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Szydłowiec zmienia się i są to zmiany w dobrym kierunku. 
Przed nami realizacja ważnych inwestycji, na które  
czekają mieszkańcy. Dzięki pozyskanej dotacji w 2019r.,  
nad zalewem w Szydłowcu pojawiły się urządzenia  
sportowo - rekreacyjne, skatepark, plac zabaw, siłownia  
plenerowa, boisko do piłki plażowej. W planach jest także 
budowa deptaku pieszo - jezdnego, który docelowo  
połączy zalew z Rynkiem Wielkim.  
Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na modernizację, 
przebudowę dawnego Kina „Górnik” przy ulicy  
Strażackiej w Szydłowcu.  

Rewitalizacji cd.. 

Gminne inwestycje  
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Szanowni Państwo! 
Jest mi bardzo miło skierować do  
Państwa kilka słów na temat działalno-
ści samorządu. Przed nami kolejne  
wyzwania, które nasz samorząd będzie 
starał się zrealizować w 2020r. 
Wszystko wskazuje na to że mimo, 
ogromnego wzrostu kosztów, jakie już 
ponosi Gmina Szydłowiec i jakie będzie 
ponosić w latach następnych w związku  
z realizacją swoich ustawowych zadań, 
związanych przede wszystkim  
z podwyżkami płac dla nauczycieli,  
które jedynie w części pokrywa subwen-
cja oświatowa z budżetu państwa, 
nadal będziemy kontynuować ważne 
dla naszych mieszkańców zadania. 
Nasza sytuacja nie jest odosobniona  
i dotyczy większości gmin w całym kraju.  
W praktyce wygląda to w ten sposób, 
że gminy nie mają wpływu, w jakim 
czasie i w jakiej wysokości podwyżki  
w oświacie są przyznawane, a muszą  
w dużej mierze pokrywać ich wzrost. 
Jako samorząd nie jesteśmy przeciwni 
podwyżkom płac m. in. dla nauczycieli, 
ale stoimy na stanowisku, że zdecydo-
wanie powinny być one pokryte  
w 100% przez tego, który decyduje  
o ich wzroście. Dziś w praktyce wygląda 
to tak, że rząd podnosi pensje nauczy-
cieli, a płaci za nie samorząd. W samym 
2019r. miały miejsce dwie takie pod-
wyżki - pierwsza 5% i druga 9,6%.  
W roku 2020 planowana jest kolejna 
podwyżka 6%, która również w dużej 
mierze spadnie na nasz samorząd,  
o czym świadczy m. in. prognozowana 
subwencja oświatowa dla naszej gmi-
ny, która na 2020r. jest mniejsza  
o 809.813,00 zł od tej którą otrzymali-
śmy w 2019r., podczas gdy wydatki 
oświatowe ze środków własnych gminy, 
związane przede wszystkim ze wzrostem 
płac nauczycieli oraz płacy minimalnej 
wzrosną w 2020r. w stosunku do roku 
poprzedniego o 1 982 124,00 zł, co daje 
w sumie blisko 3 mln. wzrostu wydatków 

z budżetu gminy w samej oświacie. 
   Podobnie bardzo trudna sytuacja 
ma miejsce w gospodarce odpadami. 
Gminy na podstawie obowiązujących 
przepisów zostały praktycznie pozba-
wione możliwości kształtowania cen 
za odpady. 
Obecnie cena za odpady komunalne 
kształtuje się przede wszystkim  
w oparciu o 3 czynniki: 
1. Rządowa opłata Ministerstwa 
Ochrony Środowiska, która za  
pośrednictwem Marszałka Woje-
wództwa zasila Budżet Państwa 
2. Opłata za przyjęcie odpadów do 
instalacji (dawne Regionalne Instytu-
cje Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych) 
3. Koszty oraz zyski firmy odbierają-
cej odpady. 
Gmina organizując przetarg na  
odbiór odpadów zmuszona jest  
do dostosowania stawki za odpady 
od pojedynczego mieszkańca do kwo-
ty zaproponowanej w przetargu 
przez firmę odbierającą odpady. 
Przykładowo w dużym uproszczeniu, 
jeśli kwota z przetargu wyniosłaby 
1000 zł, a osób odprowadzających 
odpady byłoby 100, to 1000:100 
=10zł. 
Na podstawie powyższego przykładu 
stawka od osoby wynosiłaby 10zł  
i jak Państwo widzicie kształtuje ją 
cena wynikająca z przetargu. 
Ponadto należy podkreślić, że całko-
wita kwota zebrana od mieszkańców 
musi być zagospodarowana w syste-
mie gospodarki odpadami i gmina 
nie ma możliwości przeznaczenia jej 
na inny cel (stanowisko RM na str.14) 
   Jedynym sposobem na ogranicze-
nie wzrostu cen za odpady komunal-
ne w naszej gminie jest zlecenie  
w ramach zamówienia in-hose odbio-
ru odpadów spółce gminnej, do cze-
go też przygotowujemy się i co  
będziemy chcieli wprowadzić od  
01.10.2020r., tj. po zakończeniu obo-
wiązującej umowy przetargowej. 
Należy tu również podkreślić, że jest 
to zadanie bardzo trudne, zarówno 
pod względem finansowym, ponie-
waż zawiera ustawowe wymogi  
dotyczące posiadania m. in. taboru 
samochodowego, jak i organizacyj-
nym w związku z koniecznością  

uzyskania wielu zezwoleń. Niemniej 
jednak rozpoczęliśmy działania mają-
ce na celu podjęcie się tego trudu,  
a najbliższe miesiące pokażą, czy 
ostatecznie zdołamy go zrealizować. 
Mimo wyżej opisanych i jeszcze wielu 
innych trudności nie ustajemy  
w wysiłkach, aby realizować rozpo-
częte programy i na miarę naszych 
możliwości dalej zmieniać Gminę  
Szydłowiec. 
  Warte odnotowania są kluczowe 
zadania inwestycyjne przyjęte  
w budżecie na 2020r. Są to m.in.  
Modernizacja Kina Górnik, która jest 
na etapie postępowań przetargo-
wych, budowa deptaku łączącego 
"Szydłowiecki Zalew" z zabytkową 
częścią miasta, budowa alejek między 
urządzeniami sportoworekreacyjnymi 
oraz alei głównej nad naszym zale-
wem, budowa dróg m. in. na Osiedlu 
Podzamcze, ul. Wymysłów, ul. Róża-
nej, Zdziechowie, Zastroniu, Rybiance 
i Łazach – na którą to pozyskaliśmy 
środki z Lasów Państwowych. Kolejne 
zadanie to wykonanie szeregu doku-
mentacji projektowych, które pozwo-
lą realizować w kolejnych latach  
inwestycje w ul. Jodłowej, Krótkiej,  
Małej i Garbarskiej. 
     Wspólnie z Powiatem Szydłowiec-
kim przygotujemy dokumentację tech-
niczną, która pozwoli w przyszłości  
wybudować ścieżkę rowerową do Maj-
dowa, partycypując finansowo wybu-
dujemy również chodnik i zatokę posto-
jową wzdłuż ul. Folwarcznej, co popra-
wi znacząco bezpieczeństwo, zarówno 
dzieci chodzących do PSP nr 1, jak  
i kierujących pojazdami. Przekażemy 
również dotację finansową dla powiatu 
na remont drogi w Wysocku oraz chod-
ników w Szydłówku I i Wysokiej. 
  Wymierne efekty daje również 
współpraca z Samorządem Woje-
wództwa Mazowieckiego. Na podsta-
wie aktualnych ustaleń Gmina Szydło-
wiec sfinansuje dokumentację  
techniczną, która ma być ukończona 
do końca 2021r., na przebudowę ul.  
Sowińskiego wraz z chodnikiem i cią-
giem pieszo-rowerowym, począwszy 
od ronda Solidarności do granicy Gmi-
ny Szydłowiec co pozwoli zakończyć 
inwestycję trwającą obecnie na trasie 
727 na terenie Gminy Chlewiska.  
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Inwestycje zrealizowane w  2019r. 

Zagospodarowano teren przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szydłowcu. 
Wykonano taras oraz wyznaczono miejsca parkingowe z kostki brukowej.  

W sołectwie Wilcza Wola zrobiony został wjazd z kostki brukowej na 
plac zabaw.  

TEREN PRZY WARSZTATACH 

BUDOWA  ŻŁOBKA 

W lutym odbyło się uroczyste otwarcie Żłobka Miejskiego nr 2  
w Szydłowcu, który powstał w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola 
Samorządowego "Mali Odkrywcy.  

Podobnie rzecz się będzie miała  
z ul. Kościuszki. Zostanie przebudowany 
odcinek drogi, chodnik wraz z ciągiem 
pieszo-rowerowym od ronda przy wyjeź-
dzie w stronę Radomia do ul. Jastrzęb-
skiej.  Tu dokumentację techniczną Gmi-
na Szydłowiec sfinansuje wspólnie  
z Powiatem Szydłowieckim. Całość robót 
budowlanych w przypadku obydwu  
zadań zrealizuje Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego w 2022r. 
   Ponadto, będziemy kontynuować  
bardzo ważne inwestycje kanalizacyjne. 
Na kolejny etap budowy kanalizacji  
w Woli Korzeniowej gmina pozyskała  
z PROW 1 999, 957 zł. Jeśli chodzi o budo-
wę kanalizacji  w  ulicy Książek Stary,  
Nowy i Majdowski, gmina złożyła wniosek 
na kwotę 2 811 570,54 zł  do Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Czekamy 
na pozytywne rozstrzygniecie.  
Kończymy prace wodociągowo-
kanalizacyjne przy ul. Źródlanej, koszt 
inwestycji wyniósł 181 603,61 zł. 
   Nie ustajemy w wysiłkach poprawy 
stanu naszego środowiska. Obecnie jeste-
śmy w trakcie realizacji projektu z RPO woj. 
Mazowieckiego, gdzie Gmina Szydłowiec 
pozyskała na wymianę urządzeń grzew-
czych kwotę dofinansowania w wysokości 
1 389 861,45 zł, natomiast jeszcze w tym 
roku zamierzamy realizować podobny pro-
jekt, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie  
w wysokości 1 497 705,00 zł. Ponadto na 
terenie naszej gminy trwają prace związa-
ne z jej gazyfikacją. Mieszkańcy sukcesyw-
nie decydują się na modernizowanie swo-
ich przydomowych kotłowni, co wpływa na 
zmniejszenie emisji CO2.  
Kolejną ważną inwestycją, która również 
związana jest z ochroną środowiska będzie 
I etap modernizacji oświetlenia ulicznego. 
Zaczniemy od nowego systemu sterowania 
oświetleniem ulicznym oraz montażu no-
wych linii m.in. w ul. Hubala, Polanki, Kole-
jowej, Sadku Komorniki. 
   Jak do tej pory będziemy kontynuować 
również inwestycje na naszych sołectwach, 
będziemy czynić starania, aby Gmina  
Szydłowiec rozwijała się wielowymiarowo, 
zarówno pod względem inwestycyjnym, 
infrastrukturalnym, turystycznym, kultural-
nym, tak jak na to zasługuje i tak jak na to 
zasługują nasi mieszkańcy. 
 
                                               Z poważaniem 
              Burmistrz Szydłowca Artur Ludew  
 
 

WJAZD W WILCZEJ WOLI 
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PLAC  W ŚWIERCZKU 

Wybudowano świetlicę wiejską w Chustkach. Jednokondygnacyjny 
budynek o powierzchni zabudowy 55 m², wyposażony jest we wszyst-
kie niezbędne instalacje. 

ŚWIETLICA  W CHUSTKACH  

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna w Gminie Szydłowiec wzboga-
ciła się o jeszcze jeden obiekt plenerowy - "Zielone Boisko"  
w Szydłówku.  

NOWE BOISKO 

Wymieniono dach na części budynku PSP  
w Majdowie.  

WYMIANA DACHU  
w PSP w Majdowie 

20 września odbył się odbiór altany, wybudowa-
nej dla mieszkańców Wysocka z Funduszu Sołec-
kiego, z pomocą finansową budżetu woj. mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumen-
tu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.  

ALTANA  
w Wysocku 

Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności w Świerczku. Na placu  
powstały siłownia plenerowa, stół do ping-ponga i do gry w szachy, 
ławki, huśtawki.  

26 kwietnia 2019r. odbył się odbiór drogi  
w Łazach. Zostało zrobione 100 m nawierzchni. 

DROGA  W ŁAZACH 



Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. realizuje 
zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej  
w Szydłowcu". Zgodnie z projektem dłu-
gość sieci wodociągowej wynosi 162 mb, 
a kanalizacji sanitarnej 219,5 mb. Wybu-

dowana zostanie również nowa przepompownia ścieków. Koszt 
inwestycji wynosi 177.603,61 zł (brutto). Termin zakończenia prac 
ustalony jest do 30.06.2020 roku. 
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Przy ulicy Staszica w Szydłowcu wybudowano 169 mb. 
chodnika. Zamontowano również nowe oznakowanie 
pionowe, wprowadzając zmianę organizacji ruchu na 
tym ciągu.  

Budowa wodociągu  

W sołectwie Szydłówek I wybudowano nowy chodnik.  

UL. HUBALA 

SZYDŁÓWEK I 
UL. OGRODOWA 

Wydział Gospodarki   
Komunalnej ma nowy samochód 

Na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego został zakupiony 
Fiat Ducato.  

Przebudowano drogę gminną w miejscowości Szydłówek II.  

Przy ul. Ogrodowej w Szydłowcu wymieniony został  
fragment chodnika ułożonego z płyt betonowych na kostkę 
brukową. Uzupełnione zostały także miejsca w chodniku,  
w których przed laty rosły drzewa.  

UL. STASZICA 

31 października 2019r. odbył się odbiór zadania "Budowa 
chodnika w ul. Hubala w Szydłowcu I etap realizacji" - odci-
nek od ul. Kościuszki do ul. Powstania Listopadowego.  
Nowy chodnik został ułożony na długości 150 m, jego po-
wierzchnia wynosi 474,92 m².  

SZYDŁÓWEK II 
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PARKING PRZY UL. OGRODOWEJ 

Dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego przebudo-
wano drogę w sołectwie Hucisko. Prace wykonywało 
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe KAMI z Kurzelowa.  

Przy ul. Różanej  w Szydłowcu ułożona została nowa 
nawierzchnia. Prace wykonywała firma Melwod II  
Zakład Usług Melioracyjnych, Wodno- Kanalizacyjnych  
i Drogowych.  

Wymienione  zostały okna w budynku OSP w Woli Korze-
niowej, zrobiono elewację budynku i remont w środku  
budynku. Plac wyłożono również kostką brukową.  

Wybudowano drogę w Jankowicach. Prace wykonywała 
firma PRD Starachowice Adrian Cieśla.  

DROGA W JANKOWICACH  DROGA W HUCISKU 

REMONT OSP WOLA KORZENIOWA  PRACE PRZY UL. RÓŻANEJ 

W miejscowości Wysoka, przy drodze powiatowej 3341W  
powstało 120 m nowego chodnika. Koszt inwestycji opiewa 
na 41 tys.729 zł.  

