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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Tegoroczne święto rolników z gminy Szydłowiec odbyło się w Szydłówku. Rozpoczęło się uroczystą sumą w kościele
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, po mszy korowód przeszedł na plac przy altanie w Szydłówku, gdzie odbyła się
dalsza część uroczystości dożynkowych. Przekazano chleb z tegorocznych zbiorów, nagrodzono wyróżniających się rolników
z gminy Szydłowiec, wystąpiły zespoły ludowe, zespół Denix i D-Bomb, a na zakończenie zaproszono na zabawę
taneczną.
20

W numerze:
Trwają prace nad zalewem

Dotacje dla gminy Szydłowiec

Otwarcie Szydłowianki

9

4

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

WIĘC
J Iw
N F.O
N Ai e
S TcR .Op
N lI E
wE w
s RzMyAdClJoI w
www.facebook/umszydlowiec, www.facebook - Szydłowiec dla turystów

8
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Szanowni Państwo,
jest mi bardzo miło przekazać Państwu
moje kolejne sprawozdanie z pracy
samorządowej.
Dużymi krokami zbliża się koniec roku
2019, dlatego jest to doskonała okazja,
żeby przekazać Państwu informacje na
temat tego co udało się wykonać i tego
co jest jeszcze w trakcie realizacji.
Nasza obecna praca skupia się w dużej
mierze na kontynuacji rozpoczętych
projektów inwestycyjnych. W dalszym
ciągu trwają prace nad szydłowieckim
zalewem, w ul. Pięknej wzdłuż terenów
położonych w dzielnicy przemysłowej
wybudowaliśmy kanalizację sanitarną
i wodociągową. Finalizujemy budowę
I etapu kanalizacji sanitarnej w ul. Książek Stary i rozpoczynamy I etap prac na
Woli Korzeniowej. Rozstrzygnęliśmy
przetarg na I etap wymiany urządzeń
grzewczych na terenie Gminie Szydłowiec. (całkowita wartość zadania
1 389 861,45zł., natomiast wartość
I etapu to 752 000 zł). Modernizujemy
naszą infrastrukturę drogową. Zrealizowaliśmy w bieżącym roku inwestycje
w Szydłówku II, Hucisku, Łazach, drogę
wewnętrzną przy ul. Ogrodowej.
W trakcie realizacji jest przebudowa
drogi w Jankowicach, a do końca roku
wykonane będą jeszcze prace
w ul. Wymysłów, ul. Różanej oraz
chodniki przy ul. Hubala i ul. Staszica.
Ponadto wyremontujemy chodnik w ul.
Ogrodowej oraz wybudujemy wodociąg
i kanalizację sanitarną w ul. Źródlanej.
Do końca roku powstaną także niezbędne do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych dokumentacje projektowe
na budowę dróg: Świniów-Wysoka,
Zastronie, Rybianka, Sadek Polanki,
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ul. Metalowej oraz
kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki.
Obok
inwestycji,
które zrealizowaliśmy samodzielnie,
wykonaliśmy również wspólnie z Powiatem Szydłowieckim m. in. prace przy
placu M. Konopnickiej, drogę przez
Wysocko, chodnik
w Wysokiej, chodnik w Szydłówku I
oraz w Sadku Komorniki.
Niestety są też i niekorzystne informacje. Nasz wniosek na budowę
ul. Podzamcze i Lipowej oraz ul. Kopernika i ul. Szydłowieckiego złożony
w ramach rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych został ostatecznie
zakwalifikowany przez Premiera na
listę rezerwową i najprawdopodobniej nie zakwalifikuje się do realizacji.
Ale mimo to jest szereg dobrych
informacji. Warte odnotowania jest
pozyskanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia, środków na budowę oświetlenia w Woli Korzeniowej,
boiska w Szydłówku I, zagospodarowanie działki na potrzeby sołectwa
w Omięcinie, modernizację remizy
OSP w Majdowie oraz budowę altany
na potrzeby sołectwa w Wysocku.
Ponadto udało nam się pozyskać
wsparcie na zakup oczyszczaczy powietrza do naszych placówek oświatowych oraz czujników monitorujących jakość powietrza w gminie.
Ze środków ministerialnego programu OSA zagospodarowaliśmy na potrzeby sołectwa działkę w Świerczku.
Oprócz tego z Samorządu Województwa Mazowieckiego pozyskaliśmy
środki na modernizację Remizy OSP
w Woli Korzeniowej oraz budowę
drogi w Hucisku. Ze środków rządowych i samorządowych uzyskaliśmy
dofinansowanie na zakup średniego
samochodu ratownictwa gaśniczego
dla OSP Szydłowiec.
Finalizujemy zadania w ramach
funduszu sołeckiego oraz budżetu
obywatelskiego,
systematycznie

modernizujemy oświetlenie uliczne,
mieszkania socjalne, infrastrukturę
sportową i rekreacyjną, powstał m.in
budynek klubowy na stadionie MKS
„Szydłowianka” i co bardzo ważne
zmieniamy studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowiec, plany
zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy przemysłowej oraz w dalszym ciągu wykupujemy grunty na
tym terenie. W bieżącym roku planujemy jeszcze rozstrzygnięcie procedur
przetargowych, dotyczących kontynuacji naszego projektu rewitalizacyjnego mającego m.in. w zakresie
modernizację „Kina Górnik” oraz
wybudowanie deptaku łączącego
tereny przy szydłowieckim zalewie
z centrum miasta.
Jak sami mieliście Państwo okazję się
przekonać, w trakcie bieżącego roku
inwestowaliśmy praktycznie w każdą
sferę życia publicznego, rozpoczynając od działań kulturalnych, oświatowych i promocyjnych m. in. na antenie telewizji ogólnopolskiej, radiu
i mediach społecznościowych oraz
prasie po twarde inwestycje infrastrukturalne, o których wspomniałem
powyżej. Niestety, kolejne niekorzystne informacje pojawiły się w zapowiadanych zmianach prawnych,
które mają wejść w życie od 2020r.
Dotyczą one głównie niekorzystnych
dla samorządów regulacji podatkowych, kosztów energii elektrycznej
oraz podwyżek oświatowych, których
znaczną część pokryje samorząd.
Według wyliczeń Związku Miast
Polskich Gmina Szydłowiec straci na
tych zmianach ok. 2,5mln zł.
Niemniej jednak, będziemy się starać
jeszcze bardziej ograniczać wydatki
bieżące, nadal pozyskiwać środki
zewnętrzne, aby móc systematycznie
realizować niezbędne dla naszych
mieszkańców zadania inwestycyjne
i w dalszym ciągu kontynuować
pozytywne zmiany, jakie zachodzą
w Gminie Szydłowiec.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew
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V edycja Budżetu Obywatelskiego
Już po raz piąty gmina Szydłowiec zaprosiła mieszkańców do aktywnego udziału w Budżecie Obywatelskim i głosowania na wybrane projekty. Kwota środków, jakie zostały przeznaczone do wydatkowania w ramach V edycji BO na rok
2020 wynosi 383.808 zł. W tym roku do głosowania zostało dopuszczonych 14 z 15 zgłoszonych przez mieszkańców
projektów. Głosowanie mieszkańców trwało od 12 czerwca do 14 lipca.

Zgodnie z harmonogramem BO podajemy informację o zwycięskich projektach, które zostaną zrealizowane
w 2020 roku. Do Urzędu Miejskiego
w Szydłowcu wpłynęło łącznie 7512

kart z głosami mieszkańców oddanymi na projekty zgłoszone do realizacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego
Gminy Szydłowiec na rok 2020. Przypominamy, że jedna osoba mogła
zagłosować tylko na jeden projekt.
Po weryfikacji, 1086 kart zostało
unieważnionych.
W ramach Budżetu Obywatelskiego
na rok 2020 samorząd gminny będzie
realizował następujące zadania:
- Biologiczna oczyszczalnia ścieków
wraz z pełną dokumentacją techniczną, przy PSP im. bp Jana Chrapka
w Majdowie - projekt nr 12 otrzymał
1062 głosów,
- Wymiana ogrodzenia terenu

Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Szydłowcu – projekt nr 02 otrzymał 936 głosów
- Świetlica Wiejska w Szydłówku
- projekt nr 13 otrzymał 716
głosów,
- Budowa linii oświetleniowej przy
drodze Sadek – Sadek Komorniki
na długości 900m – projekt nr 06
otrzymał 679 głosów,
- Przebudowa ul. Małej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji
projektowej – projekt nr 01 otrzymał 401 głosów.
Więcej informacji na:
www.budzetobywatelski.szydlowiec.
pl

Prace spółki Wodociągi i Kanalizacja

Spółka w ostatnim czasie rozpoczęła
inwestycję pn. "Wymiana sieci wodociągowej na w ul. Garbarskiej w Szydłowcu".
Inwestycja obejmuje wymianę sieci wykonanej z azbestocementu i realizowana
jest poprzez Spółkę "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Szydłowcu ze środków
własnych. Termin zakończenia robót planowany jest na grudzień br. Prace powyższe podyktowane zostały koniecznością wymiany sieci na w/w odcinku
w związku z występującymi bardzo

częstymi awariami w tym obszarze
miasta oraz wyciekami, które powodują ubytek wody w sieci wodociągowej
w północnej części miasta. Wiąże się to
z dodatkowymi kosztami produkcji
w ujęciach wody dla miasta i stwarza
kolejne zagrożenia w płynności dostaw
wody dla obszaru sieci miejskiej.
Oprócz powyższego, każdorazowe usuwanie awarii wiąże się ze znacznymi
kosztami.
Spółka Wodociągi i Kanalizacja w roku
2019 dodatkowo wykonywała prace
inwestycyjne związane z posiadaną
infrastrukturą. Przede wszystkim zaangażowała się w modernizację ujęć
wody w Szydłowcu oraz Stacji Uzdatniania Wody w Sadku, Majdowie
i Zdziechowie. Powyższe prace konieczne były z uwagi na b. duże zużycie infrastruktury wydobycia i przesyłu wody do
mieszkańców. Jednocześnie spółka
zaangażowała się w modernizacje
odcinków sieci kanalizacyjnej oraz
obiektów przepompowni ścieków
w Szydłowcu. Wykonane zostały prace
naprawcze w kanalizacji sanitarnej
i deszczowej polegające na wycięciu

