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SZANOWNI MIESZKAŃCY!  
 

Zapraszam do lektury drugiego 
numeru kwartalnika „Szydłowiec  
– informacje z miasta i gminy”. Na 
kilkudziesięciu stronach zebrane 
zostały wiadomości o najważniej-
szych wydarzeniach z trzech ostat-
nich miesięcy. Przeczytają Pań-
stwo w nim m.in.  o realizacji zadań 
inwestycyjnych, planowanych 
przedsięwzięciach,  a także o wyda-
rzeniach kulturalnych, rekreacyj-
nych i sportowych.  
 

Wakacje nie dla wszystkich są cza-
sem odpoczynku. To również czas 
intensywnych prac remontowych  
i inwestycyjnych w naszej gminnie.  
W wielu miejscach powstają nowe 
chodniki,  modernizujemy parkingi,  
dowieszamy oświetlenie uliczne,  
wkrótce rozpoczną się roboty na 
ulicy Mickiewicza, gdzie zostanie 
położona nowa nawierzchnia dro-
gi. Z terenowego Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych pozyskaliśmy 
dotację na przebudowę drogi 
gminnej w miejscowości Sadek 
Komorniki. Przebudowywana bę-
dzie również  droga w Ciechostowi-
cach, na to zadanie otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Programu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich.   
Wyremontowane zostaną także 
dr ogi  w  mi ej sc o wo śc iac h  
Zdziechów Działy i Szydłówek.  
Rozstrzygnięty został przetarg na 
budowę kanalizacji w ulicy Krótkiej 
w Szydłowcu. Mamy opracowaną 
dokumentację na budowę kanali-
zacji w ulicach Książek Nowy,   
Książek Stary i Książek Majdowski  
w Szydłowcu, obecnie staramy się 
o pozyskanie dotacji na wykonanie 
tego zadania. Ponownie ogłoszony 
zostanie także przetarg na  
dokumentację budowy kanalizacji 

w miejscowościach Barak i Wola  
Korzeniowa. W minionym tygodniu 
zakończył się kolejny etap moderni-
zacji budynku OSP w Majdowie.  
Przed nami drugi etap zadania, jakim 
jest budowa budynku socjalnego na  
ul. Piaskowej w Szydłowcu. Plac bu-
dowy został przekazany wykonawcy.  
 

Obecnie trwają również prace przy 
zadaniach o wykonanie których 
wnioskowali mieszkańcy, składając 
stosowne projekty do I edycji budże-
tu obywatelskiego.  Na osiedlu „Nad 
Zalewem”, przy ulicy Mickiewicza 
powstał nowy plac zabaw dla dzieci.  
Utworzono dwie siłownie zewnętrz-
ne, jedną na osiedlu „Wschód”  
w Szydłowcu, a drugą w miejscowo-
ści Majdów. Wkrótce w ramach  
budżetu obywatelskiego zostanie 
wykonane boisko do piłki plażowej  
w miejscowości Sadek, chodnik  
w Woli Korzeniowej oraz zadaszenie 
sceny i grilla przy remizie straży po-
żarnej w Wysokiej. Jednocześnie 
przypominam, że trwają formalności 
dotyczące II  edycji budżetu obywa-
telskiego Gminy Szydłowiec. Do  
weryfikacji  formalnej zg łoszonych  
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piszemy w kwartalniku, odbiły się 
szerokim echem i pozwoliły na pozy-
tywną promocję miasta i gminy  
w prasie, radiu i telewiz ji. Przed nami 
kolejne duże imprezy,  które zapewne 
przyciągną do Szydłowca wiele osób.  
Już  w najbliższy weekend - 10 lipca  
zapraszam do udz iału w Festiwalu  
Disco Polo, którego gwiazdą w tym 
roku będzie Kate Ryan. A tydzień 
później,  tj.  16, 17 lipca będziemy  
w Szydłowcu gościć miłośników  
rockowego grania.  Festiwal im. An-
drzeja Siewierskiego „Rock na zam-
ku” to wyjątkowe wydarzenie mu-
zyczne.  Na zamkowym dziedzińcu 
wystąpi AZYL.P. i Przyjaciele,  m.in.  
Ania Rusowicz i Maciej Silski. 
 
Po raz kolejny miałem przyjemność 
wręczyć przedstawicielom organiza-
cji pozarządowych umowy na dofi-
nansowanie wypoczynku letniego.   
65 tysięcy złotych zostało rozdyspo-
nowane pomiędzy 21 organizacji,  
wśród których były takie z wielolet-
nim doświadczeniem oraz te dopiero 
rozpoczynające swoją działalność 
społeczną. W tym roku po raz pierw-
szy samorząd dofinansował także 
organizacje różnorodnych form wy-
poczynku, rekreacji i integracji senio-
rów z Gminy Szydłowiec.  Liczę, że te 
pieniądze pozwolą uatrakcyjnić letni 
czas.  

Podczas wakacyjnych wyjazdów za-
chęcam do promowania Szydłowca 
poprzez udz iał w zabawie „I love  
Szydłowiec” i zrobienie zdjęcia  
z naklejką,  którą można odebrać  
w kancelarii Urzędu Miejskiego oraz  
w siedz ibie Wydziału Informacji  
i Promocji.  

 

W związku z zakończeniem roku 
szkolnego serdecznie gratuluję 
wszystkim uczniom i życzę bezpiecz-
nego i miłego wypoczynku.  

 

            Z wyrazami szacunku 
 

  Burmistrz Szydłowca Artur Ludew 

zostało czternaście projektów.   
Te zadania, które są zgodne z zapi-
sami regulaminu budżetu obywatel-
skiego zostaną podane do wiado-
mości publicznej. W dniach od  
15 lipca do 14 sierpnia będzie trwa-
ło g łosowanie, od wyniku którego 
będzie zależało to, który ze zgłoszo-
nych projektów zostanie zrealizo-
wany. Zachęcam do udziału w tym 
głosowaniu, aktywna postawa oby-
watelska świadczy o wspólnym po-
czuciu odpowiedz ialności za nasze 
najbliższe otoczenie. Szczegóły do-
tyczące realizacji budżetu obywatel-
skiego na 2017 rok – regulamin, termi-
ny i procedury dostępne są na 
www.budzetobywatelski.szydlowiec.pl   

Jednym z najważniejszych zadań,  
jakie stoi przed samorządem gmin-
nym to rekultywacja zalewu i zago-
spodarowanie terenu wokół zbior-
nika. Mamy przygotowaną i skon-
sultowaną z mieszkańcami koncep-
cję planowanych prac.  
Trwają prace nad strategicznymi 
dokumentami, które są niezbędne 
przy aplikowaniu o środki zewnętrz-
ne. W sierpniu będziemy mieli  
gotowy Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej przy tworzeniu którego 
uczestniczyły gminne instytucje 
oraz mieszkańcy składający ankiety.   
Dokument ten pozwoli naszej gmi-
nie wnioskować o dotacje na zakup 
i montaż instalacji służących do po-
zyskiwania energii ze źródeł odna-
wialnych (mikroinstalacje fotowolta-
iczne,  kolektory słoneczne,  pompy 
ciepła). Przygotowywany jest  Pro-
gram Ochrony Środowiska dla  
Gminy Szydłowiec na lata 2016 -
2019 z perspektywą do 2023 roku 
wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko oraz  przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. Trwają również   
prace na przygotowaniem Gminne-
go Programu Rewitalizacji, w któ-
rym zawarte będą zmiany planowa-
ne w naszej przestrzeni publicznej 
służące poprawie życia mieszkań-
ców, a także wynikające z tych 
zmian infrastrukturalnych, procesy 
przemian społecznych i ekonomicz-

nych.  Do tworzenia tego programu  
zaprosimy również mieszkańców 
organizując konsultacje społeczne. 
 
 

Podpisałem zarządzenie dotyczące 
p r o g r a m u  l o j a l n o śc i o w e g o 
„Mieszkasz w Szydłowcu kupujesz  
w Szydłowcu”. Do udziału w tym 
programie zachęcam zarówno 
przedsiębiorców,  jak i mieszkań-
ców. Wkrótce zorganizujemy akcję 
promującą to przedsięwzięcie.   
Na spotkanie dotyczące programu  
lojalnościowego, które odbyło się 
19 maja przed ratuszem, zaprosili-
śmy także lokalnych artystów, aby 
mogli się porozumieć z przedsię-
biorcami prowadzącymi działalność 
na Rynku Wielkim i pobliskich uli-
cach.  Dosz ło wtedy do pierwszych 
ustaleń dotyczących porozumienia 
przedsiębiorcy z artystami, czego 
przykład mamy na ul. Radomskiej.  
Gratuluję inicjatywy i serdecznie 
zachęcam kolejne osoby do  
podejmowania takiej współpracy.  
 

Kolejnym dz iałaniem gminy mają-
cym na celu wsparcie lokalnych 
przedsiębiorców jest  przedłożona 
do konsultacji Społecznej Radzie 
Gospodarczej działającej przy  
Burmistrzu Szydłowca uchwała do-
tycząca ulg podatkowych dla osób 
prowadzących działalność gospo-
darczą. Komisje Rady Miejskiej na 
wspólnym posiedzeniu pozytywnie 
rozpatrzyły wniosek dotyczący 
zmniejszenia opłat dla przedsię-
biorców za odbiór odpadów komu-
nalnych.  Ponadto został przedłożo-
ny do konsultacji projekt  stanowi-
sko Rady Miejskiej w sprawie uzna-
nia „Piaskowca Szydłowieckiego”,  
jako produktu o szczególnym  
znaczeniu dla regionu.     
 
Za nami wiele wydarzeń kultural-
nych i sportowych m.in.: Szydło-
wieckie Zygmunty, Jubileusz   
70 - lecia Miejskiego Klubu Sporto-
wego „Szydłowianka” Szydłowiec,  
Gala Boksu Zawodowego, a także 
XXVII  Ogólnopolski Bieg Uliczny  
w Sadku. Wymienione wydarzenia 
oraz wiele innych, o których  

SZYDŁO WIEC –  informac je z miasta i gminy  
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Panie Przewodniczący,  jesteśmy 
prawie na półmetku kadencj i Rady 
Miejskiej, która dla Pana, jako rad-
nego jest już trzecią z kolei; więc 
Pana doświadczenie w samorzą-
dzie jest ogromne. Jaka jest we-
dług Pana obecna kadencja? 
Nie chciałbym oceniać kadencji 
przed jej końcem. Każda kadencja 
jest  trochę inna, bo uczestniczą  
w niej różni ludzie,  mający różne 
doświadczenie, różne charaktery  
i temperamenty.  Prawdziwa miara 
oceny to dorobek na koniec kaden-
cji; a na to musimy jeszcze pocze-
kać. 
 
Jakie najważniejsze zadania widzi 
Pan przed radnymi do końca tej 
kadencji? 
Nie chcę stawiać żadnych zadań, bo 
nie taka jest  moja rola. Chętnie za 
to powiem, co z mojego punktu 
widzenia jest  najważniejsze. Chciał-
bym, marzy mi się, żeby nie było 
między nami sporów osobistych,  
animozji personalnych. Uważam, że 
podział na koalicję i opozycję w ta-
kim gremium, jak Rada Miejska jest  
sztuczny i niepotrzebny. Tak na-
prawdę nic nas przecież nie dzieli,  
nie dyskutujemy nad przeciwnymi 
sobie wizjami świata, nie robimy 
wielkiej polityki, chcemy tylko  

rozwiązywać nasze lokalne, bardzo 
konkretne problemy.  Nawet świato-
pogląd nie gra tu żadnej roli. Naj-
ważniejsza jest otwartość i wzajem-
na życzliwość. Przecież wszyscy 
przyszli do pracy w samorządzie  
z zamiarem zrobienia czegoś dobre-
go dla miasta, gminy, mieszkańców,  
żeby zostawić gminę w stanie lep-
szym niż ten, w którym ją zastali-
śmy. 
 