CHODNIK W WYSOKIEJ 

We wrześniu odebrano prace przy przebudowie drogi  
wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej, przy 
bloku nr 24 i ul. Radomskiej.  
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9 grudnia odbył się odbiór zadania: "Modernizacja gminnej świetlicy  
wiejskiej w Korzycach". Wykonano montaż instalacji wodno- kanalizacyjnej,  
wymieniono okno oraz zamontowano drzwi wewnętrzne 2 szt. i drzwi  
zewnętrzne 1 szt. Koszt tych prac wraz z materiałami wyniósł 11175 zł brutto 
i został sfinansowany ze środków Gminy Szydłowiec w ramach funduszu  
sołeckiego. 

Modernizacja gminnej świetlicy 

Odebrano I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Woli Korzeniowej  
w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barak, 
Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec." Spółka Wodociągi i Kanalizacja  
wykonała prace na długości 58 mb. Gmina Szydłowiec otrzymała środki na  
II etap realizacji tej inwestycji.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Korzeniowej  

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, przy ulicy Kościusz-
ki (obok Media Expert) zostało zamontowane lustro, które 
znacznie poprawi widoczność na przejściu dla pieszych. 

Lustro poprawi widoczność 
przy ul. Kościuszki  

21 lutego odbyły się odbiory prac wykonanych w sołec-
twach Wilcza Wola i Wysoka. Doposażono w nowe huśtaw-
ki place zabaw dla dzieci. Zadanie polegało na zakupie urzą-
dzeń wraz z montażem. Koszt prac wykonanych w Wilczej 
Woli wyniósł 8433,13 zł, w Wysokiej to 4509,18 zł. Zadania 
te zostały sfinansowane z pieniędzy gminnych w ramach 
funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości. 

Nowe urządzenia dla dzieci 

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg dostosowali kolejne dwa przejścia dla pieszych do potrzeb 
osób poruszających się na wózkach. Zmiany pomogą także osobom o ograniczonej sprawności i rodzicom prowadzącym 
wózki z dziećmi.  

Niedawno zrealizowane  
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Plac zabaw  

Skatepark  
14 listopada odbył się odbiór zadania "Budowa skateparku nad 
zalewem w Szydłowcu" w ramach realizacji projektu pn. 
„Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewi-
talizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zale-
wem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację Kina Górnik".  
Wykonawcą zlecenia była firma Giermakowska  
Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych  
z Lęgowic Małych. Zadanie to kosztowało gminę 271.060,88 zł. 

W 2019 roku nad szydłowieckim zalewem została wykonana wycinka zakrzaczeń, wytyczono nowe trawniki oraz  
rabaty kwiatowe. Posadzono kilkadziesiąt nowych drzew liściastych, drzew iglastych oraz krzewów ozdobnych. Wy-
budowano 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.  

Baza gminnych obiektów sportowych wzbogaciła się o kolejne  
boisko wraz trybunami. 22 października odbył się odbiór zadania  
pn. "Budowa boiska do piłki nożnej plażowej nad zalewem  
w Szydłowcu".  

Boisko plażowe  

Zmiany nad zalewem  

Siłownia składa się z zestawu treningowego złożonego  
z ławeczki skośnej, prasy nożnej, orbitreka i drabinki. Za-
montowano również urządzenia tj. biegacz, krzesło, sztanga, 
drążek oraz tablicę z regulaminem, ławki – 3 szt. i kosze na 
śmieci – 2 szt. Komisja odbioru w składzie: Urszula Grzmil, 
Łukasz Kuleta i Mariusz Sokołowski z Urzędu Miejskiego  
w Szydłowcu oraz radni Rady Miejskiej Marek Artur Koniar-
czyk i Paweł Surdy przy udziale przedstawiciela wykonawcy 
Elżbiety Panasiuk, a także inspektora nadzoru Łukasza  
Jaśkiewicza stwierdziła, że zadanie zostało wykonane zgod-
nie z dokumentacją. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia 
wyniósł 223.600,00 zł. Wykonawcą zlecenia była firma  
MJM-BUD z Pionek. 

Siłownia plenerowa 

Nad zalewem powstało kolejne miejsce do zabawy  
i treningów. 20 listopada br. odbył się odbiór zadania 
„Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym  
w Szydłowcu w zakresie placu zabaw i siłowni" w ramach 
realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno  
– gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zago-
spodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką 
oraz modernizację kina Górnik”.   

Na nowo utworzony plac zabaw składają się: zestaw modułowy zawierający zjeżdżalnie – 2 szt., ściankę linową – 2 szt., 
mostek, schody, grę w „kółko i krzyżyk”, oraz karuzela, huśtawka wahadłowa dwuosobowa, huśtawka wahadłowa  
z siedziskiem typu bocianie gniazdo, huśtawka wagowa czteroosobowa, huśtawka sprężynowa „konik”, zjeżdżalnia,  
tablica z regulaminem, ławki – 7 szt. i kosze na śmieci – 4 szt.  
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RADA 

Budżet zakłada  plan dochodów  
w wysokości 86.993.203 zł. Z planowa-
nych dochodów wyodrębniono docho-
dy bieżące w wysokości 78.605.047 zł  
i majątkowe w wysokości 8.388.156 zł. 
Natomiast wydatki zostały zaplanowa-
ne w wysokości 88.633.138 zł, z czego 
na wydatki bieżące zaplanowano kwo-
tę 76.556.538 zł i majątkowe na kwotę 
12.076.600 zł. Radni zapoznali się  
z uchwałą Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, która pozytywnie zaopiniowała 
projekt budżetu oraz z pozytywną  
opinią Komisji Budżetu, którą przed-
stawiła jej przewodnicząca radna Anna  
Majstrak. 
- Komisja Budżetu pracowała nad 
Uchwałą Budżetową na dwóch posie-
dzeniach, analizując dochody i rozchody 
budżetu, a także inwestycje zaplanowa-
ne w budżecie gminy. Dochody zostały 
zaplanowane na podstawie przewidy-
wanych wpływów m.in. z budżetu pań-
stwa, budżetu powiatu oraz budżetu 
Unii Europejskiej, a także ze sprzedaży 
mienia i podatków lokalnych. Najważ-
niejsze inwestycje to: budowa sieci  
wodociągowej w miejscowości Wola 
Korzeniowa, a także ll etap budowy  
kanalizacji na ul. Książek Stary, Książek 
Nowy i Książek Majdowski. Ważną  

inwestycją jest także budowa ul. Wymy-
słów i ul. Różanej. Gmina Szydłowiec 
zabezpieczyła również środki na wykup 
działek w dzielnicy przemysłowej – poin-
formowała Anna Majstrak. 
 - Komisja Budżetu zwróciła również 
uwagę na znaczny wzrost wydatków  
w porównaniu do roku 2019 na wyna-
grodzenia i pochodne w działach: oświa-
ta i wychowanie oraz edukacyjna opieka 
wychowawcza, gdzie ten wzrost kształ-
tuje się na poziomie ok. 13%. W wyniku 
przeprowadzonej analizy planu  
dochodów budżetowych komisja  

  Radni uchwalili budżet na 2020 
27 grudnia 2019r. w szydłowieckim zamku odbyła się sesja Rady Miejskiej podczas, której radni głosowali nad budże-
tem. Zanim przystąpiono do głosowania nad tą najważniejszą dla działań samorządu uchwałą, Skarbnik Iwona Czarno-
ta przedstawiła projekt budżetu na 2020 r. 

stwierdziła, że dochody i wydatki zo-
stały zaplanowane realistycznie  
i zaopiniowała projekt Uchwały Budże-
towej na rok 2020 pozytywnie – doda-
ła pani Przewodnicząca. 
W głosowaniu wzięło udział trzynastu 
radnych obecnych na sali obrad.  
Dwanaście głosów było za, jeden 
wstrzymujący się. Za pracę nad rocz-
nym planem dochodów i wydatków 
gminy podziękowania pani Skarbnik  
i pracownikom miejskiego ratusza 
złożyło prezydium Rady Miejskiej oraz 
Burmistrz.  

Realizacja ważnych przedsięwzięć 
inwestycyjnych w gminie nie byłaby 
możliwa bez pozyskiwania środków 
zewnętrznych.  
Dofinansowanie danego przedsię-
wzięcia jest obwarowane wieloma 
czynnikami. Nie bez znaczenia jest 
życzliwość i chęć pomocy ze strony 
osób, które podejmują w tych  

sprawach decyzje. Gmina Szydłowiec  
ma ambasadora i przyjaciela w osobie  
Wicemarszałka Województwa Mazowiec-
kiego Rafała Rajkowskiego. Pan Wicemar-
szałek wspiera zmiany, jakie zachodzą w 
naszej gminie, służy swoją radą i  czynnie 
uczestniczy w życiu publicznym naszej 
gminy. 
W związku z powyższym, samorząd  
Gminy Szydłowiec dziękuje Panu Wice-
marszałkowi Województwa Mazowiec-
kiego – Rafałowi Rajkowskiemu za wspar-
cie przez Zarząd Województwa zadań 
inwestycyjnych, które będą realizowane 
w 2020r. w Gminie Szydłowiec m.in:  
- Rozwój Aktywności Społeczno – Gospo-
darczej Obszarów Rewitalizowanych  
poprzez: zagospodarowanie terenu  nad 

zalewem, rzeką Korzeniówką oraz mo-
dernizację Kina Górnik w Szydłowcu - 
kwota dofinansowania 3 009 999,98 zł, 
- wymiana urządzeń grzewczych –  
1 384 861,45 zł, 
- wymiana urządzeń grzewczych –  
1 497 705,00 zł, 
- kanalizacja Wola Korzeniowa -  
1 999 957,00 zł. 
Czekamy na rozstrzygnięcie wniosku 
dotyczącego budowy  kanalizacji w 
ulicy Książek Stary, Nowy i Majdowski  
na kwotę 2 811 570,54 zł.  
Dziękujemy również za okazaną wy-
mierną pomoc w realizacji innych 
mniejszych projektów na rzecz miesz-
kańców gminy Szydłowiec. 
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Nowe wyposażenie dla OSP  

13 stycznia br. Burmistrz Artur Ludew przekazał na potrzeby druhów nowe 
wyposażenie do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych. Sprzęt  
zakupiono z dotacji celowej udzielonej naszej gminie przez Samorząd  
Województwa Mazowieckiego.  

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Szydłowiec ma do dyspozycji nowy 
samochód ratowniczo – gaśniczy z profesjonalnym sprzętem zamontowa-
nym na stałe. Koszt zakupu wyniósł 779 082,00 zł brutto. Oficjalne  
przekazanie samochodu odbyło się 14 stycznia. OSP Szydłowiec rozszerzy-
ło swoją flotę, dzięki dotacjom przekazanym na ten cel przez: samorząd  
Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 zł brutto, Gminę  
Szydłowiec w kwocie 219 082,00 zł. brutto, Komendę Główną Państwo-
wej Straży Pożarnej w kwocie 200 000,00 zł brutto oraz Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 
260 000,00 zł brutto.  

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy  

5 grudnia 2019r. Burmistrz Artur Ludew 
przekazał nowe wyposażenie, zakupione 
w ramach dotacji z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. 
Sprzęt niezbędny do udzielania pomocy  
i ratowania życia otrzymały jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Woli Ko-
rzeniowej, OSP Wysoka, OSP Jankowice. 
Gmina Szydłowiec otrzymała na ten cel do-
tację celową w wysokości 30.000 złotych; 
całkowita wartość zadania to 34.441,41 zł.  
Zakup dodatkowego sprzętu zwiększy zdol-
ność bojową jednostek oraz umożliwi sku-
teczne prowadzenie działań ratowniczych  
w różnych warunkach. Strażacy otrzymali: 
hydronetki plecakowe, węże tłoczne, kurty-
ny wodne, agregat prądotwórczy, prądow-
nicę, przecinarkę do stali i betonu, sorbent, 
drabiny oraz wentylator oddymiający nadci-
śnieniowy. 
Wyposażenie ratownicze dla jednostek OSP 
zakupiono w ramach realizacji zadania pt. 
”Unowocześnienie wyposażenia ratowni-
czego jednostek OSP działających na terenie 
Gminy Szydłowiec”, współfinansowanego 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie z programu NZ-2- Zapobiega-
nie zagrożeniom środowiska i poważnym 
awariom oraz usuwanie ich skutków  
poprzez zakup sprzętu ratowniczego. 
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Od 13.01.2020r. do 18.12.2020r. lub do wyczerpania 
alokacji środków trwa nabór wniosków w ramach rzą-
dowego programu „Mój Prąd”. Program ten  
stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, 
instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki 
prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu  

mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produk-
cji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospo-
litej Polskiej. Beneficjentami programu są osoby fizyczne wytwarzające energię 
elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regu-
lującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytwo-
rzonej w mikroinstalacji. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. 
Wnioskujący mogą uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych  
mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 tys. zł na 
jedno przedsięwzięcie. Wnioski należy składać w formie papierowej na formula-
rzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy lub poprzez formularz udostęp-
niony na portalu GOV.pl.  Szczegółowe informacje: mojprad.gov.pl 

Dofinansowania fotowoltaiki  

Gmina Szydłowiec pozyskała  
dofinansowanie na realizację zada-
nia pn. „Zakup i instalacja systemu 
służącego do informowania o jako-
ści powietrza w gminie Szydło-
wiec”, w ramach programu 
„Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZA 
2019”. W skład systemu wchodzi  
5 sztuk sensorów pomiarowych  
mierzących PM10 i PM2,5, tempera-
turę, wilgotność, ciśnienie oraz  
2 sztuki tablicy LED. 
5 czujników dokonuje już pomiaru 
przy ulicy Wschodniej, (PSP nr 2 im. 
Jana Pawła II), ul. Folwarcznej (PSP 
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Jana III Sobieskiego), w Sadku (PSP 
im. J. Kusocińskiego), w Wysokiej 
(PSP im. S. Grota Roweckiego)   
i w Majdowie (PSP im. Bp. Jana 
Chrapka). 
Tablice LED prezentujące wyniki 
pomiaru znajdują się – przy ul. 
Wschodniej i Folwarcznej. 
Czujniki mają za zadanie wpływać na 
wzrost świadomości wśród miesz-
kańców, kształtując w nich postawy 
ekologiczne. Dzięki inwestycji w sys-
tem służący informowaniu o jakości 
powietrza, mieszkańcy widzą na 
mapie, czy mogą bezpiecznie dla 
swojego zdrowia spędzać czas  
wolny na powietrzu. System senso-
rów umiejscowionych na terenie 
całej gminy pozwala na bieżąco  
śledzić jakość powietrza. 
Informacje o jakości powietrza moż-
na dostać również poprzez darmo-
wą aplikację Syngeos - Nasze Po-
wietrze na telefonie lub na stronie: 
https://panel.syngeos.pl/sensor/
pm10 
Mamy nadzieję, że instalacja syste-
mu monitorującego stan jakości 
powietrza przyczyni się do wzrostu 
świadomości społecznej. 