korzeni wrastających w systemy kanalizacyjne oraz naprawy punktowe w sieci. Wykonana została modernizacja
przepompowni ścieków w Szydłowcu,
Sadku i Szydłówku. Pracownicy na
bieżąco wykonują prace udrażniania
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Zgodnie z posiadanym pozwoleniem
wodno-prawnym funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w Szydłowcu. W br.
dokonana została modernizacja sterowania procesami w oczyszczalni ścieków. Spółka Wodociągi i Kanalizacja
wykonuje prace zlecone w zakresie:
· budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków.
· wykonania dokumentacji projektowej przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
· wykonania przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych,
· usług w zakresie opróżniania szamb ,
· usług sprzętowo/transportowych
(koparko-ładawarki,
minikoparki, transportu do 10 t),
· usług w zakresie udrażniania przykanalików i kanalizacji urządzeniem
„PYTON”,
·usług inspekcji TV kanału sanitarnego.
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Dotacje
14 czerwca Burmistrz Artur Ludew,
Skarbnik gminy Iwona Czarnota i Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego Rafał
Rajkowski podpisali umowę o dofinansowaniu wymiany starych urządzeń
grzewczych w domach mieszkańców
gminy Szydłowiec na nowe. Dofinansowanie wyniesie 1 mln 389 tys. 861 zł
i będzie zrealizowane z Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020 z działania 4.3 Redukcja
emisji zanieczyszczeń powietrza.
Piece służą mieszkańcom nie tylko do
ogrzewania budynków, ale również ciepłej wody użytkowej. W większości domów gminy Szydłowiec źródła ogrzewania wymagają wymiany ze względu na
zły stan techniczny. Obecnie piece opalane są głównie węglem, miałem węglowym i ekogroszkiem, co powoduje emisję zanieczyszczeń pyłowych i toksycznych gazów - smog. Aby zredukować
koszty ogrzewania, mieszkańcy starają
się ograniczyć przenikanie ciepła docieplając ściany, stropodachy i wymieniając
okna i drzwi, co jednak nie wystarcza.
Dlatego największym zainteresowaniem
cieszą się piece gazowe i pompy ciepła,
na których zakup będzie można teraz
otrzymać częściową refundację kosztów. Dodatkowo wielu mieszkańców
deklaruje zamiar zakupu kolektorów
słonecznych, produkujących energię
z promieniowania słonecznego, na
co również będzie można otrzymać dofinansowanie. Zgodnie z umową o dofinansowaniu, jego wysokość wyniesie
75% poniesionych kosztów. Realizacja
projektu pozwoli na likwidację źródeł
niskiej emisji i zastąpienie ich nowoczesną, ekologiczną formą wytwarzania
energii cieplnej, co przyczyni się do poprawy jakości ogrzewania budynków
mieszkalnych. Zwiększy się sprawność
kotłów, a to korzystniej wpłynie na czystość powietrza w mieście i gminie oraz
zdrowie mieszkańców.
W wyniku przetargu nieograniczonego
wymianą urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec zajmie się Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane
Usługowo-Handlowe
„JANCZYK”
z Szydłowca.
4
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Gmina Szydłowiec po raz kolejny skutecznie aplikowała o pieniądze
ze środków zewnętrznych. Pozyskane dotacje pozwolą na inwestycje oczekiwane przez mieszkańców. 17 lipca odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zadań, które będą realizowane przez gminę Szydłowiec.

Samorząd wojewódzki reprezentował
wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz
radny sejmiku Tomasz Śmietanka.
Burmistrz Artur Ludew przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Iwony Czarnoty podpisał dziesięć umów.
Pięć z nich dotyczy dofinansowania
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Gmina Szydłowiec pozyskała:
- 10 000,00 zł na utworzenie miejsca
spotkań dla mieszkańców Omięcina,
- 10 000,00 zł na budowę altanki
w miejscowości Wysocko,
- 10 000,00 zł na budowę linii oświetleniowej przy drodze od ul. Kościuszki do Woli Korzeniowej,
- 10 000,00 zł na modernizację
budynku OSP w Majdowie,
- 10 000,00 zł na budowę boiska sportowego w miejscowości Szydłówek.

Dwie umowy, to dotacje w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza:
- 26 000,00 zł pozyskano na zadanie
„Poprawa jakości powietrza w placówkach oświatowych w Gminie Szydłowiec poprzez zakup profesjonalnych
oczyszczaczy powietrza”,
- 8 000,00 zł pozyskano na zadanie
„Zakup i instalacja systemu służącego
do informowania o jakości powietrza
w gminie Szydłowiec”.
Ponadto w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Działkowców
Gmina Szydłowiec pozyskała 5 000,00
zł na zadanie „Wymiana ogrodzenia
w ogrodzie nr 1 wzdłuż ulicy Maleckiego dla ROD Szydłowiec”.
Mamy też dobre informacje dla naszych druhów z OSP Szydłowiec i Wola
Korzeniowa.
Gmina
pozyskała
100 000,00 zł dotacji celowej na zakup
średniego samochodu ratowniczo
– gaśniczego ze sprzętem ratowniczo
– gaśniczym przeznaczonym dla OSP
Szydłowiec. Wsparcie wojewódzkie
w kwocie 10 000,00 zł pomoże
w remoncie budynku OSP w Woli
Korzeniowej – wymiana stolarki okiennej strażnicy.
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SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy

GMINNE INWESTYCJE
W miejscowości Wysoka, przy drodze powiatowej 3341W powstało 120 m nowego chodnika.
Koszt inwestycji opiewa na 41 tys.729 zł.
Na mocy porozumienia z inwestorem, Starostwem Powiatowym w Szydłowcu, budżet
Gminy Szydłowiec dofinansował to zadanie
kwotą 20 tys. zł. Budowa chodnika to odpowiedź na postulat Rady Sołeckiej w Wysokiej,
która wnioskowała o inwestycję z uwagi na
bezpieczeństwo mieszkańców, w tym dzieci
uczęszczających do szkoły.

12 września odbył się odbiór zadania - Budowa
Otwartej Strefy Aktywności w Świerczku.
Na placu sołectwa zostały zamontowane urządzenia siłowni plenerowej, stół do gry w ping ponga, stół do gry w szachy oraz ławki. Komisja
w składzie: Michał Kwiatek – przewodniczący
oraz członkowie: Sylwia Krok i Mariusz Sokołowski, stwierdziła, że zamontowane urządzenia
oraz zakres wykonanych prac i ich jakość nie
budzą zastrzeżeń. Koszt realizacji zadania
wyniósł 38357,55 zł brutto. Zadanie to było
dofinansowane w kwocie 25 tys zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu
Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym
– Otwarte Strefy Aktywności - OSA - edycja
2019 rok.

CHODNIK W WYSOKIEJ

PLAC W ŚWIERCZKU

BUDOWA LINII OŚWIETLENIOWEJ

WIATA PRZYSTANKOWA
Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KOP oraz pozostali mieszkańcy
Szydłowca mogą korzystać z nowej wiaty
przystankowej przy ul. Kościuszki. Wiata została
zakupiona w całości ze środków Gminy Szydłowiec.

Zakończyła się budowa linii oświetleniowej przy drodze Ciechostowice - Łazy na długości 1660 m. Zadanie to było realizowane
w ramach 4 edycji budżetu obywatelskiego Gminy Szydłowiec.
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NOWA ALTANA

w Wysocku

CHODNIK PRZY HUBALA

20 września odbył się odbiór altany, wybudowanej dla
mieszkańców Wysocka z Funduszu Sołeckiego,
z pomocą finansową budżetu woj. mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2019”. Koszt altany, łącznie
z wykonaniem dokumentacji i wyznaczeniem działki,
wyniósł 22.200 zł. Altanę wykonała firma Usługi
Remontowo-Budowlane „WASIL”.

26 września br. rozpoczęła się budowa chodnika przy ulicy
Hubala. Chodnik poprawi bezpieczeństwo mieszkańcom
osiedla Kościuszki III i mieszkańcom miasta spacerującym
tamtędy do drogi dojazdowej.

PARKING PRZY UL. OGRODOWEJ
16 września odebrano prace przy przebudowie drogi
wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej,
przy bloku nr 24 i ul. Radomskiej. Aby powstały nowe
miejsca parkingowe, poszerzono dotychczasowy teren
parkingu poprzez ukształtowanie skarpy i utwardzono
teren kostką brukową. Zakupiono także dwie nowe
wiaty śmietnikowe. Koszt prac wyniósł 49.389 zł,
a wykonała je firma LOK-BUD Kamil Lis z Łączan.

OŚWIETLENIE W WOLI KORZENIOWEJ
Zakończyła się budowa linii oświetleniowej wzdłuż
drogi w Woli Korzeniowej. Zadanie to było realizowane
z dotacji Woj. Mazowieckiego i funduszu sołeckiego.
6

PRACE W RYBIANCE
W miejscowości Rybianka trwają prace nad poszerzeniem
i utwardzeniem pobocza na ciasnym zakręcie drogi gminnej.
Realizacja podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników
drogi. Prace wykonywane są w ramach funduszu sołeckiego
przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu.

PRACE W OMIĘCINIE
Trwają prace przy uregulowaniu zbiornika wodnego w sołectwie Omięcin. Wkrótce teren zostanie zagospodarowany,
powstanie oczko wodne.
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WYMIANA DACHU
w PSP w Majdowie

ŚWIETLICA W CHUSTKACH
Trwa ostatni, trzeci etap prac rozpoczętych w 2017 roku przy budowie
obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki. Obecnie przy
powstającym budynku trwają roboty instalacyjne i wykończeniowe.
Koszt inwestycji, począwszy od 2017 roku wyniósł na dzień dzisiejszy
211 tys.690 zł. Jednokondygnacyjny budynek świetlicy o powierzchni
zabudowy 55 m², wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje.

Wymieniono dach na części budynku PSP w Majdowie. Był to remont kompleksowy, wcześniejsze
remonty cząstkowe poszycia dachowego nie przynosiły zamierzonych efektów. Prace wykonywał
Zakład Ogólnobudowlany Ludwik Niziołek, Lipowe
Pole. Środki na ten cel zostały zabezpieczone
w budżecie gminy Szydłowiec.

NOWE BOISKO

NOWE OKNA

Trwa remont budynku OSP w Woli Korzeniowej,
wymienione zostały okna. Gmina dostała na w/w
zadanie dofinansowanie 10.000 ze środków Woj.
Mazowieckiego.

CHODNIK PRZY UL. STASZICA
Trwa budowa chodnika przy ul. Staszica w Szydłowcu po stronie północnej ogrodzenia Przedszkola
Samorządowego nr 2. Prace wykonuje firma LIS-TEL.

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna w Gminie Szydłowiec wzbogaciła się o jeszcze jeden obiekt plenerowy - "Zielone Boisko"
w Szydłówku. Jest to inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego
Gminy Szydłowiec 2019, której koszt to 48 tys. zł. Budowa boiska
została także dofinansowana kwotą 10.000 zł przez Mazowiecki
Instrument Aktywizacji Sołectw.

DROGA W JANKOWICACH
W Jankowicach trwa budowa drogi i chodnika. Poszerzono jezdnię,
trwa remont nawierzchni i budowa chodnika. Inwestycja realizowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą
jest firma PRD Starachowice Adrian Cieśla.
7
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Modernizacja terenów zieleni - jest czym oko nacieszyć, a to nie koniec zmian

Ruszyły prace nad zalewem

Sympatycy szydłowieckiego zalewu mają powody do zadowolenia, ponieważ zmiany, jakie zaszły na tym terenie są wręcz
spektakularne, a tegoroczny sezon kąpielowy pokazał, że amatorów relaksu nad wodą nie brakuje. W tym roku mieliśmy
możliwość wypożyczenia nad szydłowieckim zalewem sprzętu wodnego - dwóch rowerków – dwuosobowego i czteroosobowego oraz jednego dwuosobowego kajaka. W wakacje nad bezpieczeństwem zażywających kąpieli czuwali ratownicy.
Dzięki zrealizowanemu przez Gminę Szydłowiec projektowi 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 nad szydłowieckim zalewem została wykonana wycinka zakrzaczeń, wytyczono nowe
trawniki oraz rabaty kwiatowe. Posadzono kilkadziesiąt nowych drzew liściastych, drzew iglastych oraz krzewów ozdobnych. Wybudowano alejki spacerowe i miejsca parkingowe oraz boiska do siatkówki plażowej. Zamontowano także
elementy małej architektury. Wykonano także ciąg pieszo - jezdny i montaż latarni oświetlenia solarnego. Modernizacji
terenów zieleni nad zalewem w Szydłowcu towarzyszyły inne prace, takie jak: remont jazu, oczyszczenie i odmulenie
zbiornika oraz wyprofilowanie terenu i wzmocnienie linii brzegowej. Wybudowano także drewniany pomost.