Jakie lokalne problemy, o których 
Pan wspomniał, czekają na rozwią-
zanie? 
Jest ich sporo i są poważne. W przy-
szłym roku gmina zaczyna spłacać 
zadłużenie z  tytułu obligacji.  Ozna-
cza to,  że nasze możliwości inwe-
stowania zmniejszą się w roku 2017  
o mniej więcej 2 miliony z łotych,   
a przecież potrzeby zostają na tym 
samym poz iomie, a nawet rosną.  
Czekają nas prace przy zalewie i 
jego otoczeniu, konieczność budo-
wy nowych budynków socjalnych,  
co uważam za bardzo ważne, bo 
dobrze wiem, jakie są warunki 
mieszkaniowe wielu szydłowieckich 
rodzin. W obecnej chwili w trakcie 
realizacji jest osiem mieszkań so-
cjalnych, w projekcie mamy dalsze 
osiem. Jest też sporo problemów 
bardzo prozaicznych, ale nie mniej 

ważnych – musimy budować nowe 
chodniki tam, gdzie ich nie ma, re-
montować nawierzchnie dróg i bu-
dować nowe – na przykład na osie-
dlu nad zalewem,  a to wszystko 
kosztuje. Dlatego uważam, że po-
winniśmy za wszelką cenę podjąć 
negocjacje w sprawie zrolowania 
naszych zobowiązań i rozłożenia ich 
w czasie. Chociaż  spowoduje to 
wyższe odsetki,  ale da - i nam  
i następnej kadencji - więcej odde-
chu, więcej możliwości realizacji 
oczekiwań i potrzeb mieszkańców. 
 
A co robi Marek Plewa,  kiedy  
nie myśli o problemach gminy? 
Jakie ma Pan zainteresowania? 
Myślę,  że takie,  jak wszyscy – lubię 
spędzać czas z rodz iną i z przyjaciół-
mi, nieraz przy grillu, gitarze, lubię 
obejrzeć dobry film i dobry mecz. 
Należę do tzw.  czytającej mniejszo-
ści Polaków, zawsze bardzo lubiłem 
czytać. Teraz czytam „Księgi Jakubo-
we” Olg i Tokarczuk i jestem  
zachwycony, jak sugestywnie autor-
ka potrafi zbudować polską rzeczy-
wistość końca XVIII wielu i wciągnąć  
w nią czytelnika, żyjącego przecież  
teraz w całkiem innym świecie. 
Kocham góry, a szczególnie Tatry.   
Ze wszystkich polskich sz laków nie 
byłem jeszcze tylko na Przełęczy 
pod Chłopkiem. Polecam wszystkim 
Tatry zachodnie po słowackiej stro-
nie. 
 
Bardzo dziękujemy za poświęcenie 
nam czasu. Życzymy sukcesów  
w pracy samorządowej, coraz to  
nowych, przyjemnych lektur i miłe-
go wędrowania Przełęczą pod  
Chłopkiem. 
Kontakty: biuro Rady Miejskiej, 
ul. Kilińskiego 2, 
tel. 48 617-86-64, fax 48 617-05-10  
e:mail:  
radamiejska@szydlowiec.pl 
e: mail: marekplewa7@gmail.com 
 

Wywiad z Markiem Plewą 
Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Szydłowcu 
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Mając na celu promowanie prośro-
dowiskowych zachowań Młodzieżo-
wa Rada Miejska zainicjowała  
i zorganizowała 22 kwietnia br.  akcję 
sprzątania Uroczyska Korzonek. Tego 
dnia obchodzony był Światowy Dzień 
Ziemi - największe święto ekologicz-
ne zapoczątkowane w 1970 roku.   
W akcji sprzątania Korzonka wzięło 
udział około 150 osób.  Zebrano kilka-
dziesiąt worków odpadów.   
Burmistrz  Szydłowca Artur Ludew  
podziękował za zaangażowanie 
wszystkim uczestnikom i pochwalił 
pomysł wspólnych działań na rzecz 
środowiska. Kilka słów do zgroma-
dzonych skierował również komen-
dant Posterunku Straży Leśnej  

i technicznym Urzędu Miejskiego  
w Szydłowcu, OSP Wola Korzenio-
wa, Nadleśnictwo Skarżysko-
Kamienna, Publiczna Szkoła Podsta-
wowa  nr 1 im. Jana III Sobieskiego,  
Publiczne Gimnazjum nr 2 im.   
Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół im.  
Jana Pawła II oraz Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego.  
W przyszłości planowane są kolejne,  
podobne akcje.  

Nadleśnictwa Skarżysko-
Kamienna Sławomir Sieczka,  
który mówił o metodach,  
jakie wykorzystuje Straż Le-
śna w celu zapobiegania de-
gradacji środowiska.  
Każdy z uczestników otrzymał 

słodkie upominki i odblaski.  
W akcję zaangażowane były:   
Młodzieżowa Rada Miejska w Szy-
dłowcu przy wsparciu log istycznym  

17 czerwca w szydłowieckim zam-
ku Rada Miejska udzieliła absolu-
torium Burmistrzowi Szydłowca 
Arturowi Ludwowi, z tytułu wyko-
nania budżetu za rok 2015.   
Podczas XXI sesji Rady Miejskiej,  
Burmistrz Artur Ludew przedstawił 
sprawozdanie ze swojej działalności  
w 2015 roku. Przedłożone zostało 
również sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy Szydłowiec za rok 
2015 wraz z informacją o stanie mie-
nia komunalnego i planów finanso-
wych instytucji kultury.  
Przed głosowaniem nad udzieleniem 
absolutorium zapoznano się z szere-
giem opinii – stanowiskiem Regional-
nej Izby Obrachunkowej i komisji, 
które były przychylne. Na podstawie 
przeprowadzonych analiz Komisja 
Rewizyjna pozytywnie oceniła wyko-
nanie budżetu za 2015 rok i wystąpi-
ła z wnioskiem do Rady Miejskiej  
o udzielenie absolutorium, tym  
samym wyrażając pozytywną ocenę 
pracy Burmistrza. Absolutorium jest  
wyrazem uznania i docenienia  
działań podejmowanych przez  
władze miasta w ubiegłym roku.  
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Zjazd Stowarzyszenia Pokoleń W spotkaniu uczestniczyli członkowie  
i sympatycy stowarzyszenia, posłowie, 
samorządowcy, przedstawiciele ducho-
wieństwa, szkolnictwa, sztuki.  
Tradycyjnie zjazd rozpoczął się koncer-
tem Chóru "Gaudium Canti" pod kierun-
kiem Danuty Klepaczewskiej. Podczas 
spotkania wystąpił również Szkolny  
Zespół Pieśni i Tańca „Cyraneczka”, trio 
fortepianowe z Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. O. Kolberga w Radomiu oraz 
Elżbieta Mielnik  – aktorka Teatru  
Powszechnego w Radomiu. Podczas 
imprezy odbył się także pokaz mody  
w wykonaniu uczennic z Zespołu Szkół 
Skórzano–Odzieżowych Stylizacji i Usług. 
Coroczny zjazd to nie tylko spotkanie, 
ale przede wszystkim okazja do podzię-
kowań. Podziękowania wręczano oso-
bom ze środowisk naukowych, ducho-
wieństwa, kręgów kultury i biznesu, 
działającym na rzecz regionu radomskie-
go. Grażyna Łuba – prezes Radomskiego 
Stowarzyszenia Pokoleń podziękowała 
wszystkim wspierającym organizację, 
która od lat działa na rzecz propagowa-
nia tradycji, kultury i nauki. Nie mogło 
zabraknąć również słów uznania dla 
samej pani prezes, która od lat  
przewodniczy pracy stowarzyszenia.  

12 czerwca w szydłowieckim zamku odbył się coroczny Zjazd Radomskiego  
Stowarzyszenia Pokoleń, które skupia ludzi radomskiej kultury, ale także oświa-
ty, biznesu, duchowieństwa i świata lekarskiego. Radomskie Stowarzyszenie 
działa już ponad 20 lat.  

Wyrazy wdzięczności za propagowanie wartości kulturalnych, skuteczność w dzia-
łaniu, a także promocję Szydłowca skierowali Burmistrz Szydłowca wraz  
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Arturem Koniarczykiem. Burmistrz 
podziękował również za wizytę w Szydłowcu i wsparcie Biskupowi radomskiemu 
Henrykowi  Tomasikowi. 

Podpisanie umowy  
23 czerwca br. Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i ks. dziekan Adam Radzimirski podpisali umowę pomiędzy 
Gminą Szydłowiec, a Parafią Rzymsko - Katolicką w Szydłowcu, na mocy której gmina przejęła w posiadanie   
– umową użyczenia - grunty przy ulicy Kamiennej 14, tj. plac o powierzchni 1500 m2.  

Użyczony teren zostanie  
uporządkowany – wykarczowany 
i wyrównany,  a zagrażające bez-
pieczeństwu przechodniów pozo-
stałości budynku zostaną roze-
brane. Tym samym poszerzy się 
miejska przestrzeń publiczna.  
Gmina zamierza zagospodarować 
ten plac tak, aby powstały nowe 
miejsca postojowe wykorzysty-
wane m. in. w czasie uroczystości 
miejskich i kościelnych. Pozwoli 
to na odciążenie rynku z ruchu 
samochodowego.  
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Budowa nowych  chodników  
Wzmożony ruch samochodowy i zachowanie bezpieczeństwa na drogach gminnych powoduje konieczność budowy 
chodników nawet tam, gdzie przez długie lata nie odczuwano ich braku. Oddano do użytku ponad  
100-metrowy odcinek nowego chodnika w miejscowości Jankowice, o który już dawno starali się mieszkańcy sołectwa. 
Koszt zakupu materiałów na podbudowę oraz kostki betonowej, w wysokości 10 tys.155 zł pokryty został ze środków 
gminnych zarezerwowanych na fundusz sołecki dla sołectwa Jankowice, a wszystkie prace wykonali pracownicy Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, przy użyciu sprzętu komunalnego.  
Rozpoczął się remont nawierzchni chodnika wiodącego od ulicy Kościuszki do ul. Wschodniej, obok boisk Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II. Do remontu zostanie wykorzystana kostka brukowa, odzyskana z Rynku Wielkiego.  
Zakończyły się prace przy remoncie chodnika wzdłuż bloków przy ulicy Staszica na osiedlu "Wschód". Naprawa chodnika 
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla korzystających z tego ciągu pieszego, aby dotrzeć do  
centrum. Wyremontowany chodnik ma długość ponad 150 metrów bieżących. Prace wykonał we własnym zakresie  
Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Koszt chodnika wyniósł 25.000 zł. 
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8 czerwca rozpoczęły się, jak co roku, cząstkowe remonty dróg gminnych i ulic miejskich, których nawierzchnia  
została uszkodzona w czasie zimy. Prace remontowe, wycenione na 91 tys.030 zł brutto, wykonuje wyłonione w proce-
durze przetargowej radomskie przedsiębiorstwo "Interbud". Remont obejmuje likwidację powstałych  
w zimie ubytków i spękań nawierzchni, poprzez wypełnienie ich emulsją asfaltową, grysem i frezowanie uszkodzonych 
miejsc bez naruszania podbudowy drogi. Uszkodzenia będą naprawiane na ulicach: Kościuszki, Reymonta, Staszica, 
Wschodniej, Strażackiej, Kilińskiego, Kąpielowej, Sowińskiego, Radomskiej, Narutowicza, Powstania Warszawskiego, 
Kieleckiej, 1-go Maja, Garbarskiej, Słomianej, Widok, Kamiennej, Chopina, Folwarcznej, Piaskowej, Sadowej, Jagielloń-
czyka, Sikorskiego, Partyzantów i Witosa – czyli na większości ulic miejskich, w których powstały wyboje, ubytki czy  
spękania powierzchni. Szacunkowa powierzchnia do naprawienia to 5 000 m². Termin zakończenia prac przewidziano  
na dzień 29 lipca. 

