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Szanowni Państwo, 
Przedkładam Państwu kolejne sprawozdanie ze swojej 
pracy samorządowej. Tym razem, nie będzie ono  
podsumowaniem tego co za nami, a informacją na 
temat wyzwań, jakie szydłowiecki samorząd postawił 
sobie do wykonania w 2018 roku. 

 
Jak Państwo doskonale 
wiedzą i mają okazję  
zaobserwować trwają 
intensywne prace przy 
budowie naszego zale-
wu. Obecnie rozpoczęli-
śmy nasadzenia, trwa 

budowa mola, porządkowanie terenu i napełnianie 
zbiornika wodą. Tak jak pisałem wcześniej, robimy 
wszystko, aby już w tym sezonie letnim można było 
skorzystać z kąpieli w nowo oddanym zbiorniku. 
Otwarcie planujemy na połowę lipca. Wokół zalewu 
będzie jeszcze wiele uniedogodnień związanych  
z budową i przygotowaniem do następnych etapów, 
ale myślę, że nie przeszkodzi nam to wszystko z korzy-
stania z tego tak długo oczekiwanego obiektu. 
Obok szydłowieckiego zalewu Gmina Szydłowiec, tak 
jak do tej pory, będzie realizowała równolegle jeszcze 
wiele projektów inwestycyjnych, tak aby nie zaniechać 
realizacji zadań, które mają zarówno ułatwić bieżące 
funkcjonowanie naszym mieszkańcom, takich jak  
budowa dróg, chodników, kanalizacji, wodociągów, 
jak i tych, które mają na celu poprawić warunki  
bezpieczeństwa, warunki oświatowe, mieszkaniowe 
czy rekreacyjne. 
Jeśli chodzi o budowę dróg, to nasza gmina jest  
w trakcie rozstrzygnięcia przetargów na roboty bu-
dowlane na ul. Parkową, Polną, Świętokrzyską,  
Żołnierzy Września 1939r., w trakcie prac jest ul. Wy-
mysłów. Natomiast na sołectwach rozstrzygamy prze-
targi na remonty dróg w Sadku i Długoszu, ponadto 
trwają prace przy budowie dróg w Łazach i Ciechosto-
wicach oraz chodnika w Sadku. Do realizacji przygoto-
wywany jest remont dróg wewnątrz osiedla przy  
zbiegu ul. Radomskiej z Placem M. Konopnickiej, budo-
wa chodnika w Jankowicach, remont chodnika przy  

ul. Reymonta oraz budo-
wa parkingu przy ul.  
Chopina. Po wykonaniu 
przełożenia sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej 
planowany jest również  

remont chodnika przy ul. Garbarskiej.  
 
 
Wspólnie z Powiatem Szydłowieckim budujemy drogę 
wraz ze ścieżką rowerową od ul. Północnej do Długo-
sza, ponadto współfinansujemy budowę drogi przez 
Wysocko, odcinek drogi Sadek-Kierz Niedźwiedzi,  
chodnik i zatokę w Wysokiej, zatokę w Krzcięcinie oraz 
chodnik w Szydłówku I i przy ul. Podgórze. 
 
 

Rozpoczynamy ponadto, 
rozbudowę Przedszkola 
im. Małych Odkrywców  
o oddział żłobkowy, na 
który otrzymaliśmy dofi-
nansowanie w wysokości 
400 tys. zł. z Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej, (całkowita kwota inwestycji 
897 900zł.), termomodernizację Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie  
z RPO woj. Mazowieckiego w kwocie 456 tys. zł 
(całkowita kwota inwestycji 512 172,71 zł.), moderniza-
cję budynku OSP Jankowice (pozyskane dofinansowa-
nie wynosi 186 817, 00 zł, budowa budynku klubowego 
MKS „Szydłowianka”, na który otrzymaliśmy dofinanso-
wanie w kwocie 1 484,200 zł tj. 50 % wartości zadania, 
która po przetargu wynosi 2 938 940,14), modernizację 
szkoły w Majdowie (odwodnienie osuszenie murów, 
wymiana instalacji sanitarnej, remont łazienek), budo-
wę świetlicy wiejskiej w Chustkach, modernizację  
nawierzchni  hali sportowej w PSP im. Jana Pawła II  
w Szydłowcu, termomodernizację remizy OSP w Woli 
Korzeniowej, budowę linii oświetleniowej przy ul.  
Kościuszki. Doprowadzimy wodę i kanalizację do miesz-
kań socjalnych przy ul. Garbarskiej, przebudujemy  
miasteczko ruchu drogowego – to tylko niektóre  
z przedsięwzięć, jakie planujemy do wykonania  
do końca br. 
 

 
Zaznaczyć również należy, 
że realizowany jest wyod-
rębniony w budżecie  
Gminy Szydłowiec fundusz  
sołecki, a także budżet 

obywatelski. O tym, jakie zadania są wykonywane ze 
środków funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy  
poszczególnych sołectw.  
 



Natomiast Budżet 
Obywatelski, który 
realizujemy w naszej 
gminie już po raz 
czwarty, to wyodręb-
nione środki przezna-
czone na projekty 
zgłoszo ne  przez 
mieszkańców. Regula-

min i harmonogram budżetu obywatelskiego 
znajdziecie  państwo na naszej s tronie 
www.szydlowiec.pl w zakładce dla Mieszkańca/ 
Budżet Obywatelski. Zachęcam wszystkich do 
składania wniosków w ramach budżetu obywa-
telskiego na 2019r. Termin składania wniosków 
upływa z dn. 31 maja br. 
  

 
W sierpniu rozpocz-
niemy nabór wnio-
sków na dofinanso-
wanie Programu 
budowy przydomo-
wych oczyszczalni 

ścieków w Gminie Szydłowiec.  Dofinansowanie 
będzie udzielane z budżetu gminy w kwocie 20% 
inwestycji, nie więcej niż 2 tys. zł. Ponadto wybu-
dujemy kanalizację deszczową w ul. Dworskiej. 
Realizujemy wiele prac remontowych i porządko-
wych tak, aby nieustannie poprawiać estetykę 
naszego otoczenia.  
 

 
Cieszy również do-
prowadzenie do 
pierwszego dużego 
postępowania prze-
targowego na 
grunty w dzielnicy 
przemysłowej.  

Oferta, blisko 6ha zostanie skierowana do chęt-
nych gotowych zainwestować w Szydłowcu. Po-
dejmowane przez trzy lata działania dotyczące 
zamian i wykupów gruntów przynoszą pierwsze 
efekty. W IV kwartale 2017 roku została sprzeda-
na działka przy ul. Pięknej (przetarg odbył się 17 
listopada 2017 roku), na której powstanie obiekt 
magazynowo – biurowy; zatrudnienie znajdzie 
tam docelowo kilkanaście osób. Termin zakończe-
nia budowy deklarowany przez inwestora to po-
łowa 2019 roku. Jeszcze w tym roku planujemy 
uzbrojenie tego terenu, ponieważ w ulicy Pięknej 
brak jest wodociągu i kanalizacji. 
 Gmina sprzedała również działkę pod inwestycję 
firmie Toolmex Truck przy ul. Metalowej. Działka 
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ta była włączona do Starachowickiej Strefy Ekonomicz-
nej. Firma Toolmex planuje na tym terenie budowę 
obiektu produkcyjno-magazynowego. Inwestycja  
ta będzie opiewała na około 5 mln zł i również przyczyni się  
do powstania nowych miejsc pracy. 
 
 

Szanowni Państwo, rok 
2018 jest rokiem jubile-
uszowym upamiętnia-
jącym 100-lecie odzy-
skania niepodległości.  
To doskonała sposob-
ność, aby w szczególny 
sposób zaznaczyć nasz 
patriotyzm. W dalszej 

części kwartalnika zamieszczamy informacje na temat 
upamiętnienia uroczystości związanych z tym pięknym 
jubileuszem oraz kalendarza wydarzeń sportowych  
i kulturalnych.  
 

 
Korzystając z okazji zapraszam m.in. 
na weekend, w którym odbędzie się 
koncert zespołu Azyl P. (14 lipca) na 
dziedzińcu szydłowieckiego zamku 
oraz Festiwal Disco Polo Dance (15 
lipca). 

 
 
W dniach 2 i 3 czerwca będziemy współorganizatorami 
wraz z AP Szydłowiec piłkarskiej uczty dla najmłodszych. 
Na Stadionie MKS "Szydłowianka" odbędzie się już  
5 międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci z roczni-
ków 2008, 2009. Zapraszamy ponadto na kino letnie, 
szydłowieckie wianki i wiele innych wydarzeń kultural-
nych, sportowych i artystycznych.  
 
Szanowni Państwo, rok 2018 to rok, w którym nie zabrak-
nie nam wyzwań. Tak jak do tej pory będziemy starali się 
proporcjonalnie inwestować, zarówno w Szydłowcu, jak  
i na sołectwach, dbać o nasz wizerunek, nasze otoczenie, 
poprawiać warunki socjalne, bytowe, inwestować  
w dzielnicę przemysłową, tworzyć warunki do powstawa-
nia nowych miejsc pracy, zmieniać nasze otoczenie,  
zdając sobie sprawę z tego, jak wiele jest jeszcze zmian 
przed nami. 
To wszystko co szydłowiecki samorząd realizuje możecie 
Państwo na bieżąco śledzić na naszej stronie interneto-
wej www.szydlowiec.pl oraz na naszym profilu na fb,  
do czego wszystkich Państwa serdecznie zachęcam.  
 
                                   Z wyrazami szacunku  

                             Burmistrz Szydłowca Artur Ludew 
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Z zadowoleniem obserwujemy zmiany nad 
szydłowieckim zalewem. Teren ten z dnia na 
dzień pięknieje. Została tam wykonana wy-
cinka zakrzaczeń, wytyczono nowe trawniki 
oraz rabaty kwiatowe. Wybudowano alejki 
spacerowe i boisko do piłki plażowej.  
Wykonane zostały także prace polegające na 
oczyszczeniu zbiornika. W najbliższym czasie 
będą montowane elementy małej architektu-
ry oraz monitoring. 
Te pozytywne zmiany 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 In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020, który 
jest obecnie realizowany przez Gminę Szydło-
wiec. Umowa o dofinansowanie tego zadania 
została podpisana dnia 7 kwietnia 2017r.  
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w War-
szawie. Całkowita wartość projektu wynosi  
3 396 496,82 zł, wartość dofinansowania  
2 887 022,29 zł. 
 

Czynione są starania, aby można było korzy-
stać z kąpieli w zbiorniku od 17 lipca 2018r.  

Gmina pozyskała pieniądze na modernizację terenów zielonych 

Szydłowiecki zalew pięknieje 



 1.Remont drogi gminnej  - wyrównanie  
i utwardzenie gruntu  
2. Zakup kosy spalinowej na potrzeby  
sołectwa  
3. Przygotowanie podłoża pod boisko do 
piłki siatkowej  
4. Dowieszenie lampy szerokokątnej przy 
placu zabaw  

  

  1. Utwardzenie wjazdu na teren boiska 
sportowego 
 2. Budowa altany przy boisku sportowym. 
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Wykonanie dokumentacji na budowę 
drogi gminnej w miejscowości Świniów-
Zastronie  

 

Szydłówek I: 

Modernizacja placu we wsi Szydłówek I, 
położonego na działce nr 61/2 I, w tym 
zakup wyposażenia do istniejącej altany 
i placu zabaw. 

 

 Remont drogi gminnej 

 
Szydłówek 
II:  

Krzcięcin:  

Kolejny etap budowy gminnej świetlicy 
wiejskiej na działce przekazanej gminie 
Szydłowiec umową użyczenia. 

Chustki: 

 

Wilcza Wola: 

Świniów:  

Wykonanie dokumentacji przebudowy 
drogi gminnej na działce nr 396 Rybianka:  

Ciechostowi-
ce:  

 Przebudowa drogi gminnej 

 Budowa chodnika przy drodze gminnej Jankowice:  

Zastronie: 
 

Wysoka: 

  

 

Zdziechów:  

Barak: 

Korzyce:  Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej 

 

Wola  
Korzeniowa :  

Łazy: 

Przebudowa drogi gminnej w miejsco-
wości Szydłówek pod Lasem ; poszerze-
nie drogi i utwardzenie poboczy. 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę dróg gminnych (nr. 
działek 5,298,466) 

1.Zakup kosy spalinowej na potrzeby 
sołectwa (koszenie gminnych terenów 
zielonych).  
2.Zakup i montaż sześciu okien w bu-
dynku PSP  

Budowa mostków oraz udrożnienie  
rowu wzdłuż drogi gminnej  

Odtworzenie rowów odwadniających 
wzdłuż drogi gminnej w sołectwie 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowo-
ści Ciechostowice, w tym wykonanie sieci 
wodociągowej. 

Zakup i montaż domku letniskowego 
pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej na 
działce należącej do gminy Szydłowiec. 

Plan przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 

Hucisko: 

Omięcin: 
 Zagospodarowanie działki nr 313 należą-
cej do wspólnoty gruntowej - urządzenie 
miejsca spotkań dla mieszkańców. 

  

Świerczek:  

Zagospodarowanie działki nr 144- wykona-
nie wjazdu, ogrodzenia oraz niwelacja  
terenu celem przygotowania miejsca  
spotkań dla mieszkańców. 