Obecnie trwają prace przy budowie boiska do piłki
nożnej plażowej, skateparku, placu zabaw i siłowni
plenerowej.
8
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11 sierpnia br. na stadionie Szydłowianki odbył się piknik połączony
z otwarciem nowego budynku, który
jest zapleczem sanitarno -szatniowym
dla piłkarzy. Organizatorem wydarzenia
był Klub „Szydłowianka” przy współpracy z Urzędem Miejskim i SCK Zamek.
Podczas pikniku odbywały się zabawy
i konkursy dla dzieci i dorosłych.
Młodzieżowe zespoły piłkarskie
rozegrały mecze drużynowe, a młodzi
piłkarze zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami. Nagrodzono także
najlepszych zawodników i bramkarzy
rozgrywek. Meczem finałowym była
rywalizacja oldbojów „Szydłowianki”
Szydłowiec z oldbojami „Star Starachowice”, wynikiem 2-1 zwyciężyli goście.
Rozegrano konkursy - rzutów karnych
i strzelania na bramkę. Zgromadzeni
mogli zobaczyć także pokaz zawodników Klubu Viktoria Szydłowiec. Na
dzieci czekały animatorki z propozycjami zabaw oraz darmowe dmuchańce.
Były również stoiska gastronomiczne.
Na scenie zaprezentował się Zespół
Rodzinny z Korzyc i Zdziechowianki, na
zakończenie wystąpił zespół „Players”.
Na otwarcie obiektu, który został
wybudowany, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu Gminie Szydłowiec
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
przybyli goście: posłowie na Sejm RP
Anna Białkowska i Leszek Ruszczyk,
wicemarszałek Woj. Maz. Rafał Rajkowski, radna sejmiku Agnieszka Górska,
dyrektor biura poselskiego Poseł Anny
Kwiecień Anna Mirota, Artur Siwiorek
– wójt gminy Mirów, prezes Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Sławomir Pietrzyk, przedstawiciel
wykonawcy Wojciech Kostrzewa,
prezes honorowy MKS „Szydłowianka”
Jan Tatar, prezes MKS „Szydłowianka”
Maciej Stefański, bokser Michał Cieślak,
radni Rady Powiatu i radni Rady Miejskiej. W przemówieniach goście gratulowali realizacji tej inwestycji i życzyli,
aby nowy obiekt, był powodem do
zadowolenia dla zawodników.
Burmistrz podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. Następnie wraz z wiceburmistrz
Anetą Furmańską, radnymi oraz przybyłymi gośćmi dokonał przecięcia wstęgi przed nowym budynkiem, a ksiądz
Michał Faryna poświęcił obiekt.

INWESTYCJE

NOWY BUDYNEK SZYDŁOWIANKI

- Przez wiele lat występowałem w niebiesko-białych barwach. Dla mnie Klub zawsze był,
jest i będzie bardzo ważny, tu pozostawiłem cząstkę siebie, dlatego nie żałuję ani jednej
chwili spędzonej na boisku, poświęconej pracy i zaangażowania na jego rzecz. Rozwój
Klubu to praca u podstaw i wierzę w jej pozytywny efekt. Dowodem na to są m.in. poczynione przeze mnie starania, aby obiekt przy ulicy Targowej nabierał nowego kształtu
i zmieniał swoje oblicze, na miarę dzisiejszych czasów – Burmistrz Artur Ludew.

9

WYWIADY

SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy

Wywiad z Magdaleną Nowacką
dyrektorem Miejskiego Zespołu Żłobków

Pani Dyrektor, jeszcze nie tak dawno nie
było w Szydłowcu ani jednego żłobka,
a dzisiaj mamy dwa. Jak to się stało?
To była odpowiedź na zapotrzebowanie
mieszkańców i szybka reakcja władz
gminy. Pierwszy żłobek funkcjonuje od
2016 roku, wykorzystano na jego lokalizację pomieszczenia po zlikwidowanej
lecznicy weterynaryjnej. To był bardzo
dobry pomysł. Od początku tego roku
mamy już dwie placówki, gdzie mamy
na dzień dzisiejszy 42 maluszków.
W obu placówkach zatrudniamy 8 opiekunek, w tym pielęgniarkę i 4 panie na
stanowisku pomoc sprzątaczka.
Jeszcze rok temu chętnych rodziców
było więcej niż miejsc, funkcjonowały
listy rezerwowe. Czy dzisiaj są rodzice
odsyłani z kwitkiem?
Nie, na dzisiaj miejsc wystarczy.
Żłobek to placówka przeznaczona dla
dzieci od 6 miesiąca do 3 roku życia,
a więc co roku pewna ilość dzieci opuszcza placówki, a na ich miejsce przyjmujemy nowe maluszki. Nabór do żłobków
trwa praktycznie cały rok.
Jak wysokie są opłaty za korzystanie ze
żłobka?
Czesne, czyli opłata za pobyt wynosi
16% od najniższej krajowej. W tym roku
kalendarzowym jest to 360 zł. Do tego
dochodzi opłata za wyżywienie, czyli 10
zł za 5 posiłków dziennie, bo żłobek jest
czynny od godz. 7.00 do 17.00. W skali
miesięcznej daje to, w zależności od
ilości "pracujących" dni, od 210 do 230
zł. Cały koszt pobytu wynosi więc od
10

570 do 590 zł miesięcznie. Jeśli się
uwzględni posiłki, to znacznie mniej niż
wynajęcie opiekunki.
Jakie warunki mają w żłobku maluchy?
Warunki lokalowe i sanitarne są bardzo
dobre. A jeśli chodzi o inne - każdy
dzieciaczek ma swój indywidualny tryb
dnia, do którego opiekunki się dostosowują i starają się wypełnić dzień zgodnie z potrzebami dziecka. Jednak są
stałe elementy, takie jak pory posiłków, zabiegów higienicznych czy leżakowania. Najważniejsze, żeby maluszek czuł się w żłobku, nie jak w przechowalni tylko jak w domu rodzinnym,
dlatego staramy się otaczać dzieci uwagą, ciepłem, troską i akceptacją. Opiekunki mają fantastyczne podejście do
maluchów, dbają o bezpieczeństwo
i dobrą atmosferę, o czym świadczy
zadowolenie rodziców i samopoczucie
maluszków.
Czy może Pani opowiedzieć więcej
o opiece nad dziećmi oraz o atmosferze,
którą są otaczane?
Oczywiście. Oprócz fachowej opieki,
dzieci maja super rozwijające zajęcia,
na przykład różne zabawy i gry, dostosowane do wieku, a także do indywidualnych preferencji i możliwości
dziecka. To zajęcia ogólnorozwojowe,
które wspomagają rozwój zdolności
i umiejętności dziecka. Dzięki zabawie
maluszek ćwiczy wszystkie zmysły,
umiejętności językowe, mowę, koordynację wzrokowo-ruchową oraz uczy się
współpracy z rówieśnikami. Na przy-

kład zajęcia plastyczne, które pobudzają
wyobraźnię i kreatywność maluchów oraz
stanowią okazję do stymulowania rozwoju
zdolności manualnych i usprawniania małych rączek. Dzieci korzystają z różnych technik plastycznych (plastelina, bibuła, farby,
kredki, modelina, ścinki materiałów itp.),
dostosowanych do ich umiejętności i wieku.
Najważniejszy jest nie efekt końcowy, tylko
sam proces tworzenia. Maluszki uczą się
również kolorów, kształtów, ćwiczą zmysł
dotyku i bawią się fakturą ajęcia muzycznoruchowe polegają na stymulowaniu zmysłów równowagi, wzroku, słuchu i dotyku.
W czasie zajęć wykorzystujemy, zarówno
piosenki dla najmłodszych, jak muzykę klasyczną, relaksacyjną i odgłosy przyrody. Służy to umuzykalnieniu dzieci, nauczeniu ich
poczucia rytmu i gimnastykowaniu ciała
i integracji z innymi dziećmi. Uczymy też
samodzielności - maluszek zachęcany jest
do korzystania z nocniczka, samodzielnego
jedzenia, ubierania się, mycia rączek. Chodzi
o to, by wspierać i rozsądnie pomagać
maluszkowi w doskonaleniu wykonywania
czynności samoobsługowych. Co ważne,
samodzielności maluchów sprzyja obserwowanie starszych kolegów – naśladownictwo
innych dzieci powoduje, że szkrab chętniej
i łatwiej opanowuje pewne czynności.
Wiek dzieci w żłobku jest różny; jedne dzieci
są półroczne, a niektóre 2,5 -letnie , więc te
zajęcia są pewnie zróżnicowane pod względem wieku dzieci?
Oczywiście. Nasza placówka to ok. 20 dzieci,
a nie kombinat, jak w większych miastach.
Mamy dość czasu, żeby do każdego dziecka
podejść w indywidualny sposób. Dodatkowo staramy się organizować zajęcia tematyczne i okazjonalne, np. przygotowujemy
różne przedstawienia i atrakcje w związku
z Dniem Dziecka czy z Dniem Mamy czy Taty. Nasze maluszki mają szansę oglądać zaproszone do placówki grupy teatralne. Dbamy również o celebrowanie tradycyjnych
świąt, jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie,
jak również świąt państwowych np. 11 listopada czy Święto Flagi. Ponadto, dzień urodzin każdego dziecka w żłobku to okazja do
małego świętowania.
Bardzo dziękujemy. Maluchom życzymy
radości, rodzicom i zadowolenia, a Pani
Dyrektor satysfakcji z dobrze prowadzonych placówek.

WYWIADY
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Wywiad z Radnym Rady Miejskiej

Panem Piotrem Sadzą

Piotr Sadza - rodowity mieszkaniec gminy Szydłowiec. Od 2018 roku Radny
Rady Miejskiej w Szydłowcu, gdzie pełni funkcje przewodniczącego komisji
Skarg, Wniosków i Petycji. Radny Piotr oprócz pełnienia funkcji przewodniczącego pracuje również w dwóch innych komisjach - Infrastruktury oraz
Edukacji. Na co dzień pracuje w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Jest aktywnym radnym, który chętnie włącza się w akcje społeczne i charytatywne.
petycji skierowanych przez obywateli
do Rady. Istotną funkcją jest również
przekładanie Radzie projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia danej skargi,
wniosku, czy petycji.

Panie Piotrze , czy mógłby Pan przedstawić się czytelnikom?
Jestem szczęśliwym mężem - żony
Edyty oraz ojcem cudownej córki Neli.
Pomimo wielu obowiązków związanych z pracą zawodową oraz pełnieniem funkcji radnego, rodzina zawsze
jest dla mnie najważniejsza. Dlatego
właśnie czas wolny poświęcam
najbliższym. W miarę możliwości oddaję się również moim pasjom, miedzy innymi grze na akordeonie, motoryzacji oraz grze w siatkówkę.
Objął Pan funkcję przewodniczącego
komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
jest to duże wyróżnienie dla nowego
radnego. Proszę opowiedzieć nam
w takim razie, jaki jest zakres kompetencji oraz czym zajmuje się owa
komisja?
Zgadza się. Jest to dla mnie ogromne
wyróżnienie, ale również wyzwanie.
Jestem
niezmiernie
wdzięczny
kolegom i koleżankom z Rady za obdarzenie mnie zaufaniem oraz za to,
że postawili przede mną nowe zadania, którym postaram się sprostać.
Jest to nowa komisja, która została
wprowadzona pierwszy raz w tej kadencji. Zadaniami, jakie stoją przed
komisją której przewodniczę jest
opiniowanie: skarg na działalność
pana Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków
składanych przez obywateli do Rady,