Zakupiono czujniki  
jakości powietrza 

Dofinansowanie uzyskało dziewięć projektów, wśród których jest projekt gminy 
Szydłowiec. Gmina Szydłowiec będzie realizowała projekt pn. „Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie 
Gminy  Szydłowiec” od kwietnia br. do 30 września 2021r. Zadanie oszacowano 
na 2 157 451,20 zł, kwota dofinansowania wynosi 1 497 705,00 zł. 

Pieniądze na wymianę  
urządzeń grzewczych 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania  
Programów Unijnych rozstrzygnęła  
konkurs na dofinansowanie z funduszy 
europejskich wymiany urządzeń grzew-
czych.  W wyniku konkursu do wniosko-
dawców trafi łącznie ponad 12,5 mln zł z 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Woj. Mazowieckiego 2014-2020 i budże-
tu państwa. 

Dotacja na reaktywowanie połączeń autobusowych 

Autobusy będą jeździć z Wałsnowa przez Ciepłą, Łaziska, Chronów Kolonię Górną, 
Guzów, Orońsko do Szydłowca. Kolejne połączenie to relacja z Mirówka do Szy-
dłowca przez Mirów, Rogów, Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Gąsawy Rządowe, 
Gąsawy Rządowe Niwy i Sadek. Najkrótsza linia to ta biegnąca z Szydłowca do  
Borek przez Chlewiska, Hutę i Antoniów. Linię, którą powiat szydłowiecki urucha-
mia z powrotem, to kurs z Ciechostowic przez Szydłowiec (ulicę Kościuszki i dwo-
rzec autobusowy), Szydłówek, Śmiłów do Gąsaw Plebańskich. W ramach tego  
programu samorząd powiatowy otrzyma ponad 173 tysiące złotych dopłaty. 

Powiat szydłowiecki otrzymał 
dofinansowanie na wznowienie 
lub uruchomienie nowych linii 
autobusowych do miejscowości 
praktycznie odciętych od świa-
ta. Stosowne umowy w tej 
sprawie podpisano w Mazo-
wieckim Urzędzie  Wojewódz-
kim w Warszawie.  
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Wykształcenie, pochodzenie, pasje  
i zamiłowania ... czyli, proszę  
opowiedzieć o sobie - przedstawić się 
czytelnikom. 
- Absolwent PSP nr 1 im. Jana III So-
bieskiego 90, LO im. H. Sienkiewicza 
94 w Szydłowcu, Politechniki Radom-
skiej 97 i AWF Józefa Piłsudskiego 
Warszawa 1999. Trener II klasy piłka 
nożna 2009, siatkowa 2014 i koszy-
kówka 2002. Zarządzanie w Oświacie 
na Wydziale Humanistycznym Akade-
mii Ekonomiczno-Humanistycznej  
w Łodzi 2017. Od 1998 roku nauczy-
ciel w-f w mojej Alma Mater, Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. H. Sien-
kiewicza w Szydłowcu. Radny Wspól-
noty Ziemi Szydłowieckiej, w Radzie 
Miejskiej w Szydłowcu od 2006 roku. 
Członek Komisji Budżetu i Edukacji, 
Rewizyjnej (z-ca Przewodniczącego 
2006-14), Przewodniczący Komisji 
Statutowej, Bezpieczeństwa Publicz-
nego i Etyki Radnego 2010-14.  
W Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju 
Szydłowca członek Zarządu dbający  
o pamięć i tożsamość. Rodowity  
Szydłowianin pierwsze pokolenie,  
rodzina pochodzi z Tomaszowa Mazo-
wieckiego, związany przez całe życie  
z Szydłowcem. Pasja do śpiewania 
kilka lat tenor w Chórze Miasta Szy-
dłowca Gaudium Canti, pasja do piłki 
nożnej trener U-15 i U-12  
KS 'Szydłowianka' przez 5 lat (Mistrz 
Okręgu Radomskiego z rocznikiem 
89), współtwórca Szydłowieckiej Ligi 
Piątek Piłkarskich, a przez 3 lata  

reaktywujący ligę amatorską  
z Arturem Marszałkiem pn. 
‘Szydłowiecka Liga Piłkarska’. Uwiel-
biam dobrą literaturę, film, taniec 
jako część sportowo-rekreacyjną, 
sport w każdej postaci. Wprowa-
dzam powoli innowacje w Sienkiewi-
czu poczynając od unihokeja, tchouk-
ball, tenis ziemny, badminton 
(speedminton), step aerobik, TiK na 
w-fie itp. Posiadamy w szkole wszelki 
możliwy sprzęt bardzo dobrej jakości, 
który wykorzystujemy na zajęciach 
dodatkowych, zapraszam zatem do 
Sienkiewicza wszystkich uczniów 
szkół podstawowych, do najlepszej 
szkoły średniej w regionie. 
 
To już Pana kolejna kadencja jako 
Radnego. Bycie radnym ma zapew-
ne dobre i złe strony. Proszę powie-
dzieć, co Pana motywuje do kandy-
dowania? 
- Bycie radnym to społeczne zaanga-
żowanie na rzecz poprawy funkcjo-
nowania ludzi w naszej małej spo-
łeczności. Zawsze wydawało mi się, 
że szczególnie w takich małych 
ośrodkach jak Szydłowiec powinno to 
dość płynnie funkcjonować. Niestety 
czasami zderzamy się nie tylko  
z ograniczeniami finansowymi. Prze-
ważnie plany osobiste przekreśla 
‘matematyka królowa nauk’, choć 
trzeba przyznać, że w sprawach  
o fundamentalnym znaczeniu dla 
gminy potrafimy się znaleźć w zdecy-
dowanej większości. Od wielu lat 
inwestyc je  różnicu ją tzw. 
'pochodzenie' radnych. I mówię to 
całkiem serio, będąc jednocześnie 
przez 8 lat w koalicji rządzącej, jak  
i kolejne 9 w tzw. opozycji (4lata po-
przedniej kadencji oraz 5 obecnej tej, 
która trwa), mam jednoznaczną opi-
nię na ten temat. Dopóki nie  
będzie w radzie wiążącego 
‘Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
w Gminie’, dopóty nie będzie  

Radny Rady Miejskiej, nauczyciel wf w LO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu,  
trener II klasy piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykowej, członek Stowarzysze-
nia na rzecz Rozwoju Szydłowca. 

równego traktowania wszystkich 
członków Rady Miejskiej.  Sądzę, że 
dobrze skonstruowany plan gwaran-
tuje spokojną pracę  wszystkim rad-
nym w przyszłości. Dokument, który 
szczegółowo opisuje wszystkie kryte-
ria, na podstawie których powstanie 
ranking inwestycji w mieście od tych 
najważniejszych, po te najmniejsze. 
Jednocześnie musi on dawać szansę 
na inwestycje w każdym okręgu, któ-
rego reprezentant zasiada w radzie, 
pomijając przynależność ‘partyjną’. 
Wtedy też można spokojnie przygoto-
wać budżet inwestycyjny i realizować 
po kolei wszystkie zadania z dofinan-
sowaniem z zewnątrz, jak i określać 
czas realizacji zadań, które takiego 
finansowania posiadać nie będą.  
Motywację do kandydowania mam 
jedną, pomoc w sprawnym zarządza-
niu miastem. W opozycji mamy czasa-
mi wielką satysfakcję, jeśli nam się to 
udaje. 
 
Jakie według Pana najpilniejsze  
zadania stoją przed samorządem 
gminnym? Nad czym Rada Miejska 
obecnie pracuje? 
Obecnie mamy rewitalizację, którą  
należy kontynuować i zakończyć w tej 
kadencji. Scalanie gruntów w strefie 
przemysłowej, rekultywacja wysypiska 
śmieci. Na bieżąco do rozwiązania  
bardzo trudne zadania oświatowe, pro-
blemy głównie finansowe, ale i infra-
strukturalne, związane z budową nowej 
placówki przedszkolnej. Niebawem  
do rozwiązania będzie problem związa-
ny z demografią i obwodami. I najważ-
niejsza sprawa, jaką jest nowoczesna 
oczyszczalnia dla miasta, ze stacją 
uzdatniania wody,  której bez wsparcia 
z zewnątrz w stanie zrobić, a która jest 
inwestycją niezbędną dla nas teraz i dla 
przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że 
wszystkie ręce na pokład i skorzystamy 
z każdej możliwej pomocy, żeby ten cel 
zrealizować jak najszybciej. 
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Pracuje Pan w dwóch komisjach  
stałych Rady Miejskiej. Proszę  
powiedzieć, czym te komisje zajmują 
i która wymaga więcej pracy? 
 
Jeśli chodzi o komisje, najcięższa pra-
ca zdecydowanie jest w budżetowej, 
gdzie oglądamy czasem każdą  
złotówkę z każdej możliwej strony.  
Niestety nie wiem jak funkcjonuje się  
w komisji infrastruktury, zabrakło  
w niej miejsca dla mnie. Pozostałe 
komisje ze względu na charakterysty-
kę i poziom trudności oraz zakres  
odpowiedzialności ustawiłbym w na-
stępującej kolejności: Budżetowa  
i Infrastruktury na tym samym pozio-
mie trudności, Edukacji, Rewizyjna, 
Skarg i Petycji. Tą ostatnią uważam 
osobiście za zbędną, gdyż przejmuje 
kompetencje komisji rewizyjnej, która 
do tej pory rozstrzygała wszelkie  
spory, lecz to wynika niestety z usta-
wy o samorządzie. 
 
Jest Pan współtwórcą Rodzinnej 
Akademii Sportu, proszę powiedzieć 
coś więcej o stowarzyszeniu, jego 
działaniach i planach na najbliższą 
przyszłość. 
- Jestem zastępcą prezesa Rodzinnej 
Akademii Sportu, która 8 lat temu 
podpisała pierwsze porozumienia ze 
wszystkimi działającymi w mieście 
UKS-ami, żeby razem tworzyć projek-
ty sportowe w naszej gminie. Niestety 
ze względu na brak czasu na inne ak-
tywności, ograniczyliśmy się do piłki 
siatkowej chłopców i dziewcząt i do 
dzisiaj pozostajemy wierni tej dyscy-
plinie sportu. Z Grzegorzem Nowa-
kiem razem ukończyliśmy kurs trener-
ski w Płocku. Organizowaliśmy rów-
nież szkolenie metodyczne dla na-
uczycieli z trenerem Wojciechem  
Kaszą. Ściśle współpracujemy z UKS 
OLIMP z LO Sienkiewicza, głównie 
organizując Ogólnopolski Turniej Piłki 
Siatkowej Kobiet i Mężczyzn dla po-
nad 200 sympatyków tej dyscypliny 
sportu. Jako RAS6 dziewczęta prowa-
dzone przez trenera Grzegorza Nowa-
ka dwukrotnie występowały na pozio-
mie 3 ligi  Świętokrzyskiej Kobiet. Na-
sze zawodniczki występowały również 
w drużynach kadetek Chemika Police 

Ulubione motta:   
„Wartość człowieka nie w tym,  
co ma, tylko w tym czy potrafi 
doznać radości czyniąc, tworząc” 
– M. Dąbrowska 
„Primum non nocere – Po pierw-
sze nie szkodzić” – Hipokrates. 

(Wiktoria Pawlak), czy KSZO Ostrowiec 
Św. (Katarzyna Gałczyńska i Zosia  
Wiśniewska). Ja osobiście zajmuję się 
wyłącznie narybkiem siatkarskim, 
obecnie dziewczęta kl 4-6 ze wszystkich 
szkół PSP. Zajęcia odbywają się  
w każdy poniedziałek 16:30-18:00  
w LO Sienkiewicza oczywiście. Nasi 
siatkarze raz w miesiącu spotykają się 
z najlepszymi zawodnikami w regionie 
radomskim. Liga regionalna, której 
RAS jest współtwórcą to 7 miejscowo-
ści, w tym młodzi podopieczni z Cerrad 
Enea Czarni i E.Leclerc Radomki  
Radom, reprezentanci profesjonalnych 
klubów siatkarskich. Czekamy na takie 
kolejne talenty siatkarskie. Plany  
na przyszłość mamy dalekosiężne, mię-
dzynarodowe, ale zobaczymy co czas 
pokaże. Na razie 8 Ogólnopolski  
Turniej musi być profesjonalnie zorga-
nizowany, dzięki pomocy przyjaciół, 
wielu instytucji, firm oraz wolontariu-
szy wydaje się to całkiem realne.  
Puchary z Piaskowca Szydłowieckiego 
są od kilku lat naszym wkładem w pro-
mocję lokalnego produktu, z którego 
powinniśmy być znani w całym kraju. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji uruchomiło bezpłat-
ną aplikację mobilną Alarm 112, 
która jest dostępna dla wszystkich 
obywateli. 
Aplikacja jest dedykowana w szcze-
gólności osobom głuchym i niedo-
słyszącym, czasowo pozbawionym 
możliwości mówienia, jak również 
osobom znajdującym się w sytuacji 
zagrożenia. 
Dzięki aplikacji będzie można  
w sposób dyskretny skontaktować 
się z centrum powiadamiania ra-
tunkowego (CPR). Poprzez wybra-
nie w aplikacji odpowiednich pikto-
gramów użytkownicy mogą doko-
nać zgłoszenia w celu poinformo-
wania odpowiednich służby ratun-
kowych wraz z określeniem lokali-
zacji i rodzaju zdarzenia. Po doko-
naniu zdarzenia możliwa jest dwu-
stronna komunikacja pomiędzy 
operatorem numeru numeru  
alarmowego 112. 
Wszystkie zgłoszenia dokonane  
z poziomu aplikacji Alarm 112,  
w trakcie obsługo których nie ma 
możliwości nawiązania komunikacji 
z zgłaszającym, są traktowane jako 
zgłoszenia zasadne i są przez ope-
ratora numeru alarmowego przeka-
zane, zgodnie z obowiązującym 
katalogiem zdarzeń, do odpowied-
nich służb.   
Aby skorzystać z aplikacji mobilnej 
Alarm112 należy pobrać ją i doko-
nać rejestracji. Aplikacja dostępna 
jest dla dwóch systemów operacyj-
nych Android i iOS. Zapraszamy  
do obejrzenia filmiku instruktażo-
wego dotyczącego sposobu działa-
nia aplikacji: Jak działa ALARM 112  

Uwaga. Alarm 112 
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Cena za odbiór odpadów – stanowisko Rady Miejskiej 
Ceny za odbiór odpadów komunalnych 
budzą kontrowersje w całym kraju. 
Wszyscy chcielibyśmy płacić mniej.  
Niestety samorządy gminne nie mają 
wpływu na wysokość tych opłat. Na 
podstawie  przepisów gminy zostały 
praktycznie pozbawione możliwości 
kształtowania cen za odpady. 
29 stycznia 2020 roku Rada Miejska  
w Szydłowcu podjęła uchwałę w spra-
wie przyjęcia stanowiska dotyczącego 
trudnej sytuacji w gospodarce odpada-
mi w Gminie Szydłowiec oraz potrzeby 
zmian ustawowych dotyczących go-
spodarki odpadami, w której czytamy: 
Rada Miejska w Szydłowcu wyraża  
głębokie zaniepokojenie w związku  
z problemami występującymi w dziedzi-
nie gospodarki odpadami komunalny-
mi. Drastycznie rosnące koszty odbioru  
i utylizacji odpadów powodują gwał-
towny wzrost opłat ponoszonych przez 
mieszkańców, a często wymuszają 
wręcz konieczność dopłat z budżetów 
gminnych, gdyż określone ustawowo 
górne stawki opłat zależne od przecięt-
nego miesięcznego dochodu ogranicza-
ją możliwość ustalenia ich na realnym 
poziomie np. w sytuacji objęcia nieru-
chomości niezamieszkanych gminnym 
systemem (na podstawie przyjętej 
uchwały), stawka za obsługę pojemnika 
1100 l może zostać ustalona na pozio-
mie nie wyższym niż 54,17 zł miesięcz-
nie, co w żadnym stopniu nie pokrywa 
obecnych cen rynkowych i wymusza 
dopłaty z budżetów gminnych. Określa-
nie górnego limitu opłat całkowicie koli-
duje z zasadami gospodarki wolnoryn-
kowej. Ceny oferowane w przetargach 
odzwierciedlają sytuację rynkową  
i w żadnym stopniu nie są limitowane 
ustawowymi ograniczeniami, natomiast 
samorządy ustalając stawki opłat są 
ograniczane górnym limitem ustalonym 
ustawowo na nierealnie niskim pozio-
mie. Sytuacja taka wymusza dotowanie 
systemu z budżetów samorządów, co  
z kolei jest niezgodne z zapisami ustawy 
UCPG.  Obowiązujący od 2013 r. wymóg 
przeprowadzania przetargów spowodo-
wał, że obecnie w przetargach składana 
jest bardzo często jedna oferta,  
a konkurencyjność proponowanych cen 
jest wówczas czysto teoretyczna.  