 
Wysocko:  Wykonanie gminnego placu zabaw 

 

Sadek: 

1. Zakup i montaż tablic z oznaczeniem 
nazwy wsi oraz numerami domów.  
2. Budowa chodnika przy drodze gminnej 
(Sadek Podlas).  
3. Organizacja "Dnia Jagody"  
4. Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy 

Modernizacja budynku OSP w Majdowie Majdów:  
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Budynek Szkoły Podstawowej  
w Majdowie będzie remontowa-
ny. Gmina Szydłowiec rozstrzy-
gnęła przetarg i zabezpieczyła pie-
niądze na realizację tego zadania.  
W siedzibie placówki odbyło się 
oficjalne przekazanie placu budo-
wy, w którym uczestniczyli przed-
stawiciele wykonawcy – firmy  
Arbud, dyrektor szkoły Barbara 
Baińska, radni miejscy Dorota  
Jakubczyk i Arkadiusz Sokołowski, 
sołtys Ciechostowic Dariusz  
Mamla oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego. 
Modernizacja szkoły w Majdowie 
to przede wszystkim odwodnienie 
budynku, wymiana instalacji  
sanitarnych, a także adaptacja  
pomieszczeń piwnic. 

- Cieszymy się, że w końcu remont budynku szkoły staje się faktem. Realizacje 
tego zadania to nie tylko względy estetyczne, choć i one mają znaczenie. Ten 
remont jest konieczny, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo 
uczniów i pracowników szkoły, to jest najważniejsze – powiedziała radna  
Dorota Jakubczyk. 

Wkrótce ruszą prace przy rozbudowie budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 

Zarówno statystyki demograficz-
ne, jak i informacje pozyskiwane  
od kierowników placówek oświa-
towych, a także informacje płyną-
ce bezpośrednio od rodziców  
małych dzieci wskazują, że potrze-
by w zakresie fachowej opieki nad 
dziećmi do lat 3 w gminie Szydło-
wiec są duże. Działający od 2015 
roku Żłobek Miejski cieszy się  
dużym powodzeniem, a w kolejce 
na miejsce w placówce wciąż  
czekają nasi najmłodsi mieszkańcy.  
Wychodząc więc naprzeciw po-
trzebom 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. 

Gmina Szydłowiec pozyskała  
dotację w kwocie 400 tys. zł na 
realizację zadania: UTWORZENIE  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2   
poprzez Rozbudowę Przedszkola 
Samorządowego nr 2 w Szydłow-
cu „Mali Odkrywcy” z oddziałem 
integracyjnym. 
Pomieszczenia w nowym żłobku 
zostały rozplanowane zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Poli-
tyki Społecznej w sprawie wyma-
gań lokalowych i sanitarnych, 
jakie musi spełniać lokal, w któ-
rym ma być prowadzony żłobek. 
W nowym obiekcie będą m.in.: 
sala gimnastyczno-korekcyjna, 
pokój odpoczynku, gabinet  
opiekunek, pomieszczenie socjal-
ne i magazynowe, toalety. 
Projekt będzie zakładał rozwiąza-
nia architektoniczne przyjazne 
środowisku. 

Modernizacja szkoły w Majdowie 

Ponadto Gmina Szydłowiec pozyskała 
39 600 zł. na funkcjonowanie  
Żłobka Miejskiego mieszczącego się 
przy ul. Kościuszki.  

Gmina Szydłowiec 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. 
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Winda przy PSP nr 1 
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Szydłowcu zamontowany został dźwig  
osobowy. Inwestycja ta była wyczekiwana przez  
pracowników placówki, ponieważ uczęszczają do niej 
dzieci z upośledzeniem ruchowym i winda z pewnością 
się przyda.  
Koszt realizacji inwestycji wyniósł 199 592,37 tys. zł. 
Gmina Szydłowiec pozyskała na to zadanie dotację  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. 

20 kwietnia odbył się odbiór altany usytuowanej przy 
utworzonym w poprzednim roku boisku sportowym  
w miejscowości Hucisko. Budowa trwała od połowy mar-
ca 2018 roku, a jej wykonawcą była firma Kamieniarstwo 
Szklarski Ireneusz. Komisja odbioru w składzie: przewod-
niczący Michał Kwiatek oraz Marek Kowalik i Mariusz  
Sokołowski uznała, że prace zostały wykonane prawidło-
wo i zgodnie z zamówieniem. Koszt realizacji zadania  
wyniósł 12 tys. zł i został pokryty ze środków gminnych  
w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Hucisko. To 
nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców tego 
sołectwa. W planach na najbliższy czas jest urządzenie 
placu zabaw dla dzieci za kwotę 20 tys. zł. 

Altana w Hucisku 

Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy. 
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo „INTERBUD”  
z Radomia. 

Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości  
Ciechostowice. Wykonawcą prac jest Zakład Robót  
Drogowych Włodzimierz Olszewski ze Skarżyska-Kam. 



 W trakcie opracowywania jest doku-
mentacja na drogę w Łazach  
w ramach budżetu obywatelskiego  
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1 

Wkrótce ruszy budowa ulicy Parko-
wej, rozstrzygnięto przetarg – to 
ostatnia już droga na osiedlu „Nad 
zalewem”,  wymagająca remontu. 

8 

Niebawem ruszy przebudowa 
ulicy Żołnierzy Września 1939r.  

5 

Ogłoszono przetarg na opracowanie 
dokumentacji przetargowej oraz 
wykonanie robót budowlanych dla 
zamówienia „Zaprojektuj -wybuduj” 
pn. Przebudowa ulicy Świętokrzy-
skiej w Szydłowcu.  

 GMINA SZYDŁOWIEC  
  

 BUDUJE I REMONTUJE 

Wraz z sezonem wiosenno-letnim ruszyły prace remontowe i inwestycyjne na terenie miasta i gminy. Jak co roku 
trwają w całej gminie cząstkowe remonty dróg, czyli naprawa ubytków w nawierzchniach spowodowanych zimo-
wą aurą. Remonty mają być zakończone do 15 lipca.  

2 

Do końca lipca ma zostać zakończo-
na budowa chodnika przy ulicy  
Reymonta, na odcinku od ulicy  
Staszica do Jastrzębskiej. Koszt  
nowego chodnika to 42 tys. zł.  

Na wniosek sołtysa i mieszkańców 
Zdziechowa zamontowano w Zdzie-
chowie - Metkowie  dwa progi zwal-
niające wraz z oznakowaniem. Trzy 
progi zwalniające zostaną zamontowa-
ne w Szydłowcu,  jeden przy ul. Mo-
niuszki oraz dwa kolejne, będące jed-
nocześnie przejściami dla pieszych 
 – przy szkole im. Jana Pawła II na ulicy 
Wschodniej oraz przy ulicy Kościuszki 
obok kompleksu szkół im. KOP. Rozpa-
trywana jest również możliwość tech-
nicznego zamontowania progów zwal-
niających  na ul. Narutowicza. 

9 

3 
Wkrótce zostanie podpisana 
umowa z wyłonionym w postę-
powaniu przetargowym wyko-
nawcą parkingu przy ul. Chopina. 
Termin zakończenia budowy par-
kingu to koniec lipca. 

 Na koniec czerwca przewiduje 
się ukończenie budowy nowe-
go chodnika w Szydłówku-
Kolonii za kwotę 120 tys. zł.  

4 

W trakcie przygotowania jest  
także remont drogi wewnętrz-
nej na osiedlu przy pl. Marii 
Konopnickiej, pomiędzy ul. Ra-
domską, a Zamkową. 

6 

Gmina Szydłowiec pozyskała 100 tys. zł na drogi w miejscowościach Sadek  
i Długosz. Rusza realizacja dwóch przedsięwzięć: przebudowa drogi gminnej 
nr 373 w miejscowości Długosz gmina Szydłowiec na odcinku od ul. Północnej 
do nowej nawierzchni" w wysokości 78 000zł i przebudowa drogi gminnej  
w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec” w wysokości 22 000 zł.  

7 

10 
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                        INWESTYCJE 

Gmina Szydłowiec dofinansuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku  
z Sadku do Kierza Niedźwiedziego.  4 

Z udziałem finansowym Gminy Szydłowiec realizowane są również inwestycje przebudowy dróg i chodników 
na terenie naszej gminy, prowadzone przez Powiat Szydłowiecki.  

Współfinansujemy inwestycje powiatowe 

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

2 

Przy drodze powiatowej Jabłonica - Pogroszyn – Chustki zostanie wybudowana w miejscowości Chustki 
zatoka postojowa, której budowę dofinansuje Gmina Szydłowiec.  

3 

W miejscowości Szydłówek Gmina dofinansuje budowę chodnika przy drodze powiatowej na trasie 
Świerczek – Szydłówek. 5 

Dokumentacje  
na budowę  
kanalizacji  

w przygotowaniu  

Gmina Szydłowiec realizuje wiele  
projektów inwestycyjnych, jest 
również  w trakcie opracowywania 
dokumentacji technicznej na budo-
wę kanalizacji sanitarnej w ul. Jo-
dłowej w Szydłowcu oraz na budo-
wę kanalizacji sanitarnej i sieci  
wodociągowej w ulicy Źródlanej  
w Szydłowcu.  
Planowany koszt wspomnianych 
opracowań wynosi blisko 30 tys. zł.  
 

Gmina Szydłowiec dofinansuje budowę drogi powiatowej Krzcięcin-Szydłowiec.  1 

Mamy dobre informacje dla miesz-
kańców, którzy z niecierpliwością 
oczekują reaktywacji kina.  
Już w ubiegłym roku Urząd Miejski 
w Szydłowcu ogłosił konkurs archi-
tektoniczny – opracowanie kon-
cepcji modernizacji kina „Górnik” 
w Szydłowcu. Konkurs był adreso-
wany do architektów prowadzą-
cych działalność w zakresie projek-
towania architektonicznego.  

Wygrała koncepcja przygotowana przez firmę HomeHome. Tworzenie  
Architektury Bożena Starzak z Balina.  
Zwycięzca - w/w firma zgodnie z zapisami konkursu obecnie przygotowuje 
pełną dokumentację projektową.  

Kontynuacja działań 
– kino w Szydłowcu 

Siłami Referatu Zarządu Dróg została wykonana wspólnie z Powiatem zatoka 
postojowa w Krzcięcinie oraz remont chodnika przy ul. Podgórze. 6 
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Zapraszamy do 
udziału w IV edy-
cji BUDŻETU 
OBYWATELSKIE-
GO naszej gmi-

ny. Kwota, jaka została przeznaczo-
na na realizację zadań w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2019 to 
300 tysięcy złotych. Projekty moż-
na zgłaszać w terminie od 4 kwiet-
nia do 31 maja br. Budżet obywa-
telski daje możliwość decydowa-
nia, na co zostaną wydane gminne 
pieniądze. To także sposób, aby 
Mieszkańcy mieli wpływ na kształ-
towanie przestrzeni publicznej  
i mogli wpływać na zmiany w wize-
runku naszego miasta i gminy. 
Zaletą takiego rozwiązania jest 
fakt, że finansowane są tylko te 
projekty, które w drodze głosowa-
nia zostaną przez Mieszkańców 
uznane za ważne. 

IV edycja Budżetu Obywatelskiego 

i pomieszczenia gospodarczego. 

Wykonano również prace tj.: mon-
taż wentylacji, pomalowanie ścian 
klatki schodowej i wiatrołapu, wybi-
cie otworów w pomieszczeniach na 
parterze budynku oraz montaż troj-
ga drzwi w piwnicy. Wykonawcą 
remontu była firma MABED z Szy-
dłowca. W odbiorze prac remonto-
wych uczestniczyli: Burmistrz  
Szydłowca Artur Ludew, dyrektor 
MOPS-u Krzysztof Kisiel oraz przed-
stawiciel wykonawcy. Modernizacja 
siedziby Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej została wykonana  
terminowo i zgodnie z zamówie-
niem. Wartość przeprowadzonych 
prac wyniosła 118 tys. zł, z czego  
80 tys. zł zostało pozyskane na ten 
cel ze środków Wojewody. 

Remont w Miejskim Ośrodku  
Pomocy Społecznej 

27 lutego odbył się odbiór prac re-
montowych lokali w budynku przy 
ul. Kilińskiego 2 w Szydłowcu, prze-
znaczonych na działalność Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Remont prowadzony był od połowy 
grudnia 2017 roku i obejmował mo-
dernizację pomieszczeń zajmowa-
nych przez Biuro Rady Miejskiej 
(Biuro Rady zostało przeniesione do 
Regionalnego Centrum Biblioteczno 
– Multimedialnego), a także moder-
nizację korytarza, sanitariatów  

W zakres prac wchodzi budowa no-
wego, dwukondygnacyjnego budyn-
ku klubowego konstrukcji murowa-
nej o powierzchni użytkowej 521,90 
m2 i kubaturze 3055,24 m3, ze 
wszystkimi instalacjami wewnętrzny-
mi – wodociągową, kanalizacyjno – 
sanitarną, elektryczną, gazową, tele-
komunikacyjną i C.O., a także rekulty-
wacja terenów zielonych w bezpo-
średnim otoczeniu budynku klubo-
wego. Zostanie rozebrany budynek 
komentatora meczów i część ogro-
dzenia boiska od strony wschodniej 
na długości 140 mb. Prace wykonuje 
wyłonione w postępowaniu przetar-
gowym Przedsiębiorstwo Realizacji 
Budownictwa „KOMBUD” z Rado-
mia. Ogólny koszt modernizacji to 
2.938.940,14 zł brutto. 50% kosztu 
inwestycji zostanie pokryte z pozy-
skanej przez Gminę Szydłowiec do-
tacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Modernizacja ma być zakończona 
do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 
Po zakończeniu modernizacji za-
wodnicy "Szydłowianki" i miłośnicy 
piłki nożnej będą dysponować o 
wiele lepszymi warunkami treningu. 
Tym bardziej, że z zaplecza boiska 
korzysta nie tylko nasza szydłowiec-
ka 11-tka, ale też juniorzy, trampka-
rze, a także młodzi członkowie Aka-
demii Piłkarskiej Szydłowiec; w su-
mie ponad 100 osób. Stadion jest 
także miejscem rodzinnych imprez 
miłośników piłki nożnej i okazjonal-
nych imprez sportowych. 

