro, Kamila
Nalberska - brąz. Na 11 odbytych walk,
w 8 przypadkach zostały one zakończone
przez naszych zawodników przed czasem. Drużynowo szydłowieccy karatecy
zajęli czwarte miejsce, zdobywając sześć
medali. Podziękowania składają wszystkim, którzy swoją pomocą służyli naszym
zawodnikom podczas uczestnictwa
w turnieju.

Sukces sportowców z Kopernika
W dniu 29 maja br. zostały rozegrane
Finały Ziemi Radomskiej w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych.
Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Szydłowcu zdobyli 6 medali,
a reprezentacja chłopców w roczniku
2001 drużynowo zajęła 3 miejsce.
Poniżej wyniki uzyskane przez reprezentantów Kopernika:
klasy 1-2: Złoty medal w skoku w dal
zdobył Przemysław Adamczyk. Brązowy medal w bieg na 800 m zdobyła
Weronika Wątły.
klasy 3: Złoty medal w skoku w dal
zdobył Piotr Sobieraj. Złoty medal
w biegu na 1500 m wywalczył Jakub
Krak. W tej samej konkurencji srebrny
medal zdobył Krzysztof
Mamla.
Brązowym medalistą w pchnięciu kulą
został Szymon Piątek.

"24 godziny w Dojo"
Po raz czwarty adepci Karate
Kyokushin Matsushima Polska,
w dniach 16-17 czerwca br., uczcili
kolejną rocznicę śmierci swojego
mistrza - Sosai Masutatsu Oyamy.
Przez 24 godziny wszyscy przebywali
razem ćwicząc, bawiąc się i zgłębiając tajniki sztuki Karate Kyokushin.
Jak co roku miejscem realizacji było
zaplecze sportowe Zespołu Szkół im.
Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. "24 godziny w Dojo" rozpoczęto w piątek wspólnym treningiem
Kihon oraz Ido geiko. Była wspólna
kolacja, trening Kata, gry i zabawy
zespołowe, uczczenie 23 rocznicy
śmierci Sosai Mass Oyamy, przysięga
Dojo Kun, wspólne ognisko, egzamin na kolejne stopnie szkoleniowe
Kyu. Był to nie tylko trening, wspólna zabawa, poznawanie swoich możliwości. To również kolejny sprawdzian dla kadry instruktorsko- pedagogicznej przed ogromnym przedsięwzięciem, jakim będzie organizacja
9 Europejskiego Obozu Karate
Kyokushin Matsushima, w którym
swój udział zgłosiło 152 uczestników
z 11 krajów. Kadra instruktorskopedagogiczna składa serdeczne podziękowania Dyrekcji ZS im. Korpusu
Ochrony Pogranicza, za dotychczasową współpracę, pełne zaufanie,
a przede wszystkim okazywanie nieograniczonej pomocy w realizacji
inicjatyw Karate Kyokushin Matsushima. Podziękowania śle również dla
wszystkich osób, którzy nawet
w najmniejszym stopniu przyczynili
się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Uczniowie ci awansowali do XIX
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej Siedlce 2017. Za przygotowanie do zawodów odpowiedzialni
byli nauczyciele wychowania fizycznego: Marek Artur Koniarczyk,
Andrzej Garlej oraz Paweł Surdy.
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Podsumowanie sukcesów SKKK ‘’MUSHIN”
Ostatni czas dla Szydłowieckich
karateków był bardzo pracowity,
ale również owocny w sukcesy.
W ostatnim czasie wystąpili w 3
turniejach karate oraz przystąpili do
egzaminu sprawdzającego ich
umiejętności.
Pierwszy z turniejów, na który
został zaproszony Szydłowiecki Klub
Karate Kyokushin Mushin był to
Otwarty Tuniej Karate Shinkyokushin Bushi-Do Cup w Starachowicach. 22 kwietnia w szranki stanęło
280 zawodników z 17 ośrodków z
całej Polski w konkurencji kumite
rozgrywanej na 3 matach. Szydłowiecki Klub Karate reprezentowało
20 świetnie wyszkolonych zawodników, z których aż 8 osób przywiozło
medale, w tym złoto: Dominika
Banaszczyk, Kacper Banaszczyk,
Dominik Janka oraz Adam Bąk; srebro: Mikołaj Bąk i Wojciech
Dobrzański, natomiast brąz otrzymali: po raz pierwszy startująca
Sandra Warchocka oraz Franciszek
Żuchowski. Ogromnie ucieszył również fakt, iż SKKK ”Mushin” uplasował się jako 3 najlepsza drużyna
turnieju.
Kolejnym sprawdzeniem był równie
fascynujący turniej w Kaliszu, który
odbył się w sobotę 13 maja. Druga
edycja Calisia Cup zgromadziła
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140 zawodników z 14 klubów. W tym
roku udział wzięły kluby z Wrocławia,
Bielan Wrocławskich, Tuliszkowa, Sochaczewa, Kalisza, Zbierska, Godzieszy
Wielkich,
Kobierzyc,
SkarżyskaKamiennej, Rawy Mazowieckiej, Szydłowca, Legnicy, oraz 2 kluby z Łodzi.
Szydłowianie rywalizowali w kategorii
kumite oraz w kategorii kata, czyli wysoce sformalizowanym rodzaju ćwiczeń. Na najwyższym podium w kumite stanęli: Mikołaj Bąk, Kacper Banaszczyk, Kacper Janka, Adrian Winecki,
a srebrne odznaczenie trafiło do rąk
Adama Bąka. W bardzo trudnej, ale
jakże ciekawej konkurencji kata złoto
trafiło do Adama Bąka i Patrycji Przygodzkiej. Dumą napawa fakt, iż Szydłowianka została również wyróżniona, jako najlepsza zawodniczka tegorocznego turnieju w Kata oraz jest
pretendentką do zdobycia najwyższych odznaczeń na arenie światowej
w tej dyscyplinie. Jako, że SKKK Mushin jest niezwykle cenionym klubem
oraz cieszy się sympatią zawodników
oraz organizatorów z całej Polski został zaproszony do Udziału w Świętokrzyskiej Lidze Karate Koronea. Szydłowieccy zawodnicy nie mieli sobie równych. Na zaproszenie Branch, Shihan
Krzysztofa Borowca na turniej stawiło
się kilkanaście klubów z całej Polski, m.in. z Legnicy, Łodzi, Sochaczewa,

