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INFORMACJE BIEŻĄCE

Szanowni Mieszkańcy,
Zbliża się koniec obecnej kadencji
samorządowej
20142018.
W związku z tym, chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem.
Był to dla mnie ogromny zaszczyt
pracować na rzecz Państwa.
Przez ten okres dokładałem wszelkich starań, aby jak najlepiej
wywiązać się z obowiązków, jakie
wynikają ze sprawowania funkcji
burmistrza Szydłowca. Starałem
się nie zaniedbać żadnej z dziedzin
i rozwijać gminę wielowymiarowo.
Jak sami Państwo mogą zaobserwować wykonane zostało wiele
prac związanych z kluczowymi
inwestycjami dla naszej gminy.
Zmodernizowany został szydłowiecki zalew, a z końcem września
dotarła do nas bardzo dobra informacja o pozyskaniu przez Gminę
Szydłowiec kolejnej dotacji w kwocie 3 009 999,98 zł, która pozwoli
na realizację II etapu modernizacji
szydłowieckiego zalewu, budowę
deptaku
między
zal ewem
a Rynkiem Wielkim oraz rewitalizację kina „Górnik” (szczegóły dotyczące przyznanej dotacji w artykule na str.3)
Ponadto
warto
nadmienić,
że wybudowaliśmy mieszkania
socjalne oraz uchwaliliśmy wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy
Szydłowiec na lata 2018 – 2022.
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Od 2015 roku działa Żłobek Miejski,
który cieszy się bardzo pozytywnym
odbiorem społecznym, a obecnie
trwają prace budowlane siedziby
kolejnej placówki dla naszych najmłodszych mieszkańców. Gmina
pozyskała dotację w kwocie 400 tys.
zł na realizację zadania „Utworzenie
Żłobka Miejskiego nr 2 poprzez Rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szydłowcu „Mali Odkrywcy” z oddziałem integracyjnym.
Wiem, jak ważne jest wspieranie
rodzin, dlatego od 2015 roku wprowadziłem gminne becikowe, a każdy
nasz najmłodszy mieszkaniec jest
obdarowywany body z napisem
„I love Szydłowiec” co spotkało się
z
sympatycznym
przyjęciem
młodych rodziców.
Przez ostatnie lata gmina zrealizowała wiele inwestycji drogowych
– ulice, chodniki, parkingi i zatoki
postojowe, oświetlenie uliczne. Rozbudowana została infrastruktura
sportowo – rekreacyjna. Powstały
boiska, siłownie plenerowe, place
zabaw, altany, a obecnie m.in. trwa
budowa gminnej świetlicy wiejskiej
w Chustkach oraz domku letniskowego dla mieszkańców sołectwa
Barak, który będzie pełnił funkcję
świetlicy wiejskiej. Remontowana
jest remiza OSP w Jankowicach,
gdzie zostaną także wygospodarowane pomieszczenia na potrzeby
mieszkańców sołectwa.
W tym roku mamy w planach zakoń-

czenie prac projektowych dotyczących remontu remizy OSP w Majdowie i w Szydłowcu. Wkrótce ruszą
prace związane z wymianą dachu na
budynku OSP w Woli Korzeniowej,
na który również została pozyskana
dotacja ze środków Województwa
Mazowieckiego. Na terenie MKS
„Szydłowianka” budowany jest
budynek klubowy, który będzie stanowił nowe zaplecze socjalne dla
trenujących dzieci i młodzieży. Na
realizację tego zadania pozyskaliśmy
dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Niezbędne remonty zostały
wykonane w gminnych szkołach.
W PSP nr 1 zamontowaliśmy windę,
w PSP nr 2 mamy nową nawierzchnię na hali sportowej, trwa odwodnienie i remont budynku szkoły
w Majdowie, PSP w Wysokiej ma
zmodernizowaną kotłownię oraz
osuszone fundamenty, a przy szkole
w
Sadku
powstały
nowe
boiska. Dzięki pozyskanym dotacjom
placówki oświatowe są wyposażone
w tablice interaktywne, specjalistyczne pracownie, jak m.in. „sala
doświadczania świata”, doposażone
zostały również szkolne gabinety
medyczne.
Poprawa stanów technicznych gminnych obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej, czy też
budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej to bardzo ważne zadania.
Nie mniej jednak ważne są również
prace związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz
projekty dające bezpośrednią pomoc. Przykładem takich działań jest
m.in. „Alarm dla życia” – skierowany
do seniorów, czy też jadłodajnia zapewniająca ciepły posiłek najbardziej potrzebującym mieszkańcom.
Wprowadziłem zmiany ułatwiające
korzystanie ze stypendiów socjalnych, dołączyliśmy się do ogólnopolskiego projektu „Wymiana ciepła”.
W ogłaszanych konkursach ofert
mamy pulę pieniędzy na działania
skierowane do dzieci i młodzieży
(zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek
letni i zimowy), jak również
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na aktywizację seniorów. Aby
wesprzeć lokalnych przedsiębiorców
uruchomiłem program lojalnościowy "Mieszkasz w Szydłowcu - Kupujesz w Szydłowcu.
Piaskowiec szydłowiecki został
przyjęty jako produkt o szczególnym
znaczeniu dla regionu, mamy
uchwałę mówiącą o ulgach w podatku od nieruchomości dla nowych
inwestycji i nowych miejsc pracy
dającą 1 rok zwolnienia przy zatrudnieniu 3 osób, aż do 5 lat zwolnienia
przy zatrudnieniu 72 osób.
Wcielając w życie swoje przekonania
o potrzebie angażowania społeczeństwa w lokalne sprawy wprowadziłem budżet obywatelski, który jest
doskonałym narzędziem partycypacyjnym. Powołałem Szydłowiecką
Radę Seniorów, Młodzieżową Radę
Miejską oraz Społeczną Radę
Gospodarczą. Angażowaliśmy się,
jako urząd w wiele przedsięwzięć
kulturalnych, sportowych i charytatywnych.

Pamiętamy o wartościach narodowych.
Jako reprezentant gminy brałem udział
w każdej dziedzinie życia publicznego.
Nie sposób wyliczyć wszystkich pozytywnych zmian i opisać ich w krótkim
sprawozdaniu. Jednak na szczególną
uwagę zasługuje doprowadzenie, dzięki
wykupowi gruntów w dzielnicy przemysłowej, do sprzedaży na rzecz inwestora
z branży logistycznej 5,80 ha terenu, na
którym zainwestowane będzie kilkanaście milionów złotych i powstanie około
150 nowych miejsc pracy. Dodam, że
nie jest to jedyny inwestor, jaki niebawem ulokuje się w naszej gminie. Wymagało to wiele pracy ze strony Urzędu
Miejskiego, ale efekty świadczą o tym,
że było warto.
Szanowni Państwo myślę, że to dopiero
dobry początek, że te prace będą kontynuowane, a zapoczątkowane zmiany
jednoznacznie wskazują kierunek, w
jakim powinna iść gmina Szydłowiec.
Następne lata winny być ukierunkowane właśnie na tworzenie przyjaznych
warunków dla potencjalnych inwestorów. Musimy pozyskiwać tereny pod

nowe inwestycje, aby Szydłowiec rozwijał się gospodarczo, a co za tym idzie,
żeby powstawały nowe miejsca pracy.
Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję
za te wspólne cztery lata pracy, rozmów, planów, uwag i krytyki, szczególnie tej konstruktywnej, a także radości
ze wspólnych sukcesów. Dziękuję młodym, ambitnym i utalentowanym
mieszkańcom gminy za piękną promocję Szydłowca w Polsce i na świecie.
Składam wyrazy uznania dla społeczników za ich zaangażowanie na rzecz
drugiego człowieka i gotowość do pracy. Duży ukłon kieruję w stronę naszych
seniorów, którzy swoją pozytywną
energią, tak chętnie dzielą się z nami
wszystkimi. Gmina to nie tylko miejsce,
to przede wszystkim ludzie. Razem tworzymy otaczającą nas rzeczywistość,
życzę Państwu, a także sobie, abyśmy
byli z niej dumni.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew

3 mln

zł na rewitalizację SZYDŁOWIECKIEGO ZALEWU,
KINA „Górnik” i wybudowanie DEPTAKU nad „KORZENIÓWKĄ”
Ponad

Pozytywnie został oceniony wniosek Gminy Szydłowiec z maja 2017 roku o dofinansowanie z funduszy UE
projektu "Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie
terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu".
W tym roku wykonana została modernizacja jazu i zapory ziemnej
zbiornika. Akwen oczyszczono i odmulono, umocniono także jego linię
brzegową. Teren wokół zbiornika
został zagospodarowany. Wykonano
pielęgnację zieleni, wytyczono nowe
trawniki oraz rabaty kwiatowe i nasadzenia. Wybudowano altany, alejki
spacerowe z piaskowca i boiska do
piłki plażowej. Zamontowano nowe
ławki i urządzenia do zabawy dla
dzieci. Nad zalewem wybudowano
także drewniany pomost.
Dzięki kolejne dotacji zrealizowany
zostanie II etap modernizacji zalewu.
Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmuje m.in. montaż urządzeń do rekreacji i wypoczynku oraz

budowę parkingów. Tereny położone
nad rzeką Korzeniówką, a także budynek OSP wymagają obecnie gruntownej rewitalizacji. W/w projekt zakłada
stworzenie ciągu pieszo-jezdnego nad
Korzeniówką, tworzącego deptak ze
ścieżką rowerową od ul. Sportowej do
Rynku Wielkiego wraz z budową drogi
dojazdowej do ul. Rzecznej, budową
przepustów, przebudową nawierzchni
ulic Źródlanej i Rzecznej, oraz umocnieniem brzegów Korzeniówki. Projekt obejmuje także remont i modernizację budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej przy ul. Kościuszki z adaptacją pomieszczeń I piętra na cele widowiskowe i termomodernizację budynku kina „Górnik” z zastosowaniem
rozwiązań proekologicznych, jak

panele fotowoltaiczne. Budynek zostanie wyposażony w nowe instalacje,
w tym windy, a także monitoring.
Dzięki skomunikowaniu zabytkowej
części miasta z terenami rekreacyjnymi nad zalewem Szydłowiec stanie się
miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym. Z nowej infrastruktury będą korzystać mieszkańcy, a także coraz liczniej odwiedzający nasze miasto turyści. Jest to kolejna bardzo ważna inwestycja, która będzie kontynuacją zmian
zachodzących w naszej gminie i dowodem na to, że w Szydłowiec dalej będzie się pozytywnie zmieniał.
Dofinansowanie
projektu wynosi
75%, dodatkowo gmina będzie się mogła ubiegać o dofinansowanie z budżetu państwa do 15% wartości projektu.
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GMINNE INWESTYCJE

ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO NR 2
Trwają prace przy rozbudowie budynku
Przedszkola Samorządowego nr 2, gdzie
swoją siedzibę będzie miał Żłobek Miejski
nr 2. W nowym obiekcie będą m.in.: sala
gimnastyczno-korekcyjna, pokój odpoczynku, gabinet opiekunek, pomieszczenie socjalne i magazynowe, toalety. Pomieszczenia
w nowym żłobku zostały rozplanowane
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki
Społecznej w sprawie wymagań lokalowych
i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal,
w którym ma być prowadzony żłobek.
Projekt zakłada rozwiązania architektoniczne
przyjazne środowisku. Od 2015r. działa
w Szydłowcu Żłobek Miejski, który cieszy się
dużym powodzeniem, a w kolejce na miejsce w placówce wciąż czekają nasi najmłodsi
mieszkańcy. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, Urząd Miejski aplikował
o dotację w ramach Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2018”. Wniosek
złożony przez gminę został oceniony pozytywnie. Tym samym Gmina Szydłowiec pozyskała dotację w kwocie 400 tys. zł. na
realizację zadania: UTWORZENIE ŻŁOBKA
MIEJSKIEGO NR 2 poprzez Rozbudowę
Przedszkola Samorządowego nr 2.
4

TERMOMODERNIZACJA
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Inwestycja dotyczy termomodernizacji 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
- montaż paneli fotowoltaicznych
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NOWA ALTANA

w Szydłówku I
Dzięki budżetowi obywatelskiemu, czyli środkom
wydzielonym z budżetu gminy, które mieszkańcy
mogą przeznaczyć na zadania inwestycyjne, zmienia
się obraz wsi w gminie Szydłowiec. Do najczęstszych
inwestycji należą place zabaw dla dzieci i miejsca
spotkań mieszkańców. W ubiegłym roku budżetowym wybudowano w sołectwie Szydłówek altanę,
która jest miejscem zebrań wiejskich, a także rodzinnych i towarzyskich spotkań mieszkańców.
W tym roku z funduszu sołeckiego zagospodarowany został teren poprzez wybudowanie ciągu pieszego z kostki brukowej. W altanie zamontowano
6 ławek i 2 stoły. Prace wykonały miejscowe firmy
- „Kamieniarstwo Szklarski” z Majdowa i przedsiębiorstwo ALMAR z Szydłówka za kwotę łącznie
16.700 zł. Jeszcze w tym roku na terenie przy altanie
zostanie zainstalowany monitoring.
27 lipca br. Rada sołecka Szydłówka I zorganizowała
piknik rodzinny, który cieszył się ogromnym powodzeniem.