Terminy zgłaszania projektów do Bu-
dżetu Obywatelskiego Gminy Szydło-
wiec, ich weryfikacji, głosowania i ogło-
szenia jego wyników określa się nastę-
pująco: 
• od 4 kwietnia do 31 maja – zgłaszanie 
projektów do Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Szydłowiec przez mieszkańców; 
• od 1 czerwca do 10 lipca – weryfika-
cja zgłoszonych projektów; 
• do 6 lipca – podanie do publicznej 
wiadomości wykazu punktów, w któ-
rych odbywać się będzie głosowanie; 
• do 15 lipca – opublikowanie listy pro-
jektów dopuszczonych do głosowania; 
• od 16 lipca do 14 sierpnia – głosowa-
nie mieszkańców; 
• od 16 sierpnia – weryfikacja i liczenie 
głosów oddanych w głosowaniu; 
• do 15 września – ogłoszenie wyników 
głosowania. Szczegółowe informacje
(regulamin, dokumenty) dostępne na 
www.budzetobywatelski.szydlowiec.pl 

 Modernizacja  
‘’Szydłowianki’’ 

Rozpoczęły się prace przy moder-
nizacji zaplecza stadionu Szydło-
wianki. 



SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy  WYWIADY 

 11 

Pani Doroto, czy mogłaby Pani 
przedstawić się Czytelnikom? 
 
Z przyjemnością. Jestem rodowitą 
Szydłowianką, skończyłam Wyższą 
Szkołę Finansów i Bankowości  
w Radomiu, przez 16 lat pracowa-
łam w różnych prywatnych firmach 
na terenie Szydłowca, a od dwóch 
lat pracuję w Radomiu. Kandydowa-
łam do Rady Miejskiej z ugrupowa-
nia Nasz Dom Szydłowiec. W Radzie 
Miejskiej pracuję w dwóch komi-
sjach – budżetowej i rewizyjnej.  
Moja 18-letnia córka zdaje właśnie 
maturę. Co jeszcze? Lubię dobre 
książki, polskie kino i podróże  
w mało znane miejsca. Bardzo  
kocham zwierzęta, a najbardziej 
Dyzia, mojego 16-letniego ratlerka. 
  
Jest Pani radną po raz pierwszy, ale 
dość długo, żeby mieć wyrobione 
zdanie o pracy Rady. Czy od kiedy 
Pani patrzy na pracę Rady  
od wewnątrz, zmieniło się Pani 
spojrzenie? 
 
Nigdy nie oceniałam i nie oceniam 
ludzi według przynależności partyj-
nej czy po ugrupowaniach, z których 
startowali do Rady. Patrzę na to, co 
robią, czy potrafią pomagać innym, 

czy myślą o rozwoju naszego miasta. 
Jestem trochę zawiedziona tą atmos-
ferą rywalizacji pomiędzy ugrupowa-
niami w Radzie Miejskiej. Chciała-
bym, żeby nie było między radnymi 
sporów i tak odmiennych zdań, jak  
w tej chwili. Przecież wszyscy robimy 
to, co umiemy i jak umiemy – dla 
mieszkańców i dla miasta, dla jego 
przyszłości i rozwoju. Jestem osobą 
raczej spokojną i niekonfliktową  
i myślałam, że będziemy w Radzie 
tworzyć jedną drużynę. Jednak nie 
zawsze tak jest, chociaż można  
powiedzieć, że wszyscy się dobrze 
znamy i jesteśmy kolegami z jednego 
podwórka. Z drugiej strony jednak  
– wszyscy się staramy pracować dla 
mieszkańców i rozwoju miasta. Mnie 
osobiście bardzo dobrze układa się 
współpraca z burmistrzem. Uważam 
że w pełni zasługuje na drugą kaden-
cję. Te 4 lata szybko minęło i to jest 
czas zbyt krótki na rozpoczęcie  
i zakończenie wielu inwestycji, które 
są tego warte. 
  
Kilka ważnych osiągnięć Pani  
zdaniem. 
 
Jest ich naprawdę dużo i nie sposób 
wymienić wszystkich. Na przykład 
bardzo sprawnie przeprowadzona 
reforma sieci szkół, budowa żłobka 
miejskiego, wprowadzenie budżetu 
obywatelskiego, utworzenie Młodzie-
żowej Rady Miejskiej i Rady Senio-
rów, a przede wszystkim wiele  
nowych chodników, nowe ulice, place 
zabaw, parkingi – to wszystko  
przecież dla usprawnienia życia  
w mieście i całej gminie. Osobiście 
bardzo mnie cieszy to, że zmieniają 
się miejsca od lat trochę zaniedbane, 
jak np. teren wokół pawilonów han-
dlowych przy ul. Kolejowej, gdzie jest 
nowy parking i chodniki, nowe wiaty 
przystankowe w gminie i przy Zakła-
dzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym. 

Obecnie jest robiona dokumenta-
cja na nową zatoczkę parkingową 
przy ul. Chopina. Jest jeszcze dużo 
do zrobienia. Na przykład - dzieci 
na osiedlu Kolejowa nie mają faj-
nego placu zabaw, są stare pia-
skownice, które pamiętają moje 
dzieciństwo. Niestety, starsi 
mieszkańcy nie wyrażają zgody  
na modernizacje, chcą je zlikwido-
wać. Mam nadzieję, że jednak 
znajdziemy jakieś rozwiązanie. 
Całym sercem wspieram moderni-
zację zalewu, to z pewnością 
 pomoże w rozwoju turystyki. 
 
Jakie są Pani zdaniem największe 
bolączki miasta? 
 
Na pewno wciąż wysokie bezrobo-
cie. Brakuje dużych zakładów  
pracy, chociaż Gmina robi co może 
żeby je utrzymać, jak np. w przy-
padku Bielli. Niestety, tutaj  
niewiele możemy. Gospodarka 
jest wolnorynkowa i wszyscy pod-
legamy jej prawom, a bardzo dużo 
zależy od polityki na najwyższym 
szczeblu. 
 
Bardzo dziękujemy za poświęco-
ny czas i wywiad. 
 
Ja także dziękuję. Dziękuję też  
moim wyborcom, którzy mi dali 
szansę na bycie radną. Na koniec 
życzę wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta i gminy wszystkie-
go najlepszego, uśmiechu  
na co dzień i spełnienia wszystkich 
planów i marzeń. 

Wywiad z Panią Dorotą Pęksyk 
Radną Rady Miejskiej w Szydłowcu 

Biuro Rady Miejskiej 
 

ul. Kilińskiego 2, Szydłowiec 
 

tel. 48 617 86 64 
 

email: radamiejska@szydlowiec.pl  



SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy  NASZE SOŁECTWA 

 12 

Pani Mario, czy trudno jest być soł-
tysem miejscowości o tak długiej 
historii i tradycjach? 
Nasza wieś to bardzo dobre i przyjaz-
ne miejsce do życia. Nie wiem, czy to 
ma coś wspólnego z historią, ale 
mieszkańcy to naprawdę dobrzy  
i życzliwi ludzie. Sołectwo Szydłówek I 
to praktycznie dwie wsie – Szydłówek 
pod Świerczkiem i Szydłówek za  
Kościołem, w sumie liczą 400 miesz-
kańców. Wieś się z dnia na dzień roz-
budowuje, mieszkańców przybywa 
ale wszyscy się dobrze znamy i rozu-
miemy. 
 
Czy możemy prosić o kilka słów  
o sobie? 
Jestem rodowitą mieszkanką  
Szydłówka. Od 10 lat zajmuję się rol-
nictwem. Mam dwie dorosłe córki. 
Sołtysem jestem od 2011 roku. Obo-
wiązki sołtysa mają bardzo szeroki 
zakres, bo jestem łącznikiem pomię-
dzy mieszkańcami a burmistrzem, 

Urzędem Miejskim i Radą Miejską. Sta-
ram się pomagać mieszkańcom  
w załatwianiu ich indywidualnych 
spraw i problemów całego sołectwa, 
zwołuję i prowadzę zebrania wiejskie, 
pobieram podatki. Bardzo pomaga mi 
to, że mam z mieszkańcami dobry kon-
takt. Chociaż twardo stąpam po ziemi  
i staram się wykorzystywać wszystkie 
realne szanse i okazje, żeby załatwić 
coś dla naszej wspólnoty, nie zawsze 
wszystko się udaje. Potrzeby mieszkań-
ców są także coraz większe, bo apetyt 
rośnie w miarę jedzenia. Bardzo mi 
pomaga współpraca z radą sołecką, 
która zawsze się dobrze układała. 
 
Co się zmieniło w Pani sołectwie  
w ostatnich latach? 
W tej kadencji udało się nam postawić 
trzy wiaty przystankowe, przede wszyst-
kim dla dzieci dojeżdżających do szkoły. 
Są potrzebne, bo chronią czekające 
dzieci przed deszczem i złą pogodą, 
zwłaszcza w zimie. Udało się nam wy-
budować i ogrodzić plac zabaw, zakupić 
5 ławek, postawić nowe kosze na śmie-
ci, zamontować oświetlenie. Wykonane 
zostało to z funduszu sołeckiego oraz 
środków budżetu gminy. W 2017 roku 
dzięki budżetowi obywatelskiemu sta-
nęła na naszej wiejskiej działce piękna 
altana. W tym roku  zakupiliśmy do niej 
ławki i stoły, ułożyliśmy kostkę brukową 
od altany do bramy wjazdowej i założy-
my monitoring. Chciałabym wykorzy-
stać okazję, żeby podziękować wszyst-
kim, którzy głosując na budżet obywa-
telski oddali głos na naszą altanę.  
Jesteśmy z niej bardzo dumni. 
 

INFORMACJE O NASZYCH SOŁECTWACH 

A jakie potrzeby ma jeszcze sołec-
two? Co planujecie na najbliższą 
przyszłość? 
Rok temu zaczęto budować chodnik 
przez wieś. Wspiera nas finansowo 
pan burmistrz Artur Ludew i samo-
rząd powiatowy. Ten chodnik to 
duża zasługa pana radnego Karola 
Siebyły, pani Doroty Jakubczyk  
i wielu innych przyjaznych ludzi. 
Chodnik jest budowany etapami  
i budowa będzie kontynuowana. 
Chcielibyśmy oczywiście, żeby ją 
zakończono jak najwcześniej. Widzi-
my też brak boiska sportowego dla 
naszych dzieci. 
Co najmniej 25% naszych mieszkań-
ców to dzieci i młodzież i chcieliby-
śmy im to zapewnić. Mamy plan 
wykorzystania do tego celu budżetu 
obywatelskiego na 2018 rok  
i będziemy się o to starać. Potrzeb-
ny jest też chodnik w Szydłówku za 
Kościołem. Mamy nadzieję, że uda 
się nam go w przyszłości zrealizo-
wać. Liczymy na życzliwą pomoc 
Pana Burmistrza, który zawsze jest 
na naszych zebraniach, kiedy tylko 
go o to poprosimy i służy nie tylko 
radą, ale i realną pomocą, za co  
w imieniu mieszkańców serdecznie 
dziękuję.  
Chciałabym też pozdrowić wszyst-
kich mieszkańców naszego sołec-
twa i czytelników biuletynu. Bardzo 
dziękuję za możliwość przedstawie-
nia naszych problemów. 
 
My również dziękujemy za  
wywiad i życzymy realizacji 
wszystkich planów. 