Obecne zapisy ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach wyelimi-
nowały praktycznie od 2013r. możli-
wość odbioru odpadów komunalnych 
przez gminne, własne jednostki budże-
towe, czy podobne jednostki organiza-
cyjne, wprowadzając bezwzględny  
wymóg przeprowadzania postępowania 
przetargowego w przypadku objęcia 
systemem odbioru odpadów nierucho-
mości niezamieszkanych. 
           Gmina Szydłowiec tak jak inne 
polskie samorządy odczuwa także wy-
jątkowo dotkliwie rosnącą opłatę środo-
wiskową wynikającą z rządowego Roz-
porządzenia Ministra Środowiska, czyli 
kwotę, jaką trzeba zapłacić za tonę skła-
dowanych odpadów. Opłata ta trafia 
bezpośrednio do budżetu państwa. Jesz-
cze w 2014 roku wynosiła ona 119,68 zł,  
w 2019 – 170 zł, a obecnie osiągnęła 
wartość 270 zł. Przekłada się to na bez-
pośredni wzrost kosztów funkcjonowa-
nia systemu, który musi być zrekompen-
sowany znaczną podwyżką opłat  
dla mieszkańców. 
          Wprowadzony w nowelizacji usta-
wy UCPG w roku 2019 zapis, że w sytu-
acji, gdy gmina objęła nieruchomości 
niezamieszkane systemem obioru odpa-
dów, właściciel takiej nieruchomości 
może w każdej chwili faktyczne wystąpić 
z systemu, składając jedynie oświadcze-
nie, powoduje, że gminy stracą możli-
wość realnego planowania ilości odpa-
dów do kolejnych przetargów. Dodatko-
wym negatywnym efektem tego zapisu  
z nowelizacji jest to, że gminy które obję-
ły już systemem nieruchomości nieza-
mieszkałe, porządkując ten obszar go-
spodarki, obecnie stracą władztwo nad 
tym strumieniem, co może spowodować 
dodatkowy chaos (każdy właściciel nie-
ruchomości niezamieszkanej będzie po-
nownie zobowiązany do zawarcia indy-
widualnej umowy - w skrajnym przypad-
ku może to spowodować że na terenie 
jednej małej gminy odbiór będzie reali-
zowany przez kilkanaście firm). Wzro-
śnie również możliwość oddawania od-
padów z mniejszych nieruchomości nie-
zamieszkanych (opłata jest wnoszona  
w zależności od ilości odpadów) jako 
odpady z mieszkań, gdzie opłata ma  
charakter ryczałtowy. 

           Na sposób funkcjonowania 
gminnych systemów negatywny 
wpływ ma również brak możliwości 
weryfikacji danych zawartych w de-
klaracjach. Gminy zostały praktycznie 
pozbawione możliwości sprawdzenia 
rzetelności danych z deklaracji, wyko-
rzystując chociażby do tego celu nadal 
obowiązujące przepisy meldunkowe. 
Opieranie się obecnie jedynie na 
oświadczeniu właściciela nieruchomo-
ści co do ilości zamieszkujących osób 
powoduje, że nie ma możliwości  
faktycznej weryfikacji tych danych  
i wyeliminowania nieuczciwości,  
w tym zakresie. 
          Praktyka funkcjonowania gmin-
nych systemów wykazała również,  
że błędne były zapisy wymuszające  
regionalizację w gospodarce odpada-
mi, powodując eliminację konkuren-
cyjności. Regionalizacja została co 
prawda zniesiona nowelizacją ustawy 
z roku 2019, jeśli chodzi o frakcję bio, 
nadal natomiast pozostała w przy-
padku zmieszanych odpadów komu-
nalnych, co pozwala regionalnym in-
stalacjom (dawne RIPOK), działają-
cym praktycznie z pozycji monopolisty 
na dyktowanie wysokich cen. 
          Kolejnym problemem wymaga-
jącym szybkiego rozwiązania jest brak 
mechanizmów wspierających finanso-
wo samorządy w sprawie rekultywacji 
zamkniętych składowisk odpadów 
komunalnych. Wprowadzone w po-
przednich latach mechanizmy ograni-
czające dofinansowanie z funduszy 
wojewódzkich czy krajowych jedynie 
np. do obiektów o powierzchni powy-
żej 5 ha spowodowały, że mniejsze 
obiekty zostały wykluczone z tych me-
chanizmów, a właśnie takie mniejsze 
obiekty, zlokalizowane w mniejszych  
i uboższych gminach wymagają 
przede wszystkim wsparcia w tym 
zakresie.  
         Brak polityki rządu zmierzającej 
do uregulowania problemu odpadów 
opakowaniowych powoduje wzrost 
strumienia tych odpadów. Jednym ze 
sposobów zminimalizowania kosztów 
powinien być system kaucyjny za opa-
kowania, dopasowany do poszczegól-
nych typów sprzedaży i konsumpcji. 
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Należy wdrożyć jak najszybciej roz-
szerzoną odpowiedzialność produ-
centa poprzez zwiększenie zaanga-
żowania finansowego, lub finanso-
wego i operacyjnego przemysłu  
w system gospodarki odpadami  
opakowaniowymi. 
       Ponadto powinniśmy zapewnić 
wysokiej jakości recykling, aby zebra-
ne selektywnie odpady, mogły być 
przetworzone i stanowiły ważne źró-
dło surowców w Polsce.  
W najbliższych latach istotnym zada-
niem jest zwiększenie liczby instalacji  
i mocy przerobowych istniejących 
zakładów. Dodatkowe instalacje 
zwłaszcza w nowoczesnych spalar-
niach odpadów resztkowych zwiększą 
konkurencyjność w zakresie zagospo-
darowania, zwiększą efektywność 
recyklingu, ograniczą ilość składowa-
nych odpadów i negatywnego wpły-
wu na środowisko, a tym samym przy-
czynią się do ograniczenia wzrostu  
cen ponoszonych przez samorządy  
i mieszkańców. Należy pamiętać, że 
zapobieganie powstawaniu odpadów 
i poziomu recyklingu nie są rozwiąza-
niem, a są jedynie częścią systemu.  
          Podsumowując należy stwier-
dzić, że niezbędne jest niezwłoczne 
podjęcie działań (w tym legislacyj-
nych), w celu naprawy sytuacji. 
W pracach tych z pewnością powinni 
w większym zakresie uczestniczyć 
przedstawiciele samorządów, biorąc 
pod uwagę wiedzę praktyczną i znajo-
mość problemów występujących w tej 
dziedzinie, a także fakt, że to właśnie 
głównie samorządy są odpowiedzial-
ne za realizację gospodarki odpadami 
komunalnymi. 
Powyższe stanowisko Rady Miejskiej 
w Szydłowcu zostało przekazane: 
- Prezesowi Rady Ministrów, 
- Marszałkowi Sejmu RP, 
- Marszałkowi Senatu RP, 
- Posłom i Senatorom z województwa 
mazowieckiego, 
- Wojewodzie Mazowieckiemu, 
- Marszałkowi Województwa Mazo-
wieckiego, 
- Ministrowi Środowiska, 
- Urzędowi Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów, 
- Samorządom gminnym z terenu 
województwa mazowieckiego. 

W grudniu 2019 roku zainaugurowano 
pierwszą kadencję Młodzieżowego Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego. Komi-
sje wyłoniły 51 radnych spośród 197 kan-
dydatów. Mandaty otrzymały osoby ze 
sporym doświadczeniem, które wcześniej 
działały w samorządach szkolnych lub 
młodzieżowych radach gmin czy miast. I 
tak: okręg warszawski reprezentuje 15 
radnych, okręg podwarszawski - 11, okręg  
płocko-ciechanowski – 9, okręg siedlecko-
ostrołęcki - 9 i okręg  radomski – 7.  
W Młodzieżowym Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego mamy dwoje reprezen-
tantów z Szydłowca, są to Wiktoria Nowo-
cień i Kacper Kaleta. Doceniając talent, 
ambicję i zaangażowanie młodych w życie  

społeczne Burmistrz Szydłowca Artur 
Ludew złożył im serdeczne gratulacje.   
Burmistrz życzył również owocnej 
pracy, nabycia wielu nowych oświad-
czeń i jak największej satysfakcji z ak-
tywności na tak szerokim forum, jakim 
jest Młodzieżowy Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Wyraził także 
nadzieję, że zdobyte przez Wiktorię  
i Kacpra umiejętności będą służyć  
w przyszłości wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta i całej gminy. Wiktoria 
Nowocień otrzymała od Burmistrza 
również gratulacje z tytułu pełnienia 
funkcji zastępcy członka Rady Dzieci  
i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. 

Samorządowcy liczą na współpracę  

21 stycznia br. odbyło się wspólne  
posiedzenie wszystkich komisji stałych 
Rady Miejskiej w Szydłowcu, na którym 
rozmawiano o najważniejszych proble-
mach w Gminie Szydłowiec. Radni posta-
nowili zwrócić się z oficjalną prośbą do 
pani Poseł Agnieszki Górskiej o pomoc  
w kilku ważnych dla gminy i jej miesz-
kańców kwestiach. Jako zadania priory-
tetowe, na które potrzebne jest wspar-
cie w formie dotacji wyszczególniono: 
- pomoc w rozwoju strefy gospodarczej 
oraz pozyskanie inwestora na teren  
zakładu Biella, 
- pomoc w pozyskaniu środków finanso-
wych na modernizację oczyszczalni ście-
ków oraz Ciepłowni Miejskiej, 
- pomoc w pozyskaniu środków  
finansowych na budowę kanalizacji  

sanitarnej w sołectwach Wola  
Korzeniowa i Barak, 
- pomoc w pozyskaniu środków  
finansowych na rekultywację wysy-
piska śmieci, 
- pomoc w pozyskaniu corocznej 
dotacji z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. 
Ponadto, poproszono panią Poseł 
również o zawnioskowanie w spra-
wie podjęcia prac legislacyjnych  
w zakresie: 
- ułatwienia wykupów gruntów  
w dzielnicy przemysłowej, 
- finansowania oświaty, 
- gospodarowania odpadami  
komunalnymi. Samorządowcy liczą 
na współpracę i czekają na odpo-
wiedź od Parlamentarzystki.  

 Radni Młodzieżowego Sejmiku 
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Ostatnia wizyta duszpasterska, odwiedzi-
ny parafian w Szydłowcu i okolicznych 
miejscowościach, podpowiedziała mi 
tematykę artykułu, który drogi czytelniku 
przeglądasz. Ziemia Szydłowiecka to zie-
mia zamieszkana przez znaczny procent 
ludzi starych, schorowanych i samot-
nych. Bardzo mocno z takimi osobami 
solidaryzował się Jan Paweł II, dlatego  
1 X 1999 roku napisał List, któremu dał 
tytuł „ Do moich Braci i Sióstr – ludzi w 
podeszłym wieku”. List ten był napisany 
w roku, który Organizacja Narodów Zjed-
noczonych poświęciła osobom w pode-
szłym wieku, aby zwrócić uwagę całego 
społeczeństwa na położenie tych, którzy 
dźwigając brzemię lat muszą często zma-
gać się z wieloma trudnymi problemami.  
Z tego listu zaczerpnę też pewne myśli  
i przedstawię Państwu w tym artykule. 
Psalmista napisał: «Miarą naszych lat 
jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy 
mocni, osiemdziesiąt; a większość z nich 
to trud i marność: bo szybko mijają,  
my zaś odlatujemy» (Ps 90 [89], 10). 
W epoce, gdy były pisane te słowa, sie-
demdziesiąt lat uważano za wiek bardzo 
podeszły i niewielu przekraczało tę grani-
cę; dzisiaj, dzięki postępom medycyny 
oraz lepszym warunkom społecznym  
i ekonomicznym, ludzie żyją znacznie 
dłużej. Pozostaje jednak prawdą, że lata 
szybko przemijają, a dar życia, mimo 
towarzyszących mu trudów i cierpień, 
jest zbyt piękny i cenny, abyśmy mogli się 
nim znużyć. 
Jest naturalne że w wieku starczym, wra-
ca się do przeszłości, aby dokonać swo-
istego bilansu. Takie spojrzenie wstecz 
pozwala na spokojniejszą i bardziej 
obiektywną ocenę ludzi i sytuacji, z jaki-
mi zetknęli się w życiu. Mijający czas za-
ciera kontury wydarzeń i łagodzi ich bole-
sne aspekty. Niestety, w życiu każdego 
człowieka wiele jest zgryzot i utrapień. 
Czasem są to problemy i cierpienia, które 
wystawiają na próbę jego odporność 

