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SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy

Warte odnotowania jest również pozyskanie w ramach programu "Maluch"
ponad 36 000 tys. zł na funkcjonowanie
Żłobka Miejskiego, a dzięki dotacji
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego doposażymy szkolne gabinety
medyczne za kwotę 26 000 tys. zł.
W trakcie rozpatrywania są również nasze wnioski złożone w 2017r. na dofinansowanie kolejnych zadań inwestycyjnych
w tym m.in. remont mieszkań socjalnych.

Szanowni Państwo,
Jak co kwartał przedkładam Państwu
sprawozdanie ze swojej pracy samorządowej. Tym razem, będzie ono również
podsumowaniem minionego 2017 roku.
Nowy 2018 rok rozpoczęliśmy udaną
zabawą Sylwestrową na szydłowieckim
rynku. Wszystkim uczestnikom wspólnego powitania 2018 roku składam serdeczne podziękowania i jeszcze raz życzę
wszelkiej pomyślności. Sylwester minął
bezpiecznie i w radosnych nastrojach.
Pożegnaliśmy już 2017 rok, a przed nami
nowe plany, zadania i wyzwania na rok
2018. Jednak zanim to nastąpi,
w „pigułce” postaram się podsumować
to, co zostało zrealizowane na przestrzeni
minionego roku.
Z pewnością jednym z najważniejszych
zadań naszej gminy w 2017 roku była
modernizacja zalewu i terenów wokół
akwenu. Obecnie jesteśmy w trakcie
realizacji I etapu tego przedsięwzięcia,
którego finał planujemy z końcem
maja 2018r. Liczę na to, że kolejny
II etap rozpoczniemy już jesienią tego
roku. Pozytywne zmiany nad szydłowieckim zalewem są realizowane przy
użyciu środków zewnętrznych.
Pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie
2 887 022,29 zł z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 240 202,00 zł z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Modernizacja szydłowieckiego zalewu oraz terenów wokół niego,
to nie jedyna ważna inwestycja, jaką
gmina realizowała oraz na wykonanie,
której pozyskała środki zewnętrzne.
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Kolejną dużą inwestycją, na którą
pozyskaliśmy środki zewnętrzne to
modernizacja budynku klubowego
MKS Szydłowianka. Na powyższe zadanie gmina pozyskała blisko 1,5 mln. zł
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Realizacja tej inwestycji zaplanowana
jest do 30 kwietnia 2019 roku. Zadanie
to będzie polegało na wybudowaniu
nowego budynku klubowego wraz
z zapleczem socjalnym.
Kolejne pozyskane fundusze, to około
459 000 tys. zł na termomodernizację
budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej z RPO Województwa Mazowieckiego, a także na remont remizy OSP
Jankowice - 195 tys. zł poprzez LGD
"Razem na Piaskowcu".
Ponadto pozyskaliśmy 80 tys. zł
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na remont budynku Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej - obecnie
remontowane jest pierwsze piętro
siedziby MOPS–u przy ulicy Kilińskiego
w Szydłowcu.
W najbliższym czasie zostanie zakończony montaż windy przy budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu. Koszt tego przedsięwzięcia,
to blisko 200 tys. zł. Na jego realizację
pozyskaliśmy 50% dofinansowania
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
pozyskaliśmy dotację w kwocie 93 tys.
zł na budowę drogi przez Zdziechów
Działy. Zadanie to kosztowało łącznie
ponad 187 tysięcy zł.

W minionym roku wykonaliśmy także
szereg prac poprawiających gminną
infrastrukturę drogową. Na osiedlu nad
zalewem wybudowane zostały ulice Spacerowa i Kochanowskiego. Przy współfinansowaniu z w/w FOGR-u nową
nawierzchnię zyskała droga biegnąca
przez Zdziechów Działy. Jesteśmy w trakcie
modernizacji drogi w Ciechostowicach,
na ten cel również pozyskaliśmy dofinansowanie, tym razem z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
We współpracy z powiatem wyremontowaliśmy m.in. drogę biegnącą przez
Wysocko. Również wspólnie z powiatem
zakończyliśmy I etap budowy zatoki
i chodnika w Wysokiej. Wykonaliśmy zatokę postojową w Sadku.
W 50% dofinansowaliśmy przebudowę
skrzyżowania przy ul. Folwarcznej oraz
montaż sygnalizacji świetlnej. W trakcie
realizacji jest wykonanie chodnika w Szydłówku I. Zadanie to również dofinansowane jest z budżetu Gminy Szydłowiec. Wykonaliśmy także liczne chodniki i miejsca postojowe, o czym przeczytacie Państwo na
kolejnych stronach kwartalnika.
Wiem, że polepszenie stanu gminnej infrastruktury drogowej jest bardzo ważne dla
naszych mieszkańców dlatego też, wykonaliśmy w 2017 roku szereg dokumentacji
projektowych dotyczących przebudowy ulic
w sołectwach: Jankowice, Hucisko, Zastronie, Barak i Długosz oraz dróg miejskich tj.:
Leśnej, Polnej, Wymysłów, Kopernika i Szydłowieckiego w Szydłowcu. Ważne do odnotowania, jest również wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej deptaku
wzdłuż rzeki „Korzeniówki” rozpoczynającego swój bieg od kortów przy ulicy Sportowej
i łączącego się z Rynkiem Wielkim, przy
Hotelu „Pod Dębem”. Wykonując powyższe
dokumentacje projektowe poczyniliśmy
działania, które otwierają nam możliwość
wykonania niezbędnych zadań inwestycyjnych w kolejnych latach.

INFORMACJE BIEŻĄCE

SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy

W minionym roku zakończyliśmy budowę
nowych mieszkań socjalnych. Obecnie
jesteśmy w trakcie ich zasiedlania. Ponadto wykonany został remont dachu na
jednym z budynków socjalnych przy
ul. Piaskowej, na który przeznaczyliśmy
ponad 70 tys. zł. Oczekujemy na rozstrzygnięcie wniosków na dofinansowania
modernizacji mieszkań socjalnych przy
ul. Kilińskiego i Garbarskiej. Przygotowywana jest również dokumentacja dotycząca remontu mieszkań socjalnych przy
ul. Kościuszki i Sadowej.
Konsekwentnie realizujemy przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego
i Funduszu Sołeckiego, na które również
w 2018r. przeznaczyliśmy łącznie ponad
600 tys. zł. Dbamy o zrównoważony
rozwój i dokładamy wszelkich starań, aby
zadania inwestycyjne były realizowane
w każdej części naszej gminy. W 2017r.
doposażyliśmy place zabaw w sołectwach
Wysocko, Barak i Wilcza Wola. Zakończyliśmy I etap budowy świetlicy wiejskiej
w Chustkach.
W Szydłówku I ogrodziliśmy działkę
i kończymy zagospodarowanie placu na
potrzeby mieszkańców m.in. budując
okazałą altanę, zaś w Omięcinie przygotowaliśmy niezbędną dokumentację do
zagospodarowania w roku bieżącym
działki na potrzeby lokalnej społeczności.
Etapami remontowane są remizy OSP
w Majdowie i Woli Korzeniowej oraz świetlica wiejska w Korzycach. Wykupiliśmy
także działki pod budowę świetlic
wiejskich w Świerczku i Krzcięcinie.
Systematycznie inwestujemy w gminne placówki oświatowe i konsekwentnie poprawiamy warunki , w jakich uczą się nasze dzieci.
W 2017r. przeprowadziliśmy remonty bieżące na kwotę ok. 300 tys. zł. Niezbędne prace
remontowe za kwotę ponad 70 tys. zł. wykonaliśmy w Przedszkolu Samorządowym nr 1
im. Tęczowego Misia w Szydłowcu. Mamy
opracowaną dokumentację na budowę
nowego przedszkola. W grudniu 2017 Gmina
Szydłowiec wystąpiła o wydanie pozwolenia
na budowę. Dokumentacja jest ważna przez
trzy lata od pozwolenia na budowę i w tym
czasie będziemy się starać pozyskać środki
na sfinansowanie nowej siedziby przedszkola. Ponadto mamy opracowane dokumentacje dotyczące remontu nawierzchni hali
sportowej oraz dachu auli w PSP im. Jana
Pawła II w Szydłowcu.

Regularnie doposażamy sale dydaktyczne. Ogłoszony został przetargu na
modernizację szkoły w Majdowie,
która wymaga przede wszystkim
odwodnienia.
Ważne zadania inwestycyjne wykonały
nasze spółki miejskie. Sp. „Wodociągi
i Kanalizacja” zrealizowała budowę
m.in. wodociągu przy ul. Metalowej.
Sp. „Ciepłownia Miejska” przeprowadziła natomiast modernizację sieci
ciepłowniczej, łącznie za ponad
850 tys. zł. W tym miejscu dodam,
że mamy opracowaną dokumentację
na budowę kanalizacji sanitarnej w
Baraku i Woli Korzeniowej, Książku
Starym, Nowym i Majdowskim oraz
jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji na modernizację oczyszczalni
ścieków w Szydłowcu. Zadania te będą
realizowane po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego, ponieważ nasza
gmina ze względu na wielomilionowe
koszty tych inwestycji, nie jest w stanie
zrealizować ich ze środków własnych.
Cały czas pracujemy nad ożywieniem
dzielnicy przemysłowej i pozyskaniem
inwestorów, którzy ulokują swoje
biznesy w Szydłowcu, a naszym mieszkańcom zaoferują nowe miejsca pracy.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w II kwartale 2018 roku ogłosimy
pierwszy przetarg na zbycie ok.
6,5-7ha pod inwestycje. Aby jednak
mogło to nastąpić, gmina wykupiła
kilkanaście działek od kilkudziesięciu
właścicieli, przeprowadziliśmy kilka
zamian, z urzędu regulowaliśmy stany
prawne, bądź motywowaliśmy właścicieli w celu ich regulacji tak, aby gmina
mogła dokonać ich zakupu. Dzięki
zmianom planu zagospodarowania
przestrzennego, które również powoli
się finalizują uzyskamy dodatkowe
6-7ha terenu, który będziemy chcieli
zbyć pod inwestycje jeszcze w 2018r.
Obecnie zatwierdzana jest dokumentacja projektowa dotycząca podziału
i uzbrojenia tego terenu. Poza tym
mam inne dobre wiadomości, którymi
chętnie się z Państwem podzielę. Przy
ul. Pięknej powstanie obiekt magazynowo- biurowy zatrudniający docelowo kilkanaście osób. Obecnie wspólnie
z inwestorem przystępujemy do przygotowania dokumentów niezbędnych