NOWE OŚWIETLENIE
Na wniosek mieszkańców na odcinku ul. Kościuszki, będącego starym śladem dawnej E7 przy wyjeździe na obwodnicę,
zainstalowano 7 ulicznych lamp hybrydowych. Starodroże
dawnej „siódemki” jest wciąż ulicą miejską, uczęszczaną
przez mieszkańców i pojazdy, gdzie brak oświetlenia stwarzał zagrożenie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
Zainstalowane lampy to lampy solarno-wiatrowe, a więc
zasilane energią słoneczną i wiatrem. Nowoczesne oprawy
LED charakteryzują się wysoką żywotnością i bardzo niskim
zapotrzebowaniem na energię. Koszt instalacji oświetlenia
wyniósł 74.000zł.

REMONT REMIZY OSP W JANKOWICACH
W Jankowicach trwa modernizacja budynku OSP. Szeroki
zakres prac obejmuje: termomodernizację budynku, wymianę więźby dachowej, okien,
instalacji elektrycznej, hydraulicznej oraz wewnętrzne prace
wykończeniowe.
Dotacja w kwocie 194.969 zł
pochodzi
z
programu
„Wspieranie lokalnego rozwoju
na obszarach wiejskich PROW
2014-2020, wartość całego
zadania 315.637,74 zł.

5

INWESTYCJE

SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy

PRACE NA UL. POLNEJ

ODBIÓR PRAC
DROGOWYCH W SADKU
Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Sadku. Wykonana
została nawierzchnia z betonu asfaltowego o łącznej
powierzchni 1750m2. Realizacja tych prac kosztowała ponad
170 tys. zł i została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 10 września
odbył się oficjalny odbiór wykonanych prac.

ODBIÓR ULICY PARKOWEJ

Odbył się oficjalny odbiór ulicy Parkowej. To już ostatnia
ulica wymagająca remontu na Osiedlu nad Zalewem.
W ostatnich latach gmina Szydłowiec wykonała także
nawierzchnię asfaltową na ulicy Spacerowej oraz na odcinkach ulic Żeromskiego, Kochanowskiego i Mickiewicza.

DROGA MNISZEK–
OMIĘCIN-SZYDŁOWIEC
Odbył się odbiór zadania "Przebudowa drogi powiatowej
nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec odc. SzydłowiecWysocko, dł. 300mb". Zadanie to opiewało na kwotę
blisko 100 000 zł, z czego 50% finansowała Gmina Szydłowiec.
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Na ulicy Polnej Szydłowcu trwają prace
budowlane. Nowa nawierzchnia będzie miała
6 metrów szerokości i zostanie położona
na długości 466mb. Zadanie to opiewa na
kwotę 604.446,60 zł i będzie sfinansowane
z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia prac to 15 listopada 2018 roku.

DROGA
NA DŁUGOSZU

Przebudowano drogę gminną nr 373 w miejscowości
Długosz. Nowa droga ma 337 m.b. i 4 m szerokości.
Wykonanie tych prac kosztowało 167.261,35 zł i było
dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

INWESTYCJE
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TRWA BUDOWA ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
Trwają prace przy budowie ulicy
Świętokrzyskiej w Szydłowcu.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo
Usługowo-ProdukcyjnoHandlowe „GRES” z Szydłowca.
Planowany termin zakończenia
prac to 15 października 2018r.

DROGA SZYDŁOWIEC-WYSOCKO

Gmina pokryła połowę kosztu budowy drogi powiatowej na
odcinku z Szydłowca do Wysocka.

DROGA ŚWIERCZEK-SZYDŁÓWEK

CHODNIK PRZY
UL. REYMONTA

7 sierpnia odbył się odbiór zadania „Budowa
chodnika wzdłuż ulicy Reymonta w Szydłowcu”.
Nowy ciąg dla pieszych ma 142 metry długości
i 2 metry szerokości. Zadanie sfinansowane
zostało z budżetu gminy, a jego wartość to
około 42 tys. zł.

ZMIANY PRZY PLACU
M. KONOPNICKIEJ

Odebrano zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr
4009W Świerczek-Szydłówek budowa chodnika-etap III"
– zadanie było współfinansowane przez Gminę Szydłowiec.

Zakończył się remont chodnika i drogi
wewnętrznej przy placu Marii Konopnickiej
w Szydłowcu.
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NA MODERNIZACJĘ

ULICY KĄPIELOWEJ
I SOWIŃSKIEGO
7 września br. Burmistrz Artur Ludew przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Iwony Czarnoty i Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski
podpisali umowę na przekazanie gminie Szydłowiec
dotacji w wysokości 800.000,00 zł. Pieniądze
te zostaną przeznaczone na realizację zadania
pn. „Modernizacja ciągu dwóch ulic: Kąpielowej
i Gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu.

PRACE NA ULICY PÓŁNOCNEJ

PRACE NA
ULICY ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
Przy ul. Żołnierzy Września w Szydłowcu

Przy ul. Północnej zakończono prace w zakresie przebudowy
jezdni i istniejących chodników, remontu przepustu drogowego
oraz budowy zatoki postojowej przyległej do jezdni.
Zadanie było współfinansowane przez Gminę Szydłowiec.

SIŁOWNIA PLENEROWA

Rozpoczęły się
roboty budowlane przy
ul. Żołnierzy Września 1939 roku, które mają
zostać zakończone do końca stycznia 2019 roku.

CHODNIK NA CMENTARZU

W PARKU RADZIWIŁŁOWSKIM

Wyremontowany został chodnik na kwaterach
Żołnierzy Września na cmentarzu parafialnym.

We wrześniu w Parku Radziwiłłowskim powstała siłownia plenerowa. Inwestycja została zrealizowana z projektu
grantowego ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na
Piaskowcu” w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
8
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100 .000 ,00 zł na INTERAKTYWNE PRZEJŚCIA
DLA PIESZYCH
Burmistrz Szydłowca podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie dwóch
interaktywnych przejść dla pieszych.
Będą one jednocześnie progami zwalniającymi
przy PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.
Bezpieczeństwo uczniów zwiększy się jeszcze
w tym roku.

ZATOKA PRZY UL. CHOPINA

Kolejna inwestycja drogowa zakończona - zatoka przy ulicy Chopina zdecydowanie poprawi
sytuację parkingową w tym miejscu. W planach
jest również utworzenie zatoki po drugiej stronie ulicy.

Budowa gminnej świetlicy
wiejskiej W CHUSTKACH

W Chustkach została wybudowana gminna świetlica.
Zadanie zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego
(54.915,26 zł) oraz środków Gminy Szydłowiec
(59.958,83 zł) Mieszkańcom tak bardzo zależało na
budowie, że w roku 2017 zrobili zbiórkę i przekazali
darowiznę w wysokości 5000 zł.

PLAC ZABAW
W HUCISKU

W Hucisku przy boisku i wiacie wypoczynkowej powstał
nowy plac zabaw. Inwestycja została współfinansowana
w 50% z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego.
Łączny koszt inwestycji to 20 tys. zł. Jeszcze w tym roku
powstanie podobna inwestycja w Krzcięcinie.

Budowa chodnika i zatoki

W WYSOKIEJ

Gmina Szydłowiec wspólnie z Powiatem Szydłowieckim buduje chodnik i zatokę w Wysokiej. Kontynuacja prac i kolejny etap tego zadania w przyszłym
roku.
9
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DROGA W CIECHOSTOWICACH

CHODNIK PRZY UL. PODGÓRZE

Wkrótce odbędzie się odbiór przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Ciechostowice.

Zakończyły się prace przy budowie chodnika przy
ul. Podgórze w Szydłowcu.

NOWE OGRODZENIE
W SADKU

PRZEPUSTY
W JANKOWICACH
W sołectwie Jankowice
odbudowywano rowy,
robiono
przepusty
i wjazdy do posesji. Prace wykonywali pracownicy Referatu Zarządu
Dróg Urzędu Miejskiego

ROWY ODWADNIAJĄCE W ZDZIECHOWIE
Plac Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadku został
ogrodzony.

ODBIÓR DROGI W ŁAZACH
W sołectwie Zdziechów odbudowywane są rowy
odwadniające wzdłuż drogi gminnej. Prace
wykonuje firma „LIS-TEL” z Szydłowca.

MIEJSCE SPOTKAŃ W BARAKU
Zakończyła się inwestycja drogowa w sołectwie Łazy.
Nowa nawierzchnia z asfaltu - na długości ok.
1200 mb, chodnik, wjazdy na posesję oraz oczyszczenie rowów i uregulowanie poboczy poprawią
bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Wykonane prace kosztowały ponad 840 tys.zł,
5 września odbył się oficjalny odbiór tego zadania.

10

W sołectwie Barak powstała mała świetlica.
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Budowa kanalizacji deszczowej

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu informuje, że została zawarta
umową pomiędzy Gminą Szydłowiec, a spółką dotyczącą wykonania robót
budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy
Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu - Etap I - Budowa kanalizacji
deszczowej w ulicy Dworskiej w Szydłowcu". Planowana długość sieci kanalizacji deszczowej 151,23 mb. Termin wykonania ustalony został w umowie
do dnia 19 października 2018r. Spółka rozpoczęła prace realizując tym
samym zawartą umowę.

TRWAJĄ PRACE
PRZY MODERNIZACJI SZYDŁOWIANKI
W zakres prac wchodzi budowa nowego,
dwukondygnacyjnego
budynku klubowego
konstrukcji murowanej o pow. użytkowej
521,90 m2 i kubaturze
3055,24
m3,
ze
wszystkimi instalacjami wewnętrznymi – wodociągową,
kanalizacyjno – sanitarną, elektryczną, gazową, telekomunikacyjną i C.O., a także rekultywacja terenów zielonych w
bezpośrednim otoczeniu budynku klubowego. Prace wykonuje wyłonione w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo „KOMBUD” z Radomia. Ogólny koszt modernizacji
to 2.938.940,14 zł brutto.
50% kosztu inwestycji zostanie pokryte z pozyskanej przez
Gminę Szydłowiec dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Modernizacja ma być zakończona do dnia 30 kwietnia
2019 roku. Po zakończeniu modernizacji zawodnicy
"Szydłowianki" i miłośnicy piłki nożnej będą dysponować
o wiele lepszymi warunkami treningu. Tym bardziej, że
z zaplecza boiska korzysta nie tylko nasza szydłowiecka
11-tka, ale też juniorzy, trampkarze, a także młodzi członkowie Akademii Piłkarskiej Szydłowiec; w sumie ponad 100
osób. Stadion jest także miejscem rodzinnych imprez miłośników piłki nożnej i okazjonalnych imprez sportowych.

Modernizacja
przepompowni
w Sadku
Wkrótce ruszą prace przy realizacji
zadania "Modernizacja przepompowni ścieków w Sadku - przy
kościele". Planowany koszt wykonania tej modernizacji określony został
na 40.000 zł. brutto.
Zadanie to wykona spółka Wodociągi
i Kanalizacja ze środków własnych.
Modernizacja
przepompowni
ścieków w Sadku została zaplanowana do wykonania w roku 2018, w
związku z dużą awaryjnością obiektu,
który jest kluczowym z uwagi na jego
wykorzystanie jako przepompowni
zbiorczej dla pozostałej skanalizowanej części miejscowości Sadek.
Termin zakończenia zadania planowany jest na listopad 2018r.

„Wody Polskie”
decydują o taryfach
Pod koniec 2017 roku uchwalona została przez Sejm
nowelizacja Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(u.z.z.w.),
która wprowadza niezwykle istotne zmiany w procedurze zatwierdzania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dotyczą one m.in. zakresu taryf (np. określanie
taryfy na okres 3 lat, a nie jak dotychczas na okres
1 roku) oraz zmiany organu właściwego do ich zatwierdzenia. Dotychczas stawki za wodę i odprowadzanie
ścieków zatwierdzała Rada Miejska. Obecnie te kompetencje przyznane zostały powołanemu organowi regulacyjnemu, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego „Wody Polskie”.
Spółka Wodociągi i Kanalizacja złożyła wniosek taryfowy na okres 3 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27
lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2018.472). Spółka w złożonym wniosku podtrzymuje dotychczasową wysokość opłat
za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, które na
terenie naszej Gminy obowiązują od 1 stycznia 2016r.

11
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Remonty w placówkach oświatowych
Sezon wakacyjny to tradycyjnie czas intensywnych prac i napraw, w gminnych placówkach oświatowych trwały wakacyjne remonty.
Już od września uczniowie i korzystający
z hali w PSP im. Jana Pawła II cieszą się
nową nawierzchnią. Wysłużony już parkiet
został zamieniony na nawierzchnię gelflor
taraflex, które jest obecnie uważana za
najlepszą wykładzinę sportową na rynku
europejskim.
Ponadto w szkole wyremontowano schody
zewnętrze od strony dziedzińca budynku,
ułożono płytki w pomieszczeniach izby
pamięci. Pomalowano także ściany
w salach lekcyjnych i pomieszczeń socjalnych.
Nowa nawierzchnia w hali PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu

Nowe łazienki w PSP w Majdowie

Rozbudowa pracowni językowej w PSP nr 1 w Szydłowcu

W szkole podstawowej w Wysokiej zamontowane zostały nowe
okna.