Ruszył remont parkingu przy  
pawilonach handlowych na ulicy 
Kolejowej w Szydłowcu.  
 Prace podzielono na 2 etapy  
– w pierwszym, który wykonuje 
wyłoniona w procedurze przetar-
gowej firma "Gres",  zostanie wyko-
nana podbudowa, odwodnienie 
parkingu oraz ustawienie krawężni-
ków.  Koszt prac wyniesie 88.000 zł.   
Następny etap to ułożenie nowej 
nawierzchni. Prace zostaną wyko-
nane przez pracowników Referatu  
Gospodarki Komunalnej Zarządu 
Dróg. Koszt  nowej nawierzchni to 
27,5 tys. z ł. 

 8 

Remont parkingu na ul. Kolejowej 

Ruszyły remonty dróg 
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Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu 
Dróg Urzędu Miejskiego otrzymali nowy sprzęt - ciągnik 
Tuber 50. Zakupiony z budżetu gminy za 86.000 zł pojazd 
jest przeznaczony do prac porządkowych przy utrzymaniu 
zieleni miejskiej, np. wykaszania poboczy dróg i alejek,  
po których może s ię on swobodnie poruszać z powodu 
dostosowanego rozstawu kół. Pełne wykorzystanie nowe-
go pojazdu będzie możliwe już wkrótce, po sfinalizowaniu  
zakupu specjalnej wykaszarki poboczy, a także innych 
urządzeń kompatybilnych z ciągnikiem. Zakupiony sprzęt  
będzie wydatną pomocą przy utrzymaniu gminnej z ieleni.  
Od początku sezonu wiosennego pracownicy komunalni 
dokonali już wykoszenia ponad 100 000 m2 poboczy dróg 
gminnych. Zastosowanie ciągnika z wykaszarką pozwoli  
na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy. 

Nowy sprzęt dla służb komunalnych  

Dobiegł końca prowadzony od  
początku marca remont mostu na 
rzece Szabasówce w miejscowości 
Zastronie, w ciągu drogi gminnej nr  
400502W.   
Dokumentację projektową opraco-
wała firma BPI Eurokad Polska  
z Kamiennej Góry, a prace remon-
towe wykonało Przedsiębiorstwo  
Robót Inżynieryjnych "Fart" .  
Obie firmy zostały wyłonione na 
podstawie zarządzenia Burmistrza 
Szydłowca, w procedurze określają-
cej udzielanie zamówień, których 
wartość nie przekracza 30.000  
euro. Wartość wykonanych prac  
na podstawie umowy wynosi 61 
239 z ł brutto. Wszystkie prace wy-
konane zostały zgodnie z projektem 
wykonawczym i warunkami  
technicznymi określonymi w zapy-
taniu cenowym, a jakość użytych 
materiałów,  dostarczonych przez 
wykonawcę gwarantują atesty  
i certyfikaty zgodności z polską  
normą. 
 

20 kwietnia Burmistrz Szydłowca Artur Ludew wspólnie z  Edwardem  
Pawlikiem - kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 
Urzędu Miejskiego spotkali się z Anną Cieloch – sołtysem Zastronia, aby  
porozmawiać o przebiegu remontu oraz  zobaczyć efekty wykonanych prac.  
Pani sołtys wyraziła zadowolenie, że ta, od długiego czasu wyczekiwana 
przez mieszkańców inwestycja, doczekała się realizacji. Most na rzece  
w miejscowości Zastronie jest bardzo ważną inwestycją w lokalnej infra-
strukturze drogowej – usprawni komunikację i poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

Remont mostu w Zastroniu 

Będzie nowa kanalizacja  
W lipcu br.  zakończy się budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Szydłowcu. Ponadto informujemy,  
że przygotowywana jest dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Książek Nowy, Książek Stary, 
Książek Majdowski w Szydłowcu. Wkrótce ogłoszony zostanie ponownie przetarg na dokumentację na budowę  
kanalizacji sanitarnej w Baraku,  Woli Korzeniowej. 
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Inwestycje wykonane w ramach budżetu obywatelskiego 

Nowy plac zabaw dla dz ieci przy ulicy Mickiewicza  
w Szydłowcu. 

Przypomnijmy,  w ramach tegorocz-
nego budżetu realizowanych jest  
sześć zadań. Są to: siłownia plenero-
wa na osiedlu „Wschód” i w Majdo-
wie, budowa chodnika w Woli Korze-
niowej,  plac rekreacyjno-sportowy 
„Nad Zalewem”,  boisko do piłki pla-
żowej w Sadku,  zadaszenie istnieją-
cej sceny i grilla przy remizie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Wysokiej.   
Obecnie trwają prace  wykonywane 
przy modernizacji szydłowieckich  
i gminnych terenów rekreacyjnych.  

W bezpośrednim sąsiedztwie  
miasteczka ruchu drogowego na 
osiedlu "Wschód" czynne są wykona-
ne za kwotę 42.925 zł przez  
firmę "Apis" z Jarosławia, urządzenia 
do plenerowego treningu siłowego,  
na których już ćwiczą mieszkańcy. 

O urządzenia siłowni plenerowej 
wzbogacił się także plac zabaw przy 
Zespole Szkół w Majdowie. Koszt  
modernizacji wyniósł 23.754 zł, urzą-
dzenia do treningu siłowego  

W gminie Szydłowiec realizowany jest budżet obywatelski - edycja 2016. Budżet obywatelski, nazywany również 
budżetem partycypacyjnym to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy tworzą budżet swojej gminy, tym 
samym współdecydując o wydawaniu publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie inwestycje.  

wykonała firma KIDS z Zawoni.  
Wszyscy wykonawcy zostali wybrani 
w procedurze przetargowej. Po mo-
dernizacji placów znacznie wzrośnie 
liczba korzystających z nich dzieci,  
a także dorosłych , chcących upra-
wiać ćwiczenia siłowo – rekreacyjne. 

Zakończono właśnie budowę i montaż 
urządzeń nowego placu zabaw dla 
dzieci przy ulicy Mickiewicza.  
Wykonała je firma MJM – Bud  
z Radomia, a koszt wyniósł 77.490 zł.  

Siłownia plenerowa na placu zabaw przy Zespole Szkół  
w Majdowie. 

Na osiedlu „Wschód” zamontowano  w bezpośrednim sąsiedztwie miasteczka ruchu drogowego urządzenia do plenero-
wego treningu siłowego. 
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Zakończył się kolejny etap moderni-
zacji budynku Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Majdowie. 
W roku 2015 wykonano prace  
na I piętrze remizy. Wybudowano 
ścianki działowe, położono tynki i gla-
zurę, zainstalowano kanalizację sani-
tarna wraz z szambem i przyłącze wo-
dociągowe, wewnętrzną kanalizację 
sanitarną na parterze i piętrze, założo-
no wewnętrzną instalację  elektryczną 
i c.o. we wszystkich pomieszczeniach 
położono tynki i posadzki. Koszt wy-
niósł 156 tys.384 zł. 
W maju bieżącego roku przystąpiono 
do kolejnego etapu modernizacji. Ich 
zakres to docieplenie wraz z wyprawą 
elewacyjną ścian zewnętrznych, a tak-
że wykonanie tynków wewnętrznych 
w jednym z pomieszczeń na parterze 
strażnicy.  

Kolejny etap modernizacji remizy OSP w Majdowie 

Prace, obejmujące wykonanie ponad 460 m² nowej elewacji zewnętrznej  
i ponad 296 m² tynków wewnętrznych wykonała wyłoniona w procedurze 
przetargowej firma PPH "Multibau" z Radomia. Ich koszt to 41.000 zł.    

Trwają prace końcowe – układanie 
nowej nawierzchni bitumicznej  
-  po zakończonych pracach moder-
nizacyjnych magistrali ciepłowniczej 
na odcinku wzdłuż  ulic Iłżeckiej  
i Wschodniej. Zmodernizowany  
odcinek to część sieci przesyłowej 
do wszystkich odbiorców ciepła  
na terenie Szydłowca.  
W trakcie prac zastąpiono stare,  
wyeksploatowane i skorodowane 
rurociągi tradycyjne, rurociągami  
z rur preizolowanych, znacznie  
lepiej zabezpieczonych przed wpły-
wem czynników zewnętrznych  
i zapewniających znacznie niższe 
straty przesyłu ciepła. Zmodernizo-
wany odcinek zapewni bezawaryjne  
dostarczanie ciepła przez  następne 
kilkadz iesiąt lat.  
Prace wykonano w ramach obowią-
zującego wieloletniego planu  
modernizacji sieci ciepłowniczej  
na terenie miasta Szydłowca. 

Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej  



SZYDŁO WIEC –  informac je z miasta i gminy  WYDARZENIA  

 12 

Młodzi Francuzi w Szydłowcu 

Wakacje coraz bliżej, a pogoda sprzyja 
planowaniu letniego wypoczynku.  
Lokalne organizacje pozarządowe  
wiedzą już co zaproponują swoim pod-
opiecznym, a Burmistrz Szydłowca 
Artur Ludew wręczył przedstawicielom 
NGO-sów umowy na dofinansowanie 
wypoczynku letniego, przeznaczając 
na ten cel 65 tys. zł.  

Dofinansowanie  
letniego wypoczynku 

w dwóch szydłowieckich gimnazjach,  
a także w gimnazjum w Majdowie,  
mogąc w ten sposób poznać jak 
funkcjonuje polska szkoła, jak wyglą-
da nauka, sale lekcyjne, gimnastycz-
ne, itp. Po południu wspólnie z pol-
skimi kolegami spacerowano po Szy-
dłowcu, młodzież miała też możli-
wość obejrzeć nasze miasto z galerii  
na ratuszowej wieży. 
Czwartek 5 maja był dniem poże-
gnań. Po śniadaniu goście zwiedzili 
Muzeum Ludowych Instrumentów 
Muzycznych i szydłowiecki zamek,  
gdzie burmistrz Artur Ludew  
i zastępca burmistrza Edward Borek 
oraz rodziny goszczące pożegnali 
delegację. Przed wyjazdem na lotni-
sko wszyscy nie kryli wzruszeń.   
Te kilka dni pozwoliło zaprzyjaźnić 
się ze sobą nie tylko rówieśnikom,  
ale także ich rodzinom. Jaki będzie  
następny krok we współpracy  
z Francuzami zobaczymy wkrótce. 

W dniach 1 – 5 maja w Szydłowcu 
gościła  delegacja z  zaprzyjaźnionego 
miasta bliźniaczego Beynes we  
Francji. Były to uczennice tamtejsze-
go collègu, odpowiednika polskiego 
gimnazjum pod opieką p.  Daniela 
Joniot'a. Francuzi mogli gościć  
w Szydłowcu dzięki współpracy  
partnerskiej pomiędzy dwoma mia-
stami Beynes i Szydłowcem. Był to 
kolejny krok na trwającej zaledwie 
rok współpracy. W listopadzie ubie-
głego roku młodzież z szydłowiec-
kich gimnazjów odwiedziła swoich 
rówieśników we Francji.  
W niedzielę,  1 maja gości powitał  
Burmistrz Artur Ludew, przedstawi-
ciele szydłowieckiej Rady Miejskiej,  
a także rodziny, które na czas odwie-
dzin przyjęły ich do swych domów. 
Podczas pobytu w naszym mieście 
gościom z Beynes towarzyszyli także 
szydłowieccy nauczyciele – Krzysztof 
Ubysz, Artur Myśliński i Anna  

Michajłow– Arak. 
Poniedziałek, 2 maja był dniem zwie-
dzania stolicy Polski – Warszawy.  
Młodzi Francuzi, w towarzystwie 
francuskojęzycznego przewodnika,  
odwiedzili m.in. warszawską Starów-
kę, zwiedzili zespół pałacowy w Wila-
nowie i Łazienki Królewskie. Ogrom-
ne wrażenie wywarła na zwiedzają-
cych "Niewidz ialna Wystawa"  
w Alejach Jerozolimskich – oglądanie 
i poznawanie znanego nam świata 
bez zmysłu wzroku,  czyli "oczami nie-
widomych" wywołało na wszystkich 
niezatarte wrażenia. Po powrocie do 
Szydłowca czekały na gości koncerto-
we atrakcje programu Szydłowieckich 
Zygmuntów. Do późnych godzin  
wieczornych, pomimo zmęczenia  
zwiedzaniem Warszawy i podróżą, 
goście bawili się na szydłowieckim 
rynku z towarzyszącymi im polskimi 
kolegami.  
W środę delegacja z Francji gościła   
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„Mieszkasz w Szydłowcu, kupujesz w Szydłowcu”  

Ruszyła II edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na rok 2017. Kierując się 
zasadami dialogu społecznego i będąc sprzymierzeńcem wszelkich inicjatyw obywatel-
skich Burmistrz Artur Ludew rok temu po raz pierwszy wprowadził w gminie budżet 
obywatelski. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy mają możliwość projektowania 
lokalnych wydatków i realnego wpływu na zakres przedsięwzięć realizowanych  
z budżetu.  To także sposób, by świadomie wpływać na zmianę wizerunku naszego 
miasta i gminy. Jego niekwestionowaną zaletą jest  fakt, że finansowane są tylko te 
projekty, które mieszkańcy gminy Szydłowiec  w drodze głosowania uznają za ważne. 
Obecnie trwają prace przy zadaniach o wykonanie których wnioskowali mieszkańcy  
w roku ubiegłym.  