do uzbrojenia tego terenu. Deklarowany
przez inwestora termin zakończenia
budowy obiektu to połowa 2019r. Gmina
pośredniczy i służy pomocą przy wykupie,
od właścicieli prywatnych, działek przeznaczonych pod inwestycję. Ponadto
jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki o pow. 1,3225
ha położonej przy ul. Metalowej w Szydłowcu - znajdującej się w Starachowickiej Strefie Ekonomicznej z przeznaczeniem pod działalność usługową i produkcyjną. Po sprzedaży działki, do 2021r.
zostanie zainwestowane na tym terenie
ok 5 mln. zł i również powstaną tam
dodatkowe miejsca pracy. Nie bez znaczenia jeżeli chodzi o rynek pracy, jest
także rozbudowa firmy Trend Group sp. z
o.o., która w związku z rozwojem zakładu
zamierza zatrudnić dodatkowe 50 osób.
Szanowni Państwo, wszystkie działania,
jakie podejmujemy powodują, że stopniowo, ale systematycznie nadrabiamy zaległości, zdając sobie jednocześnie sprawę,
jak wiele jest wciąż do zrobienia.
Tę mnogość zadań i problemów, które
dotyczą nas wszystkich traktuję jako osobiste wyzwanie.
Spotykając się z mieszkańcami często
rozmawiam o ich problemach i o tym jak
je rozwiązać. Staram się sprawować swoją funkcję, tak aby każdy mieszkaniec,
który przyjdzie podzielić się problemem,
jaki go spotyka wiedział, że w jego sprawie zdziałano wszystko, co tylko było możliwe, aby mu pomóc.
Często spotykam się również ze stwierdzeniem, że jestem ostatnią osobą, do której
mogą się zwrócić. Niestety, nie każdy
problem jest łatwy do rozwiązania,
niektóre wymagają czasu i dlatego też
proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.
Wszystkie działania podejmowane
w ostatnich trzech latach są jednoznacznym dowodem na to, że sukcesywnie zmierzamy w dobrym kierunku. Zmieniamy
otaczającą nas rzeczywistość nie tylko
w znaczeniu infrastrukturalnym, ale także
w kwestiach indywidualnych. Podsumowując, życzę, aby ten nowy 2018 rok był na
miarę Państwa oczekiwań, żeby był rokiem
udanym, przynoszącym same sukcesy,
zarówno prywatne, jak i zawodowe.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew
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Budżet gminy na rok 2018 uchwalony
28 grudnia 2017 roku Rada Miejska
w Szydłowcu przyjęła budżet gminy
na 2018 rok. XLII sesja RM odbyła się
w sali SCK – Zamek. W obradach, które poprowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej Marek Artur Koniarczyk
uczestniczyło piętnastu radnych.
Głosowanie nad budżetem - najważniejszym instrumentem działania
samorządu, stanowiącym podstawę
gospodarki finansowej gminy, poprzedziło przedstawienie przez panią
Skarbnik Iwonę Czarnotę projektu
budżetu gminy Szydłowiec na 2018r.
Zakłada on plan dochodów w wysokości 75.504.991 zł. Z planowanych dochodów wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 67.292.619 zł i majątkowe w wysokości 8.212.372 zł.
Natomiast wydatki zostały zaplanowane w wysokości 77.307.438 zł,
z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 64.692.806 zł i majątkowe kwotę 12.614.632 zł. Zgromadzeni
zostali również zapoznani z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Opinię Komisji Budżetu Rady Miejskiej,
zaprezentowała jej przewodnicząca
− radna Dorota Jakubczyk, która podkreśliła, że tworzenie budżetu dla takiej jednostki samorządowej, jaką jest gmina

4

Szydłowiec to niebagatelne zadanie
i zostało to zrealizowane w sposób
optymalny. Podziękowała za solidnie wykonaną pracę pani Skarbnik
i Burmistrzowi.
- Nasz budżet na 2018 rok jest
ambitny i wymagający. Wspólnie
z panią Skarbnik i Radą Miejską
pracowaliśmy nad jego kształtem,
dokładając wszelkich starań, aby
był realny do wykonania, a jednocześnie satysfakcjonujący dla mieszkańców i pozwolił na wykonanie
zadań w każdej części naszej gminy.
W roku 2018 kontynuujemy realizację Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego, w planach mamy
realizację wielu ważnych inwestycji
– powiedział Burmistrz Artur Ludew.
- Dziękuję pani Skarbnik Iwonie
Czarnocie i wszystkim, którzy brali
udział w pracach nad projektem
budżetu oraz Radzie Miejskiej, która
ten budżet uchwaliła. Nie ukrywam
jednak, że jestem zaskoczony postawą tych radnych, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu, tym samym
rezygnując z prawa, jakie otrzymali
od mieszkańców uchylając się
od wzięcia odpowiedzialności za
budżet gminy – dodał Burmistrz.

Ok. 4 milionowe dofinansowanie ze
środków zewnętrznych pozwoli na
wykonanie m.in. takich zadań jak:
- poprawa środowiska miejskiego
poprzez modernizację terenów nad
zalewem w Szydłowcu
- budowa zaplecza sanitarno
-szatniowego przy ul. Targowej
w Szydłowcu,
- termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu, wraz z montażem odnawialnych
źródeł energii,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadek Podlas,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosz,
Wspólnie z powiatem gmina będzie
realizowała zadania drogowe za
kwotę 370.300 zł:
- budowa zatoki postojowej w miejscowości Wysoka,
- przebudowa drogi powiatowej
Krzcięcin – Szydłowiec,
- przebudowa drogi powiatowej na
odcinku Szydłowiec – Wysocko,
- przebudowa drogi powiatowej na
odcinku Sadek – Kierz Niedźwiedzi,
- budowa chodnika w Szydłówku.
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INWESTYCJE

Zmiany nad szydłowieckim zalewem
Gmina Szydłowiec realizuje projekt pn. „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad zalewem
w Szydłowcu”. Umowa o dofinansowanie została podpisana 7 kwietnia 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowisk
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Całkowita wartość projektu – 3 396 496,82 zł, wartość dofinansowania 2 887 022,29
zł. Celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni nad zalewem w Szydłowcu. W ramach projektu wykonane zostaną prace polegające na oczyszczeniu zbiornika i wprowadzeniu do niego nowej
roślinności, stworzeniu ciągów pieszych, zamontowanie fontann napowietrzających, karmników i budek lęgowych dla
ptactwa, stworzenie boiska do piłki plażowej, pola namiotowego i umieszczenie elementów małej architektury (grille,
ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Nastąpi wycinka i nasadzenie nowych drzew i krzewów, wykonane zostaną
nowe trawniki oraz rabaty.

Wizualizacja planowanego zagospodarowania terenu przy zalewie
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Budujemy i remontujemy lokale socjalne
Gmina Szydłowiec w 2017 roku oddała do użytku osiem nowych mieszkań socjalnych. W nowym budynku
przy ulicy Piaskowej do zamieszkania
oddane
zostały
lokale
wraz
z pomieszczeniami gospodarczymi,
wśród nich mieszkania jednopokojowe i dwupokojowe z kuchnią i łazienką. Koszt budowy budynku socjalnego wyniósł ogółem 834.225,51 zł.
W trzech budynkach przy ul. Piaskowej dostępnych jest w sumie
trzydzieści mieszkań.
W 2017r. zostały również wykonane
roboty
budowlane
związane
z remontem dachu budynku socjalnego, który został wybudowany jako
pierwszy. Remont obejmuje pokrycie
418 metrów dachu papą termozgrzewalną, budowę nowych kominów,
wymianę
obróbek
blacharskich
i orynnowania.
Na w/w inwestycjach nie koniec.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew
dążąc do poprawy warunków
mieszkaniowych w budynkach socjalnych na terenie gminy, zapowiada
remonty istniejących lokali. Inwestycje te wymagają bardzo dużych nakładów finansowych, dlatego 12
października br. złożono wniosek
o dofinansowanie remontu budynków socjalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego.
Projekt dotyczy budynków mieszkalnych będących w zasobie gminy
Szydłowiec, przy ul. Kilińskiego oraz
ul. Garbarskiej, dla których przeprowadzony został audyt energetyczny
i dokumentacja techniczna. Budynki
te wymagają renowacji i modernizacji oraz zapewnienia odpowiedniej
infrastruktury wodno- kanalizacyjnej.
Bieżące remonty wykonywane będą
również w pozostałych lokalach
socjalnych,
przy
ul.
Sadowej
i Kościuszki w Szydłowcu.
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Remont dachu budynku, który został wybudowany jako pierwszy

Nowy budynek socjalny
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Jesienne remonty
Dobiegły końca inwestycje i prace
remontowe w gminnych obiektach.
W świetlicy wiejskiej w Korzycach
wymieniono podłogę, demontując starą
i układając nową nawierzchnię z płytek
ceramicznych na betonowym podkładzie z izolacją przeciwwilgociową i termiczną na powierzchni 46,7 m². Koszt
remontu, sfinansowany z funduszu
sołeckiego wyniósł 6.000 zł brutto.
Prace wykonało szydłowieckie przedsiębiorstwo "Eskapada".
W ramach modernizacji budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie ułożono nową nawierzchnię podłogi w garażu i kanale remontowym
remizy. Prace wykonało przedsiębiorstwo PCF-Tech z Szydłowca.
Koszt wykonania i materiałów
w wysokości 34.726 zł brutto sfinansowano z budżetu gminy, z udziałem
funduszu sołeckiego.
W ramach zadania "Zagospodarowanie
gminnego placu zabaw w miejscowości
Barak – Budżet Obywatelski" wykonano ogrodzenie z paneli metalowych
o długości 271,5 m z dwiema bramami
i furtkami, za łączną kwotę 39.723 zł
brutto. Prace wykonało przedsiębiorstwo Crow-Bet z Jagodnego.

W świetlicy wiejskiej w Sadku,
mieszczącej się w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego zamontowano 6 nowych
okien w technologii PVC. Prace, wykonane przez szydłowieckie P.P.H.U
"Inwest Bud" za kwotę 5 tys. zł brutto,
sfinansowano z dotacji celowej Powiatu Szydłowieckiego przeznaczonej na
zadania z zakresu ochrony środowiska.
Wszystkie prace zostały odebrane
przez komisje składające się z pracowników Urzędu Miejskiego i przedstawicieli sołectw, jako wykonane zgodnie
z zamówieniami, w przewidzianych
umowami terminach i bez usterek.

Modernizacja świetlicy w Korzycach

Nowa nawierzchnia w remizie OSP w Majdowie

Ogrodzenie przy nowym placu zabaw w Baraku

Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Sadku
7
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Rok 2017 obfitował w gminne inwestycje
W 2017r. przebudowano wiele dróg gminnych, wybudowano chodniki oraz zmodernizowano ulice miejskie.
Budowano świetlice wiejskie, altany, boiska, place zabaw. Wykupiono również grunty w dzielnicy przemysłowej
oraz na potrzeby mieszkańców sołectw Świerczek i Krzcięcin.
Poniżej prezentujemy niektóre z wykonanych zadań inwestycyjnych.