12

Budynek Szkoły Podstawowej w Majdowie
jest remontowany. Realizacja tego zadania to
nie tylko względy estetyczne, ale także troska
o bezpieczeństwo uczniów i pracowników
szkoły. Modernizacja placówki oświatowej
w Majdowie to przede wszystkim odwodnienie budynku, wymiana instalacji sanitarnych,
remont łazienek. Rozebrany zostanie również
stary komin, po byłej kotłowni szkoły.
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Szydłowiec poszerza ofertę inwestycyjną

Inwestycje w strefie przemysłowej – rozwój gospodarczy

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w Szydłowcu pomiędzy drogą
krajową S7 i stacją kolejową znajduje się
strefa przemysłowa - teren przeznaczony
na działalność produkcyjną, przemysłową
i usługową. Od blisko 4 lat gmina Szydłowiec prowadzi intensywne prace w celu
przygotowania atrakcyjnej oferty dla inwestora. Niejednokrotnie pojedyncza działka
w strefie przemysłowej stanowi współwłasność wielu osób. Zanim gmina dokonała
zakupu, bądź zamian potrzebne były regulacje stanów prawnych i zapisów w księgach wieczystych, co wpływa na to, że cały
proces jest żmudny i pracochłonny, ale
było warto. Zawarcie ok. 30 aktów notarialnych przynosi zamierzony efekt.
W sierpniu br. Burmistrz Szydłowca przekazał dobrą informację dotyczącą szydłowieckiej dzielnicy przemysłowej. Na 5,80ha
powstanie nowy zakład pracy z branży
logistycznej, w którym zatrudnienie znajdzie, zgodnie z zapewnieniem inwestora
ok. 150 osób. Ta pozytywna informacja, nie
jest jedyną dobrą wiadomością. W IV
kwartale 2017r. została sprzedana działka
przy ul. Pięknej, na której powstanie obiekt
magazynowo – biurowy, w którym również

powstaną nowe miejsca pracy. Zgodnie
z deklaracją inwestora, obiekt przy ul.
Pięknej powstanie w połowie 2019r..
Zagospodarowana zostanie również
działka położona przy ul. Metalowej,
która znajduje się w Starachowickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zarząd
spółki Toolmex Truck podjął decyzję o jej
zakupie i planuje w tym miejscu inwestycję opiewającą na kwotę ok. 5 mln zł.
W planach jest budowa hali produkcyjno
– magazynowej o powierzchni około
1500 m2 wyposażonej w maszyny i urządzenia do produkcji. Jak poinformował
Witold Wydrzyński – prezes Toolmex
Truck, inwestycja ta pozwoli na stworzenie kilkudziesięciu nowych miejsc pracy.
Nie zaprzestając starań o ożywienie
gospodarcze gmina Szydłowiec wykonała dokumentację budowlaną oraz uzyskała decyzję ZRID na kontynuacje budowy ul. Leśnej wraz z uzbrojeniem dzielnicy przemysłowej. Obecnie trwają prace
nad zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego północnowschodniej części miasta, które mają
m.in. powiększyć dzielnicę przemysłową
o ok. 16ha.

Do działań samorządu gminnego ukierunkowanych na rozwój gospodarczy
i walkę z bezrobociem należą również
takie regulacje jak:
 przyjęcie uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
dla nowych inwestycji i nowych
miejsc pracy dającą 1 rok zwolnienia
przy zatrudnieniu 3 osób, aż do 5 lat
zwolnienia
przy
zatrudnieniu
72 osób,
 przyjęcie uchwały uznającej Piaskowiec Szydłowiecki jako produkt
o szczególnym znaczeniu dla regionu,
 obniżenie opłat za odbiór odpadów
komunalnych dla przedsiębiorców
o 16%,
 zmniejszenie opłat za zajęcie
pasa drogowego na potrzeby punktów prowadzących sprzedaż i usługi,
 organizowanie otwartych spotkań
dla przedsiębiorców m.in. z przedstawicielami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
Urzędem Skarbowym, ZUS-em.
 Organizowanie targów i giełd
pracy

IV edycja Budżetu Obywatelskiego
11 września odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Budżetu Obywatelskiego. Ogółem oddano 4927 głosów, z czego głosów ważnych oddano 4394, głosów nieważnych oddano 532. Na podstawie §6 ust. 2 regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec biorąc pod uwagę wysokość kwoty (300.000 zł) przeznaczonej na realizację projektów ustalono listę projektów wybranych do realizacji w roku budżetowym 2019:
1. Budowa linii oświetleniowej przy drodze Ciechostowice-Łazy na długości 1660 – 1328 głosów
2. Budowa Gminnej Świetlicy Wiejskiej w msc. Chustki – Etap III – 943 głosy
3. Budowa boiska sportowego w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec „Zielone Boisko w Szydłówku”– 590 głosów.
13
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WYWIADY

Wywiad z Przewodniczącym Rady Miejskiej

Panem Markiem Arturem Koniarczykiem

Koniec kadencji to czas podsumowań, co by Pan jako Przewodniczący
zaliczył do największych osiągnięć
mijającej kadencji Rady Miejskiej?
Przewodnicząc Radzie Miejskiej poprowadziłem 50 sesji, podczas
których przyjęto 362 uchwały oraz
szereg sprawozdań. Dla porównania
w poprzedniej kadencji było ich odpowiednio 45 i 274, czyli ta kadencja
samorządowa była bardziej pracowita. Ilość odbytych Komisji stałych
Rady była także zdecydowanie większa. Przyjęte uchwały dotyczyły spraw
ważnych dla mieszkańców Gminy
Szydłowiec, które przyczyniły się do
poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Dodatkowo radni podczas
dyżurów w biurze Rady przeprowadzili szereg indywidualnych rozmów
o bardzo zróżnicowanym zakresie
tematycznym z naszymi mieszkańcami, a także spotykali się w różnych
okolicznościach i miejscach starając
się rozwiązywać wszelkie problemy
naszych mieszkańców udzielając porad, pomocy czy wsparcia w tym wielu akcjach charytatywnych.
Co było według Pana, największym
wyzwaniem z jakim zmierzyła się
Rada Miejska mijającej kadencji?
Z początkiem kadencji przyjęliśmy
szereg programów, regulaminów
i przede wszystkim Strategię Gminy
Szydłowiec na najbliższe lata, które to
dokumenty były niezbędne aby m.in.
14

móc pozyskiwać środki zewnętrzne,
rozwijać w sposób zaplanowany
naszą Gminę.
Dużym wyzwaniem była reforma
oświaty tj. dostosowanie naszej sieci
szkół i wyboru optymalnego rozwiązania przede wszystkim dla uczniów,
nauczycieli i rodziców.
Bardzo pracochłonnym zadaniem
były także zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Szydłowiec w tym strefy przemysłowej. Niedawno zostały przyjęte
nowe Statuty: Gminy i wszystkich
sołectw, które w przyszłości usprawnią pracę jednostek pomocniczych
Gminy.
Bardzo duża liczba inwestycji w mieście czy na sołectwach oraz zadań
własnych włącznie z realizacją potrzeb bieżących mieszkańców spowodowały, że coroczny budżet Gminy
wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową był bezsprzecznie najważniejszym
zadaniem, który udało się zrealizować
przy pozytywnych opiniach organu
kontrolnego czyli Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie. Stało
się to dobrą praktyką i wierzę, że
dalej będzie tak przestrzegane.
A z czego jest Pan osobiście najbardziej zadowolony, jeśli chodzi o bezpośrednią pracę Rady Miejskiej,
której przewodniczył Pan przez
ostatnie 4 lata?
Postawiłem sobie cel usprawnienia
przebiegu obrad. Organizowanie
pracy Rady to było dla mnie nowe
wyzwanie. Nowelizując Statut Gminy
wprowadziliśmy zmiany do porządku
obrad sesji. Podyktowane one były
kwestiami praktycznymi. Sesje przebiegały na ogół sprawnie, ponieważ
cała praca merytoryczna odbywała
się na posiedzeniach Komisji Rady,
gdzie radni zaznajamiali się z projektami uchwał przez wnioskodawców.
Uważam, że sesja powinna być kwintesencją prac na Komisjach i ostatecznym wyrażeniem swojej woli poprzez
głosowanie.
Zanim zostałem Przewodniczącym

Rady
pracowałem
aktywnie
w komisjach stałych Rady poprzedniej i w obecnej kadencji. Starałem
się na bieżąco interesować kwestiami dotyczącymi samorządów
na szczeblu lokalnym i krajowym
biorąc udział w wielu sympozjach,
kongresach, zjazdach, szkoleniach
czy debatach i przede wszystkim
podtrzymując bezpośredni kontakt
z mieszkańcami zbudowałem własne doświadczenie bardzo ważne
w pracy samorządowej. W pracy
były elementy, które uważałem
za konieczne do poprawienia i starałem się je zmieniać m. in. wprowadziłem dyżury radnych czy skorygowaliśmy regulamin pracy radnych dotyczący udziału w sesjach
czy komisjach.
Bardzo
poważnie,
sumiennie
i odpowiedzialnie podchodzę do
funkcji Przewodniczącego. Godne
reprezentowanie Rady Miejskiej na
zewnątrz, jak i w kontaktach
z mieszkańcami, odbieram jako
swój obowiązek. Jeśli moja obecność w przestrzeni publicznej
i życiu mieszkańców Gminy jest
zauważana oraz dobrze oceniana,
to cieszy mnie ten fakt, gdyż cel
taki sobie postawiłem.
Dobrze
oceniam
współpracę
z organem wykonawczym tj.
z obecnym Burmistrzem pomimo
czasami różnic między nami. Ale
taka jest specyfika samorządu.
Najważniejszy jest dialog i zrozumienie oraz stosowanie kompromisów. To też są pożądane elementy
sprawnie funkcjonującego samorządu lokalnego. Postawiliśmy
sobie duże cele do osiągnięcia
i tylko dobra współpraca a czasem
elastyczność i szybkość w podejmowaniu decyzji między Radą
Miejską a Burmistrzem pozwala
sprawnie zarządzać Gminą i realizować postawione wspólnie cele.
Takiej współpracy z Burmistrzem
opartej na dialogu życzę przyszłej
Radzie...

…
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Czy jest coś, co się nie udało, coś
z czego nie jest Pan jako Przewodniczący Rady zadowolony?
Bardzo żałuje, że nie udało się wprowadzić programu Sesja, czyli wprowadzić elektroniczny system głosowania
i elektronicznego przesyłania materiałów na sesję radnym, który to system
w jeszcze większym stopniu usprawniłby pracę Rady. Być może uda się to
w nadchodzącej kadencji. Uważam,
że frekwencja radnych na komisjach
i sesjach mogła być lepsza, lecz wielokrotnie sytuacje życiowe np. choroby
powodowały taki stan rzeczy. Co do
prac radnych – pracowały komisje
stałe Rady: budżetu, rewizyjna, infrastruktury i oświaty oraz doraźne.
Wszystkie te komisje pracowały
dobrze, choć niejednokrotnie radni
uczestniczący w sesjach Rady rozpoczynali dyskusje, które odnoszę
wrażenie mogłyby być załatwione na
szczeblu komisji. No, ale tak to już
jest, jak pamiętam od kilku lat. Nie
tylko w tej Radzie, ale i w poprzednich
takie sytuacje miały miejsce i nie jest
to żadna wada, bo każdy radny ma
prawo zabierać głos i dyskutować nad
daną uchwałą czy nad rozwiązaniami,
które są przedstawiane, ale na pewno
usprawniłoby to obrady, kiedy takie
dyskusje i rozstrzygnięcia spraw odbywały się w komisjach. Można różnić
się oczywiście co do pewnych rozstrzygnięć i pewnych rozwiązań, lecz
wszystko powinno sprowadzać się
do pozytywnych efektów dla naszej
Gminy i jej mieszkańców. Poziom dyskusji i poziom zachowań radnych
powinien być wzorcowy, ale z tym
bywa różnie... Myślę, że to wyborcy
zdecydują komu dać kolejny mandat
zaufania społecznego przy okazji najbliższych wyborów samorządowych.
Samorząd to nie miejsce na politykowanie. Tu powinna być praca dla społeczeństwa. Bezpośredni kontakt
z ludźmi jest najlepszym źródłem
wiedzy dla samorządowców. Na
marginesie bardzo cenię sobie konstruktywną dyskusję na argumenty,
bo można wyciągać z niej szereg
wniosków. Nigdy tak nie jest, że można zrealizować wszystkie plany
i zamierzenia, zwłaszcza wtedy, jeśli
dysponuje się tak szczupłym budże-