Wywiad z Sołtysem sołectwa Szydłówek I 
Panią Marią  Kowalik 
Szydłówek to miejscowość o długiej historii. Wieś składała się z przysiółków o starych, tradycyjnych nazwach: 
Szydlówek Wieś, Szydłówek pod Świerczkiem, Szydłówek pod Lasem, Szydłówek przy Szosie. Wieś należała po-
czątkowo do parafii w Gąsawach Plebańskich, a od 1569 roku była własnością Radziwiłłów. Jednym z jej dzier-
żawców był w XVI wieku ojciec polskiej poezji, Jan Kochanowski. Od początku była jednym z ośrodków wydoby-
cia szydłowieckiego piaskowca. Od 1988 roku jest siedzibą Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Chociaż 
jest praktycznie przedmieściem Szydłowca, zachowuje swój odrębny status dwóch oddzielnych sołectw. Dzisiaj 
rozmawiamy z panią Marią Kowalik, sołtysem Szydłówka I. 
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Samorząd Szydłowca opracował  
i przyjął uchwałą „Program budowy 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków w Gminie Szydłowiec”.  
Określa on zasady finansowego 
wspierania przedsięwzięć zmierza-
jących do poprawy stanu środowi-
ska naturalnego poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni ście-

ków, które zapewniają oczyszczanie 
ścieków w stopniu umożliwiającym od-
prowadzenie ich do gleby lub wody, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Dofinansowanie zadania związa-
nego z zakupem i montażem komplet-
nej, nowej przydomowej oczyszczalni 
ścieków udzielane będzie osobom fi-
zycznym do obsługi budynków miesz-
kalnych na terenie naszej gminy. Rada 
Miejska ustaliła regulamin, na podsta-
wie którego wnioskodawca na budowę 
oczyszczalni może uzyskać dotację w 
wysokości 20% brutto kosztów zakupu i 
montażu przydomowej oczyszczalni 
ścieków, jednak nie więcej niż dwa ty-
siące złotych. Przyjęcie w/w programu 
przyczyni się do uporządkowania gospo-

darki ściekowej, poprawy warun-
ków życia i zdrowia mieszkańców 
Gminy Szydłowiec, wyeliminowania 
zagrożeń dla zasobów wodnych,  
a także zwiększenia konkurencyjno-
ści gminy. Nabory wniosków  
o udzielenie dotacji celowej zapla-
nowane są w terminie od 10 sierp-
nia do 20 września roku poprzedza-
jącego rok budżetowy. Wnioski bę-
dą do pobrania na stronie interne-
towej miasta, a składać należy je  
w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu  
– ul. Rynek Wielki (Ratusz I piętro).  
Kompletne wnioski będą rozpatry-
wane według kolejności wpływu  
do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu  
i realizowane do wyczerpania środ-
ków. 

Gmina dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni  

Dotacje dla organizacji pozarządowych 

Zadania pt. "Zorganizowanie wypo-
czynku letniego dla dzieci i młodzie-
ży z terenu Gminy Szydłowiec" oraz 
"Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży  
z terenu Gminy Szydłowiec" obej-
mują m.in. obozy i zawody sportowe, 
wycieczki, spotkania integracyjne 
oraz organizację wydarzeń kultural-
nych.  
Łączna kwota jaka została przekazana 
na  realizację  wyżej  wymienionych  

17 maja br. w Urzędzie Miejskim odbyło się wręczenie umów na realizację zadań publicznych dla 
organizacji pozarządowych. 

zadań to 100.000 zł, w tym 65.000 
na organizacje wypoczynku letnie-
go oraz 35.000 na organizację  
zajęć pozalekcyjnych. 
Dotacje otrzymały następujące 
organizacje: Fundacja Pro Edu  
Cadis, UKS Olimp, Fundacja Wspie-
rania Karate Matushima Polska 
"Mushin", SKS KB "Viktoria" Szy-
dłowiec, "Caritas" Szydłowiec,  
Rodzinna Akademia Sportu,  

Klub Sportowy "Alternatywa", OSP 
Majdów, MKS Szydłowianka, KSM 
Szydłówek, OSP Wola Korzeniowa, 
UKS "Korona", Akademia Piłkarska 
Szydłowiec, Związek Strzelecki, STS 
Szydłowiec, UKS "Spartakus", UKS 
"Tęcza", KS "Trójmiasto", UKS 
„Rekord”, UKS „Junior”, KSM Szy-
dłowiec oraz Strefa JP2.  
Ponadto Burmistrz przeznaczył 
10.000 zł na zadanie pn. 
„Organizacja różnorodnych form 
wypoczynku, rekreacji i integracji 
przez seniorów z Gminy Szydło-
wiec”. Dotacje otrzymały następu-
jące organizacje: Stowarzyszenie 
Klub Seniora -Zamek, Stowarzysze-
nie Emerytów „Spokojna Jesień 
Ż y c i a ” ,  S t o w a r z y s z e n i e 
„Szydłowieckie Pasjonatki”, Szydło-
wiecki Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku, Polski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów – Szydłowiec, 
Stowarzyszenie „Nasza Wieś”  
Sadek. 
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Strefa przemysłowa S2 
Zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Szydłowiec, na 
obszarze 11,06 ha pomiędzy drogą 
krajową S7 i stacją kolejową Szydło-
wiec, składającym się z 26 działek 
własności Gminy Szydłowiec, Skarbu 
Państwa, a także właścicieli prywat-
nych. Jej atutami ma być dostępność  
komunikacyjna dla przyszłych inwe-
storów, dogodne położenie przy jed-
nej z głównych dróg krajowych,  
a także uzbrojenie terenu. Obszar 
strefy ma być przeznaczony na dzia-
łalność produkcyjną, przemysłową  
i usługową. Gmina sukcesywnie po-
większa powierzchnie terenów inwe-
stycyjnych, wykupując kolejne dział-
ki. Obecnie przygotowywana jest 
gminna oferta inwestycyjna, która 
zakłada zbycie w formie przetargu 
ok. 6 ha tereny przyszłym inwesto-
rom, zainteresowanym uruchomie-

Mimo starań samorządu właściciel zamyka Biellę  

W połowie marca 2018r. zarząd 
spółki Biella Schweiz AG poinfrmo-
wał o zamiarze likwidacji szydło-
wieckiego oddziału przy ul. Leśnej, 
produkującego materiały biurowe. 
W oddziale zatrudnionych jest 
obecnie 179 osób, które obejmie 
zwolnienie grupowe. Szydłowiecki 
oddział Bielli ma zakończyć działal-
ność w lipcu. 
W szydłowieckich warunkach ozna-
cza to utratę źródła utrzymania 
przez wiele rodzin. Szydłowiec jest 
miastem o trwałym strukturalnym 
bezrobociu, gdzie każde miejsce 

pracy jest na wagę złota i stanowi dla 
kogoś powód, by nie opuszczać miasta 
szukając zatrudnienia za granicą. Dla-
tego władze miasta i gminy podjęły 
natychmiastowe działania. Burmistrz 
Szydłowca Artur Ludew wraz z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Markiem 
Arturem Koniarczykiem oraz radnymi 
Rady Miejskiej w Szydłowcu spotkał 
się z pracownikami Bielli oraz skiero-
wał do szefa zarządu szwajcarskiej 
spółki list, w którym naświetla sytu-
ację szydłowieckiego rynku pracy  
i proponuje podjęcie wspólnie z Radą 
Miejską najdalej idących kroków  
w celu zmniejszenia ryzyka bizneso-
wego zakładu i swoją wizytę w siedzi-
bie spółki w Bruegg w Szwajcarii,  
w celu uzgodnienia wspólnych kro-
ków. 
W odpowiedzi zarządzający spółką 
potwierdzili, że decyzja o zamknięciu 
szydłowieckiego zakładu jest nie-
odwołalna. Umotywowali ją coraz 

bardziej zmniejszającym się zapo-
trzebowaniem na tradycyjne ma-
teriały biurowe produkowane 
przez spółkę, spowodowanym 
rozwojem cyfryzacji i technik kom-
puterowych, co oznacza, że przy-
szłość szydłowieckiej Bielli jest 
przesądzona. 
W tej sytuacji Gmina Szydłowiec 
podejmuje kroki, mające na celu 
umożliwienie zwalnianym pracow-
nikom znalezienie nowego zatrud-
nienia. Jednym z nich było zorga-
nizowanie 16 maja Szydłowieckich 
Targów Pracy, które odbyły się  
w hali sportowej PSP nr 2. Firmy  
z terenu Szydłowca, powiatu  
szydłowieckiego, a także miast 
regionu radomskiego, świętokrzy-
skiego, Powiatowy Urząd Pracy  
w Szydłowcu, a także Wojewódzki 
Urząd Pracy w Warszawie Filia w 
Radomiu przedstawiły na nich 
ogółem ponad 500 ofert pracy. 

Szydłowiec poszerza ofertę inwestycyjną  

niem tam działalności produkcyjnej  
bądź usługowej. W ostatnich 
dniach uprawomocniła się także 
decyzja Starosty Szydłowieckiego o 
wydaniu zezwolenia na inwestycję, 
jaką będzie budowa przedłużenia  

ulicy Leśnej wraz z jej uzbrojeniem. 
W trakcie opracowania jest rów-
nież zmiana planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, w ramach  
którego tereny inwestycyjne  
powiększą się o ok. 16 ha. 



SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy                         PRACA 

 15 

Na Targi Pracy przyszło wielu miesz-
kańców. Swoje potrzeby kadrowe 
prezentowały firmy z Szydłowca, 
powiatu szydłowieckiego, a także  
z miast regionu radomskiego i woje-
wództwa świętokrzyskiego oraz Po-
wiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu  
i Wojewódzki Urząd Pracy w Warsza-
wie Filia w Radomiu.  
Odwiedzający targi mieli również 
okazję zapoznać się z bogatą ofertą 
edukacyjną oraz szkoleniową.  
Zainteresowaniem cieszył się także 
program „Mieszkasz w Szydłowcu  
- kupujesz w Szydłowcu”, do którego 
można było przystąpić w trakcie  
targów wyrabiając darmową kartę 
upoważniającą do zniżek w punktach 
partnerskich. 
Szydłowieckie Targi Pracy zostały 
zorganizowane przez Gminę Szydło-
wiec i Powiat Szydłowiecki przy 
współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Szydłowcu, Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Warszawie Filia w 
Radomiu i Powiatowym Urzędem 
Pracy w Radomiu. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
społecznym samorząd lokalny  
zorganizował 16 maja Szydłowiec-
kie Targi Pracy, które odbyły się  
w hali sportowej PSP nr 2 w Szy-
dłowcu. Na 34 stoiskach wystawien-
niczych oferowanych było blisko  
500 wolnych stanowisk pracy. 

 Szydłowieckie  
Targi Pracy  

 Dla zainteresowanych zamieszczamy 
wykaz firm poszukujących osób do 
pracy na wymienione stanowiska: 
 

Tevor S.A ul. Mościckiego 27-29, Skarży-
sko-Kam.: elektryk samochodowy, spa-
wacz, operator wypalarki plazmowej 
CNC, monter, lakiernik, tokarz/frezer. 
 

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP, ul. Kole-
jowa 36, Szydłowiec: operatorzy maszyn 
produkcyjnych, murarze, pomocnicy 
murarza, (bezpłatne szkolenia i kursy). 
 

Trend Group Sp. z o.o. Wola Korzeniowa 
137, Szydłowiec: sortierka, magazynier, 
streczer, mechanik maszyn, operator 
automatu, pracownik czyszczenia form. 
 

Manor House Sp. z o.o. ul. Czachowskie-
go 56, Chlewiska: elektryk, hydraulik, 
kelner – barman, kosmetyczka, kucharz, 
pomoc kuchenna. 
 

Promedica24 ul. Moniuszki 20, Radom: 
opiekun/opiekunka osób starszych. 
 

Cersanit II S.A ul. Józefa Bema 2, Stara-
chowice: spawacz, ślusarz narzędziowy, 
automatyk/mechanik maszyn, pracow-
nik magazynu, operator wtryskarek, 
konstruktor/technolog, operator maszyn 
CNC, pracownik produkcyjny przy linii 
montażowej. 
 

Randstad Polska ul. Malczewskiego 24, 
Radom: operator maszyn, pracownik 
produkcji, formierz odlewów, operator 
wózka widłowego, operatorzy CNC. 
 

Instytut Technologii Eksploatacji – PIB 
ul. Pułaskiego 6/10, Radom: konstruk-
tor, operator CNC – frezer, tokarz, ślu-
sarz – spawacz, specjalista w Zakładzie 
Mechatroniki, specjalista w Zakładzie 
Inżynierii Powierzchni, mł. specjalista w 
Zakładzie Biotechnologii, technolog w 
Zakładzie Doświadczalnym, automatyk, 
informatyk, energoelektronik, elektro-
nik, operator maszyn introligatorskich/
introligator. 
 

Konrem Met Sp. z o.o. ul. Szydłowiecka 
150b, Jastrząb: monter konstrukcji sta-
lowych, ślusarz – mechanik, monter 
izolacji przemysłowych, konstruktor – 
mechanik, spawacz TIG; MIG/MAG; 
111, elektryk. 
 

Medicover Sp. z o.o. al. Malczewskiego 
24, Radom: konsultant w centrum kon-
taktu z klientem, młodszy specjalista ds. 
obsługi pacjentów, specjalista ds. finan-
sowo – księgowych. 

Precision Machine Parts Poland,  
ul. Warsztatowa 19A, Radom: frezer CNC, 
spawacz, magazynier, zaopatrzeniowiec, 
stażysta/student. 
 

TECHMATIK S.A ul. Żółkiewskiego 13/133, 
Radom: technolog procesu produkcji, 
ślusarz spawacz, specjalista konstruktor 
maszyn, młodszy księgowy, pracownik 
magazynu, kontroler jakości, operator 
wypalarki laserowej, operator wypalarki 
gazowej., montażysta maszyn i urządzeń, 
specjalista ds. serwisu, operator maszyny 
cnc, hartownia pracownik obróbki cieplnej, 
elektromechanik montaż szaf sterowni-
czych. 

 

OPTIMA RECYKLING, ul. Wschodnia 37, 
Szydłowiec: mechanik maszyn i urzą-
dzeń, operator ładowarki, operator wóz-
ka jezdniowego, operator linii granulacji. 

 

Imperial Tobacco Polska Manufacturing, 
ul. Tytoniowa 2/6, Radom: mechanik 
maszyn na produkcji, stażysta w Dziale 
Księgowości, stażysta w Dziale Planowane-
go Utrzymania Ruchu, stażysta w Dziale 
HR. 
 