Droga - Zdziechów
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Ulica Spacerowa

Ulica Kochanowskiego

Budowa sieci wodociągowej w ul. Metalowej

Nowe lampy przy ul. Metalowej

Droga - Ciechostowice

Parking w Sadku przy Kościele

Droga - Łazy
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Chodnik przy ulicy Zamkowej

Dokończony chodnik przy ul. Kościuszki

Nowy chodnik przy ulicy Staszica

Kontynuacja budowy chodnika w Jankowicach

Nowy chodnik w Woli Korzeniowej

Lampy w sołectwie Ciechostowice

Remont nawierzchni placu OSP w Szydłowcu

Budowa świetlicy w Chustkach

9
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Rok 2017 obfitował w gminne inwestycje
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Nowy chodnik przy ulicy Moniuszki

Altana dla mieszkańców sołectwa Szydłówek I

Boisko w Hucisku

Boisko w Sadku

Boisko w Wysokiej

Plac zabaw w Wysocku

Plac zabaw w Baraku

Plac zabaw w Szydłówku
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Nowa siłownia plenerowa w Wilczej Woli

Nowe lampy w sołectwie Zdziechów

Przystanek w Jankowicach

Nowa altana w Wysokiej

Rozpoczęto montaż windy przy PSP nr 1 w Szydłowcu

Zagospodarowanie terenu wokół kapliczek

Konserwacja pomnika żołnierzy I wojny światowej

Modernizacja monitoringu na Rynku
11
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Inwestycje realizowane przez Gminę Szydłowiec wspólnie z Powiatem Szydłowieckim

Sygnalizacja świetlna przy ul. Kościuszki

Zatoka postojowa przy ulicy Kościuszki

Budowa chodnika w Szydłówku

Chodnik i zatoka w Wysokiej

Droga w Wysocku

Obecnie gmina realizuje:
Budowa budynku MKS Szydłowianka
Gmina Szydłowiec pozyskała kwotę 1.484,200 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację budynku wraz
z zapleczem socjalnym MKS Szydłowianka.

„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa
mazowieckiego” – ograniczenie zanieczyszczeń poprzez
modernizację kotłowni dla mieszkańców Gminy Szydłowiec
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do 22. 610,00 zł.

Chętni do wymiany pieców w 2018r. mogą zgłaszać się
do Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju, tel. 48/617 86 38.
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„Termomodernizacja budynku Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Szydłowcu”

Trwa realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynku
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem
instalacji odnawialnych źródeł energii”. Wartość ogółem inwestycji: 574 496,04 zł. Dofinansowanie: 456 036,83 zł.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy termomodenizacji
budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu
wraz z montażem odnawialnych źródeł energii celem
zwiększenia efektywności energetycznej w budynku.
Pozwoli to ograniczyć emisję szkodliwych gazów i pyłów
występujących przy produkcji energii cieplnej oraz
przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej budynku.
Zakres prac:
- modernizacja ścian zewnętrznych;
- modernizacja dachu;
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;
- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, c.o.;
- modernizacja oświetlenia.

SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy

RADY

Sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miejskiej
Kilkanaście młodych osób. Plany, założenia i niezliczona ilość pomysłów.
Dwa lata wspólnego działania.
13 grudnia oficjalnie rozpoczęli swoją
przygodę z samorządem młodzieżowi
radni miejscy II kadencji. Młodzieżowa Rada Miejska to zaproszenie młodych mieszkańców naszej gminy do
aktywnego udziału w życiu publicznym. To praktyczne działanie ukierunkowane na budowanie społeczeństwa
obywatelskiego. Społeczeństwa świadomego, które nie tylko ma oczekiwania, ale potrafi wyjść z inicjatywą
i zrobić coś ciekawego dla innych.
Kreatywność i młodzieńcze ideały są
największymi atutami młodzieżowych
radnych, którzy są aktywni i ambitni,
a teraz mają szansę wykazać się
w zupełnie nowych dla siebie rolach.
Wybory do Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Szydłowcu odbyły się
w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy, wyłoniły 9 radnych.
Pozostałe 6 mandatów zostało obsadzone przez Burmistrza Szydłowca
spośród osób, które wyraziły swoją
chęć pracy w MRM. Opiekunem MRM
jest Ilona Mamla - Inspektor Wydziału
Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego. Pierwsza, inauguracyjna sesja
MRM II kadencji odbyła się
13 grudnia w szydłowieckim zamku.

Obrady poprowadził radny senior
Konrad Jóźwik. W rodzinie samorządowej młodych powitali Burmistrz
Artur Ludew i Przewodniczący Rady
Miejskiej Marek Artur Koniarczyk,
którzy złożyli gratulacje i wręczyli
Akty Powołania oraz życzyli wielu
pozytywnych doświadczeń związanych z pracą w Radzie. Na sesji
obecni byli radni Rady Miejskiej:
Agnieszka Ślizak i Arkadiusz Sokołowski, którzy także dołączyli się do
gratulacji i życzeń. Członkowie MRM
złożyli
uroczyste
ślubowanie:
"Pracować dla dobra i pomyślności
Miasta i Gminy Szydłowiec. Godnie
i rzetelnie reprezentować swoich
rówieśników, troszcząc się o sprawy
młodzieży na terenie naszego miasta i gminy." Jednym z punktów
porządku obrad był wybór prezydium. Zgodnie ze statutem MRM
w Szydłowcu, w drodze głosowania
jawnego zostali wybrani do prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Szydłowcu - Michał Szymkiewicz
– przewodniczący, który przejął
prowadzenie sesji oraz wiceprzewodniczący Konrad Jóźwik i Jakub
Stankowski. W sprawach różnych
młodzieżowi radni przedstawili swoje pierwsze pomysły. Konrad Jóźwik
zaproponował
zorganizowanie

spotkań dotyczących pozyskiwania
funduszy europejskich z uczniami
szkół średnich oraz spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych tym tematem. Wiktoria Nowocień wnioskowała o ustawienie
w szkołach skrzynek, do których młodzież będzie mogła wrzucać kartki ze
swoimi pomysłami, które Młodzieżowa Rada Miejska przeanalizuje
i będzie realizowała w miarę swoich
możliwości. Michał Szymkiewicz zaproponował nawiązanie współpracy
MRM z organizacjami pozarządowymi - stowarzyszeniami, fundacjami
oraz instytucjami, a także działaczami
indywidualnymi, a tym samym zadeklarowanie gotowości młodzieżowej
rady do podejmowania wspólnych
inicjatyw. Pomysły te zyskały akceptację wszystkich obecnych na sesji
członków MRM. Po zamknięciu sesji,
w kuluarowej atmosferze rozmawiano m.in. o uczestnictwie w sesji
budżetowej Rady Miejskiej, zorganizowaniu świątecznego spotkania
oraz wspólnym posiedzeniu MRM
z Radą Miejską.
Zapału i pomysłów nie brakuje.
Młodzieżowa Rada zadeklarowała,
że o swojej działalności będzie
informowała na bieżąco.

Młodzieżową Radę Miejską tworzą: Julia Bialik, Julia Czajkowska, Konrad Jóźwik, Agata Niewadzisz, Julia Nikodem,
Wiktoria Nowocień, Wiktoria Rycerska, Albert Siuda, Jakub Stankowski, Dawid Szcześniak, Aleksandra Sztachera,
Karolina Szymkiewicz, Michał Szymkiewicz, Wiktoria Ślizak.
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Wywiad z Tadeuszem Rutem — Radnym Rady Miejskiej
w Szydłowcu, członkiem Komisji Infrastruktury i Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej

Jak Pan, jako członek Komisji Rewizyjnej
i Komisji Infrastruktury, ocenia pracę
Rady Miejskiej?
Radni każdej kadencji starają się zawsze
robić to, co można i co jest realne
w konkretnej sytuacji. Każdej kadencji
i każdemu radnemu chodzi przecież
o to samo, o realizację potrzeb mieszkańców. Oczywiście nie wszystko można
zrealizować jednocześnie, ale wystarczy
popatrzeć z nawet perspektywy ostatnich
trzech lat, żeby zauważyć, jak się zmienia
nasza gmina. To, czym nie jestem zachwycony, to sprzeczki i podziały, które są
zrozumiałe w polityce na najwyższym
szczeblu, ale nie w gminie, gdzie wszyscy
się znają, wszystkie sprawy są przejrzyste,
a efekty działań widać prawie od razu, bo
przecież chodzi przede wszystkim o utrzymanie i poprawę naszej infrastruktury
i komfortu życia. Dobrze, że mimo to cały
czas udaje się nam realizować postulaty
mieszkańców. Niestety kilkoro radnych
ma chyba inne priorytety.

14

naszych mieszkańców, rady sołeckiej,
wszystkich ludzi zaangażowanych
w działalność społeczną. Zresztą nie tylko
w Sadku. Z budżetu gminy wyasygnowaliśmy środki najpierw na zakup działki,
a później na wyposażenie placu zabaw
dla dzieci w Baraku. Wykonaliśmy także
dokumentację na remont drogi gminnej
w Baraku. Także z budżetu gminy, chociaż ze znaczącym udziałem budżetu
obywatelskiego, został wybudowany
chodnik od starej „siódemki” obok huty
szkła, aż do skrzyżowania w Woli Korzeniowej. Ale najważniejsze jest to, co
jeszcze trzeba zrobić i ja chciałbym się na
tym skoncentrować.
Jakie są więc plany na najbliższą
przyszłość?
Wybudowana została droga Sadek
– Komorniki. Najbliższa przyszłość to
ukończenie chodnika Sadek – Podlas;
tam mamy najwięcej mieszkańców, którym trzeba zapewnić lepszy komfort poruszania się po wsi, bo przecież zwiększył
się wielokrotnie ruch pojazdów. Chodnik
wybudujemy z udziałem funduszu sołeckiego, pozostałą kwotę, tyle ile potrzeba
na dokończenie inwestycji, zadeklarował
dołożyć pan burmistrz z budżetu gminy.
Chcielibyśmy także położyć na drodze
Sadek-Podlas nową nawierzchnię asfaltową; ta inwestycja jest przewidziana
w budżecie gminy na ten rok. Bardzo
istotną sprawą jest kanalizacja Sadku
Komorniki i Sadku Polanki, będę zabiegał
o umieszczenie tej inwestycji w budżecie
gminy na 2019 rok.

Jest Pan radnym już drugą kadencję
i reprezentuje mieszkańców Sadku, Baraku, Woli Korzeniowej. Czy może Pan
powiedzieć, co udało się zrobić przez ten
czas dla tej społeczności?

W ubiegłym roku głośny był temat
powstania w Sadku publicznej szkoły
muzycznej, ale gmina nie dostała zgody
na jej uruchomienie. Jak wygląda teraz
sytuacja, czy zrezygnowaliście z tego
pomysłu?