tem, jak nasz, aczkolwiek udało nam
się w tej kadencji znaleźć dużo większe środki finansowe i zagospodarować je w sposób należyty. Czasami
nie uniknie się potknięć, ale nie popełnia błędów ten co nic nie
robi… Najpierw jest Strategia rozwoju
Gminy, a potem radni przyjmują
uchwały, które pozwalają sukcesywnie Strategię realizować. Sukces jest
wtedy, gdy udaje się w dużym stopniu
zrealizować jej założenia. Nam udało
pozyskać pieniądze i realizować kilka
dużych projektów dotyczących Zalewu, stadionu Szydłowianki, budowy
żłobków, dróg, parkingów, chodników, kanalizacji, wodociągów, placów
zabaw, siłowni modernizacji szkół czy
nie mniej ważne inwestycje z budżetu
obywatelskiego i wiele innych w mieście i na sołectwach.
Musimy w jeszcze większym stopniu
pozyskiwać fundusze na zadania
inwestycyjne w tym „drogowe”. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, to oprócz inwestowania strategicznego, realizacja spraw bieżących.
Realizacja bieżących potrzeb i wniosków zgłaszanych przez radnych jest
oczywiście bardzo ważna, gdyż pokazuje naszą wrażliwość na każdy zgłaszany przez mieszkańców problem.
Myślę, że Szydłowiec jest ulokowany
na mapie województwa mazowieckiego w bardzo dobrym punkcie, dlatego
uzbrojenie i zwiększenie terenów strefy
ekonomicznej zachęci naszych obecnych i przyszłych inwestorów polskich
czy zagranicznych do skorzystania
z tego terenu. Nie powiedziane jest, że
w Szydłowcu nie powstaną zakłady,
które będą zatrudniały 300 czy 400
osób, ale jak będą to zakłady, które
będą zatrudniały od 10 do 100 osób to
problem bezrobocia mielibyśmy rozwiązany. Musimy szukać takich rozwiązań wspólnie z inwestorami, z miejscowymi przedsiębiorcami i ich tu
wspomagać oraz szukać rozwiązań,
aby oni zwiększali zatrudnienie.
Podstawową rzeczą dla każdego człowieka jest dobrze płatna praca i mieszkanie, aby zagwarantować sobie spokojną przyszłość. Nad tymi rzeczami
należałoby w najbliższych latach popracować, abyśmy zabezpieczyli te
podstawowe potrzeby. Jak będą one
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zabezpieczone to i obywatele naszego
miasta będą czuć się bardziej bezpieczni
i będzie to zachęcało, aby w tym mieście
pozostać i tu żyć.
Co by Pan wymienił jako najpilniejsze
zadanie dla kolejnej kadencji samorządowców?
Codziennie przybywa wiele zadań zleconych przez rząd, które jesteśmy zobligowani wykonywać oprócz tych własnych
zadań realizowanych przez cały rok budżetowy. Każdy samorząd ma własne
potrzeby i zadania do wykonania. My
mamy jeszcze bardzo wiele do zrealizowania m.in. musimy szczególną uwagę
zwrócić na wydatki w gminnej oświacie,
ponieważ subwencja rządowa nie starcza
nam na pokrycie podstawowych wydatków oświatowych, wdrożyć wielokrotnie
nowelizowaną "ustawę śmieciową", rozpocząć prace nad zmianami Studium
i kolejnymi planami zagospodarowania
w tym w strefie przemysłowej, wdrożyć
program rządowy „Czyste powietrze"
wraz z działaniami na rzecz poprawy
i ochrony środowiska, rozpocząć kolejne
etapy rewitalizacji Gminy oraz dalej realizować przyjęte w obecnej VII kadencji
samorządowej szereg Strategii, programów i regulaminów, a przede wszystkim
dalej kontynuować racjonalną politykę
finansową i zrównoważonego rozwoju
Gminy Szydłowiec.
Panie Przewodniczący, jaka jest wizja
dla naszej Gminy?
Jest to wizja Gminy sprawnie zarządzanej,
z dobrą infrastrukturą drogową, dobrze
skomunikowaną wewnątrz Gminy, jak
i całym krajem. Przyszłość to także rozwój
społeczno- gospodarczy w oparciu o dobre
fundamenty. Tym fundamentem i nadrzędną wartością są nasi mieszkańcy bo
tkwi w nich potencjał, ale też nasze inwestycje w szeroko rozumianą infrastrukturę,
poprzez zwiększenie także dostępności dla
obecnych i przyszłych inwestorów. Chcemy
też podnieść rangę naszych walorów turystycznych, kulturowych, historycznych i
przyrodniczych. Naszym wspólnym celem
powinna być promocja Ziemi Szydłowieckiej jako regionu przyjaznego dla rozwoju
gospodarczego. Szydłowiec, jako Gmina
dobrze wykorzystująca swoje wszystkie
walory, stwarzając warunki do aktywnego
spędzania czasu w czystej okolicy.
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Szydłowiec jako miejsce przyjazne mieszkańcom i inwestorom zapewniającym
miejsca pracy i wpływy do budżetu Gminy. Taką wizję ma pewnie większość
z nas i to nas powinno łączyć w działaniach. Uważam, że taka wizja jest możliwa i realna, jeśli utrzymamy dotychczasowe podejście do planowania wieloletniego i konsekwentnej realizacji zaplanowanych działań. Aby to zrealizować trud
tego zadania muszą podjąć wszyscy
niezależnie od poglądów i sympatii
szczególnie politycznych. Po prostu powinniśmy się łączyć, a nie dzielić dla dobra naszej Gminy i jej mieszkańców. Jako
radny, jako obywatel chciałbym, aby
wizerunek miasta był coraz lepiej postrzegany. Zadania, które były i są realizowane w tej kadencji już zmieniły obraz
Gminy, co mam nadzieję, że po tegorocznych wyborach samorządowych,
nowa Rada i nowi radni, będą kontynuować. Powinniśmy wypracować dla
Szydłowca markę, zmieniać pozytywnie
wizerunek miasta, przygotować odpowiednią strategię marketingową. Każda
obywatelska aktywność i zaangażowanie
są cenne. Cieszę się z coraz większej aktywności naszych mieszkańców. Od początku naszej działalności chcieliśmy zbliżyć samorząd i mieszkańców. Stąd powołanie Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady
Miejskiej czy Rady Gospodarczej. Coraz
szersze konsultacje społeczne, wprowadzony przez nas coroczny budżet obywatelski, wprowadzenie inicjatywy obywatelskiej, zwiększanie budżetu przeznaczonego na zlecanie zadań organizacjom
pozarządowym, czy też oddawanie
mieszkańcom decyzji w różnych sprawach, jak choćby w wyborze zespołów
na Szydłowieckie Zygmunty. Wszystko to
służyć ma pokazaniu, że aktywność ma
sens i jest zjawiskiem pozytywnym.
Marzy mi się, aby w pracach komisji
i Rady uczestniczyło coraz więcej mieszkańców i organizacji pozarządowych.
Na koniec chciałbym podziękować
wszystkim za współpracę: dziękuję
naszym mieszkańcom, Burmistrzowi,
radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu
Miejskiego, dyrektorom, prezesom,
naczelnikom, kierownikom naszych jednostek i wszystkim pozostałym osobom,
które przyczyniły się do dobrych zmian.
Jednocześnie mieszkańcom Gminy
Szydłowiec życzę przede wszystkim dużo
zdrowia i trafnych wyborów.
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Oto niektóre z bardzo ważnych uchwał, które procedowano w VII kadencji
samorządowej m.in.:
2015r.
- przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025;
- utworzenie jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą Żłobek Miejski
w Szydłowcu oraz nadania jej statutu;
- wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec;
- zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe
inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy
de minimis;
- uchwalenie „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Szydłowiec wraz ze szczegółową inwentaryzacją”;
- zawarcie przez Gminę Szydłowiec umowy partnerskiej o nawiązaniu stosunków
bliźniaczych z miastem Beynes we Francji;
- powołanie Szydłowieckiej Rady Seniorów;
- powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu;
- ustanowienie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
2016r.
- przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szydłowiec na lata
2017 - 2019;
- uchwalenie Statutu Gminy Szydłowiec;
- przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016 - 2023;
- przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec;
- przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szydłowiec na lata
2016-2019 z perspektywą do roku 2023;
- wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Szydłowiec na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec
2016 - 2023;
- przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Szydłowiec;
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obszaru sołectwa Zdziechów i części obszaru sołectwa Świerczek Gmina Szydłowiec, część nr 1.
2017r.
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Szydłowiec dla obszaru osiedla „Wschód”;
- dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
- określenie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta
i Gminy Szydłowiec.
2018r.
- uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Szydłowiec na lata 2018-2022;
- ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Szydłowiec, w ramach
„Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec”;
- przyjęcie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu
Wsparcia dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane
z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych
w ramach projektu: "Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec";
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowozachodniej części miasta Szydłowca, część I;
-wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli.
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INFORMACJE O NASZYCH SOŁECTWACH
Wywiad z Sołtysem sołectwa Jankowice

Panią Teresą Mrozowską
Jankowice to stara, historyczna wieś leżąca 8 km na północ od Szydłowca, licząca ok. 200 mieszkańców. Pierwsze wzmianki
o Jankowicach pochodzą z 1508 roku, kiedy razem z Wysockiem, Wysoką i Zdziechowem wieś była własnością Mikołaja
Zdziechowskiego. W latach 1602 – 1828 wraz z pozostałymi wsiami, Jankowice stanowiły dobra rodziny Radziwiłłów. Jankowice stanowią sołectwo wraz z Mszadlą i należą do starej, liczącej prawie 700 lat, parafii Św. Mikołaja w Wysokiej.
empatyczną, łatwo nawiązuję kontakty,
dlatego pewnie wiem dużo o problemach mieszkańców, bo oni też są otwarci i mówią o sobie.
W sołectwach gminy Szydłowiec sporo
się ostatnio dzieje. Zmienia się krajobraz wsi, mamy Fundusz Sołecki. Jak to
wygląda w Pani sołectwie, w Jankowicach?

Pani Tereso, na początek prosimy
o kilka słów o sobie.
W Jankowicach mieszkam od zawsze.
Na co dzień pracuję zawodowo jako
nauczyciel w jednej z szydłowieckich
szkół. Mężatka – mąż Zdzisław i dwóch
nastoletnich synów - Mikołaj i Filip. Moją ogromną pasją, obok pracy z młodzieżą i dobrej książki jest ogród, który
„zmieniam” od lat, co daje mi relaks i
odpoczynek . Lubię aktywnie spędzać
czas, więc kiedy tylko mam wolną chwilę, zabieramy „kijki”, dwa ukochane psy i
wędrujemy ścieżkami po naszej okolicy.
Jak długo jest Pani sołtysem?
Sołtysem jestem od 2015 roku. Ta funkcja to dla mnie przede wszystkim
wyzwanie i sposób sprawdzenia samej
siebie. Być sołtysem to dużo pracy, ale
też wiele satysfakcji. Każda, nawet drobna sprawa załatwiona dla mieszkańców to poczucie dobrze spełnionego
obowiązku. W tym przekonaniu utrzymują mnie mieszkańcy, którzy wspierają
moje działania. I tu liczy się dobre słowo
i wyrazy wdzięczności. To miłe i budujące, a ja staram się godnie reprezentować
społeczność Jankowic. Jestem osobą

Przez cztery lata kadencji udało mi się
rozpocząć wiele inicjatyw, które poprawiają standard życia mieszkańców, a co
za tym idzie, wpływają na obraz całej
gminy. Został już wykonany projekt
przebudowy drogi , która będzie poszerzona o 1m. To priorytet. Po dokończeniu chodnika budowanego z funduszu
sołeckiego, budżetu obywatelskiego
pozostało jeszcze 250m. W chwili obecnej trwają prace remontowe strażnicy
OSP, których efektem będzie nowa, wielofunkcyjna bryła budynku. Chciałabym,
żeby strażnica była też miejscem spotkań
mieszkańców. Zadań jest dużo, a potrzeb
jeszcze więcej; wiadomo - potrzeba
czasu i funduszy, ale kiedy współpraca
z władzami gminy układa się dobrze,
a tak jest, łatwiej rozmawiać i osiągać
cele. Tu mieszkam i żyję, więc bardzo mi
zależy, by miejsce, gdzie wracam po pracy, było piękne i przyjazne.
W mediach można często usłyszeć, że
polska wieś się wyludnia, że młodzi
po ukończeniu nauki nie wracają, a
Jankowice liczą tylko 200 mieszkańców.
Nie ma Pani obaw o przyszłość wsi?
Wprost przeciwnie! Od pewnego czasu
miejscowość się „odmładza”. Młodzi wracają, remontują stare domy, budują nowe,
jest progres. Mało tego, wnoszą wiele
nowych pomysłów. Bardzo mnie osobiście
cieszy każda inicjatywa, która poprawia
estetyczny wizerunek miejscowości. Mamy
Ochotniczą Straż Pożarną, druhów zawsze

zwartych i gotowych by nieść pomoc, czy
reprezentować Jankowice na różnego
typu imprezach. Bardzo ważna jest integracja „starych” z „młodymi” mieszkańcami. Uwielbiam rozmowy z najstarszymi mieszkańcami, od których można
dowiedzieć się sporo np. o historii Jankowic. Taką osobą był śp. pan Marian
Wojciechowski, prawdziwa kopalnia
wiedzy na temat wsi i legend z nią związanych. Wspaniałą okazją ku integrowaniu się jest organizowany co dwa lata
Ogólnopolski Zjazd Jankowiczan, zainicjowany w 2005r. przez ks. Edwarda
Mosioła z gminy Jedlińsk. Spotkania te
mają miejsce w różnych zakątkach naszego kraju. My byliśmy gospodarzami
V Zjazdu w 2011r. W zeszłym roku odbył
się VIII Zjazd, tym razem w Jankowicach
w gminie Chłopice na Podkarpaciu. To
wspaniałe imprezy, jednoczące i integrujące mieszkańców polskich Jankowic,
których jest około 30.
A jak się układa Pani współpraca
z radą sołecką?
Głównym zadaniem rady jest pomoc
i wspieranie sołtysa w działaniach podjętych na rzecz sołectwa. Współpraca
z członkami rady jest poprawna, ale
oczywiście zawsze może być lepiej. Bardzo sobie cenię dialog społeczny, mam
też świadomość i często o tym mówię,
że sama nie jestem w stanie wszystkiego „ogarnąć”, że na niektóre pytania po
prostu nie jestem w stanie odpowiedzieć. Wśród mieszkańców mam grupkę
osób, które zawsze chętnie służą pomocą i pracą na rzecz sołectwa. Dziękuję im
za pomoc, dobre słowo i życzliwość.
I my bardzo dziękujemy za wywiad.
Życzymy jeszcze wielu sukcesów,
a przede wszystkim realizacji wszystkich zamierzeń.
Dziękuję bardzo.
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Zalew oficjalnie otwarty