W roku 2016 zostało złożonych 14 wniosków do budżetu, do 10 lipca trwa ich weryfikacja. Terminy głosowania  
i ogłoszenia jego wyników określa się następująco: 
- do 6 lipca – podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów, w których odbywać się będzie głosowanie; 
- do 15 lipca – opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania; 
- od 16 lipca do 14 sierpnia – g łosowanie mieszkańców; 
od 16 sierpnia – weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu; 
- do 15 września – ogłoszenie wyników głosowania.  

19 maja na Rynku Wielkim w Szydłow-
cu odbyło się spotkanie na temat pro-
gramu lojalnościowego „Mieszkasz  
w Szydłowcu, kupujesz w Szydłowcu”. 
Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy, 
lokalni artyści i mieszkańcy zaintereso-
wani tą nową inicjatywą. Na spotkanie 
przybyli także radni Rady Miejskiej  
w Szydłowcu: Marek Plewa i Arkadiusz 
Sokołowski. Tego dnia Burmistrz Artur 
Ludew omówił zasady działania i regu-
lamin projektu „Mieszkasz w Szydłow-
cu, kupujesz w Szydłowcu”, udzielał 
także odpowiedzi na zadawane  
pytania. 
Burmistrz wyjaśniał także, jakie korzy-
ści przyniesie udział w programie,  
zarówno przedsiębiorcom, jak  
i mieszkańcom. Pomysł został optymi-
stycznie przyjęty i już podczas pierw-
szego spotkania obecni na nim przed-
siębiorcy oraz mieszkańcy zadeklaro-
wali chęć udział w programie. Pro-
gram lojalnościowy „Mieszkasz w Szy-
dłowcu, kupujesz w Szydłowcu” pole-
ga na tym, że posiadacz karty może 
korzystać z ulg i rabatów lub zwolnień 
udostępnionych przez jednostki orga-
nizacyjne, firmy, przedsiębiorców  

i inne instytucje użyteczności publicz-
nej, które przystąpią do akcji. Wykaz 
aktualnych partnerów i oferowanych 
przez nich ulg i zwolnień publikowa-
ny będzie na stronie internetowej 
Gminy Szydłowiec. Posiadacze karty 
będą mogli uzyskać atrakcyjne raba-
ty. Spowoduje to zwiększone zainte-
resowanie towarami i usługami  
objętymi zniżkami, a co za tym idzie 
większe obroty. Z kolei informacja  
o firmach partnerskich na  

stronach Urzędu Miejskiego oraz 
oznakowanie placówek logo projektu 
korzystnie wpłynie na promocję i wi-
zerunek firm. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
oraz lokalnych przedsiębiorców do 
udziału w programie. Osoby, które są 
zainteresowane przystąpieniem do 
programu lub chcą uzyskać dodatko-
we informacje, prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu 48 617 86 30 lub 
e-mailowy: karta@szydlowiec.pl. 
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1 czerwca na Rynku Wielkim odbył się 
gminny Dzień Dziecka połączony z Szy-
dłowieckimi Dniami Profilaktyki. To był 
radosny czas, pełen miłych niespodzia-
nek, skocznych melodii i słodkości.  
Oficjalnym rozpoczęciem wspólnego 
świętowania było przekazanie dzieciom 
przez Burmistrza Artura Ludwa symbo-
licznego klucza do miasta, jako znaku 
przejęcia władzy przez najmłodszych. 
Były również serdeczne życzenia sa-
mych słonecznych dni i dużo radości, 
które składali: Burmistrz Szydłowca 
Artur Ludew, Starosta Szydłowiecki 
Włodzimierz Górlicki, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Artur Koniar-
czyk. Na dzieci czekały różne atrakcje 
m.in.: bajkowe postacie, słodki upomi-
nek oraz dmuchańce. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyło się malowanie twa-
rzy. Dzieci chętnie zapoznawały się ze 
sprzętem strażackim i policyjnym.  
Nie zabrakło również występów  
artystycznych w wykonaniu przedszko-
laków i uczniów szkół. 
Na Rynku Wielkim uroczyście  odczyta-
no Odezwę Ogólnopolskiego Głosu 
Profilaktyki oraz odśpiewano hymn 

zwątpieniu i zmaganiu się z samym 
sobą. Mówił o swoim dorastaniu, po-
goni za sławą i o walce z uzależnienia-
mi. Podczas spektaklu - koncertu przy-
taczał również przykłady swoich przy-
jaciół, którym niestety się nie udało. 
Wspominał m.in. postać Ryśka Riedla - 
wokalistę zespołu „Dżem”, który zmarł  
z przedawkowania narkotyków i to 
właśnie jego śmierć diametralnie zmie-
niła życie Jarka. Była to bardzo poru-
szająca historia, która stanowiła dla 
młodzieży swoistą lekcję życia,  
inspirowała do przemyśleń. 
Organizatorami Dnia Dz iecka  
i „Szydłowieckich Dni Profilaktyki” byli: 
Urząd Miejski w Szydłowcu, Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna w Szy-
dłowcu, Komenda Powiatowa Policji  
w Szydłowcu, Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych  
w Szydłowcu, Zespół Interdyscyplinar-
ny do Spraw Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie działający przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Szy-
dłowcu i Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii w Orońsku. 

PaT. Zebrani wokół ratusza włączyli się 
w „zryw wolnych serc”, wybijając 
wspólnie rytm serc wolnych od uzależ-
nień. Szydłowieccy strażacy dali  
pokaz ratownictwa drogowego. 
Podczas trwania imprezy odbył się rów-
nież Przegląd Młodych Talentów  
Tanecznych, w którym uczestniczyli 
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych. Wszyscy zostali docenieni 
pamiątkowymi pucharami i nagrodami. 
2 czerwca w auli ZS im. Jana Pawła II  
w Szydłowcu odbył się koncert profilak-
tyczny - recital dla uczniów gimnazjum 
pod hasłem: „Jutro jest…wtedy pochy-
lisz się nad sobą”. Spotkanie poprowa-
dził Jarek Wajk, znany polski wokalista, 
autor tekstów, kompozytor. W latach 
1989-1996 związany był z grupą Oddział 
Zamknięty. Wcześniej współpracował  
z zespołami: Dżem, Daab, Collage, Lizar-
d's Day. Ma na swoim koncie 9 płyt. 
Spektakl- koncert profilaktyczny "Jutro 
jest... wtedy pochylisz się nad sobą" jest 
swego rodzaju pamiętnikiem Jarka  
Wajka. Podczas spotkania z młodzieżą 
dzielił się swoimi doświadczeniami ży-
ciowymi. Opowiadał o samotności, 

Dzień Dziecka i Szydłowieckie Dni Profilaktyki  

WYDARZENIA 
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Zespół „Kumosie” z Sadku świętował 
jubileusz pięciolecia swojej działalno-
ści. Z tej okazji w PSP im. Janusza  
Kusocińskiego zorganizowano urodzi-
nowe spotkanie, w którym uczestni-
czyli przyjaciele zespołu, a wśród nich:  
samorządowcy, przedstawiciele insty-
tucji, członkowie lokalnych zespołów 
śpiewaczych. Były serdeczne życzenia, 
gratulacje i prezenty, a także okolicz-
nościowy tort. 
Wśród winszujących byli m.in.:  
ks. proboszcz Zenon Ociesa, Burmistrz 
Szydłowca Artur Ludew, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Marek Artur  
Koniarczyk, Radny Tadeusz Rut, Sekre-
tarz Gminy Dorota Kubiś, Dyrektor SCK 
„Zamek” Małgorzata Bernatek oraz 
Dyrektor PSP w Sadku Jolanta Kozłow-
ska. 
Idea powstania zespołu zrodziła się  
w maju 2010 roku, gdy sołtys Sadku 
Zygmunt Matla zaprosił kilka kobiet do 
ośpiewania wieńca dożynkowego, 
przy akompaniamencie akordeonu, na 
którym zagrał Stefan Ruzik. Śpiew spo-
tkał się z pozytywnym odbiorem, co 
zaowocowało zawiązaniem zespołu  
o nazwie KUMOSIE. Uroczysta inaugu-
racja działalności zespołu odbyła się  

8 marca 2011 roku. Zespół wykonu-
je piosenki autorstwa Stefana Ruzi-
ka grane w rytm melodii ludowych. 
Panie spotykają się dwa razy w mie-
siącu i ćwiczą wspólne śpiewanie  
w nowej świetlicy zlokalizowanej  
w budynku szkolnym. Cz łonkami 
zespołu są: Zygmunt Matla - założy-
ciel zespołu, Maria Pietras - kierow-
nik zespołu, Janina Parszewska,  
Wanda Gierczak, Leokadia Stępniak,  
Elżbieta Leszczyńska, Justyna  
Pietras, Teresa Błaszczyk,  Zofia 
Szczepańska, Aniela Sochacka,   
Natalia Stefańska, Zofia Kaszuba,  
Stefan Ruzik, Mirosław Kliszewski,  
Ryszard Kliszewski. 
„Kumosie” aktywnie uczestniczą  
w lokalnym życiu społecznym, biorą 
udział w uroczystościach gminnych  
i kościelnych, występują m.in.  pod-
czas Kiermaszu Wielkanocnego,   
Dożynek Gminnych, Święta Jagody  
i Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego.  
Reprezentują gminę m.in. na:  
Dniach Kolbergowskich w Przysusze,  
Przeglądzie Zespołów Ludowych im.  
Józefa Myszki w I łży, Ogólnopolskim 
Fest iwalu w Kazimierzu Dolnym czy 
też podczas Biesiady Zwoleńskiej. 
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Jubileusz  
zespołu „Kumosie”  

Szydłowieckie  
Wianki  

24 czerwca br. odbyło się święto 
ognia, wody, urodzaju, płodności, mi-
łości, a przede wszystkim radości czyli 
SZYDŁOWIECKIE WIANKI. Imprezę 
rozpoczęła swoim koncertem Miejska 
Orkiestra Dęta pod batutą Henryka 
Kapturskiego. Po muzycznych prezen-
tacjach przyszła kolej na gościa  
specjalnego, zespół KARCZMARZE  
z Rzeszowa. Z wiankowej sceny muzy-
cy zaczarowali szydłowiecką publicz-
ność muzyką etniczną z terenów po-
granicza, łączącą brzmienia polskie, 
ukraińskie, łemkowskie, słowackie, 
węgierskie, żydowskie, a nawet bał-
kańskie. Po koncercie pierwszego go-
ścia tegorocznej edycji imprezy, nad 
zamkową fosą zrobiło się tajemniczo i 
baśniowo. A wszystko to za sprawą 
Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”, 
który specjalnie na ten wieczór przy-
gotował plenerowe widowisko pt. 
„TEJ NOCY TYLKO GŁUPCY ŚPIĄ”  
w reżyserii Sławy Lorenc Hanusz.  
Nie zabrakło również puszczania  
na wodę sobótkowych wianków, a na 
zakończenie części obrzędowej nad 
głowami publiczności roziskrzyły się 
fajerwerki, a niebo nad Szydłowcem 
mieniło się wszystkimi kolorami tęczy.  
Tradycyjnie już po pokazie sztucznych 
ogni, publiczność przemieściła się na 
dziedziniec zamkowy, gdzie rozpoczę-
ła się zabawa taneczna. Na dziedzińcu 
na uczestników zabawy czekały  
specjalnie na ten wieczór przygotowa-
ne stoiska cateringowe oraz kapela 
ŚWIĘTOKRZYSKIE SCYZORYKI.  
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oraz kompozycje hitów muzycznych  
z pogranicza jazz, rock, funk, fusion. 
Gwiazdą zygmuntowskiej sceny był 
zespół Kobranocka – legenda polskie-
go rocka, którego ekspresyjny występ 
został entuzjastycznie przyjęty przez 
tłum zgromadzonych fanów. Gorąca 
atmosfera, pełna publika i niezapo-
mniane przeboje sprawiły, że był to 
fantastyczny wieczór. Publiczność 
śpiewała z zespołem najbardziej zna-
ne utwory, na Rynku zabrzmiało rów-
nież słynne „Kocham Cię jak Irlandię”. 
 