Udało się dosyć dużo. Każdy, kto odwiedza
Sadek przyzna, że wygląda on o wiele
lepiej niż jeszcze kilka lat temu. To jest
zasługa przede wszystkim burmistrza,

Absolutnie nie! Niedawno rozmawiałem
na ten temat z panem burmistrzem
i mam zapewnienie, że będziemy próbować ponownie zarejestrować tę szkołę.

Cóż pomysł powstał dość późno i nie ze
wszystkim zdążyliśmy na czas. Zabierzemy się za to już teraz. Nie możemy się
zgodzić z argumentacją, którą podano
w odmowie, że szkoły muzyczne są
w Skarżysku i w Radomiu. Zajęcia
w szkołach muzycznych odbywają się po
południu, bo przecież uczniowie oprócz
tego chodzą do zwykłych szkół. Trzeba
ich dowozić, to zabiera dzieciom czas do
późnego wieczora. My mamy w Sadku
ponad 300 osób, które zadeklarowały, że
chciałyby, aby dzieci kształciły się
muzycznie; nawet jeśli realnie do takiej
szkoły zostanie przyjęta 1/3, to i tak jest
to duże środowisko. Poza tym dzieciom
z Szydłowca także bliżej do Sadku niż do
Radomia lub Skarżyska. Mamy już deklaracje nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, by w tej szkole
uczyć. Środki na zakup instrumentów
zagwarantujemy w budżecie gminy.
Mam nadzieję, że w tym roku uda się
zarejestrować szkołę. Chciałbym podkreślić bardzo dobrą współpracę z panem
burmistrzem i z Radą Miejską, zresztą nie
tylko w kwestii tej szkoły.
Na zakończenie – prosimy o kilka słów
o sobie.
Jestem mieszkańcem Sadku, prowadzimy z żoną własną działalność gospodarczą, mamy dwoje dzieci. Moje hobby to
od dawna hodowla gołębi pocztowych;
od kilku lat zajmuję się pszczelarstwem,
mam 25 rodzin pszczelich. To piękne
zajęcie, wymagające dużo pracy.
Dziękujemy za wypowiedź. Życzymy
wszystkiego najlepszego w nowym roku, przede wszystkim realizacji wszystkich planów.
Ja także chciałbym życzyć wszystkiego
dobrego mieszkańcom całej gminy.
Przede wszystkim zdrowia, ale też spokoju i wzajemnej życzliwości i zrozumienia,
bez których trudno rozwiązywać problemy, jakie przed nami stoją.
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INFORMACJE O NASZYCH SOŁECTWACH
Sołectwo Zdziechów leży po północnej stronie gminy Szydłowiec, liczy 594 mieszkańców. Składa się z czterech
części, o tradycyjnych nazwach: Zdziechów-Poręba, Zdziechów-Działy, Zdziechów-Lesica i ZdziechówMetków. Należy do starej, liczącej prawie 700 lat parafii św. Mikołaja w Wysokiej. Sołectwo było ojczystym
siedliskiem Zdziechowskich i to właśnie od nazwiska pierwszego dziedzica, zamieszkującego na tym terenie
pochodzi nazwa miejscowości.

Wywiad z Sołtysem sołectwa Zdziechów
Panią Beatą Rzeźnik
a organami gminy, sygnalizuje
samorządowi problemy swojej wsi,
ale także jest organizatorem i koordynatorem różnych przedsięwzięć
i reprezentuje mieszkańców. Jest
swoistym przedłużeniem Urzędu
Miejskiego na terenie swojego
sołectwa. To sporo, ale daję sobie
radę. Jestem osobą spokojną i mam
dobry kontakt z mieszkańcami, a to
bardzo ułatwia pracę.
Co udało się Pani zrealizować
w tej kadencji?

Pani Beato, od trzech lat jest Pani
sołtysem Zdziechowa. Poprzednio
sprawowała tę funkcje także kobieta. Czy w Zdziechowie sołtys
- kobieta to taka lokalna tradycja?
Najwidoczniej mieszkańcy Zdziechowa mają większe zaufanie do kobiet.
Ja mieszkam w Zdziechowie od
17 lat, więc wszyscy mnie dobrze
znają. Może również dlatego, że
zawsze starałam się pomagać mieszkańcom i angażowałam się w ich
sprawy.
Czy wcale niemałe obowiązki sołtysa, zwłaszcza w dużym sołectwie,
jakim jest Zdziechów, nie przerastają kobiety, która oprócz tego, że
pełni tę funkcję, pracuje zawodowo
i wychowuje dzieci?
Pracuję zawodowo jako kucharka,
mam dwie córki. Obowiązki sołtysa
są dość szerokie – sołtys jest łącznikiem
pomiędzy
mieszkańcami,

To wszystko dotyczy infrastruktury
wsi. W ubiegłym roku, dzięki wsparciu burmistrza Artura Ludwa udało
się wreszcie naprawić 500-metrowy
odcinek drogi, łączącej ZdziechówDziały i Jankowice, która była
w opłakanym stanie. Wcześniej,
w 2016 roku zadbaliśmy o oświetlenie uliczne. Z funduszu sołeckiego
zamontowaliśmy kilka lamp oświetleniowych, ustawiliśmy znaki informujące o numerach domów w poszczególnych częściach sołectwa,
tablice informacyjne. W tym roku
chcemy zamontować progi zwalniające w Zdziechowie-Metkowie i dowiesić jeszcze kilka lamp oświetleniowych, na co są środki w budżecie
Gminy, a z funduszu sołeckiego pokryjemy modernizację rowów melioracyjnych i zakupimy kosze przy tablicach ogłoszeniowych i przystankach.
Co planuje Pani na przyszłość?
Najpilniejsze potrzeby w naszym
sołectwie to położenie nowej

nakładki asfaltowej na drodze ze
Zdziechowa-Działów do Chustek,
a także poprawienie nawierzchni na
drodze dojazdowej do mieszkań
w Zdziechowie-Porębie, łączącej się
z drogą S7. Bardzo przydałaby się
świetlica wiejska, pomieszczenia,
gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać, zwłaszcza młodzież. Brak takiej
infrastruktury i kiepska jakość gleb
powoduje, że młodzi nie chcą zostawać na wsi. Trudno jest zaspokoić
potrzeby wszystkich mieszkańców,
bo nie o wszystkim decyduję sama,
chociaż niektórzy tak sobie właśnie
wyobrażają. Na szczęście mam
sojusznika w postaci Rady Sołeckiej,
z którą współpraca bardzo dobrze
się układa, a także burmistrza, który
bardzo chętnie służy nie tylko dobrą
radą, ale i pomocą,
pamięta
o potrzebach wsi i dofinansowuje
różne nasze projekty.
A czym Pani się interesuje poza
działaniami na rzecz wsi i praca
zawodową?
Pracuję jako kucharka i mam ogromne szczęście, bo moim głównym
hobby jest gotowanie. To naprawdę
dobrze, kiedy w pracy można się
w ten sposób realizować.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy
realizacji wszystkich planów i dużo
zdrowia w nowym roku.
Ja także życzę wszystkiego dobrego.
Przede wszystkim moim sąsiadom ze
Zdziechowa, a także wszystkim
czytelnikom i mieszkańcom gminy.
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IV Szydłowiecki Orszak Trzech Króli
6 stycznia 2018r. po raz czwarty ulicami Szydłowca przeszedł Orszak Trzech Króli. Nie zabrakło ciekawych scen, kolorowo udekorowanych najmłodszych przedstawicieli oświatowych placówek Szydłowca i okolic, wspaniałej uroczystości
towarzyszyły również zwierzęta. Kolorowy korowód wielbiący Boga poprzedziła msza św. odprawiona w szydłowieckiej farze. Orszak zakończył się na Rynku Wielkim, gdzie ks. dziekan Adam Radzimirski odczytał Ewangelię, a następnie
udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.

16
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Nowy 2018 rok powitaliśmy w Szydłowcu w iście szampańskich nastrojach. To już tradycja, że o północy wszyscy spotykają się
na Rynku Wielkim. Tak było również w tegoroczną sylwestrową noc. Tłumnie zebrani mieszkańcy, a także licznie przybyli goście bawili się przy muzyce Pawła Mosiołka, który śpiewał swoje autorskie utwory, a także największe hity ostatnich dekad.
O północy noworoczne życzenia, zdrowia, pełni optymizmu, szacunku od ludzi i dla ludzi oraz wszelkiej pomyślności złożył
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, który podziękował także, za tak liczne przybycie i dobrą zabawę. Tej nocy nie mogło
zabraknąć pokazu fajerwerków, które ponad ratuszową wieżą wyglądały wyjątkowo atrakcyjnie.

18
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14 grudnia 2017r. w szydłowieckim zamku, na zaproszenie Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa i Przewodniczącego
Rady Miejskiej Marka Artura Koniarczyka spotkali się na wigilijnym opłatku szydłowieccy samorządowcy i licznie
zaproszeni goście.
Zaproszonych gości: przedstawicieli
instytucji państwowych, stowarzyszeń, spółek, sołtysów, dziennikarzy,
a także radnych Rady Miejskiej,
Szydłowieckiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej przywitała
Agnieszka Sobutka -Klepaczewska.
W świąteczny klimat wprowadził
zgromadzonych chór Gaudium Canti

działający przy SCK – Zamek, który
zaśpiewał wiązankę kolęd i pastorałek. Po artystycznym występie, głos
zabrali Burmistrz Artur Ludew oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk, którzy złożyli świąteczne życzenia: zdrowia,
spokoju, radości oraz owocnego
2018 roku.

Na wigilijnym spotkaniu nie mogło zabraknąć wspólnej modlitwy, którą poprowadzili ks. dziekan Adam Radzimirski oraz Proboszcz Parafii w Wysokiej
Arkadiusz Bieniek. Zgromadzeni goście
łamiąc się opłatkiem, składali sobie
świąteczne życzenia. Spotkanie zakończyło się przy wigilijnym stole.

Spotkanie wigilijne w PSP nr 1
W dniu 18 grudnia 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego odbyło się tradycyjnie
spotkanie wigilijne dla osób samotnych i będących w trudnej sytuacji materialnej.
Przybyłych powitali i złożyli świąteczne życzenia Burmistrz Artur Ludew,
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Krzysztof Kisiel.
Prócz przygotowanych dla wszystkich
obecnych posiłków, czekały na nich
również występy artystyczne przygotowane przez młodzież szkolną.
Przed przystąpieniem do wspólnego
obiadu, goście wysłuchali wiązanki
kolęd oraz obejrzeli przygotowany
przez najmłodszych spektakl świąteczny. Ks. Dziekan Adam Radzimirski
poświęcił przygotowane dania i złożył
świąteczne
życzenia.
Spotkanie
zakończyło się wspólnym posiłkiem
oraz składaniem sobie świątecznych
i noworocznych życzeń.
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Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego
5 grudnia 2017r. w Szydłowcu świętowano Złote Gody. Trwałość rodziny, miłość i zrozumienie zostały docenione przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który przyznał medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” czternastu parom z naszej gminy.