22 lipca po wielu latach szydłowiecki zalew znów tętnił życiem.
Było sportowo i muzycznie
za sprawą wydarzeń zorganizowanych przez Urząd Miejski, aby
uroczyście zwieńczyć zakończenie
I etapu modernizacji szydłowieckiego zbiornika.
Zalew jest ważnym miejscem
dla mieszkańców Szydłowca
i okolic, o niebagatelnym znaczeniu turystycznym. Tafla wody
widoczna z ratuszowej wieży
budzi zaciekawienie odwiedzających nasze miasto i skutecznie
zachęca do spacerów w jego
okolicę. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy miejsce to zmieniło się wielowymiarowo.
Prace przy modernizacji szydłowieckiego zalewu rozpoczęły się w maju
2017r. Wykonana została modernizacja jazu i zapory ziemnej zbiornika. Zadanie to było dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Akwen
oczyszczono i odmulono, umocniono
także jego linię brzegową.
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Teren wokół zbiornika został zagospodarowany. Z zadowoleniem obserwowaliśmy, jak zmieniał się z dnia na
dzień. Została tam wykonana pielęgnacja zieleni, wytyczono nowe trawniki oraz rabaty kwiatowe. Wybudowano altany, alejki spacerowe z piaskowca i boiska do piłki plażowej.
Zamontowano nowe ławki i urządzenia do zabawy dla dzieci. Pozytywne
zmiany nad zalewem to efekt projektu
pn. „Poprawa środowiska miejskiego
poprzez modernizację terenów zieleni
nad zalewem w Szydłowcu”,
w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
który jest obecnie realizowany przez
Gminę Szydłowiec. Umowa o dofinansowanie tego zadania została podpisana 7 kwietnia 2017 r. z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w
Warszawie.
Zalew napełnił się wodą. Wybudowano także drewniany pomost – zadanie
to zostało dofinansowane w formie
dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego
Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej

MAZOWSZE 2018.”
Szydłowiec ma więc z czego się
cieszyć i ma co świętować. Wspólna
niedziela nad zalewem rozpoczęła się
od turniejów siatkówki plażowej oraz
tenisa ziemnego. Zawodnicy rywalizowali ze sobą blisko 8 godzin, co było
nie lada wyzwaniem przy tak gorącej
letniej atmosferze. Pierwsze miejsce
w turnieju tenisa o puchar Burmistrza
Szydłowca zdobył Piotr Lachowicz,
drugie Ireneusz Strzelec, trzecie Filip
Walczak. W siatkówce plażowej pierwsze miejsce wywalczyła para Jakub
Michalski i Maciej Wanat, drugie Piotr
Lachowicz i Adrian Kościów, trzecie
Karol Różalski i Paweł Podsiadły.
Parę minut po godz. 15, rozpoczęła się
część oficjalna. Na scenie powitaliśmy
samorządowców z gminy, powiatu
i województwa. Wśród przybyłych byli
m.in. : Leszek Ruszczyk – poseł na Sejm
RP, Rafał Rajkowski – członek zarządu
Województwa
Mazowieckiego
i Zbigniew Gołąbek – radny sejmiku,
Krystyna Orzechowska - opiekun projektu z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Jan Błoński
– prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
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Włodzimierz Górlicki - Starosta
Szydłowiecki oraz radni Rady
Powiatu i Rady Miejskiej w Szydłowcu, a także wójtowie sąsiednich gmin.
Wszyscy gratulowali samorządowi
Szydłowca realizacji tak dużej inwestycji i życzyli kolejnych sukcesów.
Burmistrz Artur Ludew w swoim
wystąpieniu podkreślił, że zmiany nad
szydłowieckim zalewem to efekt pracy wielu osób oraz przychylności ze
strony instytucji przyznających dotacje. Podziękował za wsparcie i za
pracę oraz zapowiedział kolejne etapy prac planowanych nad zalewem.
W tak uroczystym dniu nie mogło
zabraknąć wśród zgromadzonych
duchownego. Ksiądz Norbert Skawiński poprowadził modlitwę i pobłogosławił zbiornik, po czym nastąpiło
symbolicznie przecięcie wstęgi.
Następnie przyszedł czas na wspólne
świętowanie przy muzyce. W muzyczny nastrój wprowadził Dariusz Bernatek, który dziękując za zaproszenie na
występ, zaakcentował również swoją
radość z faktu, że nad szydłowiecki
zalew powróciło życie. Swoje autorskie utwory oraz covery muzyki rockowej wykonał znany i lubiany
Tomasz Kraska. Klimat zmienił duet
MODEL MT & Modelinka, którzy zabawili publiczność znanymi utworami
disco-polo. Następnie na scenie pojawiła się kielecka grupa "HOOK", która
zaserwowała nieco ostrzejsze rockowe brzmienia. Koncertowy wieczór
zakończył się występem zespołu
KoliBEER, który w swoim repertuarze
ma m.in. znane folkowe utwory.
Mieszkańcy do późnych godzin wieczornych tańczyli pod sceną przy
muzyce zespołu. Organizatorzy
zapewnili także liczne atrakcje dla
najmłodszych, było malowanie twarzy, zjeżdżalnie pneumatyczne i pokazy sztuki cyrkowej. To słoneczne
niedzielne popołudnie było również
okazją do przeprowadzenia akcji
dobroczynnej, jaką była zbiórka pieniędzy na kosztowną operację dla
Mateusza Dobrasiewicza z Gminy
Orońsko. Wolontariuszami akcji była
Młodzieżowa Rada Miejska.
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MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
Trwa II kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej działającej przy Burmistrzu Szydłowca, w której skład wchodzą:
Julia Bialik, Julia Czajkowska, Konrad Jóźwik, Agata Niewadzisz, Julia Nikodem, Michał Mróz, Wiktoria Nowocień,
Wiktoria Rycerska, Albert Siuda, Jakub Stankowski, Dawid Szcześniak, Aleksandra Sztachera, Karolina Szymkiewicz, Michał Szymkiewicz, Wiktoria Ślizak.
Młodzi radni poznają zasady działalności samorządu. Uczą się współdziałania
w grupie oraz współpracy z instytucjami. Wykazują się inicjatywą i chętnie
angażują w życie naszego miasta,
aktywnie uczestnicząc w organizowanych na terenie Szydłowca wydarzeniach. Młodzieżowa Rada Miejska dba
o estetykę gminy, dlatego niejednokrotnie zgłaszała do Urzędu Miejskiego
swoje spostrzeżenia, a także wystosowuje pisma do Rady Miejskiej.
Integracja poprzez zabawę
Jedną ze zrealizowanych inicjatyw
MRM było „I Quiz Wyzwanie”, który
polegał na rywalizacji zespołów
w konkursie wiedzy ogólnej. Zabawa ta
była zorganizowana przez młodzież
w 100%, opracowano regulamin
konkursu i długą listę pytań, pozyskano
także sponsorów nagród. Wieczór był
sympatyczny, a śmiechu co niemiara.
Jak zapowiadają, będą organizować
kolejne edycje.

Lubią pomagać! – Radni MRM angażują się również w imprezy charytatywne. Brali udział w organizacji III
Szydłowieckiego Marszu Życia organizowanego na Rynku Wielkim
w czerwcu. Podczas oficjalnego
otwarcia szydłowieckiego zalewu
młodzieżowi Radni brali udział
w zbiórce środków na leczenie Mateusza Dobrasiewicza – udało się zebrać ponad 2500 złotych. Na tym
jednak nie zakończyli, już tydzień
później zaangażowali się w kolejne
dwie zbiórki, również dla Mateusza.
Pierwsza z nich odbyła się podczas
koncertu charytatywnego na zamkowym dziedzińcu, kolejna już 2 dni
później podczas otwarcia altany
w miejscowości Szydłówek.
Młodzieżowi Radni angażują się
w pomoc przy organizacji gminnych
imprez m.in.: Szydłowieckich Zygmuntów oraz Gminnego Dnia Dziecka. Biorą również udział w gminnych
uroczystościach patriotycznych.
To również dobra zabawa! – Radni
Młodzieżowej
Rady
Miejskiej
w Szydłowcu znajdują również czas
na zabawę. Tak było w przypadku II
Turnieju Rad Młodzieżowych w Siatkówce, który odbył się w Suchedniowie. Po doskonałej zabawie na boisku nasi Radni uplasowali się na
2 miejscu, ustępując w finale MRM
Dębe Wielkie. Warto zaznaczyć, że

Pobudzają kreatywność – Młodzieżowa Rada Miejska w Szydłowcu zorganizowała konkurs fotograficzny pt.
„Szydłowiec Nieoczywisty”, w którym
prace można było składać do końca
lipca tego roku. 21 września konkurs
został rozstrzygnięty. Szczególnie premiowane była oryginalność i nieoczywiste spojrzenie na Szydłowiec i jego
okolice.
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szydłowiecka młodzież wprowadziła na hali cudowną atmosferę,
a opiekunowie innych rad pytali
„skąd w nich tyle pozytywnej energii”.
Dbają o nasze wspólne dobro
– jak informowała MRM Szydłowiec na swojej stronie na portalu
Facebook, irytującym stał się stan
miejsc wypoczynku przy trasie S7.
Młodzieżowa
Rada
Miejska
w Szydłowcu kontaktowała się
z zarządcą terenów i apelowała
o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów. Już kolejnego dnia
tereny te zostały wysprzątane. Jak
podaje przewodniczący MRM
– Michał Szymkiewicz „To nasze
wspólne dobro i powinniśmy je
szanować, jednak bez zaangażowanie zarządcy nie ma to racji bytu.
Na szczęście Pan z GDDKiA,
z którym rozmawiałem był pozytywnie nastawiony do naszego
apelu i stan parków poprawił się”.
Promocja regionu nie jest im obca
– MRM Szydłowiec miała również
swój udział w nagraniu realizowanym
w
ramach
programu
„Mazowszanie”, który był realizowany w Szydłowcu w czerwcu.
Działają na rzecz młodzieży, nie tylko z Szydłowca. Zorganizowali wypad do Szydłowca dla podopiecznych Zespołu Placówek Opiekuńczo
Wychowawczych „Przystań” w Skarżysku-Kam. Oprócz zwiedzania
zabytków odwiedzili wspólnie wieżę
ratuszową. Spotkanie zakończyło się
w „Strefie Karolka”, gdzie Radni
MRM czekali z ogniskiem oraz grami
i zabawami. Były wspólne tańce,
rozmowy i zwiedzanie kamieniołomów. Goście byli bardzo zadowoleni i z pewnością zapamiętają ten
dzień na dłużej.
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Kto się nie rozwija, ten się cofa
– dzięki uprzejmości Bartosza Kalugi
(właściciel Massie Marketing; CEO
Sintra Consulting Polska) Radni
MRM Szydłowiec uczestniczyli
w szkoleniu Pt. „Zaufanie w biznesie
i marketingu lokalnym”, na którym
uzyskali wiedzę w temacie marketingu internetowego oraz promocji
Szydłowca w kanałach internetowych. Było to pierwsze, jednak
z pewnością nie ostatnie tego typu
spotkanie.
Stawiają na kreatywność rówieśników – mimo tego, że w Młodzieżowej Radzie Miejskiej jest 15 miejsc,
młodzież wychodzi z inicjatywą do
swoich kolegów. W ciągu roku
szkolnego w szkołach znajdują się
skrzynki, do których każdy może
wrzucić swój pomysł – radni MRM
przeanalizują go i postarają się
zrealizować w miarę możliwości.
„II Quiz? Wyzwanie!”
21 września odbyła się zabawa
„II Quiz? Wyzwanie!” zorganizowana
przez Młodzieżową Radę Miejską
Do udziału w zabawie zgłosiło się
7 drużyn, które rywalizowały ze sobą
odpowiadając
na
pytania
z wiedzy o Szydłowcu, Polsce,
Niepodległości, ale także w kategorii
wiedza ogólna. Podczas tego wydarzenia, Młodzieżowi Radni Miejscy
ogłosili wyniki konkursu fotograficznego „Szydłowiec Nieoczywisty”.
Pierwsze miejsce zajęła Pani Anna
Wróblewska, drugie - Kamil Dujka,
trzecie - Wojciech Domagała. MRM
przyznała również wyróżnieniu
Michałowi Adamskiemu. W finałowym pojedynku Quiz Wyzwania znalazły się drużyny „Odrowąż24” oraz
„Nie denerwuj się”, która ostatecznie
wygrała całą zabawę. III miejsce przypadło drużynie WOŚP, której nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu
zdobytego w lutym tego roku. Ale
przecież nie o tytułu chodzi, tylko o
dobrą zabawę, a tej nie brakowało.
Podczas przerw w rywalizacjach quizowych umilały występy artystyczne
Natalii Bieleckiej oraz Jakuba
„Keczupa” Grzędy.

Absolutorium
dla Burmistrza Szydłowca

14 czerwca br. odbyła się Sesja Rady
Miejskiej, podczas której Burmistrz Szydłowca Artur Ludew otrzymał absolutorium za 2017 rok.
Przed przystąpieniem do głosowania
burmistrz przedstawił sprawozdanie
z działalności za 2017 rok, a Skarbnik
Gminy Iwona Czarnota przedłożyła
szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok budżetowy. Budżet Gminy Szydłowiec na rok
2017 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016r. W trakcie roku budżet wielokrotnie korygowano.
Planowane dochody zwiększono w sumie o kwotę 5.615.573 zł, a wydatki
o kwotę 7.011.202 zł. Wykonanie dochodów budżetowych za 2017r. wynosi

71.198.544,97 zł, co stanowiło 97,83%
założonego planu. Dochody bieżące
wykonano w kwocie 68.447.981,71 zł,
tj. 100,25% planu, a dochody majątkowe w kwocie 2.750.563,26 zł, tj.
w 61,13% planu.
Wydatki budżetowe w 2017r. zrealizowano w kwocie 70.804.517,55 co stanowi 94,7% planu. Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowiły
wydatki poniesione na opiekę społeczną – 36,18% i na oświatę 34,01%
ogółu wydatków. W 2017 roku z budżetu gminy przekazano podmiotom
należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych dotacje w wys.
3.263.905,37 zł., tj. 99,1% planowanych dotacji. Przedłożone sprawozdania otrzymały pozytywną opinię Komisji
Rewizyjnej, Komisji Budżetu, a także
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po
głosowaniu burmistrz Szydłowca Artur
Ludew
i skarbnik Iwona Czarnota odebrali liczne gratulacje, które złożyli Przewodniczący Rady Marek Artur Koniarczyk,
radni, sołtysi, dyrektorzy placówek
oświatowych oraz obecni goście. Burmistrz Artur Ludew w swoim wystąpieniu podziękował za absolutorium i pozytywną ocenę swojej działalności, zaznaczając, że na wykonanie budżetu
złożyła się praca wielu osób. Podziękował
także
za
współpracę
i zaangażowanie wszystkim pracownikom samorządu gminnego oraz jednostek gminnych i sołtysom.