Jaki Pana zdaniem jest wpływ Radnego na działania gminy i jakie zmiany
w tej kwestii zauważył Pan po objęciu funkcji Radnego?
Mój punkt widzenia na tę kwestię
uległ zmianie po objęciu funkcji radnego. Jednak od dziecka wiedziałem
czym zajmuje się Radny Miejski,
ponieważ wiele lat tę funkcję pełnił
mój, świętej pamięci, Tata.
Ludzie często postrzegają postać
Radnego jako osobę, która sama ma
wpływ na pracę gminy oraz może
samodzielnie podejmować działania
czy też decyzje, których oczekują
mieszkańcy. Jednakże po wielu latach
obserwacji, a przede wszystkim po
objęciu funkcji Radnego, wiem,
że w praktyce wygląda to zupełnie
inaczej. Wyłącznie współpracą - zarówno z Radnymi, jak i panem Burmistrzem, a także mieszkańcami - da się
wypracować dobre efekty, zarówno
dla okręgu, jak i całej gmin. Dla każdego Radnego jest to naprawdę ciężka
praca, która wymaga od nas poświęcenia zarówno czasu oraz energii, którą poświęcamy na wszelkiego typu
działania.
Co uważa Pan za najpilniejsze do
wykonania w okręgu, który Pan reprezentuje?
Uważam, że okręg, który reprezentuję
jest w dobrej sytuacji. Zarówno na
Szydłówku, jak i na Świerczku współpraca z sołtysami kształtuje się
obiecująco. Ostatnio na terenie

Szydłówka I powstała altana z placem zabaw, a w sąsiadującej wsi
Świerczek został przyznany grunt
pod identyczną inwestycję. Jest to
jeden z moich planów – budowa altany dla mieszkańców wsi Świerczek.
Ponadto postaram się pomóc mieszkańcom Szydłówka II w negocjacjach
dotyczących budynku, który w przyszłości może pełnić funkcję świetlicy.
Jednak
głównym
problemem,
z którym niestety nadal borykamy się
w naszym okręgu jest brak chodników. Ogólnie ujmując, chciałbym,
jako radny, także jako mieszkaniec,
wpłynąć na poprawę warunków na
terenach wiejskich z mojego okręgu.
Mam jednak świadomość, że są to
cele ciężkie do osiągnięcia. Patrząc
na te kwestie optymistycznie, mam
jednak nadzieję, że w tej kadencji
uda mi się zrealizować całość, bądź
przynajmniej większość tych działań.
Może podzieli się Pan z czytelnikami
jakie plany ma Pan na obecną
kadencje Rady Miejskiej?
Szczególnie chciałbym się skupić na
działaniach w okręgu, który reprezentuję. Wyżej wymienione działania
są moim priorytetem w tej kadencji.
Oczywiście, chciałbym również,
przy współpracy z kolegami i koleżankami Radnymi oraz panem
Burmistrzem, pracować na rzecz poprawy kondycji naszej gminy na wielu płaszczyznach, takich jak: infrastruktura drogowa, rozwój rekreacji
i turystyki w naszym mieście.
Dziękujemy za rozmowę.

11

EDUKACJA

SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy

Od września ruszyła Akademia Wiedzy
Gmina Szydłowiec pozyskała środki na zajęcia dodatkowe – specjalistyczne i wyrównawcze, zakup pomocy
dydaktycznych i doposażenie pracowni przedmiotowych.

Przez dwa lata szkolne - 2019/2020
i 2020/2021 w naszej gminie będzie
realizowany projekt pod nazwą
„Chcemy wiedzieć więcej - Akademia
wiedzy w Gminie Szydłowiec”, którego
wartość
opiewa
na
kwotę
1 497 896 zł, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Gmina jest
partnerem tego projektu, a wiodącym
partnerem jest STIWEK Fundacja na
rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury.
Głównym celem projektu jest udoskonalenie kompetencji kluczowych

Smartboardy dla PSP
w Majdowie
Publiczna
S z k o ł a
Podstawowa
w Majdowie
w
ramach
programu
„Aktywna Tablica” otrzymała 2 tablice
interaktywne – smartboardy 4K ultrahd. AKTYWNA TABLICA to program na
dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego i rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Majdowie otrzymała 17500 zł dofinansowania – 14000 zł. (tj. 80%) to
dotacja z budżetu państwa, a 3500 zł.
(tj. 20%) wkład własny organu prowadzącego szkołę.
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i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na
rynku pracy poprzez
udział uczniów w różnych
formach zajęć dodatkowych uwzględniających
indywidualne
potrzeby
rozwojowe i możliwości
psychofizyczne oraz wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie deficytów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także doposażenie pracowni
przedmiotowych i podniesienie kompetencji dydaktyczno wychowawczych
nauczycieli. Uczniowie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oprócz udziału w zajęciach wyrównawczych zostaną
objęci zajęciami specjalistycznymi, logopedycznymi i terapeutycznymi.
- Podstawa programowa to minimum,
zajęcia wyrównawcze i fakultatywne to
też już standard oferty kierowanej do
naszych uczniów. Pieniądze wydawane
na oświatę są inwestycją, a na edukacji
młodego pokolenia nie tylko nie powinniśmy, ale wręcz nie godzi się oszczędzać. Dlatego samorząd gminy Szydłowiec dokłada wszelkich starań, aby nasi

uczniowie mieli możliwość korzystania
z nowoczesnego sprzętu, a oferowane
zajęcia pozalekcyjne rozwijały nie tylko
kompetencje kluczowe, ale także
umiejętności uniwersalne na miarę
obecnych czasów takie jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz uczyły pracy w zespole.
Udział w projekcie „Chcemy wiedzieć
więcej - Akademia Wiedzy w Gminie
Szydłowiec” daje nam całą gamę możliwości na wzbogacenie oferty edukacyjnej. Oczywiście nie obędzie się bez
wkładu gminnego, ale, jak już wspomniałam, to słuszne przedsięwzięcie
na którym skorzystają nasi uczniowie
– informuje Zastępca Burmistrza
Szydłowca Aneta Furmańska.
Projekt daje możliwość doposażenia
szkół w materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Ponadto dla każdej placówki zostanie
zakupiony nowoczesny sprzęt komputerowy. Utworzona zostanie międzyszkolna pracownia informatyczna oraz
pracownia matematyczna w oparciu
o doposażenie zakupione w trakcie
projektu.

Modernizacja sali informatycznej
W ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” Gmina Szydłowiec pozyskała środki w kwocie 49 000 zł
na modernizację sali informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im.
Jana Pawła II w Szydłowcu. Wkład własny gminy wyniósł 21 000 zł. Dzięki pozyskanym środkom zostały zakupione nowe zestawy komputerowe oraz monitor
interaktywny.
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Remonty w placówkach oświatowych
Sezon wakacyjny to tradycyjnie czas intensywnych prac i napraw, w gminnych placówkach oświatowych trwały
wakacyjne remonty.
W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Jana III Sobieskiego w Szydłowcu przy
ul. Folwarcznej rozbudowana została pracownia językowa z 16 do 24 stanowisk.
W dwóch salach lekcyjnych wymieniono
podłogę – położenie tarketu, odmalowano
ściany i zamontowano nowe parapety.
Wymieniono również drzwi wejściowe na
salę gimnastyczną, która także została odmalowana.W budynku szkoły przy ulicy
Wschodniej wyremontowano salę lekcyjną,
gdzie również ułożono nową podłogę oraz
parapety, pomalowano także ściany klas.
Wymieniono uszkodzone elementy szkolnego placu zabaw.
W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2
im. Jana Pawła II w Szydłowcu pomalowano hol główny oraz korytarze na parterze
i piętrze. Wymieniono 2 szt. drzwi wejściowych do kuchni szkolnej oraz 100 mb rur
wodociągowych.
W
Publicznej
Szkole
Podstawowej
im. Bp. Jana Chrapka w Majdowie
wyremontowano zaplecze w sali nr 9 oraz
podłogę w sali nr 11. Prace remontowe
objęły również szkolną kuchnię.
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku odmalowano
korytarze i salę gimnastyczną oraz
pomieszczenia kuchni. Planowane jest także malowanie ogrodzenia przed budynkiem szkoły.
W Publicznej Szkole Podstawowej im.
Stefana „Grota” Roweckiego w Wysokiej
trwa remont dachu: wymiana kominków
wentylacyjnych wraz z obróbką blacharską.
Przewidywane jest także docieplenie
dachu. Ponadto odmalowano salę oddziału
przedszkolnego, korytarz, kuchnię i kotłownię.
W Przedszkolu Samorządowym nr 1 im.
Tęczowego Misia w Szydłowcu wyremontowano dach oraz odmalowano pomieszczenia kuchenne, korytarze i łazienki przy
salach dydaktycznych. Odnowiono również
szafki w szatni przedszkola.
13
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100 lat pani Stanisławy
Niedziela 16 czerwca była wielkim dniem dla jednej z mieszkanek naszej
gminy. Podchodząca z sołectwa Omięcin pani Stanisława Stępień
z d. Stolarska świętowała w rodzinnym gronie swoje setne urodziny. Z
okazji tego wspaniałego jubileuszu, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Szymczyk odwiedzili świętujących i wręczyli Jubilatce list gratulacyjny i kwiaty, życząc dużo zdrowia,
spokoju i dalszych lat życia wśród swoich najbliższych.
Jubilatka urodzona w niedalekim Zaborowiu od ślubu zamieszkuje w Omięcinie. Przez większość swojego życia zajmowała się domem i prowadzeniem
gospodarstwa. Mimo tak sędziwego wieku jest uśmiechnięta, a dzięki jej
doskonałej pamięci podczas rozmowy można słuchać ciekawej lekcji historii
„z pierwszej ręki”.

Tablice nordic walking
nad zalewem

Nad zalewem w Szydłowcu ustawiono
tablice z informacjami na temat
nordic walking, a także mapą z naniesioną trasą. Długość wytyczonych ścieżek do marszu wynosi 4,5 km, trasa
jest certyfikowana przez Polską Federację Nordic Walking.
Nordic walking to prawdziwy fenomen
– sport, który mogą uprawiać ludzie
w każdym wieku i dlatego też wzbudza
coraz
większe
zainteresowanie
społeczne.
Na tablicach znajdują się informacje
na temat trasy, wskazówki dotyczące
techniki, doboru sprzętu i walorów
zdrowotnych tego sportu. Oznakowanie tras, ustawienie odpowiednich
tablic było możliwe, dzięki projektowi
Lokalnej Grupy Działania „na Piaskowcu”. W ramach projektu podobne
tablice zostały ustawione również
w innych zrzeszonych gminach.
14

Rocznicowe uroczystości w Szydłowcu
Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe
Rzeczypospolitej 21 września zorganizowało uroczystości z okazji 450. rocznicy
ustanowienia Unii Lubelskiej, upamiętnienia 618. rocznicy Unii Radomsko
– Wileńskiej oraz stulecia urodzin Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego.
Uroczystości zorganizowane pod patronatem: Stanisława Karczewskiego
– marszałka senatu RP oraz Marka Suskiego – szefa gabinetu politycznego
i sekretarza stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęły się mszą w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu, która koncelebrowana była wraz z inwestyturą
Rycerzy św. Kazimierza Królewicza pod przewodnictwem JE ks. biskupa Antoniego
Pacyfika Dydycza. Następnie na Rynku przy pomniku Tadeusza Kościuszki odbył się
Apel Chwały Oręża Polskiego przeprowadzony przez Kompanię Honorową Wojska
Polskiego oraz Salut honorowy artylerii czarnoprochowej Bractw Kurkowych. Głos
zabrał m.in Marek Suski – szef gabinetu politycznego i sekretarz stanu w kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Po zakończeniu uroczystości na Rynku ,uczestnicy przeszli
do zamku, gdzie zebrani mogli zobaczyć inscenizację teatralną Jerzego Treli,
wystawę „Muzyka i instrumenty muzyczne Złotego Wieku w Polsce”, wysłuchać
seminarium naukowego. Finałem uroczystości był Festyn Bracki na dziedzińcu,
zamkowym, podczas którego odbyło się wręczenie testimoniów nowych Dam
i Braci Kurkowych i inwestytury nowych Kawalerów Rycerskiego Orderu św. Kazimierze Królewicza oraz wręczenie Krzyży Zasługi z Mieczami Bractwa Kurkowego
Rzeczypospolitej i Krzyży 450-lecia Unii Lubelskiej. Podczas części artystycznej
wystąpili: Orkiestra Wojskowa z Dęblina, Małgorzata Jarecka z piosenkami
Anny Jantar, Jan Pietrzak satyryk i bard, Chór Parafii Narodzenia NMP z Białej
Podlaskiej oraz artystka o pseudonimie „Kate”.
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Wywiad z Sołtysem sołectwa Świerczek