Drugi dzień świętowania rozpoczął się 
od uroczystości patriotycznych z oka-
zji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Tego dnia odbył się VIII Szydłowiecki 
Turniej Piłki Nożnej oraz III Bieg Zyg-
muntów. Nie zabrakło również wystę-
pów scenicznych. Wystąpił Młodzie-
żowy Zespół Ludowy "Guzowianki”, 
prezentujący muzykę folkową w bar-
dzo sympatycznym wydaniu. Z dozą 
humoru zaśpiewały ,,Perły z Lamusa” 
i ,,Senioritas-Malinki”. Koncert dała 
także Miejska Orkiestra Dęta pod  
batutą Henryka Kapturskiego, która 
wykonała wiele światowych szlagie-
rów. Tego dnia wystąpiła również 
utalentowana Milena Mosioł – laure-
atka Sceny Zamek dla każdego. Drugi 
dzień Zygmuntów zakończył koncert 
zespołu ,,Full Blackstone”.  

Oficjalny sygnał rozpoczęcia miejskiego 
święta dali trębacze Miejskiej  
Orkiestry Dętej, którzy odegrali hejnał 
Szydłowca z ratuszowej wieży. 
Zgromadzonych na Rynku powitał  
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, 
który życzył udanej majówki mieszkań-
com, jak i przybyłym gościom. Podzię-
kował również wystawcom za tak licz-
ny udział w zygmuntowskim kierma-
szu. W południe w szydłowieckiej  
farze odprawiona została uroczysta 
suma odpustowa poprzedzona proce-
sją wokół świątyni.  
 
Przez cały dzień na scenie ustawionej 
na rynku odbywały się występy mu-
zyczne. Śpiewały laureatki tegorocznej 
„Sceny Zamek dla Każdego”: Karina 
Stępień, Natalia Bielecka, Klaudia 
Dróżdż. Swój recital miała Zuzanna 
Gadowska. Wystąpiły także Aleksan-
dra Michalska i Ilona Mosiołek. W po-
łudnie licznie zgromadzoną publicz-
ność bawił zespół Chrząszcze - jeden  
z najpopularniejszych zespołów w Pol-
sce grający muzykę lat sześćdziesią-

tych m.in. The Beatles, The Shadows, 
Czerwone Gitary. Zespół występuje w 
niezmienionym składzie od 1997r.  
i ma za sobą ponad 800 koncertów  
w Polsce, Niemczech i Austrii, a 2 ma-
ja do tej imponującej listy dołączył 
Szydłowiec. Pięciu sympatycznych 
muzyków zrobiło dynamiczne show, 
złożone z największych i najpiękniej-
szych przebojów. 
 
Wieczorny blok koncertowy rozpoczął 
się koncertem zespołu Sanderling. 
Młoda szydłowiecka formacja wyko-
nała utwory na pograniczu rocka  
progresywnego i stoner metalu. Po 
nim zagrał zespół Stavar założony 
przez Michała Stawarskiego, w skład 
którego wchodzą znakomici muzycy 
sesyjni, występujący na co dzień  
z wieloma gwiazdami scen polskich. 
Każdy z członków zespołu jest  
wykształconym muzykiem jazzowym, 
mającym na swoim koncie liczne na-
grania studyjne, zarówno autorskie, 
jak również jako muzycy sesyjni. 
STAVAR wykonał kompozycje własne 

W dniach 2 i 3 maja świętowaliśmy tegoroczne już XIV Szydłowieckie 
Zygmunty, których organizatorami byli Urząd Miejski w Szydłowcu  
i Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek. Było dużo dobrej muzyki  
w wykonaniu lokalnych artystów i zaproszonych zespołów. Od wczesne-
go ranka na Rynku Wielkim ustawione były liczne stoiska z rękodziełem, 
tradycyjnymi smakołykami i kolorowymi – odpustowymi gadżetami dla 
najmłodszych.  

Tradycją  jest wspólne zdjęcie imienników patrona parafii  
- panów o imieniu Zygmunt. W tym roku swoje imieniny na 
szydłowieckim Rynku świętowali panowie: Zygmunt Stefań-
ski, Zygmunt Karpeta, Zygmunt Stępień, Zygmunt Dulęba, 
Zygmunt Janka, Zygmunt Sokołowski, Zygmunt Sabat,  
Zygmunt Herka, Zygmunt Matla, Zygmunt Śliwa, Zygmunt 
Majewski. 

3 maja na Rynku Wielkim z folkowym repertuarem wystąpił 
Młodzieżowy Zespół Ludowy „Guzowianki” - tegoroczni laure-
aci Sceny Zamek dla Każdego.  
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Sponsorami tegorocznych Zygmuntów byli: Toolmex Truck, Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział 
Szydłowiec, spółka Wodociągi i  Kanalizacja, Siłownia i  kręgielnia Fitness Platinium w Radomiu, Park linowy Kamrat w Sielpi, 
spółka Ciepłownia Miejska, Bałtowski Kompleks Turystyczny, Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno, Mk Bowling w Radomiu, 
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Skok Kozienice, Agencja Artystyczna Pomidzi Dance Club, Restaura-
cja Zamek w Szydłowcu, Vividcolor, Biały GSM Szydłowiec, Play – salon w Szydłowcu, Rozlewnia Wód Dan w Szydłowcu. 
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22 maja w Ciepłej i w Wysokiej odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne 
zorganizowane w 72 rocznicę bohaterskiej śmierci żołnierzy Armii Krajowej  
z oddziałów "Rozłoga" i "Roberta" z podobowodu "Wanda". Uroczystości  
rozpoczęły się w Ciepłej przy obelisku upamiętniającym pomordowanych 
żołnierzy i cywilów z tej wsi, przy którym oddano hołd poległym.  

 18 

mszę odprawił ks. Paweł Bukała.  
Podczas mszy Społeczny Opiekun Miejsc 
Pamięci Narodowej - Marek Sokołowski 
przybliżył historię majowych walk 1944 
roku i tragedii mieszkańców tych okolic. 
Po mszy mieszkańcy, kombatanci  
i przedstawiciele władz samorządowych 
złożyli kwiaty pod tablicą patrona PSP  
w Wysokiej, pierwszego komendanta 
Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej 
– gen. Stefana Grota – Roweckiego. 
Wzruszającym akcentem uroczystości 
był montaż muzyczno-poetycki w wyko-
naniu uczniów szkoły, zatytułowany 
"Historię swą własną pisaliśmy krwią  
– my, Armii Krajowej żołnierze".  
Na zakończenie patriotycznego spotka-
nia Burmistrz Artur Ludew podziękował 
dzieciom za tak piękny występ oraz za 
kultywowanie pamięci o naszych boha-
terach, którzy walczyli o Ojczyznę.  

Zebrani – mieszkańcy okolicznych 
miejscowości, młodzież szkolna wraz  
z burmistrzem Szydłowca Arturem  
Ludwem, wójtem Orońska Henrykiem 
Nosowskim, delegacją władz samorzą-
du powiatowego, kombatantami  
i pocztami sztandarowymi 72 pp AK  
z Radomia, 72 pp AK z Szydłowca, 
Urzędu Miejskiego, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, udali się na cmentarz para-
fialny w Wysokiej, gdzie oddano hołd 
pochowanym tam bohaterom. Nad 
grobami pochylono sztandary, złożono 
kwiaty, zebrani odmówili modlitwę za 
poległych, odśpiewali wspólnie Modli-
twę obozową, a trębacze szydłowiec-
kiej Miejskiej Orkiestry Dętej odegrali  
sygnał pożegnalny Wojska Polskiego. 
W szyku i ze sztandarami zebrani 
udali się do kościoła św. Mikołaja, 
gdzie w intencji poległych i Ojczyzny  

Towarzystwo ALTUM Programy  
Społeczno Gospodarcze – Mazowiec-
ki Oddział Regionalny w Radomiu 
obecnie realizuje projekt współfinan-
sowany ze środków Unii Europej-
skiej pod nazwą: „Obierz kurs na 
przyszłość-aktywizacja osób mło-
dych”.  
Projekt jest skierowany dla osób  
w wieku 15-29 lat chcących podjąć 
zatrudnienie, m.in. z regionu powiatu 
szydłowieckiego i zakresem obejmu-
je analizę  potrzeb uczestników,  
wsparcie psychospołeczne, szkolenia 
zawodowe,  staże zawodowe,   
za które uczestnik dostaje wynagro-
dzenie i indywidualne pośrednictwo 
pracy. 
 
Kto może wziąć udział w projekcie? 
-osoby w wieku do 29 roku życia 
-osoby zamieszkujące na terenie  
powiatów objętych projektem 
-osoby bierne zawodowo, nie uczest-
niczące w żadnych szkoleniu/ kształ-
ceniu ( 40 osób) 
-osoby niepełnosprawne( 3 osoby) 
-osoby bezrobotne ( 20 osób, w tym 
5 długotrwale bezrobotnych) 
-osoby zdolne i gotowe do  podjęcia 
zatrudnienia 
 
Organizator zapewnia: 
-wykwalifikowaną kadrę  trenerską 
-zwrot kosztów dojazdów za szkole-
nia 
-wyżywienie podczas wsparcia  
psychospołecznego oraz szkoleń  
zawodowych 
-stypendium szkoleniowe za szkole-
nia zawodowe 
-wynagrodzenie za staż 
 
Kontakt: Towarzystwo Altum  
Programy Społeczno-Gospodarcze 
ul. Czachowskiego 34, pok.203 
26-600 Radom 
tel: 603-634-099,603-634-346 
www. dlamlodych.altum.pl 
k.janus@altum.pl 
 