Skierniewic, Szydłowca, Brzezin,
w sumie udział wzięło 175 zawodników. Sędzią głównym zawodów
był Shihan Roman Kęska (5 Dan)
z Krakowa. Złotymi medalistami
zostali: Kacper Janka, Kacper Banaszczyk, Dominika Banaszczyk, Mikołaj Bąk. Srebro przywieźli Adrian
Winecki oraz Dominik Janka natomiast brąz Bartłomiej Rycerski
i Amelia Zdziech. Po raz kolejny na
podium znalazł się także cały Klub
SKKK Mushin odbierając nagrodę za
3 miejsce drużynowe tegorocznego
turnieju. Na uwagę zasługuje fakt,
iż turniej był przed dzień egzaminu
młodych karateków z Szydłowca,
którzy wraz ze Starachowickim Klubem Karate stanęli przed Shihan
Remigiuszem Karpińskim 4 czerwca br. w hali sportowej w Starachowicach. Po kilkugodzinnym egzaminie wszyscy Szydłowieccy podopieczni mogli cieszyć się z pozytywnego wyniku oraz zdobyciu wyższych stopni kyu.
Serdeczne podziękowania za trud
oraz przygotowanie zawodników
SKKK Mushin należą się Sensei
Mariuszowi Szymkiewiczowi oraz
Sempai Robertowi Kijakowi oraz
Sempai Zbigniewowi Kozłowskiemu. Tegoroczny sezon można uznać
za bardzo udany!
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IV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
Dwadzieścia cztery drużyny piłkarskie - rocznik 2007/2008 z Polski,
Rumunii i Irlandii spotkały się 10 i 11 czerwca na stadionie MKS
Szydłowianka. Przez 2 dni ponad 300 zawodników z Polski, Irlandii oraz
Rumunii rywalizowało między sobą. Emocji sportowych nie było końca.
Na turniej zaprosili Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Akademia Piłkarska Szydłowiec.
Podsumowanie IV edycji Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej:
Liga Mistrzów
rocznik 2007
1.Varsovia
2.AS Pomorze
3.FFA
4.KS Ursus
5.Jaguar Gdańsk
6.Sticla Ariesul Turda

Najlepszy zawodnik
2007- Mateusz Różański - Varsovia
2008- Jaś Szcześniak - Soccer
Academy

rocznik 2008
1.Soccer Academy I
2.FFA
3.KS Ursus
4.Talencik Radom
5.Varsovia
6.Baldoyle Utd.

Najlepszy strzelec
2007- Julek Woźniak - AS Pomorze
2008- Filip Tomczyk - FFA

Liga Europy – rocznik 2007
1.Soccer Academy
2.APSZ
3.APN Ostrołęka
4.Hetman Zamość
5.Talencik Radom
6.Gryfia Mirów
rocznik 2008
1.Soccer Academy II
2.PAS Skarżysko
3.Sticla Ariesul Turda
4.AP Gryfia w Mirowie
5.Hetman Zamość
6.APSZ