Panią Patrycją Janką

I miejsce uczennic PSP
nr 1 na Festiwalu
Muzyki Ludowej

Od niedawna jest Pani nowym sołtysem sołectwa Świerczek. Czy może
się Pani przedstawić naszym Czytelnikom?
- Tak, zostałam wybrana w maju.
Pochodzę z Huciska, gdzie się wychowałam, a na Świerczku mieszkam
od 10 lat. Mam męża Michała i dwie
córki – Julię i Oliwię. Mam wykształcenie handlowe, pracuję w szydłowieckim Lewiatanie. Usiłuję godzić
rolę żony i mamy z pracą i działalnością społeczną i na razie mi się to udaje. Myślę, że uda mi się też pogodzić
to wszystko z funkcją sołtysa, chociaż
wiem, jak wiele wysiłku się z tym wiąże. Jestem z natury osobą upartą i nie
rezygnuję z postawionych celów. Moja praca zawodowa wymaga dobrego
kontaktu z ludźmi, a przecież praca
sołtysa polega na tym, żeby umieć
rozmawiać i słuchać mieszkańców.
Czy przed wyborem działała Pani
społecznie w miejscu zamieszkania?
Nie należałam do Rady Sołeckiej, ale
byłam aktywna w wielu sprawach,
między innymi w sprawie odnowienia
krzyża w Świerczku i w innych.
W małej miejscowości wszyscy się
znają i trudno się izolować, jeśli jest
coś wspólnie do zrobienia. Wspólnie
z innymi paniami założyliśmy też Koło
Gospodyń Wiejskich Świerczkowianki,
z którym wiążę też nadzieję. Myślę,

że wspólnie uda nam się robić ciekawe
rzeczy. To bardzo dobry sposób na
aktywizację kobiet, na lepsze poznanie
się, może też na przekazywanie swoich
doświadczeń młodszym.
Czy jako sołtys ma Pani już jakiś plan
działania dla Świerczku?
Owszem. Patrzę, jak się rozwijają inne
miejscowości, korzystając między innymi z funduszu sołeckiego i innych źródeł. Chciałabym, żeby i u nas powstała
altanka do wspólnych spotkań, plac
zabaw i boisko dla dzieci. Chciałabym
też doprowadzić do założenia sieci wodno-kanalizacyjnej, a jeszcze wcześniej
dokończyć chodnik w Chustkach i poprawić oświetlenie naszej miejscowości.
Wiem, ile to będzie kosztowało wysiłku,
ale mam duże wsparcie ze strony mieszkańców i radnych, liczę też na pomoc ze
strony pana burmistrza i pracowników
Urzędu Miejskiego.

14 września w Zaborowiu odbył się
Wakacyjny Festiwal Muzyki Ludowej „Gędźby Orońskie”. Przegląd
był imprezą adresowaną do dziecięcych i młodzieżowych amatorskich
grup muzycznych i śpiewaczych
z obszaru Lokalnej Grupy Działania
„Razem Na Piaskowcu”. Wydarzenie
to oprócz wspólnej zabawy i integracji miało na celu popularyzację
folkloru i promocję regionalnej
twórczości artystycznej. W Dziecięcym i Młodzieżowym Festiwalu
„Gędźby Orońskie” uczestniczyło
siedem zespołów reprezentujące
każdą gminę.
Po wysłuchaniu wszystkich zespołów jury w składzie Kamil Szpunar
– przewodniczący oraz członkowie
Julita Wabik i Marta Regulska wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce
zdobył Szkolny Zespół Ludowy z PSP
nr 1 w Szydłowcu, który wykonał
trzy piosenki. Skład: Aleksandra
Kiljanek, Zosia Nowacka, Sara
Augustyniak, Lara Zaręba, Aleksandra Mosiołek, Kinga Sasal.
Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali słodkie upominki, dyplomy,
a laureaci statuetki. W czasie trwania konkursu można było skorzystać
z licznych atrakcji dla dzieci i skosztować swojskich przysmaków.
Opiekunem była pani Justyna Bębenek-Augustyniak.
GRATULUJEMY.

Dziękujemy za wywiad i życzymy Pani
realizacji wszystkich planów i zamierzeń.
Chciałabym jeszcze skorzystać z okazji
i podziękować Radzie Sołeckiej za
wsparcie i wybór. Będę się starać, żeby
mieszkańcy byli ze mnie, jako sołtysa,
zadowoleni. A Pani Ewie Kaczor, mojej
poprzedniczce z całego serca życzę
szybkiego powrotu do zdrowia i pełnej
formy. Liczę na to, że nadal będę korzystać z Jej rad i pomocy.
15
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TVP INFO w Szydłowcu
10 sierpnia gościliśmy w Szydłowcu ekipę pracującą przy produkcji programu telewizyjnego TVP INFO w Twoim
mieście. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie programu prezentującego ludzi
z talentami i pasją z Szydłowca i okolic oraz pokazującego walory turystyczne naszej gminy i powiatu.
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Takich sierpniowych dni w Szydłowcu jeszcze nie było. Przez cały weekend 23-25 sierpnia, na Rynku Wielkim
było gwarnie i radośnie, pachniało orientalną kuchnią i wieloma innymi specjałami. Nie brakowało również występów
scenicznych oraz atrakcji dla najmłodszych.

Na Festiwal „Kultura łączy pokolenia”
zaprosili: Burmistrz Szydłowca Artur
Ludew i Stowarzyszenie Emerytów Spokojna Jesień Życia. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Województwa
Mazowieckiego.
Już w piątkowe popołudnie 23 sierpnia
na szydłowieckim Rynku zameldowały się
food trucki. Smakosze, których w ten
weekend nie brakowało mieli okazję spróbować: belgijskich frytek, paluchów
churros, włoskiej pizzy, burgerów, burritos, pierożków, zapiekanek, lodów i lemoniad. Mobilne restauracje serwowały
jedzenie przez trzy dni.
W sobotę zgromadzeni na Rynku mogli
wysłuchać występu: Żanety Sasin, Tomasza Kraski oraz zespół „Koliber” i „Baby
Rock”. Ulicami miasta przejechała również
parada motocykli. O godz. 21.30 rozpoczęło się nocne zwiedzanie Szydłowca z przewodnikiem.
Niedziela, 25 sierpnia była folkowa.
Na Rynku wystąpiły: zespół Fantazja
z Szydłowca, Kumosie z Sadku, Sąsiadeczki
z Chustek, Zespół Rodzinny z Korzyc,
Gawędowie z Wysokiej, Grzybowianki
z Grzybowej Góry, Cymbrzanki z Huty,
Załawianki z Załawy, Mirowianki z Mirowa
i Górnianki z Bieszkowa Górnego.

17
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Wakacyjne wspomnienia...

Festiwal im. A. Siewierskiego Rock na Zamku

20 lipca Szydłowiec zabrzmiał rockiem – po raz kolejny odbył się koncert pamięci A. Siewierskiego – Rock
na Zamku. Reaktywowana w 2015 roku grupa AZYL P. wystąpiła przed swoimi fanami w składzie: Darek Grudzień (bas),
Marcin Grochowalski (perkusja), Darek Jończyk (gitara). Na scenie obok muzyków pojawią się: Maciej Silski, Anna
Brachaczek, Juan Carlos Cano i formacja SIQ.

Festiwal Rock Beer Fest

Mocno rockowy wieczór mieliśmy
30 czerwca nad zalewem w Szydłowcu,
gdzie odbył się festiwal Rock Beer Fest
zorganizowany przez Pomidżi Dance
Club Bis. To była prawdziwa uczta dla
koneserów rockowego grania. Podczas
wydarzenia wystąpili: RÓŻE EUROPY,
KOBRANOCKA, WANDA I BANDA,
PUDELSI, HARLEM, DAREK BERNATEK.
Muzycy pokazali klasę w każdym
aspekcie. Nie szczędzili gardeł i swoich
instrumentów, a przede wszystkim
mieli doskonały kontakt z publicznością. Na placu imprezy było co zjeść
i było czego się napić. Pamiętano
o najmłodszych, dla których zorganizowano bezpłatne wesołe miasteczko.

VIII Festiwal Dance i Disco Polo
14 lipca na stadionie Szydłowianki odbył się 8 Pomidzi Hit Festiwal. Zabawa
trwała do późnych godzin wieczornych,
a wśród tłumnie zgromadzonej publiczności było wiele osób spoza naszej gminy i powiatu. Oficjalnego otwarcia
festiwalu dokonał Rafał Czubak wspólnie z Burmistrzem Arturem Ludwem,
który życzył wszystkim dobrej zabawy.
Na scenie zaprezentowały się znane
i lubiane zespoły muzyki disco polo
m.in: MIG, Extazy, Koliber, B-QLL,
Drossel, Fisher.
18
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Pościg policyjny z użyciem łodzi i skutera,
pokaz ratownictwa, policyjnych koni, pokaz
tresury psów, zrzut wody z samolotu Dromader – w czerwcu nad zalewem odbyły
się widowiskowe pokazy „Bezpieczna
Kąpiel”. Akcja została przeprowadzona
w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą”. Uczestnicy mogli
poszerzyć wiedzę na temat wypoczynku
nad wodą, jednocześnie można było wziąć
udział w zabawach i zajęciach prowadzonych przez partnerów akcji.
21 czerwca Wianki przyciągnęły liczną
publiczność. Imprezę rozpoczęła Miejska
Orkiestra Dęta, po muzycznych prezentacjach, na scenie pojawił się zespół
BUM BUM ORKeSTAR – laureat XVIII
festiwalu Nowa Tradycja.Zespół wykonał
utwory inspirowane muzyką bałkańską
i klezmerską, a także tradycyjną muzyką
polską. Po koncertach przyszedł czas na
widowisko
plenerowe
pt.
„ŚWIĘTOJAŃSKA SCHADZKA”, przygotowane przez Teatr Poezji i Muzyki
„U Radziwiłła”.

Pokazy Bezpieczna kąpiel

Wianki

Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych
XXVII Przegląd kapel i zespołów ludowych
stylizowanych im. Jana Derlety organizowany
przez SCK – Zamek w tym roku odbył się
1 września. Zespoły biorące udział w Przeglądzie zjechały do Szydłowca z całej Polski. Publiczność mogła więc podziwiać różnorodność kolorowych strojów, posłuchać gwary
z różnych stron kraju, zobaczyć różne tańce
i posłuchać przyśpiewek. Wydarzeniu towarzyszył również kiermasz wystawców tradycyjnych potraw regionalnych, rękodzieła
ludowego i artystycznego oraz malarstwa.
20 lipca w Sadku odbył się Dzień Jagody.
Najważniejszą częścią święta jest konkurs na
najlepsze potrawy z jagodami. Wśród zgłoszonych do konkursu smakołyków nie mogło zabraknąć drożdżówek, pierogów z jagodami i
swojską śmietaną oraz ciast i tortów. Wystąpiły
zespoły ludowe, a wieczorem odbyła się dyskoteka pod gwiazdami. Komisja konkursowa w
składzie: Aneta Furmańska – wiceburmistrz
Szydłowca, Marek Cegliński – radny Rady Miejskiej i Ilona Mamla z Wydziału Informacji i Promocji UM laur zwycięstwa przyznała Urszuli
Słoń, drugie miejsce zajęła Jolanta Lisak, trzecie
Anna Gos, a miejsce czwarte Jolanta Zugaj.