Projekt dla  
młodych  
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19 i 20 maja szydłowieckim zamkiem za-
władnęli miłośnicy teatru, a to za sprawą 
XXI edycji Zamkowych Spotkań Teatral-
nych o laur ZŁOTEGO GARGULCA  
– Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych 
i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich. 
Udział w Spotkaniach wzięło 19 zespołów  
teatralnych z całej Polski. 
Zdaniem Jurorów - Jerzego Kaszuby  
i Adriana Wajdy na ZŁOTEGO GARGUL-
CA i nagrodę w wysokości 1 000 zł naj-
bardziej zasłużyli sobie niesamowicie 
energiczni aktorzy z Teatru PACYNKA  
z GOK i B w Krasnym, którzy zaprezento-
wali przedstawienie pt. "Wszystkie  
smoki o tym wiedzą". 
Kolejne nagrody przyznano: 
 I nagrodę w wysokości 400 zł Teatrowi 
BAJKA ze Szkoły Podstawowej w Święcicy 
za spektakl pt. „TAKA DOLA PARASOLA”, 
 II nagrodę w wysokości 300 zł Teatrowi 
CO MA PIERNIK DO WIATRAKA  
z Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku za spektakl pt. 
„CZERWONE KAPTURKI”. 
 III nagrodę w wysokości 200 zł Teatrowi 
NIEWIELKIEMU ze Szkoły Podstawowej 
nr 34 im. St. Dubois’a w Warszawie za 
spektakl pt. „KRZESŁO”. 
 GŁÓWNĄ NAGRODĘ AKTORSKĄ w wyso-
kości 100 zł ERNESTOWI JAROSIŃSKIEMU z 
Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu za 
monodram pt. „DYNASTIA MIZIOŁKÓW”.  
Przyznano również nagrody aktorskie: 
 Oli Roguś z Teatru „Co ma piernik do 

wiatraka” za rolę GAJOWEJ  
w spektaklu pt. „Czerwone Kapturki” 
 Filipowi Chudzikowi z Teatru „Co ma 
piernik do wiatraka” za rolę WILKA  
w spektaklu pt. „Czerwone Kapturki” 
  Hubertowi Pocheć z Teatru  
„Pacynka” za rolę DRWALA w spektaklu 
pt. „Wszystkie smoki o tym wiedzą” 
  Antoninie Pieńkowskiej z Dziecięco 
Młodzieżowej Grupy Teatralnej 
„Tygrysek” za rolę SMOCZKA BODZIA w 
spektaklu pt. „Smocze perypetie” 
  Zuzannie Tomczyk Dziecięco Mło-
dzieżowej Grupy Teatralnej „Tygrysek” 
za rolę SMOCZKA KOCIA w spektaklu pt. 
„Smocze perypetie” 
Jury postanowiło także przyznać wyróż-
nienie dla grupy teatralnej „Tygrysek” 
Społecznego Stowarzyszenia Edukacyj-
no Teatralnego „Przyjaciele Tygryska”  
z Warszawy za scenografię do spektaklu 
pt. „SMOCZE PERYPETIE”. 
W kategorii teatrów młodzieżowych.  
swoje spektakle zaprezentowało 11 
zespołów teatralnych. 
ZŁOTY GARGULEC' 2016 i nagroda  
w wysokości 1000 zł po raz kolejny po-
wędrował razem z Teatrem PUK PUK 
do Świdnika, za spektakl pt. „Wnętrze” 
w reżyserii K. Marjasiewicz. 
 I nagrodę w wysokości 400 zł otrzymał 
Teatr Poezji i Muzyki U RADZIWIŁLA za 
spektakl pt. „DZIEŃ GNIEWU”. 
 Dwie równorzędne II nagrody po 300 
zł jury przyznało Teatrowi BUSOLA  

Spotkania Teatralne o laur ZŁOTEGO GARGULCA 
Stowarzyszenia „Busola” w Piotrkowie 
Tryb. za spektakl pt. „JANUSZEK IDZIE NA 
DYSKOTEKĘ” oraz Teatrowi ŁUPS!  
IMPROV z Centrum Kultury w Piasecznie 
za spektakl pt. „WIDZU CO TY NA TO” 
  III nagroda w wysokości 200 zł trafiła 
do Teatru FUNDAMENTUM z ZS Elek-
tronicznych w Zduńskiej Woli za spek-
takl pt. „ÓSMY DZIEŃ TYGODNIA” 
Jury przyznało również 6 nagród aktor-
skich po 100 zł każda: 
 Damianowi Michalskiemu z Teatru  
U RADZIWIŁŁA za rolę PRZEORA  
w spektaklu pt. „Dzień gniewu” 
  Marlenie Śliwie z Teatru U RADZIWIŁ-
ŁA za rolę prostytutki  w spektaklu pt. 
„Dzień gniewu” 
  Damianowi Ziółkowskiemu z Teatru  
U RADZIWIŁŁA za rolę OFICERA SS  
w spektaklu pt. „Dzień gniewu” 
 Weronice Wilczyńskiej z Teatru POZY-
TYWKA za rolę NIBKA w spektaklu pt.  
„W małym dworku” 
 Iwonie Szewc z Teatru METAFORA za 
rolę IWONY w spektaklu pt. „Pięć minut” 
 Sylwii Jarszak za monodram pt. 
 „W mojej obronie”. 
Ponadto Jury wyróżniło: 
 Teatr ZGRAJA Z WIOLINOWEJ z Domu 
Sztuki SMB Jary w Warszawie za  
spektakl pt. „JAK JEST” 
 Katarzynę Marjasiewycz za reżyserię 
spektaklu pt. „WNĘTRZE”. 
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Burmistrz Szydłowca Artur Ludew po-
wierzył stanowiska dyrektorskie Barba-
rze Baińskiej i Krzysztofowi Ubyszowi. 
W drodze konkursu Barbara Baińska 
została dyrektorem ZS im. Bp. Jana 
Chrapka w Majdowie, a Krzysztof 
Ubysz został wybrany na dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. St. Grota – Roweckiego w Wysokiej. 
Nowi dyrektorzy będą kierować powie-
rzonymi im placówkami oświatowymi 
przez najbliższe pięć lat szkolnych. 
19 maja w ratuszu odbyło się oficjalnie 
spotkanie, podczas którego Burmistrz 
powierzył stanowiska, pogratulował 
także nowym dyrektorom i życzył sa-
tysfakcji z pełnionej funkcji oraz sukce-
sów. Do gratulacji dołączyła się Ewa 
Walczak - dyrektor Zespołu Edukacji  
i Finansów Oświaty, która również 
uczestniczyła w spotkaniu, życząc  
udanej i owocnej współpracy. 

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew powierzył stanowiska dyrektorskie Barbarze 
Baińskiej i Krzysztofowi Ubyszowi.  

stanowisk dyrektorskich  POWIERZENIE  

„Historia Ziemi Szydłowieckiej. Przeszłość i pamięć.” 
18 maja br. Burmistrz Szydłowca Artur 
Ludew wręczył nagrody i dyplomy 
laureatom IV Gminnego Konkursu 
Historycznego „Historia Ziemi Szydło-
wieckiej. Przeszłość i Pamięć”.  
Konkurs został zorganizowany przez  
Publiczną Szkołę Podstawową nr 1  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 
III Sobieskiego w Szydłowcu i był prze-
znaczony dla uczniów klas IV - VI szkół 
podstawowych gminy Szydłowiec. 
Tematyka obejmowała historię i dzie-
je Szydłowca od swoich początków do 
dnia dzisiejszego, najważniejsze za-
bytki miasta i ich historię, postacie 
związane z Szydłowcem i okolicą. 
Uczestnicy konkursu musieli wykazać 
się także znajomością  współczesnego 
Szydłowca - pytani byli o nazwy ulic, 
położenie ważnych budowli i instytu-
cji, władze miasta. 
Celem konkursu było m.in. rozbudza-
nie i poszerzanie wśród uczniów zain-
teresowań historią Szydłowca i okolic, 
kształtowanie postaw patriotyzmu 
lokalnego i zachęcanie do poznawania 
dziejów naszej „małej ojczyzny”. 

1 w Szydłowcu, 
  III miejsce - Klaudia Szcześniak 
PSP nr 1 w Szydłowcu i Szymon  
Kubicki PSP w Sadku, 
  Wyróżnienie - Wiktoria Nowocień 
PSP nr 2 w Szydłowcu. 
Wszystkim laureatom serdecznie  
gratulujemy i życzymy dalszych  
sukcesów. 

Konkurs składał się z dwóch etapów: 
szkolnego i gminnego. Do etapu  
II – gminnego zakwalifikowało się  
11 uczniów. Laureatami IV Gminne-
go Konkursu Historycznego „Historia  
Ziemi Szydłowieckiej. Przesz łość  
i  Pamięć” zostali: 
  I miejsce - Aleksandra Niziołek PSP 
w Sadku, 
  II miejsce - Igor Podlewski PSP nr 
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Festyn Zdrowia w PG nr 1  

Dzieci, rodzice i cała kadra Przedszkola 
Samorządowego nr 2 „Mali Odkrywcy”  
z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłow-
cu bawiła się wspólnie na Festynie  
Rodzinnym, który odbył się 20 maja br. 
Impreza odbyła się w placówce z okazji 
Dnia Mamy i Taty. Festyn swoją obec-
nością uświetnili Artur Ludew  
– Burmistrz Szydłowca, Marek Artur 
Koniarczyk – Przewodniczący Rady Miej-
skiej, Ewa Walczak – Dyrektor Zespołu 
Edukacji i Finansów Oświaty, Jadwiga 
Kopycka - Sekretarz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii  
w Szydłowcu. 
Przybyłych gości powitała prowadząca 
całą imprezę Wicedyrektor przedszkola 
Anna Koniarczyk. Festyn rozpoczął się 
odśpiewaniem przedszkolnego hymnu, 
w wykonaniu dzieci - reprezentantów 
poszczególnych grup. Dyrektor przed-
szkola Teresa Malmon w swoim wystą-

w ZS im. KOP w Szydłowcu, quizy kuli-
narne i konkursy. Członkowie grupy 
projektowej Młody Obywatel – realizu-
jący temat „Kronika sportowa” rozru-
szali uczestników Festynu zapoznając 
ich z regułami starych gier i zabaw, po-
prowadzili zabawy ruchowe i zachęcili 
do częstszej aktywności fizycznej. 
W czasie całego festynu można było 
spróbować zdrowych przekąsek przygo-
towanych i serwowanych przez uczest-
ników projektu „Czas na zdrowie”. 
Młodzież aktywnie i z humorem uczest-
niczyła w przygotowanych zajęciach.  

23 maja br. w Gimnazjum nr 1 w ZS im. 
Jana Pawła II w Szydłowcu odbył się Fe-
styn Zdrowia zorganizowany przez 
uczniów realizujących projekty Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Banku 
Gospodarstwa Krajowego „Młody oby-
watel na sportowo” oraz Fundacji Banku 
Ochrony Środowiska „Czas na zdrowie”. 
W czasie festynu odbyła się prelekcja 
filmów edukacyjnych Fundacji BOŚ  
o zdrowym odżywianiu i aktywności fi-
zycznej „Śmietnik w mojej głowie”, 
warsztaty kulinarne przeprowadzone 
przez nauczycieli i uczniów klas żywienia 

Festyn Rodzinny u „Małych Odkrywców” 
pieniu powitała przybyłych gości  
i korzystając z okazji festynu podzieliła 
się radosną nowiną, że przedszkole roz-
szerzyło infrastrukturę przedszkolną  
o nową cześć placu zabaw. Poprosiła 
Burmistrza Szydłowca i Przewodniczące-
go Rady Miejskiej o uroczyste otwarcie 
nowego przedszkolnego placu zabaw. 
Po części oficjalnej na scenie swój pro-
gram  zaprezentowały dzieci z poszcze-
gólnych grup. Po występach dzieci  
rozpoczęła się zabawa prowadzona 

przez zespół PATIGO. Przy dziecięcych 
przebojach wspólnie bawili się duzi  
i mali, chętnie również uczestniczyli  
w konkursach. Kusiły też kramiki z naj-
rozmaitszymi smakołykami, domowe 
wypieki, kiełbaski z grilla. Dużą atrakcją 
dla dzieci była wizyta Myszki Minnie, 
loteria fantowa, malowanie twarzy oraz 
kolorowe bańki mydlane. Wspólnie spę-
dzony czas sprawił dużą radość dzieciom 
oraz przybyłym gościom. Organizatorzy 
dziękują sponsorom i rodzicom, przy 
pomocy którym mogli przygotować 
wszystkie niespodzianki. 