Wystawa Szydłowieckich Pasjonatek

7 września odbył się wernisaż wystawy rękodzieła pań skupionych w grupie
„Szydłowieckie Pasjonatki”. Wystawa była równocześnie świętowaniem jubileuszu
pięciolecia „Szydłowieckich Pasjonatek”.
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KULTURA
15 lipca na stadionie „Szydłowianki” odbył
się „7 Pomidzi Hit Festiwal”. To muzyczne
wydarzenie, już od kilku lat tłumnie gromadzi miłośników muzyki disco polo i dance. Tak było również w tym roku.
Na scenie zaprezentowało się ponad 30
wykonawców. Nie zabrakło również
gwiazd tego gatunku muzyki, których
utwory są powszechnie znane i rozkręcają
niejedną taneczną imprezę. Wystąpili
m.in. zespół Dbomb, Cliver, Playboys,
Bartek Wrona z hitem „Ty jedna na milion” i Ivan Komarenko, któremu rozpoznawalność przyniósł hit „Jej czarne oczy”.
Patronat
nad
wydarzeniem
objął
Burmistrz Artur Ludew, który wspólnie
z organizatorami oficjalnie otworzył festiwal i życzył udanej zabawy. Zabawa trwała
do późnych godzin nocnych.

VII Festiwal Dance i Disco Polo

22 czerwca szydłowieckie Wianki przyciągnęły liczną publiczność. Imprezę rozpoczęła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą
Tomasza Gila. Po muzycznych prezentacjach przyszła kolej na gościa specjalnego
– na scenie pojawił się zespół DIKANDA.
Grupa ze Szczecina czarowała publiczność
orientalną muzyką inspirowaną tradycyjnymi dźwiękami Bałkanów, Izraela, Kurdystanu, Białorusi, a nawet Indii. Po koncertach przyszedł czas na widowisko plenerowe pt. „JEST TAKA NOC”, przygotowane
przez Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”
w reżyserii Sławy Lorenc-Hanusz i Żanety
Sasin, we współpracy z Danutą Klepaczewską oraz Dominiką Orman.

Wianki

Piknik folklorystyczny
12 sierpnia na Rynku odbył się V Piknik
Szydłowiecki, którego organizatorem było
Stowarzyszenie Emerytów "Spokojna
Jesień Życia".
Na scenie zaprezentowały się zespoły:
Rogowianki, Wolanki, Broniowianki,
Zaborowianki, Kumosie, Fantazja, Grzybowianki, Górnianki, Gąsawianki, Pawłowianki, Gawędowie, Wyrwińscy.
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Azyl P. w 100-lecie niepodległości
14 lipca w Szydłowcu królował rock, a to za sprawą koncertu zespołu Azyl P., jaki odbył się na
zamkowym dziedzińcu.

Szydłowiecka grupa wystąpiła wraz
z przyjaciółmi. Publiczność mogła
usłyszeć największe przeboje Azylu
w wykonaniu Macieja Silskiego, Ani
Brachaczek, Titusa i Juana Carlosa
Cano. Koncert poprowadził Marek
Wiernik. Wspominano Andrzeja
Siewierskiego, początki zespołu Azyl
P. oraz tych, którzy tworzyli legendę
grupy. Tłumnie zgromadzona publiczność entuzjastycznie przyjmowała
każdy z granych utworów, śpiewając
wspólnie z artystami. Preludium do
tego rockowego wieczoru zapewnił
zespół Atom Heart, który w 2016
roku prezentował się podczas
Festiwalu "Rock na Zamku".
Koncert zespołu Azyl P. i Przyjaciele
był również okazją do uczczenia
100 – lecia niepodległości. Zgromadzonym na zamkowym dziedzińcu
rozdawano balony w naszych
barwach narodowych oraz butony
z emblematem 100 – lecia niepodległości.
Organizatorami wydarzenia byli
Powiat Szydłowiecki, Gmina Szydłowiec i Szydłowieckie Centrum Kultury
– Zamek. Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
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98 rocznica Bitwy Warszawskiej
15 sierpnia obchodziliśmy 98 rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego. Na uroczystości
patriotyczne z tej okazji zaprosili Burmistrz Szydłowca i Rada Miejska.
Obchody rozpoczęły się na Rynku
Wielkim od odegrania Mazurka
Dąbrowskiego przez Miejską Orkiestrę Dętą pod batutą Henryka
Kapturskiego.
Następnie zgromadzonych powitała
Małgorzata Bernatek – dyrektor SCK
Zamek, po czym uczestnicy uroczystości – poczty sztandarowe, kombatanci, samorządowcy oraz delegacje
stowarzyszeń, szkół, partii politycznych, zakładów pracy – udali się do
kościoła św. Zygmunta na uroczystą
mszę za Ojczyznę. Po Eucharystii
przemaszerowano na skwer przy
ul. Kościuszki, gdzie przy dźwiękach
werbla delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikiem Marszałka Piłsudskiego
– głównego autora zwycięstwa
z 1920 roku.
Ksiądz Adam Radzimirski przewodził
wspólnej modlitwie, a Burmistrz
Artur Ludew przypomniał rys historyczny wydarzeń sprzed 98 laty.
Na zakończenie uroczystości Miejska
Orkiestra Dęta odegrała wiązankę
pieśni żołnierskich.

79 rocznica Bitwy pod Barakiem
7,8,9 września br. odbyły się obchody 79 rocznicy Bitwy pod Barakiem. W obchodach udział wzięli przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych, kombatanci, młodzież szkolna i mieszkańcy. Honorowy patronat nad uroczystościami objęli: Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG
Tomasz Praga.
Obchody rozpoczęły się 7 września w Zespole Szkół
im. KOP w Szydłowcu, wieczorem odbył się Apel Poległych
na kwaterach wojennych szydłowieckiego cmentarza.
8 września w szydłowieckiej farze odprawiono mszę św.
w intencji żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony
Pogranicza. Po nabożeństwie zebrani udali się pod pomnik
„Żołnierzom Września 1939” w Baraku.
9 września mieszkańcy mogli obejrzeć na placu przed
Kościołem pw. NNMP na Szydłówku musztrę paradną
w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, po niej odprawiono mszę św. w intencji Ojczyzny
i w koncercie zaprezentowała się Orkiestra Straży Granicznej.
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1 września obchodziliśmy 79 rocznicę
wybuchu II wojny światowej. Szydłowiec upamiętnił poległych, którzy
oddali życie za nasz kraj.
W szydłowieckiej farze została odprawiona msza św. za Ojczyznę, po niej
delegacje kombatantów, władz samorządowych miasta i szkół gminnych oraz
mieszkańcy udali się na groby żołnierzy
Wojska Polskiego, którzy przed 79 laty
zginęli broniąc naszej niepodległości. Tam
oddano hołd bohaterom narodowym,
złożono wiązanki biało - czerwonych
kwiatów i zapalono znicze.

74 rocznica Bitwy pod Ciechostowicami
26 sierpnia 2018 roku obchodziliśmy 74 rocznicę bitwy pod Ciechostowicami. W patriotycznych uroczystościach
wzięły udział poczty sztandarowe, kombatanci, rodziny żołnierzy AK, a także przedstawiciele szydłowieckiego
samorządu gminnego i powiatowego.

W kościele p.w. Miłosierdzia Bożego
w Budkach, ksiądz proboszcz Wiktor
Bąk sprawował uroczystą eucharystię w intencji Ojczyzny oraz bohaterów narodowych. W świątyni Zofia
Pawlak i Tomasz Krzemiński ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Szydłowiec przedstawili
zgromadzonym historię tamtych
wydarzeń, podkreślając znaczenie
pamięci o żołnierzach, którzy stracili
życie broniąc wolności Ojczyzny.
Jerzy Bąk odczytał Apel Poległych.
Następnie uczestnicy uroczystości
udali się pod pomnik poległych znajdujący się w lesie w pobliżu wsi
Ciechostowice i Hucisko, gdzie oddano hołd walczącym. Delegacje, przy
akompaniamencie werblisty złożyły
biało - czerwone wiązanki kwiatów,
po czym rozbrzmiał utwór „Cisza”,

zagrany na trąbce. Muzycy, którzy
zapewnili oprawę obchodów reprezentowali Miejską Orkiestrę Dętą.
Upamiętnienie 74 rocznicy bitwy
pod Ciechostowicami zakończyło
się w Publicznej Szkole Podstawowej w Majdowie, gdzie tamtejsi
uczniowie zaprezentowali program
artystyczny zatytułowany „Pamięć
pokoleń w nas”. Wiązankę pieśni
patriotycznych zaśpiewała Maja
Kletowska – uczennica Szkoły
Muzycznej w Kielcach.

Podniosłym momentem uroczystości było wręczenie pamiątkowych
odznak „Za Zasługi dla Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej”
przyznanych przez Zarząd Główny
Związku. Odznaczeniami uhonorowano: Tomasza Krzemińskiego, Kazimierza Krzemińskiego i Ryszarda
Krzemińskiego. Burmistrz Szydłowca
Artur Ludew serdecznie pogratulował odznaczonym, a także podziękował
wszystkim
zgromadzonym
za udział w uroczystościach.
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79 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
27 września br. obchodziliśmy
79 rocznicę Powstania Polskiego
Państwa Podziemnego ̶ jak co
roku oddaliśmy hołd ludziom, którzy w obliczu wojennej klęski nie
porzucili marzeń o wolnej Polsce
i którzy swoje idee realizowali
w czynie zbrojnym lub walce
cywilnej.
W Szydłowcu uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy
pomniku w lesie Korzonku. Dalsze

uroczystości, które poprowadził
Dyrektor ZS im. Henryka Sienkiewicza
w Szydłowcu– Karol Kopycki, odbyły
się w Parku Niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu i modlitwie w intencji
poległych, którą poprowadził ks.
Michał Faryna, delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki przy pomniku
upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej rozstrzelanych w kwietniu 1944
roku przez okupanta hitlerowskiego.
Obchody uświetnili swoją grą

przedstawiciele Miejskiej Orkiestry
Dętej z Szydłowca. Następnie zebrani
mieszkańcy, poczty sztandarowe,
przedstawiciele samorządu, delegacje
uczniowskie szkół z dyrektorami, przeszli do pomnika Tajnej Organizacji Nauczycieli, znajdującego się na terenie
szydłowieckiego liceum. Uroczystości
zakończyły się patriotycznym przedstawieniem w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Zakochani w Szydłowcu
Nasze miasto ponownie odwiedził
Michał Łukasiewicz - społecznik,
podróżnik i producent telewizyjny,
realizator ogólnopolskiej akcji
"Od deski do deski", który w 2015
roku podróżował po Polsce z deską
do prasowania. Celem tej nietypowej podróży, o której informowały
media zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie była promocja polskiego
czytelnictwa, turystyki oraz zdrowego trybu życia. Pan Michał ze swoją
deską odwiedził wiele miejscowości,
a każda wizyta została utrwalona
pamiątkowymi wpisami. Na desce
przybijano pieczątki miejscowych
oddziałów PTTK i organizacji, które
pragnęły poprzeć akcję. Po jej zakończeniu deska-podróżniczka trafiła do Muzeum Podróżników im.
Tony’ego Halika w Toruniu.
10 grudnia 2015 roku Michał Łukasiewicz odwiedził Szydłowiec. Zwiedził nasze miasto, rozmawiał
z mieszkańcami, był także gościem
Burmistrza
i Rady Miejskiej.
26

Zawsze podkreślał, że Szydłowiec
zrobił na nim duże wrażenie, że jest
wyjątkowym miejscem, do którego
chętnie będzie wracał i które będzie
polecał innym. 8 czerwca br. mieliśmy niezaprzeczalny dowód, że to
nie były tylko kurtuazyjne słowa.
Pan Michał, odwiedził wiele miejsc
w Polsce i na świecie. Ze wszystkich
- wspólnie z narzeczoną zdecydował, że sakramentalne tak wypowiedzą w szydłowieckiej farze.

Wśród winszujących nowożeńcom
była sekretarz gminy Dorota Kubiś,
która przekazała gratulacje i życzenia
od Burmistrza oraz pracownicy
Wydziału Informacji i Promocji
Urzędu Miejskiego. Niezwykle miłym
dla nas akcentem tej uroczystości było
zaproszenie gości weselnych, wśród
których byli podróżnicy, miłośnicy
fotografii i dziennikarze, do wspólnego spaceru po mieście i zachęcanie do
odwiedzania Szydłowca.
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Ze śpiewem i modlitwą
7 sierpnia Szydłowiecka Grupa 24 wyruszyła w drogę na Jasną Górę. Opiekunem duchownym pątników był
ks. Norbert Skawiński. 11 sierpnia na pątniczy szlak wyruszyli również pielgrzymi na rowerach, aby dwa dni później
dołączyć do pieszych pielgrzymów i przed ołtarz Królowej Polski iść wspólnie. Pątników żegnali liczni sympatycy
pielgrzymki, mieszkańcy, przyjaciele i rodziny.