psychofizyczną, a nawet wstrząsają sa-
mymi podstawami wiary. Doświadczenie 
jednak poucza nas, że z pomocą łaski 
Bożej te codzienne trudy wspomagają 
często proces dojrzewania człowieka, 
hartując jego charakter. 
Niezależnie od indywidualnych doświad-
czeń nasza refleksja skupia się przede 
wszystkim na problemie czasu, który 
nieubłaganie upływa. «Czas umyka bez-
powrotnie» — pisał już starożytny poeta 
łaciński. Człowiek poddany jest czasowi: 
rodzi się i przemija w czasie. Dzień naro-
dzin staje się pierwszą datą jego życia,  
a dzień śmierci ostatnią: alfa i omega, 
początek i koniec jego ziemskiego byto-
wania, jak podkreśla chrześcijańska tra-
dycja, umieszczając te litery greckiego 
alfabetu na kamieniach nagrobnych. 
Pochylmy się nad starością. 
Czym jest starość? Czasem mówi się  
o niej jako o jesieni życia — tak pisał już 
Cyceron — przez analogię do pór roku, 
następujących kolejno po sobie w życiu 
przyrody. Widzimy, jak w ciągu roku 
zmienia się otaczający nas świat, gdy 
patrzymy na góry i równiny, pola i doliny, 
lasy, rośliny i drzewa. Istnieje bliskie po-
dobieństwo między rytmami biologiczny-
mi człowieka a cyklami życia przyrody, 
której i on jest częścią. 
Zarazem jednak człowiek różni się od 
całej otaczającej go rzeczywistości, po-
nieważ jest osobą. Ukształtowany na 
obraz i podobieństwo Boże, jest świado-
mym i odpowiedzialnym podmiotem. 
Także jednak w wymiarze duchowym 
jego życie składa się z kolejnych etapów, 
które również szybko przemijają. Św. 
Efrem Syryjczyk chętnie porównywał 
życie do palców jednej ręki, pragnąc 
przez to ukazać, że jest ono krótkie jak 
rozpiętość dłoni, a zarazem, że kolejne 
jego etapy różnią się od siebie niczym 
poszczególne palce, symbolizujące «pięć 
stopni, po których wspina się człowiek». 
Jeżeli zatem dzieciństwo i młodość są 
czasem, w którym człowiek stopniowo 
uczy się swojego człowieczeństwa, rozpo-
znaje swoje możliwości, poniekąd tworzy 
projekt życia, który będzie realizował w 
wieku dojrzałym, to i starość nie jest po-
zbawiona szczególnej wartości, ponieważ 
— jak zauważa św. Hieronim — łagodząc 
namiętności «pomnaża mądrość i służy 

dojrzalszymi radami». W pewnym sen-
sie jest to czas szczególnie nacechowa-
ny mądrością, którą zwykle przynoszą  
z sobą lata doświadczeń, jako że «czas 
jest znakomitym nauczycielem». 
W przeszłości otaczano ludzi starych 
głębokim szacunkiem. Łaciński poeta 
Owidiusz pisał, że «wielka była niegdyś 
cześć dla siwej głowy». Kilkaset lat 
wcześniej grecki poeta Fokilides napo-
minał: «Szanuj siwe włosy, a mądrego 
starca otaczaj czcią jak własnego oj-
ca». 
A dzisiaj? Jeśli spróbujemy przyjrzeć się 
obecnej sytuacji, przekonamy się, że w 
niektórych społeczeństwach starość 
jest ceniona i poważana, w innych zaś 
cieszy się znacznie mniejszym szacun-
kiem, ponieważ panująca tam mental-
ność stawia na pierwszym miejscu do-
raźną przydatność i wydajność człowie-
ka. Pod wpływem tej postawy tak zwa-
ny trzeci lub czwarty wiek jest często 
lekceważony, a sami ludzie starsi mu-
szą zadawać sobie pytanie, czy ich ży-
cie jest jeszcze użyteczne. 
Dziękuję tym wszystkim, którzy okazu-
ją serce i poświęcają czas dla osób 
starszych. Podziękowania dla Klubu 
Seniora działającego przy Szydłowiec-
kim Centrum Kultury- Zamek i Stowa-
rzyszenia Emerytów „ Spokojna Jesień 
Życia” i innym wspólnotom za niesienie 
pomocy ludziom starym, za pokazywa-
nie, że życie na emeryturze może być 
piękne i ciekawe. Dziękuję wszystkim 
organizującym uroczystości okoliczno-
ściowe; świąteczne, taneczne, integra-
cyjne, wyjazdy turystyczno – krajo-
znawcze dla osób doświadczonych 
życiem. Pamiętajmy; obok nas żyją 
osoby, którym dokucza samotność. 
Często czekają na odwiedziny, 
uśmiech, zainteresowanie, pomoc. ONI 
czekają na Ciebie i na mnie. 
W czasie wizyty duszpasterskiej emery-
towany nauczyciel wypowiedział pięk-
ną sentencję; „ Gdybyśmy połączyli 
doświadczenie starych i energię mło-
dych powstałyby piękne dzieła”. 
I już tak na koniec. Dzieci, młodzież  
i my w średnim wieku pamiętajmy, że 
przyjdzie czas kiedy będziemy w jesieni 
życia. Oby samotność nie była dla nas 
towarzyszką życia i nam nie dokuczała. 

Słowo Proboszcza parafii pw. św. Zygmunta ks. Marka Kucharskiego 
– „Szacunek dla ludzi w jesieni życia”. 
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Dlaczego jest Pan sołtysem, co zmoty-
wowało Pana do ubiegania się o tytuł 
"gospodarza wsi"? 
 

- Jestem społecznikiem i lubię wyzwa-
nia. Jako mieszkaniec Woli Korzenio-
wej chcę zrobić coś dla swojej miejsco-
wości i jej mieszkańców. Mam duży 
sentyment do mojej wsi. Moi rodzice 
pochodzą z Woli Korzeniowej. Ja, co 
prawda, przez 24 lata mieszkałem  
w Szydłowcu, ale zawsze dużo czasu 
spędzałem u dziadków, bo zawsze 
mnie, mówiąc kolokwialnie, ciągnęło 
na Wolę. Kiedy wybudowałem dom na 
Woli Korzeniowej, a stoi on na granicy 
miejscowości, to w pierwszej wersji 
przypisano mi adres "Barak", zwróci-
łem się jednak z prośbą, aby nadać 
nam adres Wola Korzeniowa i przychy-
lono się do mojej prośby. Bardzo mi 
zależało, żeby nasz dom miał adres na 
Woli. Ja tak zwyczajnie lubię Wolę 
Korzeniową, dlatego, kiedy poprzedni 
sołtys, Pani Barbara Rogozińska zrezy-
gnowała ze starania się o kolejną  
kadencję, postanowiłem podjąć się 
tego zadania. Zyskałam poparcie 
wśród mieszkańców, za co jestem  
bardzo wdzięczny, a teraz wspólnie  
z Radą Sołecką staramy się z troską 
podchodzić do naszych miejscowych 
problemów i spraw. Tak, aby Wola 
rosła w siłę (dodał z uśmiechem pan 
Cezary). 
 
Może Pan liczyć na wsparcie Pani  
Barbary Rogozińskiej? 
 

- Oczywiście, w każdym temacie i bar-
dzo sobie tę pomoc cenię. Nie ukry-
wam również, że mocno z niej korzy-
stam. Życie, jak wiemy nie jest czarno 
– białe i z różnymi problemami każdy  
z nas boryka się każdego dnia. Chęć 

wsparcia, chęć podarowania bezintere-
sownej pomocy, niekiedy bywa  
najważniejsza, bo człowiek wie, że  
może na kogoś liczyć, że nie zostaje 
sam, a to daje siłę i motywuje do dzia-
łania. Korzystając z okazji bardzo ser-
decznie dziękuję Basi Rogozińskiej za 
pomoc i zaangażowanie w sprawy na-
szej wioski i liczę, że jeszcze wiele faj-
nych inicjatyw przed nami. 
 

W obecnej kadencji samorządowej 
Wola Korzeniowa ma swojego repre-
zentanta w Radzie Miejskiej. Jak za-
tem układa się współpraca z radnym  
Markiem Ceglińskim? 
 

- Bardzo dobrze. Nasz radny Marek 
Cegliński jest zaangażowany w sprawy 
Woli Korzeniowej. Działa w naszej  
Radzie Sołeckiej. Jest również w Zarzą-
dzie OSP Wola Korzeniowa. Bardzo 
poważnie podchodzi do swoich obo-
wiązków, nie bagatelizuje żadnej spra-
wy, nie przemilcza problemów. Marek 
wie że wspólnie można więcej  
osiągnąć, dlatego też motywuje miesz-
kańców do aktywności na rzecz sołec-
twa. 
 
Jakie najpilniejsze potrzeby ma obec-
nie sołectwo Wola Korzeniowa? Czego 
mieszkańcy potrzebują, co dałoby 
Wam zadowolenie? 
  
- Priorytetem jest wykonanie kanalizacji. 
Prace te już zostały rozpoczęte. Czekamy 
na kolejne etapy tej inwestycji. Ważne 
jest dla nas wykonanie gazociągu. Wielu 
mieszkańców wyraziło chęć podłączenia 
się do sieci, co przyniesie również efekt 
dodatni, jakim będzie zmniejszenie zady-
mienia. Jako trzecią w kolejności potrze-
bę wymienię oświetlenie drogowe. To 
również w części zostało już wykonane, 
m.in. przeznaczyliśmy na to zadanie nasz 
fundusz sołecki, ale potrzebujemy jesz-
cze światła na naszej wiosce. 
 

Co słychać w OSP Wola Korzenio-
wa? 
 

- Nasza jednostka ma już swoją 
tradycję i łączy mieszkańców. 
Obecnie mamy 52 członków, w tym 
9 kobiet. Korzystając z okazji  
serdecznie zapraszam do naszego 
OSP wszystkich mieszkańców. Nie-
dawno zostaliśmy doposażeni  
w nowy sprzęt. Czynimy starania  
o kolejny. Jesteśmy w trakcie re-
montu remizy i zagospodarowania 
terenu wokół budynku. U nas remi-
za pełni funkcję świetlicy wiejskiej  
i jest otwarta dla wszystkich miesz-
kańców. Mamy w remizie internet  
i można skorzystać z komputerów. 
Organizowane są u nas turniej teni-
sa stołowego oraz okolicznościowe 
spotkania mieszkańców. 
 
Czego życzyć Panu jako sołtysowi 
Woli Korzeniowej? 
 

- Tego, aby kanalizacja została  
zbudowana jak najszybciej oraz, 
aby rozpoczęły się prace związane  
z budową gazociągu. A w dalszej 
kolejności, realizacji następnych 
inwestycji, które sprawią, że miesz-
kańcom Woli będzie żyło się lepiej.   
Chciałbym również, aby mieszkań-
cy jeszcze aktywniej włączali się  
w życie społeczne naszej miejsco-
wości. Przed nami „Dożynki  
Gminne”, których w tym roku jeste-
śmy gospodarzami. Liczę, że będzie 
to wyjątkowy czas, w którym wszy-
scy staniemy na wysokości zadania 
i wspólnie zorganizujemy święto 
chleba tak, że zarówno my miesz-
kańcy jak i przyjezdni goście będą 
pod wrażeniem, a pozytywne 
wspomnienia zostaną z nami na 
długie lata.  
 

Zatem tego wszystkiego życzę  
i serdecznie dziękuję za rozmowę. 

Wywiad z Sołtysem sołectwa Wola Korzeniowa Panem Cezarym Wanatem 

Cezary Wanat sołtys Woli Korzeniowej, gdzie mieszka wraz z żoną  
i synem. Strażak przez duże „S”. Pracuje w Komendzie Powiatowej  
Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Jest prezesem Zarządu OSP  
w Woli Korzeniowej. Pełni funkcję prezesa Miejsko – Gminnego Zarządu 
OSP RP w Szydłowcu oraz wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP RP. 

 17 
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Szydłowiecki Orszak Trzech Króli 
6 stycznia 2020r. po raz szósty ulicami Szydłowca przeszedł Orszak Trzech Króli, który w tym roku odbywał się pod  
hasłem "Cuda, cuda ogłaszają". Barwny korowód wielbiący Boga poprzedziła msza św. odprawiona w szydłowieckiej 
farze, po której z modlitewnym śpiewem udano się do szopki, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. 
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Podczas eucharystii kapłani mówili  
o wartościach małżeństwa i rodziny, któ-
rej trwałość budowana jest na fundamen-
cie miłości oraz świadomej decyzji kobiety 
i mężczyzny. Gratulowano wytrwałości  
i błogosławiono na dalsze lata. Mszę  
zakończyło wręczenie przez ks. dziekana 
Marka Kucharskiego pamiątki 50 – lecia 
zawarcia związku małżeńskiego, a następ-
nie wszyscy świętujący udali się do  
zamku. Tam spotkanie rozpoczęto  
od występu przygotowanego na tą okazję 
przez młodzież z Teatru Poezji i Muzyki 
u „Radziwiłła”. Utwory  o miłości przywo-
łały wspomnienia lat młodości i wprawiły  
w melancholijny nastrój. Akt dekoracji 
medalami przyznanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej poprzedziły  
życzenia i gratulacje złożone przez Burmi-
strza Artura Ludwa, Naczelnika Urzędu 
Stanu Cywilnego Magdalenę Szymczyk 
oraz radnych Rady Miejskiej Jadwigę  
Kopycką i Marka Plewę. 

Świętowali  Złote  Gody 
16 grudnia odbyło się odznaczenie medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” par z terenu gminy Szydłowiec. Złote 
gody tradycyjnie już zainaugurowała msza św. odprawiona w kościele pw. św. Zygmunta, w której uczestniczyli jubilaci 
wraz z najbliższymi oraz samorządowcy gminy. 

Medale otrzymali Państwo: Bednarczyk 
Zygmunt i Barbara, Buczek Zbigniew  
i Czesława, Gajewski Jerzy i Barbara Julia, 
Jankowski Andrzej Tomasz i Stanisława, 
Karpeta Grzegorz i Helena Bronisława, 
Łabęcki Zenon i Zofia, Majewski Czesław  
i Teresa Ewa, Misiak Ireneusz Jan i Stani-
sława Jadwiga, Nitek Konstanty Jerzy  
i Anna Stanisława, Niziołek Stefan i Stani-
sława Teresa, Parszewski Kazimierz  
i Anna, Sobutka Waldemar Andrzej i Wa-
cława Ewa, Sokołowski Henryk i Leokadia 
Ewa, Sujecki Jan Tadeusz i Halina Elżbieta, 
Szcześniak Ryszard i Zofia Bronisława, 
Ślizak Stanisław i Władysława, Świercz 
Tadeusz i Wiesława Elżbieta, Tyszko Anto-
ni Piotr i Danuta, Więcaszek Kazimierz 
 i Danuta, Wudarczyk Edward i Henryka 
Janina, Wyciszkiewicz Jan Stanisław i Wie-
sława, Ząbkiewicz Władysław i Teresa 
Zofia. 