W dniach 7 i 8 lipca SCK – Zamek za-
prasza dzieci do lat 12 na WAKACYJNE 
WARSZTATY z ROBOTYKI i PROGRA-
MOWANIA. Działania odbywać się 
będą w dwóch grupach wiekowych: 
• Grupa I – dzieci w wieku 5 – 7 lat  
• Grupa II – dzieci w wieku 8 – 12 
Uczestnicy zajęć na zakończenie otrzy-
mują imienne dyplomy za wykonanie 
misji, ponieważ każde takie zajęcia są 
kreowane na określoną misję, gdzie 
każdy robot ma do wykonania specjal-
ne zadanie. Podczas warsztatów dzieci 
budują najprawdziwsze ROBOTY. 
Udział w warsztatach jest odpłatny  
– 20 zł od osoby. Zapisy i informacja 
do dnia 5 lipca br. ,do godz. 16.00, tel. 
661 493 547 , 48 617 10 29 lub e-mail: 
a.klepaczewska@sckzamek.pl. 
7 lipca - dzieci w wieku 5 - 7 lat 
8 lipca - dzieci w wieku 8 - 12 lat  
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Wyprawka szkolna 2016/2017 
Podobnie jak w ubiegłych latach,  
w roku 2016/2017 funkcjonować bę-
dzie program pomocy uczniom  
- „Wyprawka szkolna”. Zmienią się 
jednak jego zasady. 
Pomoc w zakupie podręczników i ma-
teriałów dydaktycznych przysługiwać 
będzie uczniom niepełnosprawnym: 
1.słabowidzącym, 
2.niesłyszącym, 
3.słabosłyszącym, 
4.z niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu lekkim, 
5.z niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, 
6.z niepełnosprawnością ruchową,  
w tym z afazją, 
7.z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, 
8. z niepełnosprawnościami sprzężo-

sprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, 
uczęszczających w roku szkolnym 
2016/2017 do szkół dla dzieci i mło-
dzieży do: klas I–III i VI szkoły podsta-
wowej, klasy III gimnazjum lub szkoły 
ponadgimnazjalnej dofinansowanie 
obejmuje również zakup materiałów 
edukacyjnych. 
Zgodnie z programem wnioski o przy-
znanie pomocy w formie dofinanso-
wania zakupu podręczników i mate-
riałów edukacyjnych, składa się do 
dyrektora szkoły, do której będzie 
uczęszczało dziecko. Do wniosku  
należy dołączyć aktualne orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Ostateczny termin składania wnio-
sków o przyznanie pomocy zostanie 
ustalony zarządzeniem Burmistrza 
Szydłowca i podany do publicznej 
wiadomości. 

nymi, w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona w pkt 1–7,– posiadają-
cym orzeczenie o potrzebie kształce-
nia specjalnego, uczęszczającym  
w roku szkolnym 2016/2017 do szkół 
dla dzieci i młodzieży do: klasy VI 
szkoły podstawowej, klasy III gimna-
zjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej:  
zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego, technikum lub 
szkoły specjalnej przysposabiającej do 
pracy dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym oraz dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
W przypadku uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełno-

Wydział Informacji i Promocji Urzędu 
Miejskiego zachęca mieszkańców do 
wspólnej promocji miasta. To już druga 
edycja konkursu fotograficznego pod 
hasłem „I love Szydłowiec”. Obiektem 
zdjęć nie mają być jednak ujęcia miasta. 
Głównym elementem, który ma się 
pojawić na zdjęciu, zrobionym podczas 
wakacyjnego wyjazdu jest napis „I love 
Szydłowiec”. W konkursie wielbiciele 
miasta mogą wziąć udział, niezależnie 
od tego, gdzie się aktualnie znajdują. 
Chodzi o to, by w dowolnym miejscu na 
świecie wykonać zdjęcie, na którym 
będzie grupa osób, ale przede wszyst-
kim napis promujący Szydłowiec.  

Na każdego uczestnika konkursu czeka 
upominek, a na zwycięzców nagrody. 
Co musisz zrobić, żeby wziąć udział  
w zabawie: 
1. Zrób nadruk „I love Szydłowiec” na 
dowolnej części garderoby albo odbierz 
naklejkę dostępną w Wydziale Promocji 
(Kilińskiego 10) lub Kancelarii Burmi-
strza Szydłowca (ratusz, I piętro). 
2. Będąc na wakacjach zbierz grupę 
osób (minimum 5). 
3. Wyeksponuj nadruk na ubraniu lub 
przyklej naklejkę w widocznym miejscu. 
4. Zrób zdjęcie z grupą osób, na tle kra-
jobrazu, pamiętając, żeby nadruk bądź 
naklejka była widoczna (plik w formacie 
JPG lub innym, w rozdzielczości nie 
mniejszej niż 1920x1080 oraz rozmiarze 
do 10 MB). 
5. Zdjęcie nie może obrażać ani ośmie-
szać. 
6. Prześlij zdjęcie na adres promo-
cja@szydlowiec.pl do dnia 15 września 
br. (jedna osoba może przesłać tylko 
jedno zdjęcie) wraz z imieniem i nazwi-

skiem, numerem telefonu, tytułem 
zdjęcia i miejscem, gdzie zostało zrobio-
ne. 
Mieszkańcy w drodze głosowania  
wybiorą najciekawsze zdjęcia. Wszyst-
kie przesłane zdjęcia spełniające wymo-
gi organizatora zabawy zostaną  
w dniach od 19.09 do 30.09.2016r.  
poddane głosowaniu. Ogłoszenie  
wyników nastąpi do dnia  
10.10.2016r. Na zwycięzców trzech 
miejsc czekają atrakcyjne nagrody. Na-
grodę specjalną otrzyma osoba, która 
zrobi zdjęcie w najdalszym zakątku 
świata (udokumentowane na zdjęciu). 
W Wydziale Informacji i Promocji  
można również odebrać specjalną na-
klejkę na szybę samochodową, która 
będzie znakiem naszej sympatii do Szy-
dłowca na wakacyjnych drogach. Do-
datkowa nagroda przewidziana jest dla 
właściciela samochodu, którego zdjęcie 
z naklejką wybiorą mieszkańcy. Wszyscy 
uczestnicy zabawy, którzy prześlą  
zdjęcie otrzymają upominek od  
Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa. 

II edycja „I love Szydłowiec” 
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Panie Zygmuncie, jest Pan sołtysem 
już trzecią kadencję. Co Pana  
zdaniem udało się w tym czasie 
mieszkańcom Sadku? 
 
Udało się dużo, jako mieszkańcy  
Sadku naprawdę się mamy czym po-
chwalić. Są nowe parkingi koło kościo-
ła i koło szkoły, na placu obok sceny 
położyliśmy 200 m² kostki betonowej,  
udało się przykryć dachem samą sce-
nę, jest  teraz dobrym miejscem na 
różne uroczystości. W starej szkole 
udało się nam własnymi siłami wyre-
montować pomieszczenie na świetlicę 
wiejską. Teraz ma się gdzie podziać 
młodzież, jest gdzie zorganizować 
zebranie, robimy tam też spotkania 
urodzinowe i małe przyjęcia rodzinne, 
bo jest w świetlicy zaplecze kuchenne.  
Świetlica przydaje się podczas różnych 
uroczystości i imprez. Mamy też 3 sale 
położone bezpośrednio nad świetlicą, 
brakuje tam tylko wyposażenia. Jedna 
salę wyremontowały dla siebie 
„Kumosie”. Są nowe nawierzchnie 
asfaltowe, nowe chodniki. Wspólnymi 
siłami udało się nam wyremontować 
stary krzyż, stojący na tzw. krzyżów-
kach. Kiedyś właśnie w takich miej-
scach, na rozstajach, stawiano krzyże. 

Skąd bierzecie pieniądze na to 
wszystko? 
Nie damy rady sami sfinansować 
nowej drogi ani kanalizacji. Tu musi-
my liczyć na gminę i powiat, ale tam 
gdzie możemy wchodzimy z fundu-
szem sołeckim i własną robocizną. 
Sami też zbieramy pieniądze, organi-
zujemy loterie na różnych imprezach 
i uroczystościach. Na przykład świe-
tlica – materiały zakupiliśmy z fundu-
szu, ale wszystko wykonaliśmy sami, 
nikt  za włożoną pracę nie wziął przy-
słowiowego grosza. Muszę tu po-
dziękować wszystkim, którzy się w to 
włączyli – Tadeuszowi Stefańskiemu, 
Adamowi Kaszubie, Piotrowi Winiar-
skiemu, Andrzejowi Pietrasowi,  
Stanisławowi Stanikowi i radnemu 
Tadeuszowi Rutowi. Na ich pomoc 
zawsze można liczyć. Pomagają też 
nasze panie z  zespołu „Kumosie”. 
Przy organizacji Biegu Ulicznego po-
maga szkoła. Jako sołtys nie jestem 
sam, chociaż za wszystkim naprawdę 
trzeba się dobrze nachodzić. Naj-
mniej się włącza młodzież. Oni  
chętnie korzystają ze wszystkiego, 
ale nie chcą przyłożyć ręki, jak jest  
jakaś robota. 
 
Wygląda na to, że naprawdę macie 
się czym pochwalić. Jeśli we wsi są 
ludzie, którzy zawsze są gotowi po-
móc, to i efekty wspólnych starań 
muszą być. Czego jeszcze brakuje  
w Sadku według Pana? 
 
Zawsze można zrobić więcej. Teraz 
najbardziej potrzebujemy kanalizacji 

w Komornikach, które powinny  
zostać podłączone do sieci w Baraku  
i Woli Korzeniowej. Trzeba wybudo-
wać do Komornik nowy chodnik, 
tamtędy zawsze chodzi dużo dzieci 
do szkoły. Chcemy tez wybudować 
chodnik z  Sadku Małego na Polanki.  
Staramy się także o kanalizację  
w Polankach. Zresztą - w Sadku  
ludzie z Szydłowca i spoza Szydłowca 
chętnie kupują działki i budują  
domy. Wieś jest dobrze położona 
komunikacyjnie, dookoła piękne lasy  
i okolice, blisko do miasta, świeże 
powietrze. Wrócili też ludzie, którzy 
mieszkali za granicą, budują u nas 
domy. Mamy wielu nowych miesz-
kańców, potrzebna nam jest   
infrastruktura. 
 
Jesteśmy pewni, że Pana starania 
przyniosą dobry skutek. Jest Pan 
znany z wytrwałości w załatwianiu 
tego, co służy wsi. 
 
Mam taką nadzieję, ale niestety, nie 
mam już za dużo siły. Niedawno 
przeszedłem poważne operacje.  
Wracam do zdrowia, ale bardzo  
powoli. Liczę się z tym, że sił może  
mi nie starczyć. Jeśli tak będzie,  
będę musiał jesienią zrezygnować  
z funkcji. 
 
Panie Zygmuncie, życzymy zdrowia  
i powrotu do pełni sił. Jeszcze  
niejedno uda się Panu załatwić dla 
swojej wsi.  
Dziękujemy za rozmowę. 
 

Sołectwo Sadek 
Największe obszarowo i ludnościowo sołectwo gminy, położone na południe i południowy wschód od Szydłowca. 
Wieś Sadek nieoficjalnie dzieli się na osiedla o starych, tradycyjnych nazwach – Komorniki, Duży Sadek, Mały Sadek, 
Podlas, Polanki. Sołectwo liczy obecnie 920 mieszkańców. Jest siedzibą parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej.  
Lasek Dąbrowa pomiędzy Sadkiem a Szydłowcem był 22 stycznia 1863 roku miejscem koncentracji powstańców pod 
dowództwem płk. Mariana Langiewicza przed atakiem na rosyjski garnizon w Szydłowcu. Sołtysem Sadku jest  
Zygmunt Matla. 

INFORMACJE O NASZYCH SOŁECTWACH 
Sołectwo to jednostka pomocnicza samorządu terytorialnego w gminie. Obszar, zakres działania sołectwa i jego  
organów określa statut sołectwa. Gmina Szydłowiec składa się z dwudziestu dwóch sołectw.  W tym numerze prezentu-
jemy sołectwo Sadek. 