Piękną rocznicę 50 – lecia pożycia
małżeńskiego rozpoczęła msza
w intencji Jubilatów i ich rodzin,
którą odprawił ks. Bogusław Mleczkowski. Duchowny w słowie skierowanym do wiernych mówił, że Jubilaci są wzorem do naśladowania.
Pomimo różnych przeciwności losu
potrafili wytrwać we wzajemnej
miłości, obdarzając siebie troską
i życzliwością. Wzruszającym momentem nabożeństwa było odnowienie przysięgi małżeńskiej.
Z kościoła Jubilaci udali się do
szydłowieckiego zamku.
Artystycznym akcentem złotych godów był występ uczennic z PSP
im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Akt
dekoracji poprzedziły gratulacje
złożone przez Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Magdalenę Szymczyk, Burmistrza Artura Ludwa
i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Jarosińskiego.
- Państwa zaangażowanie w trwałość pożycia, zgoda, miłość i troska
o dobro rodziny zostały docenione
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, który przyznał Państwu
medale „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” – powiedziała Magdalena Szymczyk.
Wręczając
medale,
Burmistrz
serdecznie gratulował niezwykłej
więzi, która doprowadziła małżonków do tej pięknej rocznicy i życzył
jeszcze wielu wspólnych lat w zdrowiu i radości. Jubilaci otrzymali
również
rocznicowe
pamiątki
od ks. dziekana Adama Radzimirskiego.
20

5 grudnia 2017r. medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostali odznaczeni Państwo: Chodzyński Jan i Barbara Zofia, Czyżewski Piotr i Halina, Figarski
Wincenty i Krystyna, Głuch Jerzy i Anna Maria, Górecki Leszek Jerzy i Elżbieta,
Karpeta Jan Helena, Karpeta Kazimierz i Henryka, Kądziela Józef i Marianna,
Klepaczewski Wiesław Jan i Mirosława Maria, Mamla Tadeusz i Regina, Nowakowski Zdzisław Mieczysław i Maria, Podkowiński Wacław i Joanna Maria.

10 stycznia 2018r. jubileuszowe gratulacje przyjmowali Państwo Krystyna
i Wiktor Kujbidowie oraz Zofia i Roman Petrykowscy.
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19 stycznia 2018r. od spotkania na Rynku Wielkim w Szydłowcu rozpoczęły się Centralne Obchody 155. rocznicy Wybuchu
Powstania Styczniowego organizowane przez Federację Kapituły Równość – Wolność – Niepodległość Kontynuacji Tradycji
Powstania 1863 roku i samorządy: Szydłowca, Suchedniowa, Bodzentyna, Wąchocka i Skarżyska Kościelnego. Narodowy
patronat nad tegorocznymi uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Zgromadzonych na Rynku powitała
Agnieszka Sobutka-Klepaczewska. Wśród
przybyłych gości byli m.in.: posłowie
na sejm RP Anna Maria Białkowska, Leszek
Ruszczyk, Dariusz Bąk, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, radny Sejmiku
Zbigniew Gołąbek, generał Wiesław Kukuła, Paweł Sagan z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego, wicestarosta szydłowiecki Adam Włoskiewicz, radni Rady
Powiatu z przewodniczącą Anitą Gołosz,
burmistrz Artur Ludew i radni miejscy
z przewodniczącym Markiem Arturem
Koniarczykiem, prezes Zarządu Federacji
Kapituły Równość– Wolność – Niepodległość Daniel Woś, st. insp. Związku Strzeleckiego Roman Burek oraz delegacje samorządów współorganizujących obchody.
Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Henryka
Kapturskiego odegrała Mazurka Dąbrowskiego, a następnie delegacja złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą 150 rocznicę
Wybuchu Powstania. Od lat tej żywej lekcji
historii towarzyszy modlitwa za uczestników powstania i Ojczyznę. Mszę koncelebrowaną w miejscowej farze odprawili
o. Eugeniusz Augustyn opat z klasztoru w
Wąchocku i ks. dziekan Adam Radzimirski.
Po eucharystii delegacje złożyły białoczerwone wiązanki kwiatów przy płycie
nagrobnej ks. Aleksandra Malanowicza
oraz na mogile Powstańców Styczniowych
znajdującej się na cmentarzu parafialnym,
a także przy figurce upamiętniającej wydarzenia z 1863 roku u zbiegu ulic Narutowicza, Sowińskiego i Kąpielowej. W godzinach popołudniowych uczestnicy obchodów spotkali się na zamku, gdzie drugą

część uroczystości otworzyła dyrektor SCK
Zamek – Małgorzata Bernatek oddając
głos gospodarzowi Szydłowca Arturowi
Ludwowi. Burmistrz przypomniał poświęcenie poprzednich pokoleń, które
niezłomnie walczyły o wolność naszej
Ojczyzny, podkreślając, że należą się im
pamięć i uznanie. Kilka zdań do zgromadzonych, dziękując za kontynuowanie
patriotycznej pamięci o losach naszych
przodków skierowali także przybyli goście.
Uroczystości to doskonała okazja do
wręczenia odznak i wyróżnień. Daniel
Woś prezes Kapituły „Równość-Wolność
Niepodległość” wręczył pamiątkowe
medale z okazji 25 - lecia Marszu Szlakiem
Powstańców Styczniowych dla Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu, na ręce Burmistrza Artura Ludwa, dla SCK Zamek na
ręce dyrektor Małgorzaty Bernatek, dla
Parafii Św. Zygmunta, który odebrał ks.
dziekan Adam Radzimirski oraz dla Związku Strzeleckiego na ręce Romana Burka.
Odznakę za zasługi dla Związku

Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych z rąk Zofii Liszki otrzymali:
przewodniczący Rady Miejskiej Marek
Artur Koniarczyk oraz dyrektor szydłowieckiego liceum Karol Kopycki. Za
działalność na rzecz szerzenia idei patriotyzmu związek kombatantów uhonorował dyplomami Daniela Wosia,
Romana Burka i Andrzeja Górskiego.
Wyróżnienia wręczyła Prezes oddziału
szydłowieckiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych Zofia Liszka.
Szydłowieckie obchody 155 Rocznicy
Wybuchu Powstania Styczniowego zakończył spektakl pt. „Rok 1863”
w wykonaniu Teatru „U Radziwiłła”
w reżyserii Sławy Lorenc- Hanusz i oprawie muzycznej Danuty Klepaczewskiej.
W kolejnych dniach obchodów delegacje szydłowieckich samorządowców
wzięły udział w uroczystościach w Kierzu Niedźwiedzim, Suchedniowie,
Bodzentynie i Wąchocku.
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Setne urodziny mieszkańca Szydłowca
6 listopada 2017 roku, mieszkaniec Szydłowca – Pan Mieczysław Kubik obchodził swoje setne urodziny. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Szymczyk wręczyli Jubilatowi list gratulacyjny i kwiaty, życząc kolejnych lat życia w zdrowiu oraz samych szczęśliwych chwil w gronie rodziny.
Życzenia złożyli również przedstawiciele Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu – Monika Wziątek-Kaim i Paweł
Sagan. Paweł Sagan odczytał list gratulacyjny
od Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło.
Jubilata odwiedził także Kierownik ZUS w Szydłowcu – Jacek Natorski, który wręczył decyzję
o przyznaniu specjalnego dodatku emerytalnego przysługującego z tytułu ukończenia 100
lat życia. Obchodzący swoje setne urodziny
Mieczysław Kubik przez wiele lat pracował
jako szewc, zajmował się również rolnictwem.
Jubilat cieszy się znakomitą kondycją, pogodą
ducha i ma duże wsparcie bliskich. Pomimo
sędziwego wieku jest samodzielny i otwarty na
towarzystwo. Na urodzinowym spotkaniu
oczywiście nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu, rodzina i zaproszeni goście Panie Mieczysławie życzymy dużo, dużo zdrowia i kolejnych lat pięknego
odśpiewali życzenia dwustu lat życia.
życia!

Wywiad z Przemysławem Pastuszką – Dyrektorem Zakładu
Trend Group Sp. z o.o. w Szydłowcu
Czy mógłby Pan przybliżyć nam działalność firmy TREND GROUP Sp.
z o.o.? Jakie produkty „wychodzą”
z taśmy produkcyjnej Państwa przedsiębiorstwa? Ile osób pracuje
w Państwa spółce?
Trend Group Sp. z o.o. wcześniej
Huta Szkła GRACJA istnieje od 1996
roku. Jesteśmy producentem szkła gospodarczego, dekoracyjnego oraz użytkowego. Firma stawia na ciągły i dynamiczny rozwój, zarówno pod względem
technologicznym, jak i organizacyjnym.
Zatrudnienie obecnie wynosi 180 osób.
Szykują się u Państwa spore zmiany,
hale produkcyjne Państwa firmy
zostały rozbudowane. Czy mógłby Pan
powiedzieć, ile nowych miejsc pracy
zostanie utworzonych w związku z rozwojem TREND GROUP Sp. z o.o.?
Modernizacja zakładu przeprowadzona
w 2017 roku pozwoli stworzyć około 50
nowych miejsc pracy.
Jakim terenem inwestycyjnym jest
Szydłowiec? Mógłby nam Pan nakreślić,
jakie są za i przeciw ulokowaniu hal produkcyjnych w miastach takie jak nasze?
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Jak wspomniałem wcześniej jako zakład
produkcyjny działamy na terenie Szydłowca od ponad 20 lat. W ostatnim czasie,
dzięki realizacji trasy S7 znacznie poprawiła się infrastruktura komunikacyjna, co
ma duże znaczenie naszego sprawnego
funkcjonowania. Zaletą naszej lokalizacji
jest również dostęp do rynku pracy.
Jak przebiega współpraca z samorządem
gminy Szydłowiec?
Współpraca z samorządem gminy
Szydłowiec układa się bardzo dobrze.
Zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie, chociażby ostatnio, gdy przygotowywaliśmy
naszą inwestycję do realizacji.
Ciekawi mnie jak wygląda sprawa
eksportu towarów firmy TREND GROUP