21 lipca odbyła się kolejna, ósma
edycja Święta Jagody w Sadku.
To lokalne doroczne święto jest
pomysłem i inicjatywą mieszkańców Sadku. Organizuje je Rada
Sołecka. Nazwa i charakter imprezy sięgają do starej tradycji zbierania jagód, co dla mieszkańców
przez długie lata było sposobem
nie tylko na ciekawy, smaczny
i tani jadłospis, ale także na zarobek sezonowy. Najważniejszą częścią święta był konkurs kulinarny.
Na scenie wystąpiły Natalia Bielecka,
Klaudia Drożdż, Justyna Rochniak
oraz zespoły ludowe: Kumosie
i Cembrzanki.

8 Dzień Jagody

Otwarcie altany
w Szydłówku
29 lipca odbyło się otwarcie altany
w Szydłówku. Podczas imprezy nie
zabrakło atrakcji dla dzieci i rodziców, każdy mógł nieodpłatnie
częstować się przygotowanymi
przez mieszkańców i przyjaciół
sołectwa
wypiekami,
daniami
z grilla, słodyczami, przekąskami
i napojami ufundowanymi przez
sponsorów i mieszkańców sołectwa.
27

WYDARZENIA

SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy

9 września odbyły się XVI Szydłowieckie Dożynki Gminne. W tym roku Burmistrz Szydłowca, Rada Miejska
w Szydłowcu oraz sołectwa Chustki, Jankowice i Zdziechów, zaprosili do wspólnego świętowania na plac szkolny
w Zdziechowie. Pogoda dopisała, humory również, co razem złożyło się na wyjątkowy klimat uroczystości. W rolę
starostów dożynkowych wcielili się państwo Małgorzata i Krzysztof Sasinowie - mieszkańcy Zdziechowa.
Dożynki rozpoczęły się korowodem
poprowadzonym
przez
Miejską
Orkiestrę Dętą pod ołtarz polowy,
gdzie została odprawiona msza św.
dziękczynna za zebrane plony. Eucharystia miała wyjątkową oprawę, o co
postarali się kapłani zaproszeni do odprawienia wspólnie mszy św. przez
proboszcza parafii w Wysokiej Arkadiusza Bieńka: ks. Michał Faryna, ks. Marek Turczyk i ks. Rafał Pietrasiak.
W Eucharystii aktywnie uczestniczyli
mieszkańcy sołectw organizujących
dożynki, a oprawę muzyczną zapewniła wcześniej wspomniana Orkiestra
Dęta. Po wspólnej modlitwie starostowie dożynkowi wręczyli Burmistrzowi
Arturowi Ludwowi okazały bochen
chleba upieczony z tegorocznych zbiorów, z prośbą, aby go sprawiedliwie
podzielił pomiędzy wszystkich mieszkańców. Część oficjalną zdominowały
podziękowania skierowane do rolników za trud ich pracy i życzenia jak
najokazalszych plonów w kolejnych
sezonach. Słowa uznania dla pracujących na roli złożyli samorządowcy,
a także obecni na uroczystości posłowie na Sejm RP Anna Kwiecień i Leszek
Ruszczyk. Po przemówieniach, zgodnie
ze zwyczajem włodarze gminy wspólnie z gośćmi częstowali wszystkich
zebranych swojskim chlebem życząc,
aby nikomu go nigdy nie brakowało.
Tradycją gminnego święta plonów jest
uhonorowanie rolników. Dyplomy
i upominki rolnikom wręczył Burmistrz
Artur Ludew wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Arturem
Koniarczykiem.
Rozstrzygnięto konkurs na tradycyjne,
swojskie jadło oraz najokazalsze płody
rolne. W komisji konkursowej, która
oceniała zgłoszenia tym razem zasiadały: Anna Majstrak – Radna Rady Miejskiej, Justyna Jezierska – Naczelnik
Wydziału Informacji i Promocji Urzędu
Miejskiego oraz Teresa Sodel – przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka
28
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Doradztwa Rolniczego w Warszawie – Terenowy Zespół Doradców w Szydłowcu.
W konkursie na tradycyjne, swojskie jadło
pierwsze miejsce zdobyły pyzy w śmietanie
przygotowane przez mieszkankę Zdziechowa,
panią Danutę Woźniak, której także pierogi
z grzybami uplasowały się na drugim miejscu.
Trzecie miejsce przypadło pani Annie Głuch
z Chustek, która przygotowała racuchy babci
Hani. Komisja postanowiła wyróżnić również
takie potrawy jak: kapusta z grochem pani
Ireny Janki ze Zdziechowa oraz porkę babci
Helenki, która została przygotowana przez
panią Agnieszkę Wójcik z Chustkek
W konkursie na największe jabłko zwyciężyła pani Wanda Różycka z miejscowości Zastronie. Nagroda za nietypowe
warzywo przypadła pani Ewie Jakubczyk z Wysokiej, zaś najdłuższą cukinię
wyhodowała pani Czesława Derleta
z Wysokiej.
O wyjątkową, piękną dożynkową dekorację sceny, placu i ulic zadbały panie
sołtyski Jankowic, Chustek, Zdziechowa
wraz z mieszkańcami.
W tym roku, za pielęgnowanie i kultywowanie tradycji polskiej wsi, w sposób szczególny zostali docenieni: Krzysztof Derleta,
Janusz Banaszczyk, Anna i Krzysztof Kopyccy, Michał Sieczkowski z sołectwa Chustki,
Piotr Jakubczyk z sołectwa Ciechostowice
Dorota i Tadeusz Kamienikowie, Dorota
i Adam Kępczyńscy, Ewa i Waldemar Nowocieniowie z sołectwa Jankowice, Barbara
i Czesław Majstrakowie, Agnieszka Korba
z sołectwa Korzyce, Andrzej i Krystyna
Kowalikowie, Bogumiła i Marian Kowalikowie z sołectwa Krzcięcin, Zbigniew i Aneta
Ślizakowie z sołectwa Omięcin, Danuta
Pyzara, Ryszard Dyzner z sołectwa Sadek,
Marcin Sasal, Maciej Stefański, Waldemar
Dworak z sołectwa Szydłówek II, Waldemar
i Teresa Mrozowscy, Wojciech Mrozowski,
Jacek Stefański z sołectwa Świerczek,
Krzysztof Gąska z sołectwa Świniów,
Tadeusz i Natalia Głuchowie, Kamila Regulska z sołectwa Wilcza Wola, Ryszard
Buczek, Marek Cegliński z sołectwa Wola
Korzeniowa, Małgorzata i Wiesław Pobideł,
Krystyna i Jerzy Figarscy z sołectwa Wysocko, Julita Jankowska z sołectwa Wysoka,
Piotr Petrykowski, Wanda i Waldemar Różyccy, Marian Malmon, Iwona i Bogdan
Woźniakowie z sołectwa Zastronie, Jan Janka, Agnieszka Banaszczyk z sołectwa Zdziechów.
29
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Ciepłownia Miejska inwestuje - modernizacja automatyki i opomiarowania kotła

W 2018r. Ciepłownia Miejska sp.
z o.o. w Szydłowcu zrealizowała inwestycję związaną z kompleksową modernizacją układów automatyki i sterowania w kotłowni przy ul. Kolejowej.
Zakres modernizacji obejmował
demontaż starych układów pomiarowo-regulacyjnych i zabudowę zupełnie
nowych, bazujących na najnowszych
rozwiązaniach układów regulacji automatycznej i opomiarowania kotła
WR10 nr2. Kocioł ten stanowi podstawowe źródło ciepła zasilające w energię cieplną miasto Szydłowiec. Jest to
pierwszy etap modernizacji źródła ciepła dla Szydłowca. Kocioł nr 2 był

modernizowany w poprzednich latach
w zakresie cieplno- mechanicznym, min.
zmieniono układ orurowania komory
spalania, zabudowano za kotłem zespół
ekonomizera pozwalający dodatkowo
odzyskiwać ciepło spalin wychodzących
z kotła, zmodernizowano układ oczyszczania spalin kierowanych do komina,
które obecnie spełniają bardziej rygorystyczne normy czystości spalin obowiązujące wytwórców energii cieplnej od 2016
r. Nowy system automatyki oparto na
sterownikach swobodnie programowalnych i pełnej wizualizacji procesu technologicznego wytwarzania energii cieplnej
na monitorze centralnego komputera.
Urządzenia automatyki i sterowania
zapewniają prawidłową i co najważniejsze bezpieczną pracę kotła, a ponadto
dają pełny obraz rzeczywisty przebiegu
procesu technologicznego. Zwiększył się
znacznie komfort pracy obsługi kotłownię, bowiem operator kotła może w każdej chwili reagować na występujące zakłócenia i odbiegające od normy stany
eksploatacyjne. W założeniach przepro-

Procedura taryfowania energii cieplnej
Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
energetyczne energia cieplna sprzedawana jest odbiorcom po cenach regulowanych. Wytwórcy ciepła opracowują
taryfy dla produkowanej przez siebie
energii i przedkładają wniosek o jej zatwierdzenie Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki wraz z uzasadnieniem, tj.
szczegółową analizą kosztów poniesionych na wytworzenie energii i dostarczenie jej do odbiorcy. Taryfę opracowuje
się na bazie kosztów wykonanych
w roku poprzednim z uwzględnieniem
przewidywanych zmian elementów
i czynników cenotwórczych. Urząd Regulacji Energetyki otrzymuje wraz z proponowaną taryfą pełną informację ekonomiczną dotyczącą podmiotu składającego wniosek. Na wielkość przyjętych cen
i opłat za energię cieplną nie ma żadnego wpływu właściciel spółki (w tym
przypadku gmina) oraz samo przedsiębiorstwo, bowiem ceny i stawki są odzwierciedleniem sytuacji rynkowej,
głównie na rynku paliw, energii a ostatnio również w opłatach środowiskowych. Wpływ przedsiębiorstwa energetycznego na proces taryfowania jest

bardzo mały.
Na przestrzeni ostatnich lat głównymi
czynnikami powodującymi wzrosty cen
i opłat za energię cieplną w skali całego
kraju są: bardzo znaczący wzrost cen węgla
energetycznego i ogólnie brak tego węgla
na rynku, kolosalny wzrost cen uprawnień
do emisji CO2, wynikający z dwóch poprzednich znaczący wzrost rynkowej ceny
energii elektrycznej, która w pracy ciepłowni jest trzecim czynnikiem cenotwórczym. Problemy te nie wynikają bezpośrednio z technologii wytwarzania i przesyłu ciepła, a wiążą się z polityką energetyczną prowadzoną zarówno przez Państwo
Polskie jak i Unię Europejską. W rachunku
kosztów ciepłowni te trzy elementy stanowią blisko 60% całości generowanych kosztów związanych z produkcja energii cieplnej. Wpływ ich na ceny obowiązujące
w Szydłowcu jak i w innych miastach jest
bardzo duży z racji ich dużego udziału
w rachunku kosztów. W ślad za cenami
węgla rosną ceny energii elektrycznej dla
przedsiębiorstw. Ze względu na to, że ceny
dla odbiorców indywidualnych są cenami
regulowanymi wzrost kosztów produkcji
energii elektrycznej przerzucany jest przez

wadzona modernizacja powinna przynieść
podniesienie komfortu i bezpieczeństwa
pracy urządzeń i obsługi kotłowni oraz zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła, a tym
samym zmniejszenie kosztów paliwowych
i uciążliwości ciepłowni dla środowiska naturalnego. Modernizacja pomiarów i automatyki kotła nr 2 to pierwszy etap kompleksowej automatyzacji źródła ciepła dla systemu
ciepłowniczego miasta Szydłowca. Następnym będzie modernizacja automatyki ogólnozakładowej, umożliwiającej prowadzenie
całej kotłowni i sieci dystrybucyjnej w trybie
automatycznym, co w założeniu ma zapewnić znacznie lepsze dotrzymywanie parametrów cieplnych i ograniczyć straty przesyłu
ciepła. Obecnie trwają prace modernizacyjne
trzech węzłów wymiennikowych zlokalizowanych w budynkach: Starostwa Powiatowego, PSP nr 1 w Szydłowcu oraz w budynku
Wschodnia 64. Zakres modernizacji obejmuje częściową wymianę urządzeń na urządzenia nowszej generacji, co poprawi znacznie
jakość regulacji czynnika grzewczego, a tym
samym komfort temperaturowy w tych
obiektach.
dystrybutorów i producentów energii elektrycznej na sektor przemysłowy, a w dalszej
kolejności na odbiorców dóbr i usług
konsumpcyjnych. Kolejnym elementem mającym wpływ na ustalanie cen energii cieplnej
jest polityka Unii Europejskiej, zmierzająca
do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
W tym celu stworzono rynek obrotu uprawnieniami do emisji CO2tzw. EUA. Każde przedsiębiorstwo energetyczne spalające paliwa
węglowodorowe jest zobowiązane do zakupu odpowiedniej liczby jednostek EUA w celu
pokrycia emisji CO2. W grupie tych przedsiębiorstw jest także nasza ciepłownia. Problemem jest ogromny wzrost cen giełdowych
uprawnień do emisji. W bieżącym roku ceny
EUA wzrosły już 300% i nie wiadomo jak dalej
będą się kształtowały. Jedynym sposobem na
spowolnienie wzrostów cen jest prowadzenie inwestycji zmierzających do ograniczenia
zużycie węgla w ciepłowni poprzez podniesienie sprawności wytwarzania i ograniczenie
strat na przesyle energii cieplnej. Działania te
były i są podejmowane w kolejnych latach.
Zatem właściciel Ciepłowni Miejskiej – Gmina
Szydłowiec i Zarząd Ciepłowni mają jeszcze
przed sobą zasadniczą decyzję o kierunku
długofalowego rozwoju firmy, w tym wybór
paliwa przyszłości.
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100 urodziny
P. Władysławy
Bialik
10 września br. Pani Władysława
Bialik obchodziła swoje setne
urodziny! Z tej okazji delegacja
złożyła jubilatce serdeczne życzenia
i gratulacje osiągnięcia tak pięknej
rocznicy. Życzymy dużo zdrowia
i spokoju na kolejne lata!