W imieniu świętujących złote gody, głos 
zabrał Tadeusz Świercz, który podzięko-
wał samorządowcom za piękną oprawę 
uroczystości oraz pogratulował uhonoro-
wanym. Wspominał także minione pół-
wiecze, w którym przyszło żyć jubilatom 
podkreślając, że był to wyjątkowy czas.  
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Dofinansowanie wypoczynku zimowego i zajęć pozalekcyjnych 
Dwadzieścia organizacji pozarządo-
wych z terenu miasta i gminy Szydło-
wiec otrzymało dofinansowanie  
od Burmistrza Szydłowca na zorgani-
zowanie wypoczynku zimowego dla 
dzieci i młodzieży, w ramach otwarte-
go konkursu ofert na realizacje  
w 2020 roku zadania własnego gminy 
w zakresie Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii. 
Burmistrz Artur Ludew spotkał się  
z przedstawicielami organizacji 6 lute-
go, aby oficjalnie przekazać umowy 
dotacyjne.  
Na dofinansowanie wypoczynku zimo-
wego przeznaczono 35.000 zł. Dotacje 
otrzymały:  
1. UKS „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej 
– Zakręceni na punkcie zimy  
2. UKS  „SPARTAKUS” przy PSP im. 
Jana Pawła II w  Szydłowcu  –  obóz 
narciarski „Podhalańskie szusowanie” 
3. Parafialny Zespół  „CARITAS”  
Szydłowiec – Słońce w sercu, śnieg na 
dłoniach  
4. Stowarzyszenie Miejska  Orkiestra  
Dęta  w  Szydłowcu  –  „Przezimuj  
w filharmonii”  
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Kultural-
nych – Zamek –  „Ferie z Inicjatywą”  
6. Fundacja Wspierania Karate   
Matsushima Polska „MUSHIN”  
Szydłowiec – XV Akademia Zimowa 
Karate Kyokushin Matsushima  
7. UKS  „JUNIOR” przy PSP w Majdo-
wie  – Wyjazd na narty w góry połą-
czone ze zwiedzaniem  

8. Stowarzyszenie  Szydłowiecki  
Uniwersytet Trzeciego Wieku –  Ferie   
z pomysłem  
9. Stowarzyszenie Klub Sportowy 
Kick-Boxingu  „Viktoria”  –  „ K i c k -
Boxing sposobem na poprawienie wła-
snej sprawności”  
10. Rodzinna Akademia Sportu  
-– Zimowa Siatkówka z RAS  
11. Stowarzyszenie MKS Szydłowianka  
– zorganizowanie wypoczynku zimo-
wego dla dzieci  i młodzieży   z  terenu  
Gminy  Szydłowiec  
12. Fundacja PRO EDU CADIS – zorga-
nizowanie wypoczynku zimowego dla 
dzieci i młodzieży   z  terenu  Gminy  
Szydłowiec  
13. Klub Sportowy ALTERNATYWA  
–  „Z szachami – z górki”  
14. Szydłowieckie Towarzystwo  
Sportowe – Ferie na sportowo 2020  
15. Klub Sportowy „Akademia  
Piłkarska Szydłowiec” –  zimowe ferie 
na sportowo. 
16. Porozumienie Samorządowo  
– Gospodarcze –  obóz rekreacyjno-
szkoleniowy „Ferie czas na sport  
i zabawę”  
17. Ochotnicza Straż Pożarna  
w  Majdowie  – Ferie z OSP Majdów  
18. Fundacja Inicjatyw Medialno  
– Kulturowych STREFA  JP2 – Ciepło – 
zimne półkolonie ze STREFĄ JP2  
19. Katolickie Stowarzyszenie  
Młodzieży, Oddział Szydłowiec – 
„Poznawanie narodowej historii”  
20. Związek  Strzelecki Oddział Sz-c 
– Sobą być, zdrowo żyć zima 2020. 

Tego dnia Burmistrz rozdał również 
umowy na dofinansowanie zadania  
publicznego —„Prowadzenie poza-
lekcyjnych zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Szydłowiec”. Na ten cel zostało prze-
znaczone 30.000 zł. Dofinansowanie 
otrzymały następujące organizacje: 
1. Fundacja Wspierania Karate  
Matsushima Polska „MUSHIN”,  
Szydłowiec  
2. Fundacja PRO EDU CADIS Szydło-
wiec  
3. Stowarzyszenie MKS Szydłowian-
ka Szydłowiec  
4.  Parafialny Zespół „CARITAS” 
5. UKS „REKORD”, Szydłowiec  
6. Klub Sportowy ALTERNATYWA, 
Szydłowiec  
7. OSP w Majdowie  
8. UKS „SPARTAKUS” przy PSP  
im. Jana Pawła II w Szydłowcu  
9.  Klub Sportowy „Akademia Piłkar-
ska Szydłowiec”  
10. Stowarzyszenie Klub Sportowy 
Kick-Boxingu „Viktoria” Szydłowiec 
11. UKS OLIMP przy ZSO im. H.  
Sienkiewicza w Szydłowcu  
12. Rodzinna Akademia Sportu,  
Szydłówek  
13. UKS „JUNIOR” przy PSP w Maj-
dowie  
14. UKS „KORONA” przy PSP nr 1  
z Oddz. Integracyjnymi w Szydłowcu 
15. Fundacja Inicjatyw Medialno  
– Kulturowych STREFA JP2, Sz-c  
16. UKS „TĘCZA” przy PSP w Wyso-
kiej Tenis stołowy.  
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157 rocznica Powstania Styczniowego  
7 stycznia przed szydłowieckim ratuszem 
rozpoczęły się obchody 157. Rocznicy 
Wybuchu Powstania Styczniowego. Na 
tę wyjątkową lekcję historii po raz kolej-
ny zaprosili jej organizatorzy: Burmistrz 
Szydłowca, Federacja Kapituły Równość, 
Wolność, Niepodległość Kontynuacji 
Tradycji Powstania Styczniowego 1863r., 
samorządy gmin: Suchedniów, Bodzen-
tyn, Wąchock, Skarżysko Kościelne, 
Związek Strzelecki oraz SCK – Zamek.  
W uroczystościach uczestniczyli: Dziekan 
Dekanatu Szydłowieckiego – ks. Marek 
Kucharski, Proboszcz Parafii Wysoka  
– ks. Arkadiusz Bieniek, ks. Stanisław 
Drąg, Jan Bartosz – Dyrektor Delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Radomiu, Wicestarosta Szydłowiecki  
– Anita Gołosz, Paweł Sagan z Delegatu-
ry Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Radomiu, Magdalena Gwarek  
– Dyrektor Biura Poselskiego Agnieszki 
Górskiej, Daniel Woś – Prezes Fundacji 
Kapituły Równość Wolność Niepodle-
głość Kontynuacji Tradycji Powstania 
Styczniowego 1863, Starszy Inspektor 
Związku Strzeleckiego Roman Burek  
– Komendant XIII Marszu Szlakiem  
Powstańców Styczniowych 1863 roku, 
Starszy Inspektor Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” – Krzysztof Grabiec, Przedsta-
wiciele Bractwa Kurkowego Ziemi Świę-
tokrzyskiej, Jerzy Materek – Członek Za-
rządu Powiatu Starachowickiego,  dele-
gacje samorządów gmin współorganizu-
jących obchody – Suchedniów: Burmistrz 
Cezary Błach, Przewodniczący Rady 
Miejskiej – Krzysztof Adamiec, Wąchock: 
Wiceburmistrz Sebastian Staniszewski, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
– Mirosław Jaźwiec, Bodzentyn:  
Burmistrz Dariusz Skiba, Wiceburmistrz  
Andrzej Jarosiński, Jan Wilkosz – Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej, Bogusła-
wa Jankowicz – Radna Rady Miejskiej, 
Skarżysko Kościelne: Wójt – Jacek Bryzik. 
Władze miejskie reprezentowali:  
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Marek Artur  
Koniarczyk oraz radni miejscy. Obecni 
byli także przedstawiciele władz powiatu 
szydłowieckiego oraz radni powiatowi.  
Zgromadzonych na szydłowieckim Rynku 
gości, w imieniu organizatorów powitała 
Agnieszka Sobutka-Klepaczewska. 

Następnie delegacje złożyły kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą 150. rocz-
nicę wybuchu powstania styczniowe-
go. Tuż potem uczestnicy obchodów 
przemaszerowali do szydłowieckiej 
fary, gdzie odbyła się msza w intencji 
Ojczyzny i Powstańców 1863r. Po  
liturgii złożono wiązanki  przy grobie 
wieloletniego proboszcza szydłowiec-
kiej parafii ks. Aleksandra Malanowi-
cza. Był on jednym z przywódców ru-
chu powstańczego w guberni radom-
skiej. Został aresztowany, pozbawiony 
stanowiska kościelnego, pobity i uwię-
ziony w twierdzy w Dęblinie, a mają-
tek kościelny został skonfiskowany 
przez zaborcę. Wiązanki kwiatów  
złożone zostały także przy asyście 
strzelców Związku Strzeleckiego i wer-
blisty na mogile powstańczej cmenta-
rza parafialnego oraz przy upamiętnia-
jącej powstanie styczniowe figurce na 
skrzyżowaniu ulicy Sowińskiego i Na-
rutowicza. Pierwszy dzień Centralnych 
Obchodów 157. Rocznicy Wybuchu 
Powstania Styczniowego zakończył się 
w szydłowieckim zamku. Podczas  

uroczystości patriotycznych głos zabrali 
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Pani 
Magdalena Gwarek – Dyrektor Biura 
Poselskiego Posła na Sejm RP odczytała 
list od  Poseł Agnieszki Górskiej, Daniel 
Woś – Prezes Fundacji Kapituły Rów-
ność Wolność Niepodległość Kontynu-
acji Tradycji Powstania Styczniowego 
1863 oraz Starszy Inspektor Związku 
Strzeleckiego Roman Burek – Komen-
dant XIII Marszu Szlakiem Powstańców 
Styczniowych 1863 roku.  Ponadto  
Daniel Woś wyróżnił Artura Ludwa  
– Burmistrza Szydłowca, Małgorzatę 
Bernatek – Dyrektor Szydłowieckiego 
Centrum Kultury – Zamek oraz Roma-
na Burka – Komendanta XIII Marszu 
Szlakiem Powstańców Styczniowych 
1863 roku, wręczając im pamiątkowe 
ryngrafy w ramach podziękowań za 
organizację Centralnych Obchodów  
157. Rocznicy Wybuchu Powstania 
Styczniowego. Zwieńczeniem uroczy-
stości w Szydłowcu był spektakl pt. 
„Szukać prawdy dla swego narodu”  
– przygotowany przez Teatr Poezji  
i Muzyki „U Radziwiłła”. 
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O naszych seniorach  

Gmina Szydłowiec przyłączyła się do 
zbiórki pluszaków dla dzieci  
z sali wybudzeń. 25 listopada 2019r. 
Burmistrz Artur Ludew spotkał się  
z prof. Markiem Migdałem  
z Centrum Zdrowia Dziecka i prze-
kazał pluszaki zebrane od mieszkań-
ców Szydłowca w ramach akcji 
"Pomóż się przytulić".  

Pluszaki trafiły do 
Centrum Zdrowia 

Dziecka 
Ludew, Wójt Gminy Orońsko Henryk No-
sowski i Wójt Gminy Mirów Artur Siwio-
rek. Na scenie wystąpiły zespoły ludowe, 
dziecięce oraz zespół „Fantazja”, który 
zebrał ogromny aplauz publiczności. 
Wkład w organizację obchodów Dnia 
Seniora miało Stowarzyszenie „Spokojna 
Jesień Życia” z Szydłowca oraz Stowarzy-
szenie Emerytów „Wspólna Sprawa” z 
Orońska. Dzięki dotacji seniorzy dużo po-
dróżują. Na przełomie maja i czerwca 
odpoczywali w Łazach nad morzem. W 
czasie tego turnusu „Fantazja” wystąpiła 
w Koszalinie na przeglądzie zespołów. 
Seniorzy wczasowali się również w Posej-
nelach, skąd udali się na wycieczkę do 
Wilna i Troków. A podczas kolejnego wy-
jazdu mieli także możliwość obejrzenia 
rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej, co było 
wyjątkowym doświadczeniem. 
 „Spokojna Jesień” lubi również pobyty w 
górach. W 2019r. spędzili  tydzień w pod-
halańskiej wsi Ząb Bustryk. A że w zdro-
wym ciele zdrowy duch to i od aktywności 
fizycznej nie stronią. Dowodem na to jest 
zdobycie 32 medali na Sportowej Senio-
riadzie zorganizowanej przez P.T.T.K.F.  
w Kozienicach. Pisząc o aktywności szy-
dłowieckich seniorów nie można pominąć 
udziału Pani Ireny Chwastek i Kazimierza 
Zawadzkiego w programie „Mam Talent”, 
gdzie wystąpili oni wspólnie z zespołem 
„Perły z Lamusa” ze Skarżyska – Kamien-
nej. Ocena jury „3 x tak”. Projekt „Aktywni 
Razem” współfinansowany przez Mazo-
wieckie Centrum Polityki Senioralnej 
wkrótce się kończy. Przed jego uczestnika-
mi jeszcze spotkanie integracyjne, na któ-
rym zostanie podsumowane, to co zadzia-
ło się przez ostatnie miesiące. To jednak 
nie koniec aktywności Stowarzyszenia 
„Spokojna Jesień Życia”, wręcz przeciwnie 
jego członkowie mówią, że dopiero nabie-
rają wiatru w żagle. Życzymy powodzenia. 

 

Państwo Danuta i Władysław Gawę-
dowie z Wysokiej otrzymali od gminy 
Szydłowiec nowe stroje sceniczne.  
Ta sympatyczna para znana jest jako 
miłośnicy i promotorzy ludowej sztuki 
muzycznej. Występują podczas lokal-
nych spotkań z folklorem, jak również 
na imprezach o zasięgu regionalnym 
czy też wojewódzkim. Życzymy  
satysfakcji z występów, dużo siły i 
zdrowia oraz wielu powodów do ra-
dości każdego dnia.  

Nowe stroje sceniczne  

Szydłowieckie Stowarzyszenie Emerytów 
"Spokojna Jesień Życia" i działający przy 
nim zespół "Fantazja" nie zwalnia tempa. 
Dzięki dotacji w kwocie 50 tysięcy złotych, 
z Mazowieckiego Centrum Polityki Senio-
ralnej na realizację projektu "Aktywni Ra-
zem", seniorzy mają możliwość bardzo 
atrakcyjnie spędzać czas. Zgodnie z tytu-
łem projektu „Aktywni Razem” Stowarzy-
szenie stawia na organizację spotkań  
z ludźmi z naszego powiatu i wojewódz-
twa. Za nimi pięć spotkań integracyjnych 
w Restauracji Zamek w Szydłowcu, w każ-
dym z nich uczestniczyło po 120 osób.  
Wieczory przy muzyce zorganizowano  
także w: Zbijowie Dużym, Pawłowie, Chle-
wiskach, Jastrzębiu i Orońsku. W spotka-
niach tych uczestniczyli przedstawiciele 
samorządów oraz lokalnych stowarzyszeń. 
Seniorzy integrują się również z mieszkań-
cami spoza naszego powiatu. 
Ze swoją pogodą ducha, energią i wystę-
pem zespołu „Fantazja” odwiedzili m.in.: 
Garwolin, Węgrów i Sokołów Podlaski. Ze-
spół „Fantazja” wystąpił także w Sadku 
podczas imprezy „Leć głosie po rosie” oraz 
na pikniku rodzinnym „Radość muzykowa-
nia, tańczenia i kucharzenia łączy pokole-
nia”, który odbył się na szydłowieckim  
Rynku, a którego Stowarzyszenie było 
współorganizatorem.  Energia i rozsiewana 
radość przydaje się każdemu, a szczególnie 
ludziom u schyłku życia przebywających  
w placówkach opiekuńczych, dlatego nasi 
seniorzy odwiedzają również podopiecz-
nych Domu Pomocy Społecznej w Łazi-
skach, urozmaicając im czas rozmowami, a 
także muzycznymi występami. 27 paździer-
nika w Orońsku świętowano „Światowy 
Dzień Seniora”. Goście dopisali. Wśród 
przybyłych byli m.in: Prezes Stowarzyszenia 
Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko Sylwe-
ster Różycki, Wicestarosta Szydłowiecki 
Anita Gołosz, Burmistrz Szydłowca Artur 
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Wyjazd uczniów do Francji W dniach 10-16 listopada grupa dziewięciu 
uczniów z gminy Szydłowiec, w nagrodę za 
dobre wyniki w nauce w roku 2018/2019, 
przebywała w partnerskim mieście Beynes 
we Francji. Uczniowie byli pod opieką  
nauczycieli Pani Anny Bialik i Pana Piotra  
Niewadzisza. Program pobytu uczniów był 
bardzo bogaty. 
Odwiedzili tamtejszą szkołę, uczestniczyli 
w lekcjach na różnych przedmiotach,  
zajęciach karate, integrowali się z rówie-
śnikami z Francji. Dzięki gościnności rodzin 
i swoich rówieśników u których mieszkali, 
mogli bliżej poznać kulturę, zwyczaje czy 
kuchnię francuską. 
Ważnym punktem programu był udział 
delegacji w Święcie Zawieszenia Broni we 
Francji, które przypada w dzień Święta 
Niepodległości w Polsce. Młodzież  
z Szydłowca złożyła kwiaty pod pomnikiem 
bohaterów wojennych oraz odśpiewa-
ła ,,Mazurka Dąbrowskiego".  
Spotkali się również z władzami miasta. 
Podczas pobytu uczniowie mieli możliwość 
zobaczenia największych dzieł architekto-
nicznych Paryża tj. Wieży Eiffla, Łuku 
Triumfalnego, zgliszcz Katedry Notre Dame 
oraz Centrum Sztuki Nowoczesnej. Zwie-
dzili także Wersal i przepiękne ogrody,  
a także przepłynęli statkiem po Sekwanie. 
Według relacji uczniów wyjazd obfitował 
w nowe pozytywne doświadczenia, przeła-
mywanie barier, a także szlifowanie języka 
angielskiego i francuskiego. 