Sp. z o.o. Czy Państwa klienci to głównie
polskie przedsiębiorstwa? Do jakich
krajów odbywa się największy eksport
towarów?
Nasze wyroby rzeczywiście w dużej mierze
trafiają na eksport, głównie do krajów
Unii Europejskiej. Dostarczamy nasze
wyroby do największych sieci handlowych
w kraju i za granicą.
Czego życzyłby sobie Pan dla spółki na
najbliższe lata?
Życzę firmie dobrej koniunktury gospodarczej, dobrych i zadowolonych klientów, mocnego zespołu ludzi z pasją,
realizacji kolejnych innowacji.
My również tego życzymy i dziękujemy
za rozmowę.
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25 października 2017r. odbyła się uroczystość związana z nadaniem sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im.
gen. Stefana Roweckiego" Grota"
w Wysokiej. Poświęcenie sztandaru
było niezwykle doniosłym momentem
dla całej społeczności szkolnej – szkoła
otrzymała swój znak patriotyzmu, symbol, który czcić będą pokolenia uczniów.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy św.
w kościele pw. św. Mikołaja w Wysokiej. Mszę św. odprawił Biskup Radomski Henryk Tomasik, który uroczyście
poświecił sztandar. Następnie zgromadzeni goście i społeczność uczniowska
udali się do szkoły na dalszą część ceremonii. Dyrektor PSP w Wysokiej – Marta Owczarek serdecznie powitała przybyłych gości i podkreśliła, jak szczególnym w historii szkoły jest dzień nadania
sztandaru. Z okazji tak wyjątkowego
wydarzenia, swoją obecnością zaszczycili: Biskup Radomski Henryk Tomasik,
Starosta Powiatu Szydłowieckiego Włodzimierz Górlicki, Burmistrz Szydłowca
Artur Ludew, radni powiatowi i gminni,
proboszcz parafii w Wysokiej Arkadiusz
Bieniek, dyrektor ZEiFO Dorota Nowak,
dyrektor Stacji Sanitarno- Epidemiolo-

gicznej Elżbieta Pawlak, przewodniczący
ZNP w Szydłowcu Jan Piwowarczyk, dyrektorzy szkół gminnych, przedszkoli
i żłobka, sołtysi, emerytowani dyrektorzy
i nauczyciele, przedstawiciele Armii Krajowej w Szydłowcu, uczniowie, rodzice
oraz mieszkańcy Wysokiej.
Na ręce dyrektor szkoły przedstawiciele
Rady Rodziców przekazali sztandar, który następnie został przekazany w ręce
uczniów. Odbyła się uroczysta prezentacja sztandaru. Wyrazem podziękowań
i szacunku dla darczyńców był moment
umocowania pamiątkowych gwoździ na
drzewcu. Reprezentacje wszystkich klas,
złożyły ślubowanie na sztandar szkoły.

Po przemowach zaproszonych gości nadszedł czas na montaż słowno-muzyczny
– "Na zawsze wierni tylko Polsce", przygotowany przez uczniów klasy siódmej
pod kierunkiem pań: Jolanty Kalety, Anny
Góreckiej - Jędrzejczyk i Ewy Zimnickiej,
poświęcony patronowi szkoły Stefanowi
Roweckiemu. Po wzruszającym programie artystycznym, dyrektor Marta
Owczarek podziękowała wszystkim za
pomoc w przygotowaniu tak zacnej
uroczystości. Społeczność uczniowska
złożyła podziękowania również poprzedniemu dyrektorowi Krzysztofowi Ubyszowi, który był inicjatorem szkolnego
przedsięwzięcia.

Wręczenie awansu
Pedagog pracujący w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Szydłowcu - Wioletta Muryjas otrzymała awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego.
12 grudnia Burmistrz Artur Ludew
w obecności Anety Furmańskiej
- dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów
Oświaty i Joanny Miernik wicedyrektor PSP im. Jana Pawła II, wręczył pani
Wioletcie akt mianowania.
Jak poinformowała dyrektor ZEiFO,
uzyskanie awansu poprzedzone było
pomyślnie zdanym egzaminem, podczas którego pani Muryjas wykazała się
doskonałym przygotowaniem merytorycznym, zaangażowaniem w pracę
i chęcią nieustannego doskonalenia
swoich umiejętności. Burmistrz serdecznie pogratulował awansu i życzył
wiele satysfakcji z nauczycielskiej misji.
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Pieniądze
na doposażenie
gabinetów

Mamy dobrą informację dotyczącą
gminnych
placówek oświatowych.
Gmina Szydłowiec przygotowała wniosek na doposażenie szkolnych gabinetów medycznych, który został pozytywnie oceniony i tym samym gmina pozyskała 26.210,00 zł.
W myśl Ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, można było wnioskować o dotację, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
w sprzęt umożliwiający realizację
świadczeń
gwarantowanych
przez
pielęgniarki lub higienistki szkolne.
Gmina Szydłowiec pozyskała dotację w
kwocie 26.210,00 zł z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie –
Wydziału Zdrowia, z której doposażone
zostaną gabinety lekarskie w gminnych
szkołach.
Zakupione zostaną nowoczesne artykuły i sprzęt medyczny, który przyczyni się
do znacznej poprawy jakości świadczonych usług oraz rozszerzona zostanie
opieka medyczna nad uczniami szkół
podstawowych Gminy Szydłowiec.
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Dotacje na zimowy
wypoczynek dla dzieci i młodzieży
2 stycznia 2018r. przedstawiciele organizacji działających na terenie gminy
Szydłowiec odebrali od Burmistrza Artura Ludwa umowy na dofinansowanie
wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. Pieniądze na ten cel pochodzą
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii.
Podczas spotkania w ratuszu, w którym
uczestniczyła również Jadwiga Kopycka Pełnomocnik ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urzędu Miejskiego, Burmistrz podziękował za społeczne zaangażowanie i pracę
na rzecz młodego pokolenia, po raz kolejny wyrażając zadowolenie z aktywności lokalnych organizacji. Życzył udanego
wypoczynku oraz satysfakcji z podejmowanych działań.
Dotacje otrzymali:
 Klub Sportowy „PROGRES”, Sadek,
Parafialny Zespół Caritas Parafii
św. Zygmunta w Szydłowcu,
Stowarzyszenie MKS SZYDŁOWIANKA,
 Klub Sportowy ALTERNATYWA, Szydłowiec,
 Stowarzyszenie Klub Sportowy KickBoxingu „VIKTORIA” – Szydłowiec,
 Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska ”MUSHIN” Szydłowiec,
 Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie,
 UKS „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana
Pawła II w Szydłowcu,

„Związek Strzelecki” Radom,
 Ochotnicza Straż Pożarna w Wyso-

kiej,
 Fundacja

PRO EDU CADIS
w Szydłowcu,
Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA”
przy PSP w Wysokiej,
 Klub Sportowy Akademia Piłkarska
Szydłowiec,
 Uczniowski
Klub
Sportowy
„REKORD”, Szydłowiec,
 Rodzinna
Akademia
Sportu
w Szydłówku,
 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział Szydłowiec,
 Szydłowieckie
Towarzystwo
Sportowe,
 UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie,
 UKS „OLIMP” przy ZSO im.
H. Sienkiewicza w Szydłowcu,
 Porozumienie
Samorządowo
– Gospodarcze, Szydłowiec,
 Uczniowski
Klub
Sportowy
„Korona” przy PSP nr 1.

„MARZYCIELSKA POCZTA” W PSP2
Uczniowie klas 4 -7 PSP nr 2 im. Jana Pawła 2 w Szydłowcu wzięli udział w akcji
„Marzycielska Poczta”. Polega ona na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do
ciężko chorych dzieci. Na języku polskim, pod opieką pani Beaty Walkiewicz, odszukaliśmy aktywne profile chorych dzieci, wybraliśmy osoby o podobnych zainteresowaniach i napisaliśmy do nich. Do kopert włożyliśmy także zdjęcia, pocztówki i rysunki. Może nawiążą się nowe przyjaźnie i znajomości. Mamy nadzieję,
że nasze listy sprawią radość i będą wsparciem w walce z chorobą.
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STOWARZYSZENIA

Naszym Seniorom „fantazji” nie brakuje
Wielu ludzi obawia się momentu przejścia w stan spoczynku. Boją się utraty kontaktu z dotychczasowym środowiskiem, bezczynności i samotności.
Tymczasem emerytura wcale nie musi oznaczać wykluczenia z życia towarzyskiego ani tym bardziej nudy. Najlepszym przykładem na to są seniorzy
zrzeszeni w szydłowieckim Stowarzyszeniu Spokojna Jesień Życia, a żywa
działalność wcale nie kojarzy się z jesiennym spokojem.
W 2012 roku w ramach Stowarzyszenia,
którego prezesem jest nieprzerwanie
Kazimierz Zawadzki, powstał spontanicznie 22-osobowy zespół śpiewaczy. Zrzeszeni w nim seniorzy śpiewali spokojne,
melodyjne piosenki z repertuaru zespołu
pieśni i tańca Mazowsze. Dwa lata później zespół przyjął nazwę „Senioritas
– Malinki” i zaprezentował się szerszej
publiczności. Od tego czasu koncerty
Senioritas – Malinek stały się nieodłącznym elementem gminnych i miejskich
uroczystości. Malinki są obecne na Szydłowieckich Zygmuntach, na obchodach
Dnia Kobiet, spotkaniach wigilijnych
i wielkanocnych, biorą udział w uroczystościach rocznicowych i patriotycznych.
Obecnie w zespole, który od niedawna
ma nowa nazwę "Fantazja", działa 14
seniorów – Anna Tchórzewska, Irena
Chwastek, Elżbieta Cendrowska, Anna
Gąciarska, Bożena Fijałkowska, Barbara
Nowak, Lucyna Sochacka, Danuta Domagała, Zofia Wrochna, Ryszard Gąciarski,
Jan Barański, Zenon Czerwionka, Henryk
Baniak i główny animator Fantazji – Kazimierz Zawadzki. Fantazja znacznie rozszerzyła swój repertuar. Oprócz spokojnych,
tradycyjnych piosenek pojawiła się muzyka cygańska, piosenki znanych polskich
wykonawców i skecze, przy których
publiczność doskonale się bawi. Echa ich
artystycznego talentu są coraz głośniej-

sze. W 2017 roku Fantazja została
poproszona m.in. o występ podczas
uroczystych obchodów Święta Seniora
w Wyszkowie. Szydłowieccy seniorzy
dawali koncert w Ośrodku Edukacyjno
– Charytatywnym Diecezji Radomskiej
„EMAUS”. Swoim występem uatrakcyjnili jubileusz 10 -lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Amazonek. Wszystkie występy „Fantazji” budzą entuzjazm publiczności i są nagradzane licznymi wyrazami uznania.
Lecz działalność „Fantazji” to nie tylko
koncerty i wspólne śpiewanie. Seniorzy
dbają o swój wszechstronny rozwój.
Prowadzą stronę internetową, na której można prześledzić ich działalność,
jako słuchacze biorą udział w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
mają swoją reprezentację w Szydłowieckiej Radzie Seniorów, odbyli kurs
posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi i korzystania
z mediów społecznościowych. Organizują wspólne wczasy, wycieczki, wyjazdy integracyjne, spotykając się z aktywnymi seniorami z innych miejscowości
– ze Skarżyska Kamiennej, Stąporkowa,
Brwinowa, Wyszkowa. Organizują spotkania z interesującymi ich ludźmi
– na przykład z honorową konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Hawajach. Byli
jedną z grup mieszkańców, która

w ramach wymiany pomiędzy
Szydłowcem i zaprzyjaźnionym francuskim Beynes wyjechali do Francji,
gdzie poznawali życie mieszkańców
partnerskiego miasta i zwiedzali
wspólnie z nimi Paryż. Starają się też
wspierać innych. Dla pensjonariuszy
Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach zorganizowali występ i wieczorek taneczny, przywożąc ze sobą własne wypieki, pomalowali w czynie
społecznym stołówkę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego. Wykorzystują każdą nadarzającą
się okazję, aby wspólnie spędzić czas,
organizując liczne spotkania, ogniska,
grille w których biorą także udział inni
seniorzy, mieszkańcy, a nawet
młodzież. Na swoją działalność pozyskują środki ze składek, ale także aplikują z powodzeniem o środki gminne.
Tak więc stan spoczynku to niekoniecznie samotność w czterech ścianach własnego mieszkania albo ławka
w ogródku lub przed blokiem.
To kontakt z innymi, nowe możliwości
wykorzystania
wolnego
czasu
i przeżycia czegoś, na co nie można
było sobie pozwolić w czasach aktywności zawodowej, a owa nazwa
– „Fantazja” – doskonale pasuje
do temperamentu ludzi, działających
w stowarzyszeniu.