IX Dzień Jagody w Sadku
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Tegoroczne święto rolników z gminy
Szydłowiec odbyło się w Szydłówku.
Poranne opady deszczu, co prawda nie
napawały optymizmem, ale to nie powstrzymało uczestników XVII Szydłowieckich Dożynek Gminnych, aby w pełnej
krasie stawić się w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na uroczystej sumie dożynkowej.
Zgromadzonych w kościele przywitał
proboszcz parafii ks. Krzysztof Śliwak,
których wyraził swoje zadowolenie, że
gminne święto rolników rozpoczyna się
w świątyni w Szydłówku. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dziekan Marek
Kucharski, który przypomniał, że szacunek do chleba, powstającego dzięki pracy
rolników jest jedną z naszych najpiękniejszych polskich tradycji. Po Eucharystii,
pogoda stała się zdecydowanie przyjaźniejsza, więc barwny korowód dożynkowy przemaszerował za Miejską Orkiestrą
Dętą pod batutą Tomasza Gila na plac
sołecki w Szydłówku I. Tam, po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przyszedł
czas na przekazanie chleba upieczonego
z tegorocznych ziaren gospodarzowi gminy Burmistrzowi Arturowi Ludwowi. Starostowie dożynkowi, którymi w tym roku
byli Dorota Niewadzisz i Piotr Bielecki
tradycyjnie poprosili Burmistrza o sprawiedliwe podzielenie chlebem. Dorodne
bochny upieczone z własnych plonów
przekazali Burmistrzowi również reprezentanci sołectw, które w tym roku były
organizatorami dożynek. Zanim jednak
samorządowcy wraz z gośćmi podzielili
chleby i poczęstowali nim wszystkich
uczestników święta plonów, był czas na
okolicznościowe przemówienia i podziękowania. Nie mogło zabraknąć obśpiewywania wieńców dożynkowych. Delegacje sołectw co roku przygotowują
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swoje autorskie teksty, w których dziękują samorządowi gminnemu, a także
kierują swoje prośby i oczekiwania.
Rozstrzygnięto również konkurs na płody rolne. Jury w składzie: Teresa Sodel
z Powiatowego Zespołu Doradców w
Szydłowcu, Wioleta Turek – radna Rady
Miejskiej i Jolanta Maliszewska – sołtys
Rybianki po dokładnym obejrzeniu,
zmierzeniu warzyw konkursowych przyznało nagrody. Największe dynie na
konkurs zgłosili Marzena Kwiecień ze
Świerczku i Mieczysław Bednarek z Długosza. Najdłuższą cukiernię wyhodowała Danuta Woźniak ze Zdziechowa.
Za nietypowe warzywo nagrodzono
Ewelinę Mazurkiewicz z Szydłówka,
która zgłosiła do konkursu tykwę. W
tym roku podczas dożynek odbyły się
również zawody zręcznościowe, z przymrużeniem oka. W konkurencji biegu
slalomem z jajkiem na łyżce wygrała
Małgorzata Petrykowska z Zastronia.
W rzucie beretem z antenką najlepszy
okazał się Kamil Mrozowski ze Świerczku. Laureaci otrzymali w nagrodę
maszyny rolnicze w wersji mini.
Burmistrz Artur Ludew wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem
Arturem Koniarczykiem złożyli specjalne podziękowania starostom dożynkowym oraz sołtysom, którzy w tym roku
byli szczególnie zaangażowani w przygotowanie święta plonów: Marii Kowalik z Szydłówka I, Zbigniewowi Rucińskiemu z Szydłówka II, Jolancie Maliszewskiej z Rybianki oraz Patrycji Jance
z sołectwa Świerczek.
Święto plonów to czas podziękowań,
a także czas radości i wspólnej zabawy.
Na dożynkowej scenie wystąpiły lokalne zespoły ludowe: „Zespół Rodzinny
z Korzyc”, Gawędowie z Wysokiej,

„Kumosie” z Sadku, „Sąsiadeczki”
z Chustek, Zdziechowianki ze Zdziechowa oraz „Fantazja” z Szydłowca. Koncertowy wieczór rozpoczęły recitale
Justyny Rochniak i Laury Śliwy. W taneczne rytmy wprowadził tłumnie zgromadzoną publiczność zespół „Denix”
z Szydłowca. Gwiazdą wieczoru był zespół D-Bomb. Na zakończenie tegorocznych dożynek zabawę taneczną poprowadził DJ Redest. Szydłowieckie wieńcowanie było okazją do posmakowania
lokalnych specjałów przygotowanych
przez koła gospodyń wiejskich. Pyszne
ciasta, pierogi, chleb ze smalcem,
a także przekąski z grilla cieszyły się
dużym powodzeniem i zanim ucichła
muzyka, niemal wszystko zostało zjedzone. Nie brakowało również atrakcji
dla najmłodszych. Darmowe zjeżdżalnie
pneumatyczne i przejażdżki na koniach
cieszyły dzieciaki, a do animatorów
ustawiały się kolejki.
Organizatorami XVII Szydłowieckich
Dożynek Gminnych był Urząd Miejski
w Szydłowcu, Sołectwa Gminy Szydłowiec: Szydłówek I, Szydłówek II, Świerczek, Rybianka, SCK- Zamek, Powiatowy
Zespół
Doradztwa
Rolniczego
w Szydłowcu.
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania mieszkańcom sołectw
za przygotowanie pięknych wieńców
dożynkowych,
konferansjerkom
Agnieszce Sobutce - Klepaczewskiej
i Żanecie Sasin, wszystkim występującym na dożynkowej scenie, policjantom
z KPP Szydłowiec oraz strażakom
z gminnych jednostek OSP. Dziękujemy
również za pyszną grochówkę druhom
z Woli Korzeniowej i już dzisiaj zapraszamy na kolejne gminne święto
plonów, które odbędzie się za rok.

Za kultywowanie tradycji polskiej wsi w tym roku wyróżnieni zostali rolnicy: z sołectwa Chustki Krzysztof Derleta, Janusz Banaszczyk, Marcin Sieczkowski, z sołectwa Ciechostowice Piotr Jakubczyk, z sołectwa Jankowice Dorota i Tadeusz Kamienikowie,
Dorota i Adam Kępczyńscy, Ewa i Waldemar Nowocieniowie, z sołectwa Korzyce Emilia Nowak, z sołectwa Krzcięcin Krystyna
i Andrzej Kowalikowie, Bogumiła i Marian Kowalikowie, z sołectwa Omięcin Aneta i Zbigniew Ślizakowie oraz Andżelika i Tomasz
Nowocieniowie, z sołectwa Sadek Kazimierz Pyzara, z sołectwa Szydłówek I Marcin Sasal, Maciej Stefański, Waldemar Dworak,
z sołectwa Świerczek Teresa Mrozowska, Wojciech Mrozowski, Aneta i Jacek Stefańscy oraz Iwona i Robert Mrozowscy, z sołectwa
Świniów Sławomir Ziętkowski, z sołectwa Wilcza Wola Henryk Praszałek, z sołectwa Wola Korzeniowa Marek Cegliński, z sołectwa
Wysocka Krystyna i Jerzy Figarscy, z sołectwa Zastronie Ewa i Jacek Petrykowscy i Wanda i Waldemar Różyccy, z sołectwa
Zdziechów Agnieszka Banaszczyk, Stanisław Stefański, z Szydłowca Bogumiła Jastrzębska.
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W tym roku obchodziliśmy 80 rocznicę
wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości rozpoczęła msza odprawiona w szydłowieckiej farze, w której uczestniczyli
mieszkańcy i przedstawiciele samorządu,
oddział Strzelców Szydłowieckich, a także
poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkół i instytucji działających na
terenie gminy Szydłowiec.
Podczas Eucharystii, którą odprawił ks.
proboszcz Marek Kucharski modlono się

za wszystkich, którzy w czasie wojny oddali swoje życie za Ojczyznę, a także proszono
o pokój na świecie. Po mszy przemaszerowano na kwatery Żołnierzy Września, znajdujące się na cmentarzu parafialnym. Tam zgromadzonych powitała Justyna Jezierska – naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego, a następnie ks.
proboszcz Marek Kucharski przewodził modlitwie za poległych żołnierzy, a także
wspomniał postać kpt. Gustawa Krolla oficera AK, uczestnika I i II wojny światowej.
Oddając hołd bohaterom narodowym delegacje złożyły wiązanki biało - czerwonych
kwiatów oraz znicze. Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Szydłowca Artur Ludew,
który podziękował za udział w uroczystości, podkreślając jak ważne jest przekazywanie kolejnym pokoleniom pamięci o naszej prawdziwej historii, oraz znaczenia słów:
Bóg, Honor, Ojczyzna.

80 rocznica Bitwy pod Barakiem
Uroczystości upamiętniające 80 rocznicę bitwy pod Barakiem rozpoczął
7 września na kwaterach wojennych
szydłowieckiego cmentarza Apel Poległych. Przywołano żołnierzy Wojska
Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza,
funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji Państwowej, a także osoby cywilne
poległe w walce i zamordowane przez
okupanta oraz ofiary zbrodni komunistycznych. Modlitwę za poległych
odmówili: kapelan Nadwiślańskiego
Oddziału Straży Granicznej ks. komandor porucznik Ryszard Preuus i dziekan
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dekanatu szydłowieckiego ks. Marek Kucharski.
Główne uroczystości odbyły się 8 września. Rozpoczęła je msza św. odprawiona
w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta w Szydłowcu. Eucharystię koncelebrowali ks. płk SG Zbigniew Kępa z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i ks. kmdr
por. Ryszard Preuss, kapelan Nadwiślańskiego Oddziału SG. Następnie uroczystości
kontynuowano z ceremoniałem wojskowym przy pomniku „Żołnierzy Września
1939” w Baraku k. Szydłowca. W imieniu organizatorów uroczystości, okoliczności
bitwy pod Barakiem przybliżył zebranym starosta szydłowiecki Włodzimierz
Górlicki. O tym, że pamięć o wydarzeniach z 1939 roku powinna być zawsze żywa,
mówił zastępca komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk
SG Dariusz Lutyński. Głos także zabrał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Weteranów
Polskich Formacji Granicznych Waldemar Bocheński.
Organizatorami uroczystości byli: Starosta Szydłowiecki, Burmistrz Szydłowca,
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
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80 rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego
27 września obchodziliśmy 80. rocznicę
powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów w miejscu straceń żołnierzy w lesie - Korzonku. Następnie w Parku Niepodległości odśpiewano Hymn
Polski, odmówiono modlitwę za bohaterów narodowych i złożono kwiaty pod
pomnikiem upamiętniającym żołnierzy
Polskiego Państwa Podziemnego. Przemaszerowano również pod pomnik Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, gdzie
oddano hołd nauczycielom, którzy prowadzili tajne nauczanie, narażając się na
represję ze strony okupanta. Została
także przypomniana historia TON.

99 rocznica Bitwy Warszawskiej
15 sierpnia obchodziliśmy 99 rocznicę
Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego. Obchody rozpoczęły się na Rynku
Wielkim, gdzie zebranych gości powitała
dyrektor SCK – Zamek, Małgorzata Bernatek,
a Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Tomasza Gila odegrała hymn. Stamtąd uczestnicy
uroczystości udali się do kościoła św.
Zygmunta na mszę z udziałem Orkiestry,
a następnie wszyscy przemaszerowali pod
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Głos zabrali m.in. Burmistrz Artur Ludew, poseł na Sejm Leszek Ruszczyk, współpracownik sekretarza stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza Łukasz Mierzejewski, radna Sejmiku Samorządowego Woj. Mazowieckiego Agnieszka
Górska oraz dyrektor biura poselskiego Anny Marii Białkowskiej Elżbieta Petrzak. Ks. Adam Radzimirski odmówił modlitwę
w poległych bohaterów Bitwy Warszawskiej. Na zakończenie uroczystości, Miejska Orkiestra Dęta zagrała utwory patriotyczne.