MESKO-ROL, ul. I. Mościckiego 51, Skar-
żysko Kami.: operator maszyn, ustawiacz 
pras, tokarz/ frezer, technolog 
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego  
ul. Paderewskiego 55, Kielce: księgowa, 
pracownik ogólnobudowlany, pracownik 
do elewacji lekkiej, pomocnik budowlany, 
murarz (Kielce), tynkarz, cieśla, kierowca 
kat. C, magazynier, murarz (Suchedniów), 
monter instalacji elektrycznych. 
 

Zakład Materiałów Budowlanych  
S. Wasik, Krogulcza Sucha 56, Krogulcza 
Sucha: kierowca kat. C, kierowca kat. C+E, 
dozorca, pracownik fizyczny – betoniarz. 
 

ROBOPLAST, ul Samorządowa 12, Ra-
dom: mechanik i konserwator maszyn. 
 

M. Janiszek i Wspólnicy Sp. Jawna MAR-
ROM, Dobrut 18B, Orońsko: kierowca 
samochodu dostawczego do 3,5 t, kierow-
ca autocysterny, sprzedawca na stacji paliw, 
kelner, kucharz, pracownik gospodarczy. 
 

Toolmex Truck Sp. z o.o. Metalowa 7B, Szy-
dłowiec: elektromechanik, mechanik pojazdo-
wy, specjalista ds. gospodarki magazynowej, 
elektronik pojazdowy, doradca techniczny 
klienta, specjalista ds. logistyki, technolog, 
specjalista do spraw zarządzania produkcją, 
szef  oddziału na Ukrainie. 
 

Ever Cleaning Sp. z o.o. ul. Arkuszowa 39, 
Warszawa: pracownik serwisu sprzątającego. 
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Od wczesnego rana 2 maja 2018 roku 
Rynek Wielki tętnił życiem. Duża scena 
przykuwała uwagę przechodniów, zapo-
wiadając niebagatelne wydarzenie mu-
zyczne, lokalni artyści prezentowali swo-
je prace, kolorowe stragany oferowały 
cuda, cudeńka. Nie brakowało również 
smakołyków, zarówno tradycyjnych, jak  
i bardziej osobliwych przywiezionych do 
Szydłowca specjalnie na „Zygmunty”. 
Zakład fotograficzny FOTO – SZYK wyko-
nywał bezpłatne sesje zdjęciowe,  
a Młodzieżowa Rada Miejska malowała 
buzie dzieciom. 
Od przedpołudnia rozbrzmiewała rado-
sna muzyka. Na scenie swoje wokalne 
talenty prezentowała młodzież z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szydłow-
cu. W południe w szydłowieckiej farze 
odprawiona została suma  poprzedzona 
uroczystą procesją, w której licznie 
uczestniczyli mieszkańcy, samorządowcy 
i przybyli goście. Po Eucharystii nad mia-
stem rozległy się dźwięki hejnału  
Szydłowca, odegranego z ratuszowej 
wieży przez trębaczy z Miejskiej Orkie-
stry Dętej. Tym sygnałem oficjalnie roz-
poczęły się XVI Szydłowieckie Zygmunty. 
Zgromadzonych na Rynku Wielkim przy-
witał Burmistrz Artur Ludew, który życzył 
wszystkim, aby ten czas wspólnego świę-
towania był wyjątkowo dobry. Pozdro-
wienia od Wojewody Mazowieckiego 
przekazał Krzysztof Murawski – kierow-
nik delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Radomiu. Głos zabrał 
także Jan Klamczyński – wójt Szydłowa, 
który podziękował za zaproszenie, po-
gratulował miastu wielu pozytywnych 
zmian i podziękował za udaną współpra-
cę Szydłowca i Szydłowa. 
Wyjątkowym momentem tegorocznych 
Zygmuntów było wspólne odśpiewanie 
Hymnu Narodowego – BIAŁO-CZERWONI 
w 100 – lecie Odzyskania Niepodległości. 
Flagi, które zostały wręczone mieszkań-
com, podkreślały narodowy charakter 
wydarzenia, do nieba wypuszczono białe 
i czerwone balony. 

Zgodnie ze zwyczajem wykonane zostało wspólne zdjęcie panów o imieniu  
Zygmunt i samorządowców. W tym roku swoje imieniny na dniach miasta  
świętowali: Zygmunt Sabat ze Skarżyska-Kamiennej, Zygmunt Matla z Sadku,  
Zygmunt Żurawski z Chlewisk, Zygmunt Stefański z Szydłowca, Zygmunt Janka  
ze Zdziechowa, Zygmunt Dulęba z Szydłowca, Zygmunt Karpeta z Szydłowca,  
Zygmunt Zawisza z Szydłowca, Zygmunt Majewski z Radomia, Zygmunt Herka  
z Szydłowca, Zygmunt Sokołowski z Szydłowca, Zygmunt Śliwa z Szydłowca,  
Zygmunt Stępień z Radomia, Zygmunt Bilski ze Skarżyska-Kamiennej.  

XVI Szydłowieckie Zygmunty za nami. Tegoroczne dni miasta to był wyjątkowo dobry czas, w którym Szydłowiec 
odwiedziło wielu gości, koncerty zgromadziły bardzo liczną publiczność, oferta wystawców i odpustowych  
kramów cieszyła zarówno dzieci, jak i dorosłych, a do nieba poleciały białe i czerwone balony dla uczczenia  
Niepodległej. 

Tego dnia muzyka była nieodłącznym 
towarzyszem. Na scenie pięknie zapre-
zentowały się również uczennice z PSP 
nr 2 wspólnie z nauczycielką muzyki. 
2 maja odbył się także V Bieg Zygmun-
tów dla Niepodległej. 
Koncertowy wieczór rozpoczął się od 
występu lubianego przez szydłowiec-
ką publiczność młodego, utalentowa-
nego z nietuzinkowym poczuciem 
humoru Tomasza Kraski. Wykonał on 
znane przeboje w swojej aranżacji,  
a także utwory autorskie sowicie 
nagrodzone brawami. Występ Tom-
ka, to był doskonały prognostyk na 
dalszą część wieczoru, kiedy to na 
scenie powitaliśmy Letter Hand.  

Zespół ten, w składzie, którego są m.in. 
muzycy z Szydłowca, debiutował na 
Zygmuntach i trzeba przyznać, że był 
to debiut bardzo udany. Energetyczne 
dźwięki gitar i mocne rockowe bity 
zostały owacyjnie przyjęte przez pu-
bliczność. Gwiazdy tegorocznych  
Zygmuntów nie trzeba przedstawiać.  
Zespół IRA jak zawsze stanął na wyso-
kości zadania dając koncert, którego 
„może nam pozazdrościć świat”. Było 
wesoło i nostalgicznie, były najnowsze 
przeboje oraz takie, które rozgrzewają 
publiczność od wielu, wielu lat, no  
i oczywiście były bisy. Udany koncert 
IRY to nie koniec Szydłowieckich  
Zygmuntów. 
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Trzeciomajowe popołudnie w Szydłowcu 
również było koncertowe. Muzyczne spo-
tkanie rozpoczęło się od występu Miej-
skiej Orkiestry Dętej pod batutą Henryka 
Kapturskiego. Muzycy zagrali z dedykacją 
dla mieszkańców po raz kolejny udowad-
niając, że, „jest w orkiestrach dętych jakaś 
siła”.  
Na scenie z kabaretowym programem 
wystąpił zespół Fantazja, którego człon-
kowie pomimo wieloletniego doświad-
czenia życiowego wciąż tryskają pozytyw-
ną energią. Publiczność miała również 
okazję przekonać się o niebagatelnych 
talentach wokalnych laureatów Sceny 
Zamek dla Każdego, wystąpiły: Zuzanna 
Nowakowska, Aleksandra Wnuczek,  
Wiktoria Witkowska, Natalia Sitkowska  
i Justyna Rochniak. 
3 maja zaśpiewały także Natalia Bielecka, 
Anna Bębenek i Zuzanna Gadowska, któ-
rej towarzyszył Wiktor Michalczyk. 
Dziewczyny swoimi występami potwier-
dziły, że scena jest ich przeznaczeniem, a 
wiele muzycznych sukcesów będących 
ich udziałem to nie jest przypadek. Tego 
dnia MRM również oferowała bezpłatne 
malowanie twarzy najmłodszym, do cze-
go nie trzeba było specjalnie zachęcać. 

Wydarzenie współorganizowane było  
z  Samorządem Województwa Mazowieckiego. 
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Obchody w Szydłowcu rozpoczęły się 
na Rynku Wielkim. Mieszkańcy i za-
proszeni goście przy akompaniamen-
cie Miejskiej Orkiestry Dętej i przy 
asyście pocztów sztandarowych, 
uczcili kolejną rocznicę uchwalenia 
pierwszej polskiej konstytucji.  
Przybyłych przywitała dyrektor SCK - 
Zamek Małgorzata Bernatek, która 
poprosiła orkiestrę o odegranie Ma-
zurka Dąbrowskiego.  
Następnie głos zabrał Burmistrz  

228 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

Szydłowca Artur Ludew, który przypo-
mniał tło historyczne wydarzeń 
sprzed dwustu dwudziestu siedmiu 
laty. Powiedział także: „Dzisiaj groma-
dzimy się pod pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki, obrońcy Konstytucji, żeby 
pamiętać i czuć dumę z naszej ojczy-
zny, z dokonań naszych przodków 
oraz z ich dążenia do niezależności  
i niepodległości.” 
Następnie delegacje złożyły pod po-
mnikiem Tadeusza Kościuszki biało  
 

– czerwone wiązanki kwiatów. Uroczy-
stości zakończyły się mszą św. odpra-
wioną w intencji Ojczyzny w szydło-
wieckiej farze. Podniosłego charakteru 
Eucharystii nadały zgromadzone wokół 
ołtarza poczty sztandarowe oraz opra-
wa muzyczna, którą zapewniła Miejska 
Orkiestra Dęta pod batutą Henryka 
Kapturskiego. 
Biało-czerwone kotyliony przygotowa-
ły dla uczestników uroczystości 
„Szydłowieckie Pasjonatki”. 

Dwieście dwadzieścia siedem lat temu Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił pierwszą w Europie,  
a drugą na świecie Konstytucję, łączącą chrześcijańskie tradycje z myślą oświeceniową. Ustawa z 3 maja 1791 
roku miała pomóc w zbudowaniu nowoczesnego, silnego i stabilnego państwa. W rocznicę tego wydarzenia  
w całym kraju odbywały się uroczystości patriotyczne.  

    Majowe atrakcje na zamku 

20 maja odbyły się na wyspie zamkowej 
II Szydłowieckie Spotkania z Historią. 
Przedstawiona została wystawa broni  
i sprzętu z Muzeum Orła Białego, a także 
zaprezentowały się grupy rekonstrukcyj-
ne z różnych stron Polski przedstawiające 
wojsko w różnych okresach dziejowych. 
Podczas tego wydarzenia zaprezentowały 
się grupy rekonstrukcyjne przedstawiają-
ce postaci z najważniejszych wydarzeń 
historycznych XX wieku. Rekonstruktorzy 
wystawili na wyspie zamkowej ekspozy-
cję uzbrojenia, umundurowania oraz 
przedmiotów z okresu I i II wojny świato-
wej oraz wojny w Wietnamie. W związku 
ze zbliżającymi się obchodami 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę, 
na zamku nie mogło zabraknąć żołnierzy 
Legionów Piłsudskiego, jak również  

19 maja odbyła się Międzynarodo-
wa Noc Muzeów, zorganizowana 
przez Muzeum Ludowych Instru-
mentów Muzycznych. Wieczór 
rozpoczął koncert Warsaw Game-
lan Group - zespołu prezentującego 
tradycyjną muzykę Indonezji. Dru-
gim punktem programu było zwie-
dzanie ekspozycji czasowej „Ludowe 
stradivariusy”. Ostatnią atrakcją 
była projekcja filmu „KapelMistrze”.  

żołnierzy z Bitwy Warszawskiej, których 
przedstawiła Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej 4 Pułku Piechoty Legionów  
z Kielc. Można też było zobaczyć żołnie-
rzy polskich z kampanii wrześniowej 
wraz z uzbrojeniem.  Podczas wydarze-
nia można było dotknąć eksponatów, 
nie zabrakło też wystrzałów z przezna-
czonej do celów rekonstrukcyjnych broni 
oraz działa armatniego.  
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W Szydłowcu uczczono pamięć Polaków zamordowanych w Lesie Katyńskim. W 78 rocznicę masowej egzekucji 
elit polskiej inteligencji na ziemiach wschodnich zorganizowano patriotyczną uroczystość poświęconą tym tragicz-
nym kartom naszej historii. 

Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej Cezary Wanat, dyrekto-
rzy placówek oświatowych gminy 
Szydłowiec, delegacja Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Zawo-
dowego w Szydłowcu.  
Burmistrz Artur Ludew przypo-
mniał tło historyczne wydarzeń 
sprzed 78 laty i podkreślił, jak  
ważne jest zachowanie pamięci  
o ofiarach zbrodni katyńskiej,  
którzy zginęli wyłącznie z powodu 
polskości. Druga część uroczysto-
ści odbyła się w PSP nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi, gdzie ucznio-
wie kl. Va i chór szkolny zaprezen-
towali wzruszający montaż słowno  
– muzyczny pt. „Katyń – Prawda  
i Pamięć”.  
Podczas uroczystości odbyło się 
także wręczenie nagród laure-
atom szkolnego konkursu pla-
stycznego na najciekawszy plakat 
upamiętniający 78 rocznicę zbrod-
ni katyńskiej. Podczas spotkania 
uhonorowano także laureatów  
X Powiatowego Konkursu Mate-
matycznego, który odbył się pod 
patronatem Starosty Szydłowiec-
kiego i Burmistrza Szydłowca. 
 