25

SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy

KULTURA

„AMERICAN
DREAM”

Aktorzy z Teatru Poezji i Muzyki
„U Radziwiłła” – Wiktoria Koniarczyk
oraz Kajetan Górlicki zdobyli nagrody
aktorskie V edycji Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieżowych na
Mazowszu – „AMERICAN DREAM”,
w którym zaprezentowali spektakl
„Dwoje na huśtawce” w reżyserii Sławy Lorenc – Hanusz.
Tegoroczny festiwal miał na celu
wprowadzenie młodego pokolenia w
świat teatru w oparciu o literaturę
amerykańską. Wydarzenie patronatem honorowym objęli: Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik oraz Dyrektor Teatru Polskiego
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
Andrzej Seweryna. Do współpracy
zaproszono: Mazowieckiego Kuratora
Oświaty, Urząd Miasta St. Warszawy,
Ambasadę Stanów Zjednoczonych
i American Center Warsaw.
Decyzję o przyznaniu nagród podjęła
komisja w składzie: Janusz Majcherek
(Przewodniczący), Tomasz Błasiak,
Krystian Modzelewski, Jerzy Schejbal,
Afrodyta Weselak, Anna Grzywacz
(Sekretarz).
Uroczyste wręczenie nagród odbyło
się 19.12.2017r. w Teatrze Polskim
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Podczas gali Wiktoria i Kajetan zaprezentowali fragment spektaklu „Dwoje
na huśtawce”.
Serdecznie gratulujemy młodym
artystom z Teatru Poezji i Muzyki
„U Radziwiłła” oraz opiekunowi
grupy – Sławie Lorenc - Hanusz. Życzymy dalszych sukcesów i czekamy na
kolejne spektakle w ich wykonaniu.
26

Koncert Kolęd i Pastorałek

W niedzielę 7 stycznia 2018r. w Szydłowieckim Zamku zabrzmiała radosna,
wręcz anielska muzyka, a to za sprawą
koncertu pt. „JASNOŚĆ NAWIEDZIŁA
ŚWIAT”, zorganizowanego przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
z udziałem Chór Kameralnego Domu
Kultury w Zwoleniu oraz Chóru Kameralnego GAUDIUM CANTI .
Chór Kameralny Domu Kultury w Zwoleniu istnieje od 2011r. Inicjatorem
powstania zespołu oraz dyrygentem
jest Piotr Markowski. Repertuar chóru
to utwory z kręgu współczesnej muzyki
rozrywkowej oraz kolędy. Oprócz koncertów dla miasta i regionu zespół miał
okazję śpiewać m.in. w warszawskiej
Sali Kongresowej, na Słowacji. Podczas
koncertu mogliśmy usłyszeć chórzystów
ze Zwolenia w tradycyjnych polskich
pieśniach bożonarodzeniowych takich
jak „Przybieżeli do Betlejem pasterze”,
„Wśród nocnej ciszy” czy też „Lulaj że
Jezuniu” przeplatanych współczesnymi
pastorałkami w pięknych, wielogłoso-

wych aranżacjach.
Po występie gości ze Zwolenia swój
koncert zaprezentował Chór Kameralny GAUDIUM CANTI pod dyrekcją
Danuty Klepaczewskiej, który działa
przy Szydłowieckim Centrum Kultury
– Zamek od 19 lat i jest doskonale
znany tutejszej społeczności.
W pierwszej części koncertu usłyszeliśmy wiązankę kolęd i pastorałek
w opracowaniu muzycznym J. Króla,
a także suitę utworów świątecznych
do słów i muzyki Jana Czecha. W drugiej części wykonane zostały kolędy
z różnych stron świata m.in. : kolęda
amerykańska „Krętą drogą naprzód”,
staroangielska „Cóż to za Dziecię słodko śpi” oraz francuska kolęda
- „Jasność nawiedziła świat”.
Zarówno prezentacja gości jak i gospodarzy przypadły do gustu licznie przybyłej tego dnia do Zamku publiczności, czego wyrazem były gromkie brawa oraz włączenie się do wspólnego
śpiewania.

Zapraszamy na wystawę
IX SZYDŁOWIECKIEGO
PLENERU MALARSKIEGO
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
serdecznie zaprasza do Galerii Kaplica Zamkowa na wystawę poplenerową IX SZYDŁOWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO im. Władysława Aleksandra Maleckiego.
Na wystawie prezentowanych jest 50 prac artystów m.in. z Częstochowy,
Krakowa oraz Szydłowca, które powstały podczas 8-dniowego pleneru malarskiego, odbywającego się w pierwszej połowie września ubiegłego roku.
Wystawę można oglądać do końca kwietnia 2018r., jest ona świetną okazją do
spojrzenia na nasz region okiem artystów plastyków z różnych stron naszego
kraju.
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INFORMACJE

Toolmex Truck
inwestuje w rozwój
W związku z planowanym rozwojem
firmy ToolmexTruck, zarząd spółki
podjął decyzję o zakupie działki położonej przy ulicy Metalowej w Szydłowcu,
która znajduje się w starachowickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Wielkość planowanej w tym miejscu
inwestycji opiewa na kwotę około
5 milionów złotych.
Na nowo zakupionej działce powstanie
hala produkcyjno – magazynowa o powierzchni około 1500 m2 wyposażona
w maszyny i urządzenia do produkcji.
W planach firmy jest również zwiększenie zatrudnienia. Jak poinformował
Witold Wydrzyński – prezes Toolmex
Truck, inwestycja ta pozwoli na stworzenie kilkudziesięciu nowych miejsc
pracy.

- Zdecydowaliśmy się na inwestycję
w Szydłowcu, choć nie ukrywam, że braliśmy pod uwagę również inne lokalizacje.
Przy podejmowaniu decyzji o zakupie
działki niebagatelne znaczenie miała nasza współpraca z władzami miasta,
którą oceniam bardzo pozytywnie.
Pan Burmistrz wykazuje stałe zainteresowanie sytuacją firmy oraz prognozowanym rozwojem
– powiedział Witold Wydrzyński.

Nowe syreny w powiecie szydłowieckim

Powiat Szydłowiecki zakończył realizację
ww. projektu dofinansowanego w 80%przez
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
5 grudnia 2017r. w Starostwie Powiatowym
w Szydłowcu nastąpił końcowy odbiór systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami
katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim.
W odbiorze uczestniczyli Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Wicestarosta
Adam Włoskiewicz, Burmistrz Szydłowca
Artur Ludew, Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, Wójt Gminy Mirów Artur
Siwiorek, oraz przedstawiciele gminy Jastrząb i Orońsko przy udziale komisji w składzie: Magdalena Kisiel, Sylwia Pietras – Wolska i Wojciech Burski oraz prezesa firmy
Elbox Jerzego Figlusa – wykonawcy zadania.
Na obszarze powiatu szydłowieckiego,
w celu ochrony życia oraz wczesnego

wykrywania i reagowania na otaczające zagrożenia, utworzono 19 punktów alarmowania, wyposażonych w Elektroniczne Wielofunkcyjne Syreny Alarmowe (EWSA) o mocy,
budowie i zasięgu dostosowanym do warunków w terenie. W skład systemu wchodzi:
16 syren alarmowych szczelinowych:
2 syreny w Gminie Szydłowiec + włączenie do
systemu 3 syren wirnikowych oraz pulpit
3 syreny w Gminie Jastrząb oraz pulpit
3 syreny w Gminie Mirów oraz pulpit
6 syren w Gminie Chlewiska oraz pulpit
2 syreny w Gminie Orońsko oraz pulpit
W Powiecie Szydłowieckim zamontowano
centralę alarmową.
Odbiór systemu na poziomie powiatowym
odbył się 13-14 listopada 2017r. przy udziale
specjalisty ds. technicznych Artura Zielińskiego, komisji powiatowej oraz osób odpowiedzialnych za system w poszczególnych gminach.
W dniu 30 listopada 2017r. Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie udostępnił
środowisko testowe dla systemu powiatu
szydłowieckiego. Głównym celem projektu
jest ostrzeganie ludności o zagrożeniach

Działalność firmy opiera się na współpracy
z koncernami: koreańskim Hyundai
i chińskim Hangcha, największym producentem wózków widłowych w Chinach.
Jak dodał Prezes, rok 2017 był bardzo
dobry w działalności firmy, która w ciągu
minionych 12 miesięcy zwiększyła sprzedaż i zatrudnienie. Utrzymała również
pozycję najlepszego dilera firmy Hyundai
w Europie. W ramach rozwoju spółki
planowane jest uruchomienie w Szydłowcu Ośrodka Badawczo - Rozwojowego.
związanych z katastrofami naturalnymi,
atakami terrorystycznymi, zjawiskami
atmosferycznymi w czasie pokoju oraz
alarmowanie o zagrożeniach z powietrza,
skażeniach chemicznych, biologicznych
w czasie wojny. Montowany system pozwoli na włączenie się do sprawnego
i profesjonalnego systemu dla całego
województwa, wzmocnienie potencjału
alarmowego całego powiatu, zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości społeczeństwa powiatu szydłowieckiego na
temat systemu oraz zagrożeń.
Beneficjent: Powiat Szydłowiecki
Partnerzy Projektu: Gmina Szydłowiec,
Gmina Jastrząb, Gmina Chlewiska, Gmina
Orońsko, Gmina Mirów
Wartość całkowita projektu – 480 182,00 zł
Dofinansowanie: 80% kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020, Oś
Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do
zmian klimatu.
Termin realizacji projektu: 27.07-2016r.
- 30.12.2017 r.
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OGŁOSZENIA

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
się tzw. formę świadczenia rzeczowego, czyli możliwość odpracowania
długu.
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.