75 rocznica Bitwy pod Ciechostowicami
25 sierpnia obchodziliśmy 75 rocznicę Bitwy
pod Ciechostowicami. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele szydłowieckiego
samorządu, poczty sztandarowe, kombatanci, rodziny żołnierzy AK, mieszkańcy okolicznych wsi. Obchody rozpoczęły się od
uroczystej eucharystii w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Budkach. Po mszy zebrani
udali się pod pomnik poległych znajdujący
się w lesie nieopodal wsi Ciechostowice
i Hucisko, gdzie oddano hołd poległym
i złożono kwiaty. Następnie zaproszeni
goście udali się do PSP w Majdowie, gdzie
uczniowie zaprezentowali patriotyczny
program artystyczny.
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Gmina Szydłowiec przyłączyła się do akcji "Pomóż się przytulić"
- zbiórki pluszaków dla dzieci z sali wybudzeń.
Akcja współorganizowana jest przez Centrum Zdrowia Dziecka
i Panią Annę Ojer, a jej celem jest wywołanie uśmiechu na buzi
małego pacjenta.
W Centrum Zdrowia Dziecka wykonywane są operacje i zabiegi w pełnej
narkozie. Jak informuje pani Anna,
inicjatorka akcji: „Dziecko budzi się
po operacji, ale wtedy jeszcze nie ma
obok rodzica... jest na sali wybudzeń,
a dookoła wiele nieznanych osób.
Można sobie tylko wyobrazić jak może się czuć mały samotny człowiek po
operacji.
Wywołajmy
uśmiech
na twarzy dziecka darując mu pluszaczka, do którego będzie mógł się
przytulić zanim zobaczy swoich rodziców”. Burmistrz Artur Ludew dziękuje wszystkim tym, którzy przyłączyli się do akcji „Pomóż się przytulić”. Wkrótce pluszaki trafią do
Centrum Zdrowia Dziecka. Mieszkańcy Szydłowca po raz kolejny pokazali,
że mają gorące serca.

7.000 zł na
miejsce pamięci
W ramach programu CZUWAMY!
PAMIĘTAMY! Fundacji Orlen „Dar Serca”, gmina Szydłowiec pozyskała 7 000
zł na prace związane z przywróceniem
pamięci miejscom ze szczególnym znaczeniem dla naszej historii. Pieniądze
zostały gminie przyznane na projekt
„Rewitalizacja Pomnika Antoniego
Kwiatkowskiego spoczywającego na
szydłowieckim cmentarzu”.
Antoni Kwiatkowski był kierownikiem
siedmioklasowej Szkoły Powszechnej
Męskiej w Szydłowcu, który w szkolnictwie przepracował 42 lata. Kwiatkowski
zasłynął wyjątkowymi metodami wychowawczymi. Dużą uwagę przykładał
do nauczania tolerancji i patriotyzmu.
Do szkoły pod jego kierownictwem
uczęszczały dzieci polskie i żydowskie.
Zwracał również uwagę na rozwój fizyczny uczniów. O szacunku, jakim otoczona jest pamięć o panu Kwiatkowskim świadczy fakt, że miejsce jego pochówku zachowało się mimo upływu lat
i braku osób z nim spokrewnionych.
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NIE
DLA AZBESTU

Urząd Miejski informuje, że w lipcu br. przeprowadzono zbiórkę i utylizację wyrobów azbestowych na terenie Gminy Szydłowiec. Usuwanie
i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy
Szydłowiec dofinansowano przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji przekazania środków, w kwocie 21. 000 zł. Do końca
października gmina realizować będzie kolejny
wniosek, na który pozyskała kwotę 49.999zł.

Uniwersytet III WIEKU zaprasza na kolejny semestr zajęć

Do 8 października trwała rekrutacja do szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inauguracja odbędzie się w szydłowieckim
zamku 10 października o godz. 17:00. Rok akademicki rozpocznie
się koncertem uczniów Pracowni Muzycznej Piano. Uniwersytet
Trzeciego Wieku Program to edukacyjno-kulturalny SCK – Zamek,
funkcjonujący od 2010 roku. Adresowany jest do ludzi, którzy nie
pracują już zawodowo i mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych. Spotkania odbywają się w zamku, 2 razy w miesiącu, w czwartkowe popołudnia. W ramach opłaty semestralnej słuchacze są uprawnieni do korzystania z wykładów organizowanych przez Centrum. Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna.
Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się wykłady z psychologii, historii,
spotkania z podróżnikami. Oprócz wykładów i fakultetów organizowane są wyjazdy
do teatrów, muzeów, wycieczki krajoznawcze. Słuchacze Szydłowieckiego Uniwerstetu biorą udział w wernisażach, koncertach i różnego rodzaju działaniach kulturalnych organizowanych przez SCK – Zamek. Więcej informacji pod nr 48 326 23 13.
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Dzień Psiaka Szydłowiaka
15 września w Parku Radziwiłłowskim odbył się "Dzień Psiaka Szydłowiaka". Tego jeszcze u nas nie było, a jak widać wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem!
Wspólnie dla czworonogów z Tymczasowego Punktu Przetrzymań udało nam się zebrać kwotę 10.348,14zł! Wielkie
podziękowania dla wszystkich wolontariuszy, występujących, sponsorów oraz każdego, kto dołożył do tego wydarzenia
swoją cegiełkę.
Zachęcamy do zaglądania na stronę na facebooku wolontariuszy, którzy zajmują się opieką nad pieskami i ich wyprowadzaniem oraz gdzie znajdują się ogłoszenia adopcyjne - Punkt Przetrzymań Szydłowiec ~psy z ulic naszego miasta.
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PROMOCJA

Wizyta
partnerska
w Turdzie
W ramach trwającej od kilku lat
współpracy pomiędzy Szydłowcem
i Turdą, w partnerskim mieście
w Rumunii gościła na zaproszenie
burmistrza Turdy Cristiana Octaviana
Matei oficjalna 4-osobowa delegacja
szydłowieckich samorządowców.
Delegacja brała udział w spotkaniach
miast partnerskich Turdy – z Francji,
Węgier, Serbii. Podczas spotkań
poruszano tematy związane z infrastrukturą, z inwestycjami, z turystyką,
a także kulturą i tradycjami lokalnymi. Był to czas wymiany doświadczeń,
zmierzania się z problemami i dzielenia sukcesami samorządów poszczególnych krajów.
To druga wizyta w tym roku
w Turdzie. W maju uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana III Sobieskiego z Szydłowca
wspólnie z młodzieżą zaproszoną
z innych partnerskich miast, wzięli
udział w obchodach Dnia Integracji
Europejskiej.
Uczennice wzięły udział w debacie
na temat wspólnych wartości
w dzisiejszej Europie oraz zaprezentowały program artystyczny składający się z polskich piosenek ludowych.
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XIII Sejmik
Turystyczny
25 września delegacja Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu gościła w
Izabelinie, gdzie odbywał się XIII
Sejmik Turystyczny Województwa
Mazowieckiego.
Była to doskonała okazja do wymiany pomysłów z osobami zajmującymi się
turystyką na Mazowszu oraz dokształcenia się poprzez wartościowe warsztaty przygotowane przez organizatorów. W skład delegacji wchodziły osoby,
które pracują w nowo powołanym Zespole ds. Turystyki w naszym mieście.

Wernisaż wystawy Barbary Głuch
5 września, w Galerii „Kaplica Zamkowa” odbył się wernisaż wystawy
malarstwa Barbary Głuch. Na wystawie znalazły się prace z różnych okresów życia artystki, poprzez te wykonane podczas studiów, aż po najnowsze,
będące odbiciem ostatnich lat pracy
twórczej autorki. Barbara Głuch
podczas wernisażu wspomniała o tym,
że maluje i rysuje od najmłodszych lat,
a sztuką zaraził ją wujek – rzeźbiarz.
Techniki w jakich pracuje artystka to
przede wszystkim olej oraz akwarela,
a jej ulubione tematy to kwiaty, pejzaż, architektura. Wystawa jest jej
trzecią wystawą indywidualną w Galerii „Kaplica Zamkowa”. Wszystkich
zainteresowanych zakupem prac prosimy o kontakt z kuratorką wystawy
– Marią Kępą (m.kepa@sckzamek.pl
lub /48/ 617 10 29). Wystawa potrwa
do 31 grudnia.

*Barbara Głuch (ur. 1940 r. w Broniowie,
pow. szydłowiecki) – emerytowana
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Skłobach. Studiowała na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Wychowania Plastycznego. Dyplom
otrzymała w 1979 r. W 1990 r. uzyskała
specjalizację II stopnia z plastyki. Swoje
umiejętności artystyczne doskonaliła na
plenerach malarskich m.in. plenerze im.
Władysława Maleckiego w Szydłowcu.
Swój dorobek artystyczny eksponowała
na wielu wystawach autorskich i zbiorowych. Uprawia malarstwo olejne, akwarelę, rysunek. Inspiracje do twórczości
czerpie z otaczającej rzeczywistości. Jej
ulubione tematy to pejzaż, architektura,
kwiaty. W jej grafikach i rysunku pojawia
się głównie człowiek oraz nieliczny
wprawdzie, ale interesujący cykl kompozycji. Jak twierdzi sama autorka,
poprzez naśladownictwo mistrzów
doskonali swój warsztat malarski.
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14-letni Kacper Stopa
z Ciechostowic

Otwarty trening na targowisku

MISTRZEM POLSKI
w biegach górskich

Mieszkający na co dzień w Ciechostowicach Kacper Stopa zdobył
złoty medal i tytuł mistrza Polski
w biegach górskich w Krynkach na
dystansie 1 kilometra z czasem
3 minuty i 47 sekund. Gratulujemy!

22 września na targowisku miejskim w Szydłowcu odbył się otwarty trening
z ambasadorkami Ewy Chodakowskiej – Kamilą Wiśniewska i Anetą Saramak.
Wydarzenie rozpoczęło się od intensywnej rozgrzewki, którą poprowadziła trenerka fitness Lidia Ziółkowska. Następnie wspomniane wyżej ambasadorki Chodakowskiej opowiedziały uczestnikom o zdrowym odżywianiu, o treningach
i o swojej drodze do fit życia, a potem poprowadziły trening główny. Za oprawę
muzyczną odpowiedzialni byli Dj-e: Damian Kozłowski, Gabriel Adamczyk,
Mariusz Szczerek i Sebastian Szczerek.
Cały trening zakończył się pokazem zdolnych i pozytywnie zakręconych na dwóch
kółkach chłopaków z Stunt Szydłowiec.
31 sierpnia na zakończenie wakacji odbył
się I Turniej Rodzinny w Siatkówce Plażowej
zorganizowany przez szydłowiecką Rodzinną Akademię Sportu na boiskach przy zalewie. Do zmagań przystąpiło 12 zespołów
rodzinnych, które zagrały systemem brazylijskim. W sumie rozegrano 22 mecze.
Po czterech godzinach zmagań wyłoniono
cztery najlepsze drużyny rodzinne, które
rozegrały mecze półfinałowe. Pierwszy
półfinał - Magda i Dominika Sobczak
z Szymonem i Grzegorzem Nowakiem.
W tym meczu lepsza okazała się drużyna
Nowaków. Drugi półfinał - Antek i Marcin
Kocik z Jakubem i Markiem Arturem Koniarczyk. W tym pojedynku zwycięsko wyszła
rodzina Kocik. W meczu o miejsce 3 zagrała
rodzina Sobczaków i Koniarczyków, w tym
pojedynku wygrały dziewczyny Magda
i Dominika Sobczak. W meczu o 1 miejsce
po zaciętym i stojącym na bardzo wysokim
poziomie rodzina Nowaków uległa rodzinie
Kocik 22:25. Był to udany rewanż za
przegrany mecz eliminacyjny.