  

W szydłowieckiej farze została  
odprawiona msza święta w intencji 
ofiar zamordowanych w lesie ka-
tyńskim. Po eucharystii przemasze-
rowano do Parku Niepodległości. 
Tam zgromadzonych powitał Ro-
bert Górlicki – wicedyrektor PSP nr 
1 w Szydłowcu. Po odśpiewaniu 
Hymnu Narodowego delegacje 
kombatantów, uczniów, służb 
mundurowych oraz samorządow-
ców złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
przy pomniku upamiętniającym 
zbrodnię na polskich oficerach. 

Przy dźwiękach werbla biało – czer-
wone wiązanki składali: Związek 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, Burmistrz Szydłowca 
Artur Ludew, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Józef Jarosiński  
i Marek Plewa, Radna Anna Majstrak 
i ks. Michał Faryna, Wicestarosta 
Powiatu Szydłowieckiego Adam  
Włoskiewicz i Radni Powiatu Raj-
mund Mamla, Cezary Sierawski,  
Robert Górlicki, Komendant Powia-
towy Policji Jacek Różalski i Naczel-
nik Wydziału Operacyjnego Komendy  
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Stowarzyszenie Emerytów "Spokojna Jesień Życia" 
zorganizowało piknik „Spotkanie pokoleń z Niepodle-
głą” - seniorzy dla miasta. Impreza odbyła się  20 maja 
na Rynku Wielkim w Szydłowcu. Zaśpiewały: Zespół 
"Fantazja" z Szydłowca, Zespół "Sąsiadeczki" z Chustek, 
"Kumosie" z Sadku, Państwo Gawędowie z Wysokiej, 
"Niezapominajki" ze Zbijowa Dużego, "Grzybowianki"  
z Grzybowej Góry, "Perły z Lamusa" ze Skarżyska - Kam, 
"Gąsawianki", "Zdziechowianki", "Wolanki", 
"Mirowianki", "Zespół Rodzinny z Korzyc". Po występach 
organizatorzy zaprosili na zabawę taneczną. 

20 maja na Rynku Wielkim w Szydłowcu można było  
zobaczyć stare, oryginalne, ale doskonale utrzymane  
samochody. Nasze miasto było jednym z miejsc postoju  
XV Rajdu Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Par-
tyzanckiej organizowanego przez Automobilklub Kielecki 
Koło w Kazimierzy Wielkiej i Starostwo Powiatowe  
w Kazimierzy Wielkiej. Na Rynku odbyła się  prezentacja 
pojazdów uczestników Rajdu.  

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 
w kościele pw. św. Mikołaja, której 
przewodniczył Opat Eugeniusz Augu-
styn z Opactwa Cystersów w Wą-
chocku. W Eucharystii tłumnie 
uczestniczyli parafianie, a także przy-
byli goście. Podniosłości nabożeń-
stwu dodały poczty sztandarowe  
i Miejska Orkiestra Dęta. Aby uczcić 
100 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości na placu kościelnym 
posadzono „Dąb Niepodległości”. Po 
okolicznościowych przemówieniach 
na plenerowej scenie zagościła mu-
zyka. Wystąpiły lokalne zespoły:  
Zaborowianki, Zdziechowianki, Sąsia-
deczki, Gawędowie, Ostałki. Koncer-
towała młodzież działająca przy pa-
rafii oraz Miejska Orkiestra Dęta. 
Wspólne świętowanie zakończył 
występ radomskiego zespołu złożo-
nego z księży „Jak najbardziej”.  
Organizatorami uroczystości byli: 
Proboszcz Parafii św. Mikołaja ks. 
Arkadiusz Bieniek oraz Burmistrz  
Szydłowca Artur Ludew. 

Ku czci św. Izydora 
10 maja w Wysokiej odbył się odpust parafialny ku czci Izydora w Wysokiej  
w 100 -lecie Niepodległości. Wspólna modlitwa, uroczystości patriotyczne, wy-
stępy artystyczne i piknik rodzinny, złożyły się na piękne wydarzenie. 

 Majowe atrakcje na Rynku 

Wystawa zabytkowych samochodów  

Piknik seniorów na Rynku 
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10 maja 2018 roku w PSP nr 1 im. Jana 
III Sobieskiego w Szydłowcu, w budyn-
ku przy ul. Folwarcznej, rozpoczęła się 
XV edycja cyklicznego konkursu regio-
nalnego, adresowanego do uczniów 
gimnazjów i szkół średnich powiatu 
szydłowieckiego - w tym roku pod 
zmodyfikowaną  nazwą - „Wędrówki 
regionalne po Ziemi Szydłowieckiej  
w 100-lecie Niepodległości”.  
W konkursowe szranki stanęło sześć 
trzyosobowych drużyn: gimnazjaliści z 
PSP nr 1 i PSP nr 2 w Szydłowcu, z PSP 
w Orońsku, z PG w Mirowie, a także 
dwa zespoły licealistów: z ZSO im.  
H. Sienkiewicza w Szydłowcu i z ZS im. 
KOP w Szydłowcu.  
Konkurs składał się z dwóch części,  
z których pierwsza polegała na pre-
zentacji znanej postaci XX-lecia mię-
dzywojennego (np. polityk, aktor, 
pisarz, muzyk, malarz) w formie prze-
brania jednego z członków drużyny za 
wybraną osobistość oraz gawędy, 
inscenizacji itp. Przed jurorami i zgro-
madzoną publicznością przesunęły się 
barwne i znane postacie II Rzeczpo-
spolitej: Józef Piłsudski, Bolesław 
Wieniawa Długoszowski, Adolf 
Dymsza, Eugeniusz Bodo, Julian  
Tuwim, ale również jedna z opowieści 
dotyczyła pani Zofii Stachowskiej. 
Wszystkie drużyny wykazały się kre-
atywnością i niewątpliwą wiedzą  
o prezentowanych postaciach, sku-
piając się – zgodnie z regulaminem  

– na mniej znanych aspektach biogra-
fii, anegdotach i ciekawostkach. Kolej-
na konkurencja sprawdzała wiedzę 
drużyn na temat historii Ziemi Szydło-
wieckiej w latach 1795-1939, dziejów 
Polaków w okresie walk o niepodle-
głość, ze szczególnym uwzględnie-
niem bohaterów tych wydarzeń i ich 
związków z Ziemią Szydłowiecką. Zło-
żony z 25 pytań quiz Bohaterowie 
walk o niepodległość na Ziemi Szydło-
wieckiej zawodnicy rozwiązywali na 
kartach odpowiedzi.  
Ostateczne wyniki przedstawiła pani 
dyrektor Zespołu  Edukacji i Finansów 
i Oświaty Aneta Furmańska, która 
pogratulowała wszystkim uczestnikom 
wiedzy oraz umiejętności. Konkurs 
wygrali uczniowie ZSO im. H. Sienkiewi-
cza, drugie miejsce zajęli uczniowie PSP 
nr 2 w Szydłowcu, trzecie – drużyna  
z ZS im. KOP w Szydłowcu, czwarte 
zespół PG w Mirowie. Laureaci otrzy-
mali nagrody ufundowane przez Staro-
stę Szydłowieckiego Włodzimierza  
Górlickiego, Burmistrza Szydłowca  
Artura Ludwa, Agnieszkę Górską - rad-
ną Sejmiku woj. mazowieckiego oraz 
Annę Majstrak - przewodniczącą Komi-
sji Oświaty Rady Miejskiej; pozostali 
uczestnicy otrzymali nagrody pociesze-
nia ufundowane przez Radę Rodziców 
przy PSP nr 1 w Szydłowcu. Organizato-
rami konkursu byli nauczyciele PSP nr 1 
w Szydłowcu: Marzena Pielas, Małgo-
rzata Piwowarczyk i Robert Górlicki. 

„Wędrówki regionalne po Ziemi Szydłowieckiej  
w 100-lecie Niepodległości” 

Laureatki konkursu  
plastycznego  

 

Patrycja Głowacka z klasy IV Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Kusocińskiego w Sadku, 
odniosła duży sukces w konkursie 
plastycznym „Las wokół nas – 100 
lat rósł” organizowanym przez Nad-
leśnictwo Marcule koło Iłży. Patry-
cja zajęła I miejsce i wygrała rower. 
Druga uczennica PSP w Sadku Nata-
lia Gos z klasy II, w tym samym kon-
kursie została wyróżniona i w na-
grodę otrzymała plecak. Opieku-
nem dziewczynek i koordynatorem 
konkursu na terenie szkoły była 
pani Sylwia Sodel.  

Ponad 34 tys. na zakup  
książek do szkolnych bibliotek 

W ramach programu wieloletniego 
– „Narodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa” gmina Szydłowiec 
otrzyma wsparcie finansowe  
w wysokości 34. 480,00 zł. 
 Dzięki złożonemu przez gminę Szydło-
wiec wnioskowi, poszerzona zostanie 
oferta książek szkolnych i nowości 
wydawniczych w bibliotekach szydło-
wieckich szkół podstawowych.  
Program ma na celu rozwijanie zainte-
resowań uczniów poprzez promocję  
i wspieranie czytelnictwa wśród dzie-
ci i młodzieży. 
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GALA KONKURSU HISTORYCZNEGO PATRIA NOSTRA 

20 lutego 2018 roku uczniowie 
klasy 3a gimnazjum Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 
Pawła II w Szydłowcu: Mateusz 
Grzmil, Mateusz Najman i Tuszyń-
ski Szymon, uczestniczyli w gali 
finałowej konkursu historycznego 
Patria Nostra. Uroczyste zakończe-
nie konkursu miało miejsce w sie-
dzibie Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego w Warszawie. 
Celem konkursu było propagowa-
nie historii naszego kraju. Każdy, 
trzyosobowy zespół, miał do wy-
konania animację komputerową 
dotyczącą wydarzenia z historii 

Polski. Tematem pracy uczniów PSP nr 
2 była pierwsza eksperymentalna  
audycja, która miała miejsce 5 paź-
dziernika 1938 roku. W nagrodę człon-
kowie zespołu otrzymali dyplomy, 
książki i gry o tematyce historycznej.  
Opiekunem drużyny była nauczycielka 
historii Jadwiga Sochacka, a praca  
powstała dzięki dużej pomocy i zaan-
gażowaniu nauczycielki informatyki 
Anny Tokarskiej. 
Udział drużyny w Gali Finałowej możli-
wy był dzięki pomocy Burmistrza  
Szydłowca Artura Ludwa, który udo-
stępnił busa Urzędu Miejskiego. 

Wspaniała scenografia, pomysło-
we kostiumy, świetne kreacje ak-
torskie, a do tego wpadające w 
ucho piosenki. O te wszystkie ele-
menty przedstawienia pod tytu-
łem "Kot w butach" zadbali na-
uczyciele z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Szydłowcu". Wystawili 
dla przedszkolaków sztukę, którą 
mali widzowie śledzili z zapartym 
tchem. oglądać teatrzyk przygoto-
wany przez nauczycieli specjalnie 
dla dzieci.  

Nauczyciele wystawili  
„Kota w butach” 

24 kwietnia br. w Starostwie Powia-
towym w Szydłowcu odbył się po 
raz XVI Powiatowy Konkurs Orto-
graficzny pt. „Wolność przez wielkie 
W” upamiętniający 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Konkurs został zorganizowa-
ny przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w Szydłowcu.  
W eliminacjach powiatowych brali 
udział uczniowie szkół podstawo-
wych z oddziałami gimnazjalnymi, 
szkół gimnazjalnych oraz szkół po-
nadpodstawowych. Laureatami XVI 
Konkursu Ortograficznego zostali 
uczniowie  Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Jana Pawła II: 
Dominika Jankowska (I miejsce)  
z klasy 7a w kategorii uczniów szkół 
podstawowych klas VI-VII oraz 
Maja Gawęda (I miejsce) z klasy 3s 
w kategorii szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych.  
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INFORMACJE 

Ruszył program teleopieki dla seniorów 

program teleopieki „Alarm dla  
życia” jest systemem ostrzegawczo 
– ratunkowym, który jest aktywowa-
ny w razie powstania zagrożenia lub 
ryzyka zagrożenia. Usługa teleopieki 
domowej polega na elektronicznym 
całodobowym monitoringu i wzywa-
niu natychmiastowej pomocy  
w przypadku zagrożenia życia, zdro-
wia lub bezpieczeństwa osób star-
szych w miejscu ich zamieszkania. 
Docelowo pilotażem objętych zosta-
nie 30 osób. Beneficjenci nie pono-
szą opłat za korzystanie z programu. 
Gwarantuje on bezpłatne dostarcza-
nie, instalację oraz użytkowanie  
systemu teleopieki.  
Każdy senior objęty programem 
otrzyma bransoletkę z tzw. przyci-
skiem życia. Wystarczy jedno naci-
śnięcie przycisku na nadajniku  
noszonym przez starszą osobę, 
by wezwać  pomoc. System oparty 
jest o działanie współpracujących ze 
sobą elementów. Pierwszy z nich 
to telefon komórkowy lub  stacjo-
narny oraz załączony do nich przy-
cisk SOS. W celu wezwania pomocy 
osoba potrzebująca naciska przycisk 
SOS, za pomocą którego nawiązuje 
połączenie z Centrum Telemedycz-
nym. Następnie całodobowe  

Centrum Telemedyczne dzięki 
zgromadzonym wcześniej informa-
cjom identyfikuje wzywającego 
pomocy, nie prosząc go o podanie 
swojego nazwiska czy adresu za-
mieszkania. Ostatnim elementem 
systemu jest operator dyżurujący 
w  Centrum Telemedycznym odbie-
rający zgłoszenie. Operator ten 
widząc wszystkie informacje 
o osobie, która uruchomiła alarm, 
decyduje o wdrożeniu właściwej 
procedury. W razie konieczności, 
czyli zagrożenia życia, zdrowia lub 
bezpieczeństwa powiadamia służby 
ratunkowe, skracając ich czas  
dotarcia. 
Wdrażaniem systemu i podłącze-
niem urządzeń zajmować się bę-
dzie Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Szydłowcu.  
Istnieje jeszcze możliwość złoże-
nia wniosku na świadczenie usłu-
gi teleopieki „Alarm dla życia”. 
Osoby zainteresowane zainstalo-
waniem w  ich domach telefonu  
z funkcją teleopieki mogą kontak-
tować się z pracownikami MOPS 
w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2  
w pok. nr 5 lub dzwoniąc pod nr 
telefonu 48 617 64 84. 
 