Nowy pełnomocnik ds. kontaktów z Beynes Kilkuletnia wymiana doświadczeń na linii 
Szydłowiec-Beynes i obustronne wizyty 
to nie tylko kontakty pomiędzy instytu-
cjami, to również, a może przede wszyst-
kim liczne przyjaźnie, jakie połączyły 
mieszkańców obu miast. Rozpoczęta 
przed laty współpraca pomiędzy samo-
rządami Szydłowca i Beynes, jest dyna-
miczna i wymaga coraz lepszej koordyna-
cji działań. W związku z powyższym  
Burmistrz Artur Ludew postanowił zapro-
sić do współpracy Alaina Dubuy byłego  
francuskiego dyplomatę, który mieszka  
w Szydłowcu. Pan Alain chętnie dzieli się 
swoją wiedzą i bogatym doświadcze-
niem, czego dowiódł aktywnym udziałem 
w życiu społecznym naszego miasta  
i gminy oraz dotychczasową współpracą  
z samorządem. Doceniając kompetencje 
pana Alaina, Burmistrz Artur Ludew po-
wołał go na stanowisko Pełnomocnika ds. 
kontaktów z miastem Beynes we Francji. 

Powierzając pełnienie roli pełnomocnika, Burmistrz życzył powodzenia  
w podejmowanych działaniach, wielu sukcesów, które będą z korzyścią dla 
stron partnerstwa, a także dadzą satysfakcję i pozytywną energię do podej-
mowania nowych wyzwań. 
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W 2019r. firma Electrolux Poland  
obchodziła swoją setną rocznicę po-
wstania. W związku z tym firma ogłosiła 
konkurs wzorniczy dla dzieci ze szkół 
podstawowych od klasy 1 do 3 na tere-
nie całej Polski pod hasłem „Lodówka 
wymyślona na nowo – rozwiązanie 
przyszłości”. Celem konkursu było zain-
teresowanie dzieci tematyką marnotra-
wienia żywności na świecie oraz upo-
wszechnienie informacji o istocie prawi-
dłowego przechowywania pożywienia. 
Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę 
najmłodszych na metody  prawidłowe-
go przechowywania żywności, pobudze-
nie ich  inwencji twórczej oraz doskona-
lenie umiejętności wykorzystania zdo-
bytej wiedzy do projektowania nowych 
rozwiązań technologicznych, poprawia-
jących życie kolejnych pokoleń. Zadanie 
polegało na zaprojektowaniu chłodziar-
ko – zamrażarki przyszłości, dzięki której 
przechowywanie żywności stanie się 
jeszcze bardziej skuteczne, a problem 
marnowania zniknie całkowicie. Do  
organizatora spłynęło aż 238 prac z 66 
szkół podstawowych z całego kraju.  
W finale zostały wyłonione 3 miejsca 
pierwsze oraz 23 wyróżnienia. Ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  
w Szydłowcu w konkursie wzięło udział 
12 uczniów. Serdecznie gratulujemy Julii 
Bińkowskiej oraz Oliwii Nowakowskiej  
z klasy 2a, które zdobyły wyróżnienie.  
Ich wysiłek i kreatywność zostały doce-
nione przez komisję konkursową orga-
nizatora. Uczennice zdobyły oraz zesta-
wy niespodzianki od firmy Electrolux. 
Prace  można podziwiać na stronie:  
 https:/ www.electrolux.pl/local/konkurs/ 

Konkurs wzorniczy  
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek  

I miejsce – Aleksandra Kiljanek PSP 
im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu 
II miejsce – Julia Dąbrowa PSP im. 
Jana Chrapka w Majdowie 
III miejsce – Natalia Sitkowska PSP nr 
2  im. Jana Pawła II w Szydłowcu. 
Wyróżnienia: 
- Łucja Jakubczyk – PSP im. Jana 
Chrapka w Majdowie, 
- Nikola Mamla- PSP im. Jana Chrapka 
w Majdowie, 
- Jakub Tarabasz – PSP im. Jana Pawła 
II w Szydłowcu, 
- Karolina Buczek – PSP im. Jana III 
Sobieskiego w Szydłowcu, 
- Sonia Łyżwa – PSP im. Jana Pawła II 
w Szydłowcu, 
- Agata Florczyk- PSP im. Jana Pawła II 
Szydłowcu. 
Sponsorami nagród konkursu byli: 
Dorota Jakubczyk – Radna Rady Miej-
skiej w Szydłowcu, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Narkomani w Szydłowcu,  
Dariusz Mamla - sołtys Ciechostowic, 
Łukasz Adamczyk- sołtys Łazów, Arka-
diusz Sokołowski - radny Rady  
Miejskiej w Szydłowcu, Łukasz Szcze-
śniak – Radny Rady Powiatu  
w Szydłowcu, Rada Rodziców Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Biskupa 
Jana Chrapka w Majdowie.  

Konkurs cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. W tym roku 
wzięło w nim udział 23 solistów i 9 
zespołów. Łącznie zaprezentowało 
się na scenie 45 wykonawców, któ-
rych oceniało jury w składzie: Prze-
wodnicząca Barbara Gadowska, 
członkowie: Dorota Nowak, Arka-
diusz Sokołowski, Magdalena  
Nowacka, Ilona Mamla. 
Laureaci w kategorii zespół: 
- I miejsce: PSP im. Jana Pawła II  
w Szydłowcu w składzie Maja Ołub, 
Natalia Sitkowska, Weronika Cegliń-
ska, Jakub Tarabasz, 
- II miejsce: PSP im. Jana III Sobie-
skiego w Szydłowcu w składzie:  
Wiktoria Dziwirek, Paulina Buczek,  
Wojciech Senderek, Dawid Wojcie-
szek 
- III miejsce: PSP im. Jana III Sobie-
skiego w Szydłowcu w składzie:  
Nikola Ubysz i Julia Pobideł. 
Wyróżnienia otrzymały szkoły: PSP 
im. Jana Chrapka w Majdowie,  
reprezentowana przez Marię Karpe-
tę i Nikolę Karpetę oraz PSP im. Jana 
III Sobieskiego w Szydłowcu repre-
zentowana przez Sarę Augustyniak, 
Larę Zarębę, Zofię Nowacką i Alek-
sandrę Kiljanek. 
Laureaci w kategorii solista: 

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się 
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi".  
Konkurs dedykowany jest tym, którzy uwielbiają śpiewać. Organizowany 
jest, aby kultywować piękną polską tradycję i symbolicznie rozpocząć okres 
radosnego świętowania w Gminie Szydłowiec.  
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IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV 
W PSP im. Bp. Jana Chrapka w Majdo-
wie w ramach światowego Dnia Walki 
z Aids obchodzonego 1 grudnia odbył 
się IX Gminny Konkurs „Wiedzy  
o AIDS/HIV” zorganizowany przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii w Szydłowcu. 
Wśród zaproszonych i obecnych gości 
były m. in.:  Dorota Nowak – Dyrektor 
ZEiFO w Szydłowcu, Elżbieta Pawlak  
– Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitar-
no- Epidemiologicznej, Jolanta Kosno 
– pracownik Oświaty Zdrowotnej  
i Promocji Zdrowia w PSS-E  
w Szydłowcu. Gospodarzy reprezen-
towali Dyrektor szkoły PSP w Majdo-
wie Arkadiusz Bogucki oraz wicedy-
rektor szkoły Ewa Karpeta. 
Pierwsze miejsce w sprawdzianie  
wiedzy zajął uczeń klasy VII b Oskar 
Wiktorowicz, drugie miejsce Julia 
Adamczyk i trzecie miejsce zajęła Julia  

Darczuk - wszyscy z PSP 1 Szydłowiec 
im. Jana III Sobieskiego. Wszyscy laure-
aci i uczestnicy konkursu otrzymali  
nagrody i podziękowania, ciepły posiłek 
oraz słodki poczęstunek. Łącznie w kon-
kursie wzięło udział 25 uczniów z pięciu 
szkół z terenu gminy Szydłowiec tj. PSP 
1 Szydłowiec, PSP 2 Szydłowiec, PSP 
Majdów, PSP Wysoka i PSP Sadek pod 
opieką odpowiednio nauczycieli: Beaty 
Gołąbek, Julity Kęski- Świercz, Magdale-
ny Karlikowskiej, Agnieszki Parszew-
skiej, Anety Rzeźnik, dyrektor szkoły 
Marty Owczarek i  Eweliny Wiśniew-
skiej, które to nauczycielki były zarazem 
członkiniami Komisji Konkursowej. 
Inicjatorem i głównym organizatorem 
konkursu był p. Marek Artur Koniarczyk 
– Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Szydłowcu, zarazem Przewodniczący 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Szydłowcu.  

Wręczenie odznaczeń przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
24 października br. podczas uroczystej 
gali zorganizowanej z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej przez Mazowieckie Kura-
torium Oświaty w auli Uniwersytetu  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie nauczyciele gminnych placówek 
oświatowych otrzymali odznaczenia. 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzy-
mał pan Mirosław Turek i pani Elżbieta 
Wilk. Medal Srebrny za Długoletnią Służ-
bę otrzymały: pani Renata Malmon 
i pani Jolanta Parszewska. Serdecznie 
gratulujemy nagrodzonym nauczycielom 
i życzymy satysfakcji z pracy pedagogicz-
nej i poczucia, że to nie tylko zawód,  
ale także bardzo ważna społeczna misja. 

FINALISTA KONKURSU  
" LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE 

ORĘŻA POLSKIEGO" 

Łukasz Janas, uczeń klasy 8a Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Pawła II w Szydłowcu, zakwali-
fikował się do etapu wojewódzkiego 
Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego "Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego". Biorąc pod uwagę  
rocznice wydarzeń historycznych 
przypadające w roku 2020 organiza-
torzy Konkursu zdecydowali przyjąć 
okres dziejów oręża polskiego  
obejmujący lata 1887-1922. III etap 
Konkursu odbędzie się 17 marca 
2020 roku w Warszawie. Życzymy 
dalszych sukcesów. Do konkursu 
Łukasza przygotowywała nauczyciel-
ka historii Jadwiga Sochacka. 
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W Y C I Ą G  Z  OG Ł O S Z E N I A 
 

BURMISTRZ SZYDŁOWCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działki położonej w miejscowości 
Sadek gmina Szydłowiec. 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00015293/3 oznaczoną nume-
rem działki 411/16 o powierzchni 3481 m2 – cena wywoławcza 28 880,00 zł. (brutto). Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim 
w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 13 marca 2020 roku o godz. 1000. W/w działka położona jest na terenie dla którego 
brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/
XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działka leży na terenach oznaczonych symbolem IMR – tereny mieszkalnictwa. Krajowemu 
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem, gdy nabywca ustalony w wyniku 
przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha,  
a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub w gminie graniczącej 
z tą gminą. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez KOWR odpowiednio zawia-
domienia. Jeżeli w tym czasie KOWR nie zgłosi chęci nabycia działki dojdzie do finalizacji sprzedaży. Warunkiem wzięcia udziału 
w przetargu jest : 
 Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez 

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu Nr 23 9129 0001 0099 0900 3317 0021 do dnia 9 marca 2020 roku, przy czym 
liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby 
wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 9 marca 2020 r.).  

Treść ogłoszenia o przetargu zostało umieszczona na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego  
w Szydłowcu. Informacji szczegółowych udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, ul. Kilińskiego 2,  
tel. (48) 617 86 57. 

AKCJA #KOMÓRKOMANIA 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
im. Henryka Sienkiewicza  
w Szydłowcu po raz drugi włączył 
się w akcję pod hasłem 
#KOMÓRKOMANIA.  
Projekt # KOMÓRKOMANIA skiero-
wany jest do wszystkich uczniów  
i ich rodziców oraz nauczycieli szkół 
ponadpodstawowych. 30 stycznia 
br. odbyło się spotkanie edukacyjno 
– informacyjne. Uczniowie   
zapoznali się z działalnością Funda-
cji DKMS i ideą dawstwa szpiku. 
Projekt realizowany będzie  
w dniach od 1 do 31 marca.  
Po raz kolejny zostanie zorganizo-
wana również akcja rejestracji po-
tencjalnych dawców krwiotwór-
czych komórek macierzystych  
– we wtorek 31 marca br. w godz. 
9:00 – 13.00 w liceum będzie  
można się zarejestrować.   
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Adoptuj psa z gminnego punktu! 
W Szydłowcu, przy ul. Piaskowej 29 
działa Tymczasowy Punkt Przetrzy-
mań Psów — to właśnie tu trafiają 
bezdomne zwierzęta, które zabłąkały 
się lub zostały porzucone i nie ma 
możliwości ustalenia ich właścicieli. 
Psy, z utęsknieniem czekają na nowe 
domy stałe lub tymczasowe.  
Zwierzęta są pod stałą opieką wete-
rynaryjną, są zaszczepione, odroba-
czone i wysterylizowane.  
Zapraszamy  miłośników zwierząt do 
pomocy, szukaniu im domów i wspie-
raniu wolontariuszy opiekujących się  
pieskami.  Zachęcamy do zaglądania 
na stronę na facebooku wolontariu-
szy, którzy zajmują się opieką nad 
pieskami i ich wyprowadzaniem  
- Punkt Przetrzymań Szydłowiec 
~psyz ulic naszego miasta oraz  
na stronę prowadzoną przez  wolon-
tariuszy: https:/ bezdomneszydlo-
wiec.blogspot.com, gdzie znajdują 
się ogłoszenia adopcyjne. Nie masz 
czasu, a chcesz pomóc w inny sposób 
- możesz kupić karmę, obroże,  
smycze, można też podarować stare 
koce, kołdry - jako posłania do bud.  
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PSP nr 2 najlepsze w powiecie 

4 grupy siatkarskie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 awansowały  
do półfinałów miedzypowiatowych.  