Lokal do wynajęcia
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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Adoptuj psa
z gminnego punktu!
W Szydłowcu, przy ul. Piaskowej 29
działa Tymczasowy Punkt Przetrzymań Psów — to właśnie tu trafiają
bezdomne zwierzęta, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone
i nie ma możliwości ustalenia ich
właścicieli. Obecnie w punkcie znajdują się 22 psy, które z utęsknieniem
czekają na nowe domy stałe lub
tymczasowe.
Zwierzęta są pod stałą opieką weterynaryjną, są zaszczepione, odrobaczone i wysterylizowane.
Zapraszamy wszystkich miłośników
zwierząt do pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o pieskach do
adopcji, szukaniu im domów i wspieraniu wolontariuszy opiekujących się
pieskami. Każda pomoc jest mile
widziana. Zachęcamy do zaglądania na
stronę na facebooku wolontariuszy,
którzy zajmują się opieką nad pieskami
i ich wyprowadzaniem - Punkt Przetrzymań Szydłowiec ~psy z ulic naszego
miasta oraz na stronę prowadzoną

przez wolontariuszy:
https://bezdomneszydlowiec.blogspot.com
gdzie znajdują się ogłoszenia
adopcyjne.
Z psami można się spotkać zazwyczaj w każdą niedzielę o godz. 14.

„Wymiana Ciepła”
w Szydłowcu!

Hospicjum domowe
– nieodpłatna opieka

Szydłowiec przyłączył się do akcji
„Wymiana Ciepła”. Akcja działa na zasadzie: Potrzebujesz? - Weź sobie. Chcesz
pomóc? - zostaw coś na wieszaku. Szafa
wymiany ciepła znajduje się na parkingu za budynkiem MOPSU.

Na zdjęciu dwuletnia,
przyjacielska suczka Zola

W Szydłowcu działa refundowane przez
NFZ Centrum Domowej Opieki Medycznej, które 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. 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
ma zapewnioną bezpłatną opiekę
medyczną bez konieczności opuszczania
swojego domu lub mieszkania. Zgłoszenia
przyjmuje biuro, 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 tel.
pod numerem 606 757 326.
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Zimowy sukces
młodzieży Szydłowianki
W dniach 30 XI 2017r. – 3 XII 2017r.
młodzieżowa drużyna Szydłowianki
wzięła udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej w Głuchołazach.
Młodzi wychowankowie naszego
klubu rozegrali 6 meczy, odnosząc 5
zwycięstw i ponosząc tylko jedną
porażkę. Turniej był rozgrywany
systemem „każdy z każdym”,
a o końcowej klasyfikacji zadecydowała tabela. Udział zakończył się
wielkim sukcesem, Szydłowianka
została triumfatorem turnieju.
Trenerem i opiekunem najlepszej

SPORT
drużyny był Michał Kowalczyk.
Wyniki naszej drużyny:
MKS SZYDŁOWIANKA - GOSSM POZNAŃ
2:0
MKS SZYDŁOWIANKA - HETMAN
WŁOSZCZOWA 2:1
MKS SZYDŁOWIANKA - SKS UNIA SWARZĘDZ 0:5
MKS SZYDŁOWIANKA - FORZA WROCŁAW 6:0
MKS SZYDŁOWIANKA - ŚLĘZA WROCŁAW 2:0
MKS SZYDŁOWIANKA - OSSM BRZEG
3:0
Końcowa tabela turnieju:
1. MKS SZYDŁOWIANKA
2. GOSSM POZNAŃ

3. SKS UNIA SWARZĘDZ
4. OSSM BRZEG
5. ŚLĘZA WROCŁAW
6. HETMAN WŁOSZCZOWA
7. FORZA WROCŁAW
To duży wyczyn sportowy naszych wychowanków, ale również sukces wszystkich,
którzy się do tego zwycięstwa przyczynili.
Warto podkreślić, że nasze drużyny już po
raz czwarty wzięły udział w tym turnieju
– godnie reprezentując nasz klub, miasto
i powiat. A było to możliwe dzięki pomocy
wielu Przyjaciół naszego Klubu oraz mocno zaangażowanych Rodziców. Tegoroczny wyjazd wsparł również ROZPN.
Wszystkim, którzy pomagają naszej
młodzieży serdecznie dziękujemy.

Trzynastoletnia mistrzyni karate z Szydłowca
2 grudnia 2017 w Mielcu odbyły się XIII
Mistrzostwa Polski Juniorów PFKK Shinkyokushin do lat 18. W konkurencji
„kata” w kategorii do lat 14 mistrzostwo Polski zdobyła reprezentantka
Szydłowca, zawodniczka Szydłowieckiego Klubu Karate Kyokushin „MUSHIN”
– Patrycja Przygodzka.
Kata to konkurencja w karate zwana popularnie „walką z cieniem”. Patrycja Przygodzka jest uczennicą Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego
w Szydłowcu, ma na swoim koncie liczne
osiągnięcia, zdobyła złote medale na kilku
ogólnopolskich turniejach. Burmistrz
Artur Ludew docenił osiągnięcia Patrycji
i przyznał jej stypendium sportowe.
29

SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy

INFORMACJE

Seminarium szkoleniowe
z Kancho Yoshikazu
Matsushima, Santa Susanna
W dniu 29 października 2017r. przedstawiciele Kyokushin Karate Matsushima Polska
"MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec,
uczestniczyli w seminarium szkoleniowym
w Hiszpanii. Prowadzącym był Kancho
Yoshikazu Matsushima - 9 Dan, Prezydent
Światowej Organizacji I.K.O. Matsushima
Kyokushinkaikan. Seminarium poświęcone
było doskonaleniu elementów Karate,
jakimi są Kihon, Ido geiko, Kata, a przede
wszystkim zastosowaniu poszczególnych
technik w samoobronie. Według Kancho,
osoba, która swój trening poświęca jedynie kumite pomijając wymienione elementy, nie zna Karate. "Domu nie buduje się
od komina, lecz od mocnej podstawy, fundamentu, jakim w Karate jest Kihon". Seminarium, jak zwykle przebiegło w przyjaznej i radosnej atmosferze, zakończonej
pamiątkowymi zdjęciami i wymianą doświadczeń podczas prowadzonych dyskusji.
Wspaniałym jest to, że każdy z nas swoją
osobą może uczestniczyć w tworzeniu historii Karate Kyokushin I.K.O. Matsushima.
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26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę 14 stycznia 2018r. już po
raz 26 odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego
hasło w tym roku brzmiało „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków". Na terenie powiatu szydłowieckiego kwestowało 140 wolontariuszy, dodatkowe kilkadziesiąt osób
było zaangażowanych w organizację
wydarzeń sportowych i muzycznych.
Na Rynku Wielkim od rana trwało

„orkiestrowe śniadanie” - można
było spróbować różnych smakołyków, a czas muzycznie umilał zespół
seniorów „Fantazja” z Szydłowca.
W hali sportowej Publicznej Szkoły
Podstawowej numer 2 w Szydłowcu
odbył się turniej halowej piłki nożnej
o puchar burmistrza Artura Ludwa.
Lubiący ruch na świeżym powietrzu
spotkali się na Rynku Wielkim, skąd
wyruszył marsz NORDIC WALKING,
w którym wzięło udział 40 osób
i bieg „Policz się z Cukrzycą”,
w którym wystartowało 90 osób.
Wieczorem w szydłowieckim zamku
odbyły się koncerty finałowe oraz
licytacje. Zagrali: Tomasz Kraska,
Młodzieżowy
Zespół
Ludowy
GUZOWIANKI, JAKUB GRZĘDA oraz
zespół THE VOICES – finaliści
XFactor.

W tym roku po raz kolejny pobity
został rekord – w powiecie szydłowieckim wolontariusze uzbierali
ponad 52 tysiące zł.

INFORMACJE
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„Wspierać zawsze warto”

Teleinformator

„Wspierać zawsze warto” – z takim hasłem
Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Najuboższym rozpoczęło w dniu 4 grudnia 2017
roku dystrybucję żywności na podstawie umowy podpisanej ze Związkiem Stowarzyszeń Radomskim Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Umowa została podpisana na okres od 20 listopada 2017r. do 30 czerwca 2018r. i przewiduje
objęcie pomocą 900 osób. Zgodnie z zapisami umowy każda zakwalifikowana osoba otrzyma zestaw artykułów spożywczych dostarczonych
w kilku dostawach.
Stowarzyszenie przy dystrybucji współpracuje z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Szydłowcu w zakresie doboru i weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych. Informacja o każdej kolejnej dostawie
żywności będzie udostępniona w siedzibie Stowarzyszenia w Szydłowcu
przy ul. Kilińskiego 2. Szczegółowe zapisy dotyczące dystrybucji żywności
przedstawia regulamin znajdujący się w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Szydłowcu, będącym jednocześnie siedzibą Stowarzyszenia.

Urząd Miejski w Szydłowcu

Remont w MOPSIE
i zmiana siedziby Biura Rady Miejskiej

Kancelaria Burmistrza

48/ 617 86 30

Fax

48/ 617 05 10

Wydział Spraw Obywatelskich
i Społecznych
48/ 617 86 44

Ewidencja Działalności Gospodarczej
48/ 617 86 50
Urząd Stanu Cywilnego
48/ 617 86 43
Wydział Finansowy
48/ 617 86 39
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
48/ 617 86 40
Wydział Zagospodarowania 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
Wydział Funduszy Strukturalnych
i Strategii Rozwoju

48/617 86 38

Wydział Informacji i Promocji
48/ 617 86 65
Biuro Rady Miejskiej
48 /617 86 64
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty
48/ 617 86 60
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
48/ 617 18 12
Centrum Zarządzania Kryzysowego
48/ 617 86 55
Ciepłownia Miejska sp. z o.o.
48/ 617 08 82
Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
48/ 617 04 26

Od 14 grudnia 2017r. trwa remont pomieszczeń w budynku zlokalizowanym
w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2 przeznaczonym na działalność Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
Remont obejmuje modernizację pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Biuro
Rady Miejskiej (przeniesione zostało do Regionalnego Centrum BibliotecznoMultimedialnego), modernizację korytarza, sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego. Ponadto zostaną wykonane prace związane z malowaniem klatki schodowej, wiatrołapu, wybiciem trzech otworów w pomieszczeniach tut. ośrodka na
parterze budynku oraz wykonaniem wentylacji i montażem trojga drzwi w piwnicy
budynku. Wartość remontu to 118 tys. zł, z czego 80 tys. zł pochodzi ze środków
zewnętrznych. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 21 lutego 2018 roku.
Wykonawcą remontu jest firma MABED z Szydłowca.

Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek
48 / 617 02 96
Punkt Informacji Turystycznej
48 /326 20 54
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