W dniu 23 maja br. odbyło się spotka-
nie organizacyjne z udziałem  Burmi-
strza Szydłowca, dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szy-
dłowcu, przedstawicieli operatora 
systemu - firmy MDT Medical, pra-
cowników Ośrodka oraz beneficjen-
tów zakwalifikowanych do programu. 
Tematem spotkania było funkcjono-
wanie usługi, aktywacja techniczna  
i bezpośrednia obsługa urządzeń. 
Podpisano również umowę na świad-
czenie usługi teleopieki, która będzie 
realizowana do końca 2018 roku  
z możliwością przedłużenia. Za inicja-
tywą uruchomienia systemu wzywa-
nia natychmiastowej pomocy w na-
głych wypadkach stoi Burmistrz Szy-
dłowca, który z pomocą MOPS w Szy-
dłowcu podjął działania będące uzu-
pełnieniem zadań realizowanych 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej na 
rzecz osób starszych.  
Program został skierowany do osób, 
które ukończyły 65 lat, zamieszkują 
na terenie Gminy Szydłowiec, a mie-
sięczny dochód na osobę nie przekro-
czył 1902 zł. Warunkiem koniecznym 
dla klienta było również posiadanie 
stacjonarnego lub komórkowego abo-
namentu telefonicznego. Pilotażowy  

„Alarm dla życia” to pilotażowy program teleopieki wykorzystujący nowoczesne rozwiązania w zakresie  
poprawy opieki nad osobami starszymi w środowisku ich zamieszkania.  
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W kwietniu 2018 roku MOPS  
w Szydłowcu uzyskał środki finan-
sowe na realizację Programu 
„Usługi opiekuńcze 75+”. 
Tutejszy ośrodek skorzystał z moż-
liwości i złożył wniosek na Program 
”Usługi opiekuńcze 75+”, który 
ogłosiło Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej. Jego 
celem jest finansowe wsparcie 
gmin w realizacji zadania własnego 
tj. świadczenia usług opiekuńczych,  
w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamiesz-
kania. Usługi opiekuńcze są formą 
pomocy dla osób, które z różnych 
przyczyn (wiek, choroba, niepełno-
sprawność) nie radzą sobie 
 w codziennym życiu i wymagają  
w tym zakresie pomocy osób dru-
gich. Program ten jest elementem  
polityki  senioralnej i odpowiedzią na 
wyzwania, jakie stawiają przed Pol-
ską zachodzące procesy demogra-
ficzne. Gmina Szydłowiec przystąpiła 
do tego programu i aplikowała  
o środki finansowe na zwiększenie 
dostępności do usług opiekuńczych 
poprzez skierowanie oferty pomoco-
wej do większej liczby seniorów,  
a także o zwiększenie ilości godzin 
usług u osób już z nich korzystają-
cych oraz zatrudnienie dodatkowej 
kadry, która ma realizować usługi 
opiekuńcze.  
Aktualnie prowadzone są działania w 
kierunku pozyskania nowych odbior-
ców usług i rozszerzenia pomocy dla 
osób już z nich korzystających. 

Artykuły spożywcze dla potrzebujących  
Szydłowieckie Stowarzyszenie  
Pomocy Osobom Najuboższym we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Szydłowcu 
zakończyło realizację działań 
w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 
współfinansowanego z  Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym w Podprogra-
mie 2017.  Zadania z zakresu dys-
trybucji artykułów spożywczych dla 
osób najbardziej potrzebujących 
były wykonywane zgodnie z umo-
wą zawartą w listopadzie 2017 roku 
ze Związkiem Stowarzyszeń Ra-
domskim Bankiem Żywności.  
Pomoc w ramach POPŻ kierowana 
była do tych osób i rodzin, które  
z powodu niskich dochodów nie 
mogą zapewnić sobie czy rodzinie 
odpowiednich produktów żywno-
ściowych. Żywność przekazywano 
nieodpłatnie osobom spełniającym 
kryteria kwalifikowalności do statu-
su osoby najbardziej potrzebującej, 
tj. osobom i rodzinom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej 
(określonej przesłankami art.  
7 ustawy o pomocy społecznej), 
których dochód nie przekraczał 200 
% kryterium dochodowego upraw-
niającego do korzystania z pomocy 
społecznej. Kwalifikację osób i ro-
dzin przeprowadził Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Szydłowcu, 
który wydał wszystkim uprawnio-
nym skierowania do otrzymania 

pomocy żywnościowej. Dystrybucja 
żywności odbyła się w 5 transzach  
w specjalnie do tego celu przeznaczo-
nym pomieszczeniu użyczonym przez 
Burmistrza Szydłowca. 
W ramach Programu w okresie od 
listopada 2017 roku do maja 2018 
roku rozdysponowano łącznie 
46 233,00 kg żywności o wartości 
226 795,37 zł dla 900 osób w 377 
rodzinach, którym wydano 4500 pa-
czek. Dostępne były następujące ar-
tykuły spożywcze: groszek z mar-
chewką, fasola biała, koncentrat po-
midorowy, buraczki wiórki, powidła 
śliwkowe, makaron jajeczny, maka-
ron kukurydziany bezglutenowy, ryż 
biały, kasza gryczana, herbatniki ma-
ślane, mleko UHT, ser podpuszczko-
wy dojrzewający, gulasz wieprzowy z 
warzywami, szynka drobiowa, szynka 
wieprzowa, pasztet wieprzowy, filet  
z makreli w oleju, cukier biały, olej 
rzepakowy, kabanosy wieprzowe, 
miód nektarowy wielokwiatowy.  
W ramach działań towarzyszących  
z zakresu włączenia społecznego  
i edukacji żywieniowej PO PŻ odbyły 
się również warsztaty ekonomiczno  
– żywieniowe na temat gospodaro-
wania budżetem domowym, przygo-
towywania zbilansowanych posiłków, 
zdrowego odżywiania i niemarnowa-
nia żywności. Warsztaty zorganizo-
wano w dwóch terminach: w marcu  
i w kwietniu 2018 roku, uczestniczyło 
w nich łącznie 80 osób zakwalifikowa-
nych do Programu. 



Od kwietnia do czerwca 2018r. 
OECD prowadzi badania na terenie 
Szydłowca odnośnie oddziaływania 
Muzeum Ludowych Instrumentów 
Muzycznych na rozwój społeczny. 
Organizacja współpracy gospodar-
czej i rozwoju (OECD) zainicjowała 
międzynarodowy projekt badawczy 
pt. „Culture and local deve-
lopment. Maximising the impact. 
Towards the OECD guide for local-
governments, communities and 
museums”. Inicjatywa ta opierając 
się na pilotażowych badaniach  
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Od 2010 roku nowelizacją ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
powołane zostały tzw. zespoły interdy-
scyplinarne. Do zadań zespołu należy 
m.in. diagnozowanie problemu przemo-
cy w rodzinie oraz podejmowanie dzia-
łań zapobiegającym patologicznym za-
chowaniom w środowiskach zagrożo-
nych przemocą. Zespół opracowuje  
i realizuje indywidualne plany pomocy,  
a także inicjuje działania w stosunku do 
osób stosujących przemoc, a następnie 
monitoruje sytuację w tych rodzinach. 
Obsługę organizacyjną zespołu interdy-
scyplinarnego zapewnia ośrodek pomo-
cy społecznej, posiedzenia odbywają się 
w zależności od potrzeb, jednak nie  

rzadziej niż raz na trzy miesiące.  
W skład zespołu wchodzą przedstawi-
ciele jednostek organizacyjnych pomo-
cy społecznej, komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, policji, 
oświaty, ochrony zdrowia i organizacji 
pozarządowych, kuratorzy sądowi oraz 
przedstawiciele instytucji działających 
na rzecz przeciwdziałania przemocy. 
Podczas spotkania w ratuszu Burmistrz 
Artur Ludew złożył serdeczne podzię-
kowania za dotychczasowy wkład pra-
cy na rzecz drugiego człowieka. Wyraził 
wdzięczność za zaangażowanie na 
rzecz rodzin w naszej gminie i życzył 
wytrwałości w dalszej pracy.  

Obecnie skład Zespołu tworzą: Laurencja Piasecka, Katarzyna Kasprzyk, Magdalena 
Kaminik, Hanna Karpeta, Jolanta Pietras, Krystyna Tarsińska, Rafał Berus, Rafał Wita-
szek, Tomasz Stopa, Tomasz Szczęsny, Magdalena Hebda, Roksana Jóźwik. 

Nowy skład zespołu interdyscyplinarnego 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
uhonorował Brązowym Krzyżem  
Zasługi  panią doktor Barbarę Katarzy-
nę Lańczyk-Wronę. Wręczenia odzna-
czenia w uroczystej oprawie dokonał 
Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazo-
wiecki.  Pani doktor Barbara Katarzyna 
Lanczyk-Wrona otrzymała odznacze-
nie państwowe za wieloletnią pracę 
na rzecz ludzi chorych na cukrzycę. 
Dzięki jej zaangażowaniu w leczenie 
tej choroby w znacznym stopniu 
zmniejszyła się ilość powikłań związa-
nych z cukrzycą wśród chorych. Lokal-
ne środowisko diabetyków jest prze-
konane, że Pani doktor w pełni zasłu-
żyła na takie odznaczenie. Wśród licz-
nie padających gratulacji, były również 
podziękowania i wyrazy uznania od 
Starosty Szydłowieckiego, Przewodni-
czącej Rady Powiatu, Burmistrza Szy-
dłowca i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Życzymy Pani Doktor zdro-
wia, siły i sukcesów w dalszej pracy na 
rzecz diabetyków. 

 Gmina Szydłowiec 
pozyskała wsparcie  
z „Rządowego Pro-
gramu Rozwijania 
Szkolnej Infrastruk-
tury oraz Kompeten-

cji Uczniów i Nauczycieli w Zakresie 
Technologii Informacyjno- komunika-
cyjnych na lata 2017-2019 – pt.  
Aktywna tablica” w ramach naboru 
wniosków w 2018r. Program wdraża-
ny jest przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Pozyskano 28 tys. zł dota-
cji , z przeznaczeniem na zakup tablicy 
interaktywnej dla PSP nr 1 w Szydłow-
cu i PSP nr 2 w Szydłowcu. Pozyskana 
kwota stanowi 80% planowanego 
wydatku, pozostałe 20%, tj. 3,5 tys. zł, 
będzie wkładem własnym organu 
prowadzącego - gminy Szydłowiec . 

w wybranych krajach w Europie 
i w Kanadzie ma na celu stworzenie 
lepszych narzędzi oceny kontekstu  
i charakteru współpracy muzeów  
z otoczeniem społeczno- gospodar-
czym oraz pokazania wieloaspekto-
wego oddziaływania muzeów  
na rozwój lokalny.  W realizację 
projektu włączył się polski komitet 
ICOM oraz 9 wybranych placówek 
muzealnych w całym kraju. Wyniki 
badań zostaną przedstawione  
na konferencji zorganizowanej  
w Polsce w październiku 2018r. 
oraz na międzynarodowej konfe-
rencji OECD w sprawie kultury  
i rozwoju lokalnego w grudniu  
2018r. w Wenecji we  Włoszech. 

Trwają  
badania  

dla Muzeum  

Interaktywne tablice dla szkół 
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W trosce o to, aby mieszkańcy mie-
li możliwość w łatwy i szybki spo-
sób reagować na sytuacje awaryjne 
i kryzysowe decyzją Burmistrza 
Szydłowca został uruchomiony te-
lefon interwencyjny 600-223-615. 
Pod podany numer można zgłaszać 
m.in. awarię sieci wodociągowej, 
ciepłowniczej czy kanalizacyjnej, 
interwencje w zakresie oświetlenia 
ulicznego czy też stanu dróg pu-
blicznych. Pod numer 600-223-615 
można dzwonić codziennie, przez 
całą dobę.  
Przypominamy również, że od mar-
ca mieszkańcy gminy Szydłowiec 
mogą korzystać z alertownika.  
To nowoczesna i darmowa aplika-
cja, która pozwala w łatwy i szybki 
sposób zgłaszać odpowiednim wy-
działom Urzędu Miejskiego swoje 
inicjatywy oraz najbardziej palące 
problemy z naszego bezpośrednie-
go otoczenia, np. uszkodzenia na-
wierzchni dróg, awarie czy dzikie 
wysypiska Każde wysłane przez 
mieszkańca zgłoszenie trafia bez-
pośrednio do jednostki obsługują-
cej dany problem i zostaje przez nią 
rozpatrzone. Mieszkaniec zostaje 
powiadomiony o każdej zmianie 
statusu swojego zgłoszenia. Dzięki 
aplikacji użytkownicy otrzymują 
ostrzeżenia oraz wiadomości doty-
czące wydarzeń sportowych czy 
kulturalnych, informacje o nowych 
inwestycjach. 
Pobierz Aplikację! Wystarczy  
wpisać w przeglądarce interneto-
wej w smartfonie lub tablecie  
adres: alertownik.pl.  