Kibicowali  
Radomce 

20 stycznia na hali  sportowej  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Radomiu rozegrana została  
14. kolejka Ligi Siatkowej Kobiet po-
między E.Leclerc Radomką Radom  
i Energą MKS Kalisz.  
Partnerem tego spotkania była Gmina 
Szydłowiec, w związku z czym na  
trybunach pojawiła się szeroka dele-
gacja z Szydłowca. Grupa składała  
się w większości z uczniów szydło-
wieckich szkół, ale nie tylko. Mecz był 
emocjonujący, niestety Radomka  
uległa rywalowi w pierwszym meczu 
rozegranym w tym roku na własnej 
hali. Mimo niesprzyjającego wyniku, 
szydłowieccy kibice przez wszystkie 
trzy sety wspierali dopingiem zespół  
z Radomia doskonale się bawiąc  
i zagrzewając zawodniczki do walki  
o każdy punkt. 
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VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej  

Organizatorzy turnieju: Grzegorz Nowak, 
Bloch Paweł, Aleksandra Jednak Lis oraz  
zawodniczki i zawodnicy RAS 6, podczas  
oficjalnego otwarcia, złożyli podziękowania za 
współpracę z Rodzinną Akademią Sportu,  
a tym samym pomoc w przygotowaniu tego 
dwudniowego święta siatkówki. Wyrazy 
wdzięczności otrzymał m.in. Burmistrz  
Szydłowca Artur Ludew oraz dyrektorzy szkół,  
w których rozgrywano mecze – Karol Kopycki 
z LO im. H. Sienkiewicza i Krzysztof Ubysz  
z PSP im. Jana Pawła II. Rozegrano kilkadzie-
siąt meczy, które, jak podkreślali sędziowie, 
stały na bardzo wysokim poziomie sporto-
wym. Było komu kibicować, a dynamiczne 
zwroty akcji sprawiały, że walka pod siatką 
była zacięta i ciekawa. W kategorii mężczyzn 
pierwsze miejsce zdobyła drużyna „Jurne 
Młokosy” z Warszawy, drugie drużyna 
„Stolpaw”, trzecie miejsce  drużyna RAS  
Szydłowiec, czwarte „Fundacja Viva Atlética”. 
W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła 
drużyna „Apollo” Kraków, drugie „Mi Mi” 
Łódź, trzecie „Bez obaw” Kraków, czwarte 
miejsce „Dream Team” Łódź. Przyznano rów-
nież nagrody indywidualne. Tytuł najlepszej 
środkowej zdobyły Fatima Balza i Magdalena 
Witkiewicz. Najlepszym przyjmującym został 
Grzegorz Szumielewicz, a najlepszym atakują-
cym Łukasz Tkacz. MVP turnieju kobiet zosta-
ła Dorota Szymska z „Apollo”. MVP mężczyzn 
został Przemysław Gałecki z drużyny „Jurny 
Młokosy”. Najlepszą zawodniczką z Szydłowca 
wybrano Weronikę Wilczyńską, a tytuł najlep-
szego zawodnika z Szydłowca przyznano  
Michałowi Korycińskiemu. Nagrody w imieniu 
Burmistrza Szydłowca wręczyła Sekretarz 
Gminy Dorota Kubiś wspólnie z dyrektorem 
Krzysztofem Ubyszem. 

VIII Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn już za nami. W dniach 22 i 23 lutego o laur zwycięstwa 
zagrało w Szydłowcu szesnaście zespołów żeńskich i dziesięć męskich. 
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Zaszły zmiany w Szydłowiance Szydłowiec. Podczas spotkania wigilijnego  
ogłoszono, że nowym trenerem klubu piłkarskiego z Szydłowca został Marcin  
Kośmicki – były piłkarz takich klubów jak Śląsk Wrocław, Ceramika Opoczno,  
Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Ruch Chorzów, Górnik Łęczna. Zastąpi  
on w tej roli Piotra Dejworka, który zrezygnował z pełnionej funkcji w związku  
z propozycją trenowania Granatu Skarżysko. Aktualnie Szydłowianka plasuje 
się na 11 pozycji w radomskiej Klasie Okręgowej.  
Kośmicki to bardzo ambitny, młody szkoleniowiec, którego zadaniem będzie 
poprawa tej sytuacji i awans do góry tabeli.  

Nowy trener Szydłowianki 

Na hali sportowej w Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła 
II w Szydłowcu zamontowane zosta-
ły nowoczesne kosze do koszykówki, 
które będą służyły uczniom i wszyst-
kim pasjonatom tej dyscypliny spor-
tu. To jedna z niewielu szkół  
w regionie, która może pochwalić 
się tak dobrze wyposażoną halą.  

Nowoczesne kosze  
do koszykówki 

Charytatywny turniej „Gramy dla Adama Gumulaka”  

8 lutego br. w  charytatywnym turnieju 
piłki nożnej „Gramy dla Adama Gumu-
laka”  uzbierano 3.550,05 zł. Organiza-
torem wydarzenia była Akademia  
Piłkarska Szydłowiec. Udział wzięło  
8 zaproszonych drużyn: UKS ORLIK - 14 
RADOM, GKS DROGOWIEC JEDLIŃSK, 
MKS ORLICZ SUCHEDNIÓW,  

UKS JUNIOR RADOM, GKS ORONKA 
OROŃSKO, GKS ORZEŁ WIERZBICA, 
AP GRYFIA MIRÓW, GLUKS GRYFIA  
MIRÓW oraz 3 zespoły Akademii  
Piłkarskiej Szydłowiec.  
Organizatorzy dziękują wszystkim  
drużynom biorącym udział w turnieju, 
Burmistrzowi  Szydłowca  i  Starostwu  

Powiatowemu za ufundowanie  
pucharów, statuetek i nagród, dyrek-
cji PSP nr 2 w Szydłowcu za udostęp-
nienie hali, Prezesowi ROZPN  
–  Sławomirowi Pietrzykowi za odde-
legowanie sędziów, Pizzerii 
„Kufelek”, Pizzerii ”Nova” oraz Zarzą-
dowi Akademii za ufundowanie pizzy 
dla 11 drużyn. Dziękujemy Piotrkowi 
Kowalskiemu za przekazanie na  cel 
szalików i kubków „Akademii”  
jeszcze z 2012 roku. Wielkie podzię-
kowania również dla rodziców   
zawodników AP, a zwłaszcza dla  
rodziców z rocznika 2009-2010,  
których pomoc w organizację i przy-
gotowanie słodkiego  poczęstunku 
była nieoceniona.  
Klasyfikacja: 
1. Junior Radom, 2.APSZ I, 3.APSZ II, 
4. Orzeł Wierzbica.  
Najlepszy zawodnik – Aleks Gumu-
lak. 
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Aż 78 tysięcy złotych zebrano podczas 
28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Pieniądze zbierane były przez 
160 wolontariuszy.  
W PSP nr 2 w Szydłowcu odbył turniej 
piłki nożnej o puchar burmistrza. Udział 
w nim wzięły cztery drużyny. Najlepsza 
była Akukaracza, drugie miejsce przypa-
dło zespołowi Szatan Budki, trzecie  
Duduś spółka z.o.o i czwarte APSZ.  
Nad zalewem odbył się  marsz nordic 
walking i bieg. Pierwsze miejsce wśród 
biegaczy zajął Patryk Kaliński z Gielnio-
wa, drugie Rafał Lewocha z Jastrzębia, 
trzecie Grzegorz Neska z Przystałowic 
Dużych. O godzinie 12 odbyło się  
morsowanie w szydłowieckim zalewie  
z Ekipą Lodowcową z Chlewisk i Mrozo-
odpornymi Jastrząb.  
Po południu na zamku wystąpiły:  
Guzowianki, zespół In My Soul w skła-
dzie: Laura Śliwa, Cezary Szymkiewicz, 
Bartek Kapturski, Paweł Krupa i Krzysz-
tof Falkiewicz, zespół Prezes Zarządu  
z Opoczna.  

78. 000 dla Wielkiej  
Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy  



Wydział Informacji i Promocji  
z myślą o kolejnym sezonie 
turystycznym przygotowuje 
foldery z trasami rowerowymi 
po Szydłowcu i okolicy.  
Dwie pierwsze trasy są już 
opracowane, a docelowo  
będzie pięć propozycji na  
aktywne zwiedzanie naszej 
gminy. 

 
 

STOPKA REDAKCYJNA: 
Wydawca: Urząd Miejski w Szydłowcu, 
Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec 
Adres redakcji: Wydział Informacji  
i Promocji, ul. Kilińskiego 10, 26- 500 
Szydłowiec 
Redaktor naczelny: Justyna Jezierska 
- Naczelnik Wydziału Informacji  
i Promocji Urzędu Miejskiego  
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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 Ko-
munalnymi 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 

Szydłowiec na dwóch  kółkach  

Urząd Miejski w Szydłowcu po raz 
osiemnasty organizuje Kiermasz 
Wielkanocny. Odbędzie się on trady-
cyjnie w Niedzielę Palmową, w dniu  
5 kwietnia 2020r.  
Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny 
jest wydarzeniem kulturalnym,  
w którym uczestniczy coraz więcej 
osób zainteresowanych kulturą ludo-

wą, tradycją i obrzędowością Świąt Wielkanocnych.  
Na szydłowieckim rynku będzie można kupić ozdoby wielkanocnego stołu  
i poświęcić wielkanocne palmy. Już dziś zapraszamy do zgłaszania swojego 
udziału w kiermaszu. Wystawcy, twórcy ludowi oraz osoby zainteresowane 
konkursami na wielkanocne palmy i pisanki, swój udział w kiermaszu mogą 
zgłaszać na specjalnych kartach zgłoszeniowych dostępnych na stronie: 
www.szydlowiec.pl Informacji na temat kiermaszu udziela Wydział Infor-
macji i Promocji Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu: 48 617 86 65.  
Wystawcom, którzy zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie organiza-
torzy zapewniają stoiska do prezentacji swoich wyrobów.  
 
 

Zapraszamy na XVIII Kiermasz Wielkanocny  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca 
wydało publikację pn.: Szydłowiecka fara 
pod wezwaniem św. Zygmunta Króla. Zada-
nie zostało zrealizowane dzięki dofinanso-
waniu ze środków z budżetu Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach reali-
zacji zadania „Włączenie dziedzictwa kultu-

rowego w żywy obieg kultury i współczesne życie regionu poprzez publika-
cję i promocję książki „Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta 
Króla”.   
Dzięki publikacji i jej promocji, nastąpi wzrost wiedzy i świadomości  
turystów na temat wartości zabytku, również mieszkańcy mogą dowiedzieć 
się więcej na temat faktów wcześniej nieznanych.  

Szydłowiecka fara pod  
wezwaniem św. Zygmunta Króla 



 

Zaczynamy na sportowo nad szydłowieckim zalewem. Tam 1 maja 
odbędą się rozgrywki w plażową piłkę nożną i siatkową. Na pobliskim 
Orliku drużyny zawalczą o laur zwycięstwa w Turnieju Piłki Nożnej  
z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. No i oczywiście za-
praszamy również na Bieg Zygmuntów, którego start i meta będą usy-
tuowane nad zalewem. Ponadto, nie zabraknie atrakcji dla najmłod-
szych - gry i zabawy animacyjne, zabawy z chustą, pneumatyczne zjeż-
dżalnie. Będzie też coś dla miłośników jednośladów. Nad szydłowiecki 
zalew zajadą głośne i lśniące maszyny. Zlot motocyklowy zawsze zjed-
nuje sobie licznych fanów, liczymy, że tak będzie również tym razem. 
A późnym wieczorem zapraszamy na nocne zwiedzanie Szydłowca. 

3 maja w godzinach dopołudniowych zapraszamy na uroczystości  
patriotyczne z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Delega-
cje złożą kwiaty przy pomniku Tadeusza Kościuszki, odprawiona zosta-
nie także Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem Miejskiej Orkie-
stry Dętej. A po obiedzie zapraszamy na wyspę zamkową, gdzie po 
kilku latach nieobecności powrócą rycerze i dworzanie, aby wspólnie  
z Państwem spędzić trzeciomajowe popołudnie.  
Na nasz Piknik Rycerski złożą się m.in.: pokazy fechtunku, strzelanie  
z łuku, smakowanie dawnych potraw oraz gry i zabawy dla najmłod-
szych. To będzie wyjątkowo atrakcyjny czas, w którym każdy znajdzie 
coś dla siebie. Szydłowiec. Do zobaczenia. 

Tegoroczne Zygmunty osiągają pełnoletność. Już po raz osiemnasty zapraszamy do wspólnego 
świętowania dni miasta. To zawsze jest wyjątkowo atrakcyjny czas, zarówno dla mieszkańców, 
jak i przybyłych gości. Nie, nie ma pomyłki w tytule. W roku 2020 Szydłowieckie Zygmunty będą 
trwały trzy dni: 1,2,i 3 maja. 

2 maja to dzień, w którym tradycyjnie już w parafii św. Zygmunta  
obchodzony jest odpust. Po uroczystej sumie odpustowej, w tym roku 
po raz pierwszy, zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz turystów, 
którzy zdecydują się spędzić majówkę w Szydłowcu, do udziału  
w barwnym Korowodzie Króla Zygmunta. Wspólne przejście ulicami 
miasta w niecodziennych aranżacjach m.in. z transparentami, flagami 
czy balonami to będzie okazja do zaprezentowania swojej aktywności 
przez lokalne organizacje, stowarzyszenia i grupy. Zapraszamy wszyst-
kich: sportowców, pasjonatów sztuki, miłośników starych samocho-
dów i amatorów najnowszych technologii, a także firmy i przedsiębior-
ców oraz tych, którzy chcą swoim udziałem włączyć się aktywnie  
w świętowanie dni miasta. Korowód zakończy się na Rynku Wielkim 
wysłuchaniem Hymnu Szydłowca, który zostanie odegrany na wieży 
Ratusza, a następnie zapraszamy na występy rodzimych artystów. 
2 maja szydłowiecki rynek staje się wyjątkowo gwarny i kolorowy  
za sprawą licznych kramarzy. W tym roku oferta zostaje poszerzona  
o food trucki, które przez trzy dni (1,2,3, maja) będą stacjonowały  
na Rynku Wielkim, tak, że na pewno każdy znajdzie coś pysznego dla 
siebie. Jak na Zygmunty przystało, popołudnie i wieczór będą koncer-
towe. Na zygmuntowskiej scenie wystąpią znani i lubiani artyści tacy 
jak Zuzanna Gadowska oraz Tomasz Kraska z Piotrem Zającem. Przed 
występem gwiazdy wieczoru - zespołu Lemon, zagrają również szydło-
wieckie zespoły - In My Soul i Swobodna. 