VII edycja „Narodowego
Czytania”

8 września w Szydłowieckim Centrum
Kultury – Zamek miała miejsce VII edycja „Narodowego Czytania”– ogólnopolskiego wydarzenia kulturalnego,
którego celem jest promocja czytelnictwa. Tegoroczną lekturą największej
społecznej akcji wspólnego czytania
dzieł
literatury polskiej było
„Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.
W szydłowieckiej edycji Narodowego
Czytania wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządu, dyrektorzy szkół
i instytucji oraz młodzież z teatru Poezji
i Muzyki „U Radziwiłła”. Fragmenty
czytali: Burmistrz Szydłowca Artur
Ludew, Marek Artur Koniarczyk, Marek Plewa, Paweł Bloch, Sławomir Nojek, Magdalena Nowacka, Krzysztof
Ubysz, Rafał Arak, Tomasz Jakubowski,
Damian Ziółkowski, Julia Bialik, Zofia
Nowacka, Aleksandra Bialik i Maciej
Kołodziejski. Uczestnicy przeczytali
fragmenty „Przedwiośnia” przy akompaniamencie utworów muzycznych
tworzących ścieżkę dźwiękową do
filmu o tym samym tytule.
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Piknik na Warsztatach Terapii
Zajęciowej
2 września br. Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu zorganizowało
otwartą imprezę kulturalną pt.
"Wszyscy jesteśmy częścią dziedzictwa". Wydarzenie otrzymało
dofinansowanie z Lokalnej Grupy
Działania "Razem Na Piaskowcu",
w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Imprezę otworzyli
Prezes Stowarzyszenia Stanisława
Czerwiak, Burmistrz Szydłowca
Artur Ludew, Wicestarosta Adam
Włoskiewicz, członek Zarządu Stowarzyszenia Marek Plewa oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Agnieszka Staszak.
W trakcie otwarcia przypomniano,
jaki był cel utworzenia Warsztatów

Terapii Zajęciowej w Szydłowcu, które
w tym roku obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Mieszkańcy uczyli się
tańców i zabaw ludowych przy muzyce Kapeli Wiesławy Gromadzkiej
z wodzirejką Panią Katarzyną Zedel na
czele, współczesną muzykę odtwarzał
DJ Roteiro. Odbyła się także degustacja potraw regionalnych. Dla dzieci
zapewniono do zabawy dmuchańce
oraz malowanie twarzy, były lody,
wata cukrowa i popcorn. Panie mogły
sobie wykonać makijaż.
Ten dzień okazał się wspaniałą
zabawą kulturalną dla wszystkich
uczestników, nastąpiła integracja
osób niepełnosprawnych z przybyłymi
gośćmi, zniknęły podziały, również te
pokoleniowe. Taki był właśnie cel
tego wydarzenia."
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SPORT

Turniej piłki nożnej 2018r. o Puchar Burmistrza Szydłowca
16 września br. w Sadku odbył się
Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Szydłowca. Wygrała drużyna
"Wniebowzięci", 1 mecz wygrali 4:0
2 mecz wygrali 7:0.
Najlepszym strzelcem okazał się
Paweł Boruń z wygranej drużyny,
który strzelił łącznie 4 gole we
wszystkich meczach. A puchar
najlepszego bramkarza został przekazany najmłodszemu bramkarzowi
Dawidowi Sadzy z drużyny "Młodzi".

V edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Szydłowiec 2018
2 - 3 czerwca br. na stadionie MKS Szydłowianka odbył się Międzynarodowy Turnieju Piłki Nożnej dla
rocznika 2008-2009 zorganizowany przez Akademię Piłkarską Szydłowiec.
ROCZNIK 2008
LIGA MISTRZÓW
I MIEJSCE- Varsovia
II MIEJSCE- KS Ursus Warszawa
III MIEJSCE- FFA
IV MIEJSCE- Soccer Academy II
V MIEJSCE- Legia Warszawa
VI MIEJSCE- NK Karenina

Gościem turnieju była m.in. tancerka
i aktorka Edyta Herbuś.

LIGA EUROPY
I MIEJSCE- Dolcan Ząbki
II MIEJSCE- Radomiak Radom
III MIEJSCE- APSZ
IV MIEJSCE- Soccer Academy I
V MIEJSCE- Nánási Focisuli egyesület
VI MIEJSCE - Baldoyle Utd.

ROCZNIK 2009
LIGA MISTRZÓW
I MIEJSCE- Varsovia
II MIEJSCE- CFR 1907 Cluj
III MIEJSCE- UKS Jastrząb Głowaczów
IV MIEJSCE- Soccer Academy I
V MIEJSCE- Młodzik Radom
LIGA EUROPY
I MIEJSCE- Pogoń Staszów
II MIEJSCE- FFA
III MIEJSCE- Baldoyle Utd.
IV MIEJSCE- APSZ
V MIEJSCE- Soccer Academy II

Była to już piąta edycja turnieju,
i jak w poprzednich latach okazała
się wielkim sukcesem, zarówno organizatorów, jak i piłkarzy biorących
w nim udział. Turniej z roku na rok
zdobywa coraz większą popularność,
poziom rozgrywek stale rośnie,
a kluby piłkarskie chętnie wracają co
roku, żeby ponownie wziąć udział
w naszych rozgrywkach. W tym roku
w turnieju wzięły udział 22 drużyny
piłkarskie z Polski, Irlandii, Węgier,
Rumunii i Słowenii. Turniejowi towarzyszył piknik rodzinny z wieloma
sportowymi atrakcjami dla dzieci.
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SPORT

Turniej piłki nożnej
w Majdowie

30 września br. Klub Sportowy
Trójmiasto na orliku przy Publicznej
Szkole Podstawowej im Bp. Jana
Chrapka w Majdowie zorganizował
turniej piłki nożnej. Rozgrywki otworzył prezes KS Trójmiasto Łukasz
Szcześniak. Przywitał wszystkich
młodych sportowców, gości w tym
Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa,
Radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu Panią Dorotę Jakubczyk i Pana
Arkadiusza Sokołowskiego i wszystkich kibiców. Zawody odbywały się
w dwóch grupach wiekowych:
- rocznik 2004 i młodsi (Burza Ciechostowice ; Jodła Majdów i Dziki
Trójmiasto.)
- rocznik 2009 i młodsi (KS Trójmiasto i dwie drużyny AP Szydłowiec).
Dodatkowo rozegrany został rodzinny konkurs rzutów karnych.
Uczestnicy dostali pamiątkowe
puchary i medale, do dyspozycji
zawodników, gości i kibiców, był
bezpłatnie gorący żurek, pyszne
ciasta, kawa i herbata. Wszystko
odbyło się w uczciwej rywalizacji
sportowej i przyjaznej rodzinnej
atmosferze.

34

SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy

VIII TURNIEJ Ochotniczych
Straży Pożarnych
1 września 2018 r. druhowie
z gminnych jednostek OSP stanęli
do rywalizacji sportowej na stadionie Szydłowianki Szydłowiec, gdzie
rozegrano VIII Turniej Piłkarski
Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Szydłowiec o Puchar Burmistrza Artura Ludwa. Organizatorami turnieju byli: Urząd Miejski
w Szydłowcu, Zarząd Oddziału
Miejsko – Gminnego ZOSP RP
w Szydłowcu oraz Ochotnicza Straż
Pożarna w Woli Korzeniowej, jako
gospodarz turnieju.
W turnieju wzięło udział sześć
drużyn piłkarskich z jednostek OSP
z terenu Gminy Szydłowiec.
Rozgrywki przeprowadzono systemem „każdy z każdym”. Mecze
toczyły się równolegle na dwóch
boiskach, a każda drużyna do rozegrania miała pięć pojedynków.
O wygranej w turnieju zdecydowała największa ilość zdobytych
punktów.
Zwycięzcą turnieju została drużyna OSP Jankowice, która zdobyła
największą ilość punktów. Klasyfikacja końcowa turnieju:
- miejsce I OSP Jankowice,
- miejsce II OSP Wola Korzeniowa,
- miejsce III OSP Sadek
- miejsce IV OSP Majdów,

- miejsce V OSP Wysoka,
- miejsce VI OSP Szydłowiec.
Najlepszym bramkarzem turnieju
został druh Kamil Grzyb z OSP
Jankowice. Natomiast najlepszym
strzelcem turnieju okazał się druh
Paweł Gałązka z OSP Wola Korzeniowa. Za swoją postawę zawodnicy otrzymali z rąk organizatorów
pamiątkowe dyplomy oraz piłki.
Drużyny zostały uhonorowane
pucharami, dyplomami oraz nagrodami w postaci węży strażackich, które wręczył Burmistrz
Szydłowca Artur Ludew, Krzysztof
Adamczyk – Komendant Gminny
Ochrony Przeciwpożarowej, Cezary Wanat Prezes – Zarządu
Oddziału Miejsko – Gminnego
OSP w Szydłowcu oraz Grzegorz
Derleta – Wiceprezes Zarządu
Oddziału Miejsko – Gminnego
OSP w Szydłowcu.
Nad
sprawnym
przebiegiem
turnieju czuwał Krzysztof Adamczyk – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej oraz zespół
sędziowski w osobach: Rafał Kiljanek, Krzysztof Kowalczyk, Stefan
Łękawski. Po zakończeniu turnieju czekał na zawodników oraz
kibiców poczęstunek przygotowany przez OSP Wola Korzeniowa.

OGŁOSZENIA
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Teleinformator
Urząd Miejski w Szydłowcu
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
48/ 617 86 56

Gmina Szydłowiec w wyniku konkursu nr
RPMA.09.01.00-IP.01-14-068/18 dla Osi
Priorytetowej IX na działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 20142020 na podstawie złożonego wniosku
uzyskała dofinansowanie do projektu
„Nowe umiejętności – nowe możliwości”.
Wartość ogólna projektu to 492.133,56 zł,
w tym kwota dofinansowania 393.706,71
zł. Realizatorem będzie Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szydłowcu. Celem
głównym będzie zwiększenie szans na
zatrudnienie 36 osób (w tym 4 osób
z niepełnosprawnością) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z terenu gminy Szydłowiec. Cele szczegółowe to: poprawa kompetencji życiowych,
poprawa postawy przedsiębiorczej i zaradności społeczno – zawodowej oraz
uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Projekt realizowany będzie w okresie od
1 października 2018r. do 30 września
2020r. W ramach projektu wsparciem
zostaną objęte osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy
jest niewystarczające i istnieje konieczność
zastosowania w pierwszej kolejności usług
aktywnej integracji o charakterze społecznym. Realizacja działań projektu „Nowe

umiejętności – nowe możliwości” odbędzie
się w 2 edycjach po 18 osób każda. Rekrutacja dla osób zamieszkujących teren gminy
Szydłowiec rozpocznie się zaraz po podpisaniu umowy i będzie przeprowadzona
w 2etapach: listopad – grudzień 2018r. i listopad – grudzień 2019r. Każda edycja podzielona będzie na 3 zadania: objęcie wsparciem
indywidualnym, wsparciem z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej
i edukacyjnej oraz wsparciem z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej
(staż zawodowy dla 12 osób). Realizacja projektu znacząco ułatwi jego uczestnikom reintegrację społeczną oraz uzyskanie zatrudnienia, jako najbardziej efektywnego sposobu
włączenia grupy docelowej w rynek pracy,
dzięki czemu poprawie ulegnie również sytuacja rodzin uczestników projektu. Zakładane
efekty to: podniesienie poziomu wiedzy,
samooceny i motywacji, zmniejszenie poczucia izolacji i niezaradności, poprawa relacji
z otoczeniem, zwiększenie kompetencji życiowych i społecznych. Jednym z głównych
wskaźników zrealizowanych celów jest podjęcie zatrudnienia przez 9 osób po zakończeniu projektu. Doświadczenie MOPS-u przy
realizacji projektów o podobnej tematyce
w pełni odpowiada specyfice projektu.
Projekt będzie realizowany dzięki środkom
Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na lata 2014-2020 oraz wsparciu Gminy
Szydłowiec.

Referat Zarządu Dróg
48/ 617 86 53
Wydział Funduszy Strukturalnych
i Strategii Rozwoju

48/617 86 38

Wydział Informacji i Promocji
48/ 617 86 65
Biuro Rady Miejskiej
48 /617 86 64
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty
48/ 617 86 60
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
48/ 617 18 12
Centrum Zarządzania Kryzysowego
48/ 617 86 55
Ciepłownia Miejska sp. z o.o.
48/ 617 08 82
Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
48/ 617 04 26
Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek
48 / 617 02 96
Punkt Informacji Turystycznej
48 /326 20 54
ZUS
48 /617 18 97
Komenda Powiatowa Policji
48/ 617 72 00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej
48/617 11 72
Pogotowie
48/617 62 84
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