Najlepszy bramkarz
2007- Staś Rak- KS Ursus
2008- Tomek Pląsek - FFA

Konkurs żonglerki na FB - Szymon
Bodo - APSZ - Piłka z podpisami
zawodników Legii Warszawa
i trenera Jacka Magiery
Konkurs
żonglerki
podczas
turnieju - Adrian Lach - AS Pomorze - Piłka z podpisami zawodników Legii Warszawa i trenera
Jacka Magiery
Konkurs rzutów karnych podczas
turnieju - Jantosz Janis - Sticla
Ariesul Turda - koszulka reprezentacji Polski Piotra Zielińskiego
z jego podpisem. Koszulka ufundowana przez firmę Jako Partner
Opole.
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XXVIII Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku
25 czerwca br. w miejscowości Sadek odbyła się XXVIII edycja Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego. Tradycyjnie bieg
główny poprzedziły zawody przygotowane dla dzieci i młodzieży.
Rywalizacja najmłodszych biegaczy
podzielona była na kilka kategorii,
a klasyfikacja przedstawia się
następująco:
Grupa wiekowa 4-5 lat
Dziewczynki:
I miejsce – Gołda Natalia
II miejsce – Mystek Anna
III miejsce – Samiec Monika
Chłopcy:
I miejsce – Szuster Alan
II miejsce – Strzelec Marcel
III miejsce – Świerczyński Jakub
Grupa wiekowa 6-7 lat
Dziewczynki:
I miejsce – Janczyk Oliwia
II miejsce – Rymarczyk Maja
III miejsce – Indyka Ewa
Chłopcy:
I miejsce – Pacałowski Piotr
II miejsce – Woźniak Hubert
III miejsce – Grzęda Julian
Grupa wiekowa 8-9 lat
Dziewczynki:
I miejsce – Rafalska Hanna
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II miejsce – Książek Gabriela
III miejsce – Strzelec Katarzyna
Chłopcy:
I miejsce – Biegaj Adam
II miejsce – Pietras Denis
III miejsce – Misztal Dawid
Grupa wiekowa 10-11 lat
Dziewczynki:
I miejsce – Kuźdub Amelia
II miejsce – Kwiecień Wiktoria
III miejsce – Ziemniak Ola
Chłopcy:
I miejsce – Mazurkiewicz Aleksander
II miejsce – Sikora Dariusz
III miejsce – Orłowski Paweł
Grupa wiekowa 12-13 lat
Dziewczynki:
I miejsce – Mazurkiewicz Helena
II miejsce – Brzózka Katarzyna
III miejsce – Niziołek Aleksandra
Chłopcy:
I miejsce – Kasprowicz Igor
II miejsce – Środa Mateusz
III miejsce – Dermanowski Mateusz
Grupa wiekowa 14-15 lat

Dziewczynki:
I miejsce – Suwara Amelia
II miejsce – Wątły Weronika
III miejsce – Bunio Monika
Chłopcy:
I miejsce – Chwaliński Szymon
II miejsce – Długosz Jakub
III miejsce – Kraska Radosław
Odbył się również "Bieg po zdrowie"
na dystansie 1500 metrów. W biegu
głównym na dystansie 10 000
metrów wystartowała w tegorocznej edycji 78 zawodników. Klasyfikacja podzielona była na kategorię
wiekowe oraz open. W rywalizacji
bez podziałów najlepsi okazali się
zawodnicy z Łucka.
I miejsce – Siruk Dimitro
II miejsce – Okseniuk Sergii
III miejsce – Didovodiuk Dmytro
Wśród pań triumfowały:
I miejsce Valentina Kiliarska
II miejsce Olesia Didovodiuk
III miejsce Oksana Okseniuk
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Teleinformator
Urząd Miejski w Szydłowcu
Kancela ria Burmistrza

48/ 617 86 30

Fax
48/ 617 05 10
Wydzia ł Spraw Obywatelskich
i Społecznych
48/ 617 86 44
Ewid encja Działalności Gospodarczej
48/ 617 86 50
Urząd Stanu Cywilnego
48/ 617 86 43
Wydzia ł Finansowy
48/ 617 86 39
Wydzia ł Podatków i Opłat Lokalnych
48/ 617 86 40
Wydzia ł Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji
48/ 617 86 47
Referat Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi i Ochrony Środowiska
48/ 617 86 54
Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu
Dróg
48/ 617 86 53
Wydzia ł Funduszy Strukturalnych
i Strategii Rozwoju
48/617 86 38
Wydzia ł Informacji i Promocji
48/ 617 86 65
Biuro Rady Miejskiej
48 /617 86 64
Zespół Edukacji i Finansów Oświa ty
48/ 617 86 60
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
48/ 617 18 12
Centrum Zarządzania Kryzysowego
48/ 617 86 55
Ciepłownia Miejska sp. z o.o.
48/ 617 08 82
Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
48/ 617 04 26
Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek
48 / 617 02 96
Punkt Informacji Turystycznej
48 /326 20 54
ZUS
48 /617 18 97
Komenda Powiatowa Policji
48/ 617 72 00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej
48/617 11 72
Pogotowie
48/617 62 84
Nr alarmowy
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