I Turniej Siatkówki Plażowej

Zwycięzcy turnieju :
I miejsce Antek i Marcin Kocik
II miejsce Szymon i Grzegorz Nowak
III miejsce Magda i Dominika Sobczak
IV miejsce Jakub i Marek Artur Koniarczyk
Sędzią główny był Paweł Bloch, któremu pomagały dziewczęta z RAS6
Zosia Wiśniewska i Daria Owczarek.
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XXX Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku

To było wydarzenie pod znakiem trzydziestki. 30 czerwca w 30 stopniowej
temperaturze odbył się XXX Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku. Jubileusz
był okazją do wspomnień i refleksji,
których w tym dniu nie brakowało.
Nie zabrakło również miłośników biegania. Już kilka minut po godz. 13.00
odbyły się biegi najmłodszych uczestników. Dzieci od 4 do 15 lat rywalizowały na dystansach od 60 do 1000
metrów. Tradycyjnie o godz. 16.00
wystartował biegł główny, w którym
na dystansie 10.000 metrów wzięli
udział zawodnicy od 16 roku życia.
W tegorocznej edycji triumfowali biegacze z Ukrainy, którzy spośród 110
zawodników mieli najlepsze czasy.
Pierwsze miejsce zajął Sergii Okseniuk
z Łucka, który pokonał 10 kilometro-
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wy dystans w czasie 32minuty 23
sekundy. Miejsce drugie wywalczył
Paweł Oliynyk z Czernigiw z czasem
32 minuty i 25 sekund, a jako trzeci
na metę dobiegł Sylwester Lepiarz
z Wronowa z czasem 33 minuty i 30
sekund. Wśród kobiet najlepsza była
Tatiana Vilisova z Dnipro z czasem 36
minut i 40 sekund, jako druga na mecie zameldowała się Lidia Czarnecka
z Bliżyna uzyskując wynik 38 minut
i 45 sekund. Miejsce trzecie wywalczyła Oksana Okseniuk z Łucka z czasem 39 minut i 29 sekund. Dla pierwszych 100 osób na mecie organizator
zapewnił medale, a zdobywcy trzech
pierwszych miejsc (w kategorii kobiet
i mężczyzn) otrzymali puchary i nagrody finansowe. Przewidziano również nagrody finansowe dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Dla najmłodszych natomiast przygotowano nagrody rzeczowe. Wszystkie trofea wręczał
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew
wraz z radnymi Rady Miejskiej oraz
przedstawicielami komitetu organizacyjnego. Gościem specjalnym tegorocznej edycji biegu był bokser
Michał Cieślak, który ma na swoim
koncie wiele wygranych pojedynków,
a w planach walki o kolejne tytuły.
Burmistrz na okoliczność trzydziesto-

lecia Biegu Ulicznego w Sadku przekazał listy gratulacyjne wraz z podziękowaniami dla współtwórców tego
wydarzenia - Marka Grosickiego
i Piotra Sokołowskiego. Burmistrz
złożył na ręce Jolanty Kozłowskie dyrektora PSP im. Janusza Kusocińskiego w Sadku podziękowania dla
wszystkich pracowników szkoły, którzy rokrocznie zaangażowani są
w organizację biegu. Podziękował
również mieszkańcom Sadku przekazując stosowny list na ręce pani sołtys
Magdaleny Limanin.
Imprezie towarzyszył festyn rodzinny
– grill, stoiska z ciastami i napojami,
a także darmowe dmuchańce dla
dzieci. Tradycyjnie przygotowano
również loterię fantową w której
główną wygraną był rower ufundowany przez radnego Marka Ceglińskiego. Rywalizacji sportowej towarzyszyły występy sceniczne uczniów
z gminnych szkół. Dla zgromadzonych
pod sceną zaśpiewały także zespoły:
„Niedźwiadki” z Kierza Niedźwiedziego oraz „Fantazja” z Szydłowca.
Na zakończenie biegu odbyła się
zabawa taneczna.
XXX Ogólnopolski Bieg Uliczny
w Sadku był współfinansowany ze
środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
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Zawody sportowo-pożarnicze

7 września 2019 r. na stadionie
„Szydłowianki” przy ul. Targowej odbyły się Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych
Gminy
Szydłowiec.
W zawodach udział wzięło 4 drużyny
męskie: OSP Majów, OSP Jankowice,
OSP Szydłowiec, OSP Wysoka („gr A”).
Jedna Kobieca Drużyna Pożarnicza
OSP Majdów (gr „C”) oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze również
OSP Majdów. Drużyny rywalizowały w
dwóch konkurencjach: w sztafecie
pożarniczej 7 x 50 z przeszkodami oraz
w ćwiczeniu bojowym. Organizatorami
zawodów byli: Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Pol-

skiej w Szydłowcu oraz Burmistrz
Szydłowca Artur Ludew. Nad sprawnym przebiegiem czuwała komisja
sędziowska powołana przez Prezesa
ZOMG ZOSP RP w Szydłowcu Cezarego Wanata.
Klasyfikacja generalna zawodów gr
„A”:
- I miejsce OSP Szydłowiec
- II miejsce OSP Majdów
- III Miejsce OSP Wysoka
- IV miejsce OSP Jankowice
Klasyfikacja generalna zawodów gr „C”:
- I miejsce OSP Majdów
Klasyfikacja generalna zawodów
MDP gr dziewcząt:
- I miejsce OSP Majdów
Klasyfikacja generalna zawodów

MDP gr Chłopców:
I miejsce OSP Majdów.
W trakcie zawodów drużyny oraz widzowie mogli spróbować grochówki
przygotowanej przez OSP Sadek.
Po rozegraniu konkurencji drużyny
zostały uhonorowane pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi
ufundowanymi przez Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa, Wicemarszałka
Województwa Mazowieckiego Rafała
Rajkowskiego oraz Zarząd Oddziału
Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Szydłowcu. Drużyny, które zajęły pierwsze
oraz drugie miejsce rywalizowały podczas Powiatowych Zawodów Sportowopożarniczych w dniu 21.09.2019 na boisku sportowym Oronki w Orońsku.

IX TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OSP O PUCHAR BURMISTRZA
7 lipca na Orliku w Majdowie odbył się IX Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szydłowiec. Organizatorami sportowych zmagań byli: Urząd Miejski w Szydłowcu, Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Szydłowcu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie jako gospodarz turnieju.

Do rywalizacji przystąpiły wszystkie
reprezentacje OSP z terenu Gminy
Szydłowiec. Rozgrywki prowadzone
były w dwóch grupach. W I grupie znalazły się drużyny z jednostek OSP w
Majdowie, Szydłowca oraz Jankowic.II
grupę tworzyły jednostki OSP z Woli

Korzeniowej, Sadku i Wysokiej. Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:
I miejsce - OSP JANKOWICE,
II miejsce - OSP WOLA KORZENIOWA,
III miejsce - OSP MAJDÓW,
IV miejsce - OSP SADEK,
V miejsce - OSP WYSOKA,
VI miejsce - OSP SZYDŁOWIEC.
Najlepszym bramkarzem turnieju
został dh Artur Mróz z OSP Majdów.
Natomiast najlepszym strzelcem
turnieju okazał się dh Jakub Łęcki z
OSP Jankowice. Za swoją postawę
zawodnicy otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe statuetki oraz
dyplomy. Drużyny zostały uhonoro-

wane pucharami, dyplomami oraz
nagrodami w postaci piłek, które wręczył Burmistrz Szydłowca – Artur
Ludew, Krzysztof Adamczyk – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, Cezary Wanat Prezes Zarządu
Oddziału Miejsko – Gminnego OSP
w Szydłowcu, Rajmund Mamla – Prezes OSP Majdów oraz radni Arkadiusz
Sokołowski, Marek Cegliński i Łukasz
Szcześniak. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwał zespół sędziowski
w osobach: Rafał Kiljanek oraz Bogdan
Szcześniak.
Po zakończeniu turnieju czekał na
zawodników oraz kibiców poczęstunek
przegotowany przez OSP Majdów.
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8 edycja Narodowego czytania
6 września w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza
odbyło się Narodowe Czytanie, pod
honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Tegoroczna 8 edycja została
zorganizowana przez SCK- Zamek oraz
ZSO im. Henryka Sienkiewicza. Fragmenty nowel odczytali zaproszeni lektorzy: Burmistrz Artur Ludew, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek
Artur Koniarczyk, Prezes Koła Światowego Związku Armii Krajowej - Zofia
Pawlak, Radny Rady Powiatu Łukasz
Szcześniak, emerytowany nauczyciel
LO - Jan Piwowarczyk, przedstawiciel
mieszkańców Szydłowca - Karol Tarka.
Do lektury dołączyli także nauczyciel
liceum i jednocześnie Radny Rady
Miejskiej Paweł Bloch oraz troje
uczniów: Julia Jaworska, Olga Korba,
Paweł Krupa. Uczestnicy Narodowego
Czytania mieli okazję wysłuchać m.in.
"Sachem" H. Sienkiewicza, „Dym”,
„Katarynkę” B. Prusa Wszyscy uczestnicy z ogromnym zaciekawieniem
wsłuchiwali się w czytane fragmenty.
Jak co roku, była to wspaniała okazja
do zapoznania się z bogactwem literatury narodowej.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowych z Szydłowca wzięli udział
w XVII Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej,
który odbył się 10 września w Łęczycy.
Tę muzyczną imprezę, podczas której
swoje wokalne umiejętności prezentują
osoby niepełnosprawne z WTZ-etów
i Ośrodków Pomocy Społecznej, zorganizowano już po raz 17. Natomiast
9-osobowa grupa podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Szydłowca
uczestniczyła w nim po raz pierwszy.
Łącznie w przeglądzie udział wzięło
19 zespołów z całego województwa.
Występ podopiecznych WTZ jury podobał się najbardziej i tym samym WTZ
Szydłowiec zajęły I miejsce. Brawa dla
zespołu pieśni i tańca oraz całej społeczności warsztatowej, która nieustannie
wspiera go w tym co robi.
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Nowe
publikacje
w MIT
Kolejne publikacje o zabytkach Szydłowca, przygotowane przez Wydział
Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego są już dostępne w Miejskiej Informacji
Turystycznej.

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

Na zamkowym dziedzińcu…

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
Wydział Gospodarki Komunalnej
48/ 617 86 56

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

W te wakacje, podobnie jak w roku ubiegłym mieszkańcy mogli skorzystać
z oferty zamkowego kina letniego. W tym roku wyświetlono projekcje:
„Jutro będziemy szczęśliwi”, „Wszystkie pieniądze świata”, „Był sobie pies”.
W wakacyjne weekendy na dziedzińcu zamkowym królowało także – ”discobłysko” - dyskoteki pod gołym niebem. 25 sierpnia odbył się koncert Pawła
Domagały.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
48/ 617 18 12
Centrum Zarządzania Kryzysowego
48/ 617 86 55

Ciepłownia Miejska sp. z o.o.
48/ 617 08 82
Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
48/ 617 04 26
Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek
48 / 617 02 96
Punkt Informacji Turystycznej
48 /326 20 54
ZUS
48 /617 18 97
Komenda Powiatowa Policji
48/ 617 72 00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej
48/617 11 72
Pogotowie
48/617 62 84
Nr alarmowy
112
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OGŁOSZENIA
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