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

W Szydłowcu, przy ul. Piaskowej 29 
działa Tymczasowy Punkt Przetrzy-
mań Psów — to właśnie tu trafiają 
bezdomne zwierzęta, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone  
i nie ma możliwości ustalenia ich wła-
ścicieli. Obecnie w punkcie znajdują 
się 22 psy, które z utęsknieniem  
czekają na nowe domy stałe lub tym-
czasowe.   
Zwierzęta są pod stałą opieką wete-
rynaryjną, są zaszczepione, odroba-
czone i wysterylizowane. Zapraszamy 
wszystkich miłośników zwierząt  
do pomocy przy rozpowszechnianiu  
informacji o pieskach do adopcji,  
szukaniu im domów i wspieraniu wo-
lontariuszy opiekujących się pieskami. 
Każda pomoc jest mile widziana.  
Zachęcamy do zaglądania na stronę  
na facebooku wolontariuszy, którzy 
zajmują się opieką nad pieskami i ich 
wyprowadzaniem - Punkt Przetrzy-
mań Szydłowiec ~psyz ulic naszego 
miasta oraz na stronę prowadzoną 
przez  wolontariuszy:  https:/ bezdom-
n e s z y d l o w i e c . b l o g s p o t . c o m ,  
gdzie znajdują się ogłoszenia adopcyj-
ne.  

Adoptuj psa  
z gminnego punktu! 

Informujemy, że operator oferuje użyczenie pomieszczenia bez opłaty czynszo-
wej, wynajmujący pokrywa jedynie koszty użytkowania (energia elektryczna, 
woda, odpady komunalne). Kontakt pod numerem tel. 607 661 614.  

W kwietniu pracownicy Referatu  
Gospodarki Komunalnej poszerzyli wybieg 
dla piesków. 

Z psami można się spotkać zazwyczaj 
 w każdą  niedzielę o godz. 14. 
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V Bieg Zygmuntów 

W tegorocznej edycji wystartowały 74 
osoby, zawodnicy mieli do pokonania 
5 km. Na liście startowej było wielu 
biegaczy z Szydłowca i okolic, ale i rów-
nież z odległych miejscowości – Łodzi, 
Poznania, Wodzisławia Śląskiego. 
W V Biegu Zygmuntów w kat. OPEN 
mężczyzn pierwsze miejsce zajął Da-
wid Kubiec ze Starachowic, drugie 
Rafał Czarnecki z Bliżyna, trzecie Zbi-
gniew Dulęba ze Skarżyska-Kam. 
Wśród kobiet podium wyglądało  
następująco: pierwsze miejsce zaję-
ła Lidia Czarnecka z Bliżyna, drugie 
Aleksandra Grzybowska z Szydłow-
ca, a trzecie Joanna Kaczmarzyk  
z Makowa. 
Przyznano również nagrody w kate-
goriach wiekowych. 
W kategorii 16-30 lat najlepsi byli: 
Weronika Wątły z Szydłowca i Bar-
tłomiej Bober ze Świerczku. 
W kategorii 31-50 lat – Marzena 
Strzelec z Szydłowca i Rafał Lewo-
cha z Jastrzębia. 
W kategorii 51+ – Agnieszka Bana-
szczyk i Tomasz Orman z Szydłowca. 
W kategorii: najlepszy zawodnik  
z gminy Szydłowiec zwyciężył  
Tomasz Orman. 

2 maja br. odbył się już po raz  
piąty Bieg Zygmuntów.  
Była to jedna z wielu atrakcji  
organizowanych w ramach XVI 
Szydłowieckich Zygmuntów.   
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  Młodzi sportowcy nagrodzeni 

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Akademia 
 Piłkarska Szydłowiec 2-3 czerwca zapraszają  
na Międzynarodowy Turniej Piłkarski połączony  
z piknikiem rodzinnym.  
V edycja  tak jak w latach poprzednich odbędzie się na 
stadionie Szydłowianki. Udział w turnieju wezmą  
22 drużyny z: Polski, Irlandii, Węgier, Rumunii i Słowenii. 
Najmłodsi będą mogli skorzystać pneumatycznych  
zjeżdżalni, malowania twarzy oraz wielu innych atrakcji. 

Zapraszamy na turniej piłkarski  

24 czerwca zapraszamy wszystkich 
miłośników biegania na XXIX edycję 
Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego  
w Sadku. Zapisy prowadzone będą  
w dniu biegu w Publicznej Szkole  

Podstawowej w Sadku - w godz. 11.30 - 12.55 do biegów  
w kategoriach wiekowych, w godz. 11.30 - 15.45 do biegu 
głównego, na 10 km. 
Dla pierwszych 100 osób na mecie organizator zapewnia 
medale, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc (w kategorii 
kobiet i mężczyzn) otrzymają puchary i nagrody pieniężne. 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc  w poszczególnych  
kategoriach wiekowych również otrzymają nagrody.  
Imprezie towarzyszył będzie festyn rodzinny.  

Zapraszamy na Bieg Uliczny w Sadku  

Za wysokie wyniki, osią-
gane w regionalnych, 
ogólnopolskich  zawo-
dach, nagrodę rzeczową 
w postaci tabletu otrzy-
mała także trenująca  
biegi przełajowe 13-
letnia mieszkanka Sad-
ku, Aleksandra Niziołek.  
 

Kyokushin Karate Matsushima Polska "Mushin"  
Honbu Dojo Szydłowiec” 
Burmistrz Artur Ludew przyznał również nagrody  
za wysokie wyniki sportowe w turniejach o randze  
ogólnopolskiej młodym karatekom. Odebrali je  
najmłodsi zawodnicy klubu "Mushin": Alicja Sala (10 
lat),  Kamila Nalberska (14 lat) i Adam Bednarczyk (10 
lat. Młodzi sportowcy otrzymali markowe tablety.  
Za swoją pracę, owocującą tak dużymi sukcesami mło-
dych zawodników nagrodę finansową otrzymał także 
prezes klubu, a zarazem jego instruktor i trener Robert 
Wyciszkiewicz. 
 

 

Klub Sportowy Kick-Boxing "Viktoria" 
Sukcesy w skali ogólnopolskiej  osiągają od dawna kick-
bokserzy z szydłowieckiego  Klubu Sportowego Kick-
Boxingu "Viktoria". Najpierw brązowy, a następnie 
srebrny medal w Mistrzostwach Polski Juniorów zdobył 
18-letni Piotr Wiśnios, podobnie jak Mateusz Rycerski, 
który uzyskał brązowy, a następnie srebrny medal w 
Mistrzostwach Polski Seniorów. Brązowy medal w kate-
gorii seniorów zdobył także Dawid Nitek. Medalistom 
Burmistrz  Artur Ludew przyznał okresowe stypendia 
sportowe. Prezes klubu, a zarazem instruktor Paweł Sur-
dy za pracę, która doprowadziła szydłowieckich zawod-
ników na Mistrzostwa Polski otrzymał od Burmistrza 
nagrodę finansową. 
 

 

 
                          

                        Aleksandra Niziołek 
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Młodzi lekkoatleci z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Szydłowcu po 
zwycięstwach w eliminacjach miej-
sko – gminnych i  Finale powiato-
wym w czwórboju lekkoatletycznym 
wzięli udział w Finale Międzypowia-
towym Ziemi radomskiej.  
Najlepsze zespoły Powiatu szydło-
wieckiego zajęły kolejno miejsca, 
drużyna dziewcząt – 5 miejsce,  
a chłopcy 7.  

Na zaproszenie MRM Suchedniów 
do rozgrywek przystąpiło dziewięcio-
ro młodzieżowych radnych z Szy-
dłowca. Łącznie na parkiecie rywali-
zowało 6 drużyn Młodzieżowych Rad 
z: Suchedniowa, Skarżyska - Kam., 
Radoszyc, Starachowic oraz podwar-
szawskiej gminy Dębe Wielkie. Po 
rozgrywkach grupowych nasza re-
prezentacja w półfinale zmierzyła się 
z ekipą ze Starachowic. Po zaciętym 
pojedynku szydłowiecka młodzie-
żówka awansowała do finału, gdzie 
zmierzyła się z drużyną z Gminy Dę-
be Wielkie.  
Ostatecznie reprezentacja Szydłow-
ca zakończyła zmagania na drugim 
miejscu. To był bardzo udany turniej, 
któremu towarzyszyła cudowna  
atmosfera. Nawiązanie znajomości  
z innymi Radami z pewnością zaowo-
cuje w przyszłości. 

Przedstawiciele MRM Szydłowiec 19 maja brali udział w II Turnieju Młodzieżo-
wych Rad w Siatkówce, który odbył się na hali sportowej w Suchedniowie. 

II Turniej Młodzieżowych Rad w Siatkówce 

Reprezentantki Szydłowca w uni-
hokeju, uczennice Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Jana  
Pawła II w Szydłowcu zajęły 5 miej-
sce w Mazowieckich  Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Płocku.  
Trener drużyny: Robert Wojcie-
szek.  

 Sukces  
w unihokeju 

SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy 

Dobre występy  
młodych lekkoatletów 

Dziewczęta:  Aleksandra Niziołek, Patrycja Krzysztofik, Ina Wesołowska, Wiktoria 
Sułek, Amelia Bauman, Zofia Nowacka, opiekun – Bożena Jasińska, 
Chłopcy: Mateusz Adamczyk, Piotr Sikora, Kacper Kaliszczak, Saymon Cendrowski, 
Kacper Janka, Adrian Gołosz, Kacper Banaszczyk, opiekun – Andrzej Koniarczyk. 

Skład: Agata Niewadzisz, Wiktoria Nowocień, Julia Bialik, Karolina Szymkiewicz, Jakub 
Stankowski, Dawid Szcześniak, Konrad Jóźwik, Albert Siuda, Michał Szymkiewicz.  
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Rocznik 2006 – 1 miejsce Zuzanna Kopycka z PSP nr 2 
rocznik 2006 –  9 miejsce Nadia Trojanowska z PSP nr 1 
rocznik 2006 – 13 miejsce Kacper Majewski z PSP nr 2 
rocznik 2005 –  2 miejsce Aleksandra Niziołek z PSP nr 1 
rocznik 2005 –  12 miejsce Małgorzata Czubak z PSP w Wysokiej 
rocznik 2004 – 14 miejsce Jakub Płowiec z PSP nr 2 
rocznik 2003  – 7 miejsce Jagoda Sasin z PSP nr 2 
rocznik 2002  – 6 miejsce Karina Strzelec z PSP nr 2 
rocznik 2002  – 10 miejsce Patryk Rogala z PSP nr 2 
rocznik 2002 –  9 miejsce Weronika Wątły z PSP nr 1.  

13 kwietnia 2018r. w Jedlińsku 
odbyły się finały międzypowia-
towe Ziemi Radomskiej  
w indywidualnych biegach 
przełajowych szkół podstawo-
wych dziewcząt i chłopców  
w rocznikach 2002 - 2006. 
Udział wzięli udział uczniowie  
szkół gminnych, którzy  
wcześniej zwyciężyli w zawo-
dach powiatowych. Uczniowie 
zajęli wysokie miejsca, które 
tym uczniom dały awans na 
Igrzyska Mazowieckie: 
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Sukces biegaczek  

Dziewięć drużyn, ponad 70 zawodników wzięło udział w X Szydłowieckim Turnie-
ju Piłki Nożnej z okazji 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zawodnicy 
zostali podzieleni na dwie grupy. Po pojedynkach do półfinałów awansowały 
drużyny KAPAFOR, NA MOCY PAKTU, GALACTICOS, KONTRA. 
Zacięte spotkania w półfinale dały awans do finału zespołom KAPAFOR oraz  
GALACTICOS. W meczu o trzecie miejsce KONTRA pokonała NA MOCY PAKTU.  
Natomiast w finale zwycięzca został wyłoniony dopiero po rzutach karnych, gdzie 
lepsi okazali się zawodnicy KAPAFOR. Najlepszym bramkarzem wybrano Patryka 
Czarnotę z KAPAFOR, najlepszym zawodnikiem turnieju został Patryk DUJKA  
z GALACTICOS. Nagrody wyróżnionym zawodnikom i drużynom wręczył  
Burmistrz Artur Ludew. Organizatorem turnieju był Gminny Koordynator Sportu 
Rafał Kiljanek, turniej sędziował Paweł Wieczorek. 

Turniej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

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 Przestrzenne-
go i Inwestycji   
                          48/ 617 86 47 
Referat Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi i Ochrony Środowiska  
                           48/ 617 86 54 
Referat Gospodarki Komunalnej  
                    48/ 617 86 56 
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 

Teleinformator 
Urząd Miejski w Szydłowcu 
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