 

 

 24 

SZYDŁO WIEC –  informac je z miasta i gminy  OGŁOSZENIA 

W trosce o to, aby mieszkańcy mieli 
możliwość w łatwy i szybki sposób 
reagować na sytuacje awaryjne i kry-
zysowe decyzją Burmistrza Szydłowca 
został uruchomiony telefon interwen-
cyjny 600-223-615. Pod podany numer 
można zgłaszać m.in. awarię sieci  

wodociągowej, ciepłowniczej czy 
kanalizacyjnej, interwencje w zakre-
sie oświetlenia ulicznego czy też sta-
nu dróg publicznych. Pod numer 
można dzwonić codziennie, przez 
całą dobę.  
Przypominamy również, że od marca 
mieszkańcy gminy Szydłowiec mogą 
korzystać z alertownika. To nowocze-
sna i darmowa aplikacja, która po-
zwala zgłaszać do odpowiednich wy-
działów Urzędu Miejskiego inicjaty-
wy oraz najbardziej palące problemy 
z naszego bezpośredniego otoczenia,  
np. uszkodzenia nawierzchni dróg, 
awarie czy dzikie wysypiska.  

„gminne becikowe” otrzymały 102 
rodziny. Kolejnym gestem Burmistrza 
w stronę naszych najmłodszych 
mieszkańców jest prezent – body  
z napisem „I love Szydłowiec”, które 
otrzymają dzieci urodzone po  
1 czerwca 2016 roku. Upominek  
z hasłem promującym nasze miasto 
będą otrzymywać rodzice razem  
z „gminnym becikowym”.  
Wkrótce kolejne niespodzianki dla 
najmłodszych.  

Od lutego 2015 roku Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Szydłowcu  
wypłaca jednorazowe świadczenie 
pieniężne z tytułu urodzenia dziecka. 
„Gminne becikowe” zostało wprowa-
dzone z inicjatywy Burmistrza  
Szydłowca Artura Ludwa. Gmina Szy-
dłowiec jest jedyną w regionie ra-
domskim, gdzie samorząd finansowo 
wspiera rodziców ustanawiając przy-
znawanie takiego świadczenia. Od 27 
lutego 2015 roku do 31 grudnia 2015r. 

Prezenty  
dla najmłodszych 

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 
2016r. w wylosowanych gospodar-
stwach rolnych w całej Polsce zo-
stanie przeprowadzone badanie 
struktury gospodarstw rolnych  
(R-SGR).  
Celem badania jest pozyskanie  
danych na potrzeby analizy zmian  
w strukturze gospodarstw rolnych,  
a także ich wieloprzekrojowej cha-
rakterystyki. Wyniki badania służą 
również kształtowaniu polityki  
żywnościowej państwa. 
Użytkownicy gospodarstw rolnych 
będą mogli przekazać dane przez 
Internet, telefonicznie lub ankiete-
rowi statystycznemu. Udział  
w badaniu wylosowanych gospo-
darstw rolnych jest obowiązkowy. 

Badanie struktury  
gospodarstw rolnych 



Szydłowiec z siodełka roweru 
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Obrazy na Rynku 
W Szydłowcu nie brakuje osób 
uzdolnionych z wieloma artystycz-
nymi pasjami. Jedni malują,   
rysują, inni tworzą rękodzieła  
z elementami symbolizującymi 
nasze miasto. To duży i nie do 
końca wykorzystany  potencjał 
naszej gminy.  Dostępność dzieł 
artystów - możliwość obejrzenia  
i kupienia prac byłaby korzyścią 
dla ich promocji oraz miałaby  
pozytywny wpływ na wizerunek 
Szydłowca. Sposobem na to jest  
współpraca z przedsiębiorcami 
prowadzonymi działalność na Ryn-
ku i w przyległych uliczkach.  Na 
ulicy Radomskiej mamy przykład 
współpracy lokalnej artystów  
z przedsiębiorcą.  
W punkcie gastronomicznym 
„Zapiekanki na Radomskiej”  
można obejrzeć i kupić obrazy  
pani Anny Janczyk i Leszka  
Jankowskiego. 
Zachęcamy kolejnych twórców  
i przedsiębiorców do zawiązywa-
nia takiej współpracy. Obrazy czy 
inne rękodz ieła wyeksponowane 
w witrynach sklepowych, albo na 
chodniku przed punktami handlo-
wo – usługowymi bez wątpienia 
będą atrakcją dla spacerujących.  
To również  dobry sposób  
na znalez ienie nabywców na te 
lokalne cudeńka.  

Coraz więcej miast udostępnia  
odwiedzającym je turystom miejskie 
rowery, które  jak żaden inny środek 
lokomocji nadają się do odwiedzania 
ciekawych zakątków w mieście  
i okolicy. Rower – na którym można 
wjechać w miejsca niedostępne dla 
samochodu to wymarzony środek 
lokomocji dla turysty. 
Od 1 lipca taką możliwość oferuje 
także Szydłowiec. Inicjatywa burmi-
strza Artura Ludwa to kolejny ukłon 
w stronę turystów i wszystkich zain-
teresowanych zwiedzaniem naszego 
miasta.  Rowery będzie można wy-
pożyczyć w miejscach, w które musi 
trafić każdy zwiedzający, a więc   
w szydłowieckim zamku -  w godz. 
8.00 - 20.00, a także na Rynku  
Wielkim, w Miejskiej Informacji  

Turystycznej w godz. 9.00 -18.00. 
Procedura wypożyczenia roweru jest  
bardzo prosta – wystarczy wypełnić 
kartę wypożyczenia, okazać dowód 
tożsamości i wnieść symboliczną opła-
tę. Rower można wypożyczyć na do-
wolnie długi czas – na godzinę albo 
nawet na cały dzień. W każdym miej-
scu, do którego zwykle dociera szydło-
wiecki turysta, znajdują się stojaki,  
gdzie rowery można wygodnie zapar-
kować i zabezpieczyć. Rowerów do 
dyspozycji turystów będzie na razie 
sześć. Jeśli okaże się to konieczne,  
będzie ich oczywiście więcej. 
Szczegółowe zasady korzystania  
z wypożyczalni określa regulamin  któ-
ry dostępny jest  na stronie 
www.sckzamek.pl oraz w siedzibie  
SCK – Zamek. 

            OGŁOSZENIA 
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29 czerwca br. odbyło się Święto Rzemiosła w Szydłowcu.  Nad uroczystością patronat sprawowały Izba  
Rzemiosła z Radomia reprezentowana przez prezesa Jana Jaworskiego i Związek Rzemiosła Polskiego,  
reprezentowany przez Prezesa Zarządu Jerzego Bartnika. Najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym został 
uhonorowany  Jerzy Jedliński z Szydłowca.  

Święto Rzemiosła w Szydłowcu  

Święto Rzemiosła rozpoczęła msza św.   
w kościele św. Zygmunta w intencji 
lokalnych rzemieślników, którą odpra-
wił ks. dziekan Adam Radzimirski.   
Po mszy goście wraz z delegacjami 
pocztów sztandarowych udali się pod 
pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie  
złożone zostały kwiaty.  
Oficjalna część uroczystości odbyła się  
w Restauracji „Lodownia” w Szydłow-
cu.  Spotkanie otworzył  Prezes  
Spółdzielni Rzemieślniczej „Rzemiosł  
Różnych” -  Marek Sokołowski.  
Gośćmi byli lokalni przedsiębiorcy,  
osoby współpracujące z Cechem  
i samorządowcy,  wśród których byli 
m.in. Radna Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Agnieszka Górska,  
Starosta Szydłowiecki Włodzimierz  
Górlicki, Burmistrz Szydłowca Artur 
Ludew, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Artur Koniarczyk.  
Podczas spotkania odznaczono  
rzemieślników z Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Spółdzielni Rzemieślniczej.   
Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego 
wyróżniła mieszkańca Szydłowca  
Jerzego Jedlińskiego, który otrzymał 
Szablę Kilińskiego - najwyższe honoro-
we odznaczenie nadawane za wybitne 
zasługi dla polskiego rzemiosła. Pan 
Jerzy w Szydłowcu kontynuował  
rodzinne tradycje, kuźnię i zakład ślu-
sarski prowadził najpierw jego dziadek, 
potem  ojciec, on sam rozpoczął  
działalność w 1957r.  
Burmistrz Artur Ludew wraz z Prze-
wodniczącym Rady Markiem Arturem 
Koniarczykiem złożyli Prezesowi  
Spółdzielni Rzemieślniczej - Markowi 
Sokołowskiemu i Prezesowi Cechu  
Rzemiosł Różnych - Marcinowi Pawla-
kowi serdeczne gratulacje. Podz ięko-
wali za kontynuację tradycji szydło-
wieckich rzemieślników, pracę na rzecz 
rozwoju społeczności rzemieślniczej 
oraz promocję gminy Szydłowiec.  
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3 edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej  
28 - 29 maja br. na stadionie MKS  
Szydłowianka Szydłowiec odbył się  
Międzynarodowy Turnieju Piłki Nożnej 
dla rocznika 2006. Była to już trzecia 
edycja turnieju i jak w poprzednich 
latach okazała się wielkim sukcesem 
zarówno organizatorów, jak i piłkarzy 
biorących w nim udział. Turniej z roku 
na rok zdobywa coraz większą popu-
larność, poziom rozgrywek stale ro-
śnie, a kluby piłkarskie chętnie wraca-
ją co roku, żeby ponownie wziąć udział  
w naszych rozgrywkach. Jednym z ta-
kich klubów jest FC Volyn z Ukrainy. 
W tym roku w turnieju wzięły udział 
24 drużyny piłkarskie z Polski, Białoru-
si oraz Ukrainy. Drużyny z Polski to: 
AFK Warszawa, APN Ostrołęka,  APSZ- 
Klub Sportowy Akademia Piłkarska 
Szydłowiec, AS Pomorze, Cracovia Kra-
ków, UKS Derby 356 Warszawa,  
FFA- FunFootball Academy, Junior  
Radom, Korona Kielce, Lechia Gdańsk, 
Lublinianka, Młodzik Radom, MSPN 
Radomiak, Orzeł Wierzbica, Sandecja 
Nowy Sącz, SP Talencik, Varsovia War-
szawa, Ziomki Rzeszów, Znicz Prusz-
ków oraz FC Volyn z Ukrainy i FC 
Minsk z Białorusi. 

Organizator turnieju Akademia Piłkar-
ska Szydłowiec wraz z współorganiza-
torami: Urzędem Miejskim w Szydłow-
cu, Starostwem Powiatowym w Szy-
dłowcu, Komendą Powiatową Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 
oraz Agencją Marketingu Sportowe-
go  MAX-SPORTS  stanęli na wysokości 
zadania, zapewniając uczestnikom 
najlepsze warunki sprzyjające sporto-
wej rywalizacji, a nasi partnerzy i spon-
sorzy przyczynili się do wzbogacania 
oferty skierowanej zarówno do spor-
towców, jak i kibiców goszczących na 
naszym turnieju. Turniejowi towarzy-
szył piknik rodzinny z wieloma sporto-
wymi atrakcjami dla dzieci przygoto-
wanymi między innymi przez firmę 
Media Markt, takimi jak bezpłatne 
wejście na dmuchańce czy wiele atrak-
cji i konkursów z nagrodami. 
W turnieju udział wzięło 24 drużyny, 
które podzielone były na 4 grupy: A, B, 
C i D. W pierwszym dniu rozgrywki 
toczyły się na 4 boiskach równocze-
śnie, a drużyny walczyły o wejście do 
Finału A, B i C. W drugim dniu drużyny 
walczyły o miejsca w poszczególnym 
finale.  

Finał A 
1 SANDECJA NOWY SĄCZ 
2 FFA1 
3 UKS VARSOVIA  
4 MKS ZNICZ PRUSZKÓW 
5 FC MINSK 
6 KKP KORONA KIELCE 
7 FC KOVEL VOLYN 
8 LECHIA GDAŃSK     
 
Finał B 
1 LUBLINIANKA LUBLIN 
2 UKS MŁODZIK RADOM 
3 FFA2 
4 UKS JUNIOR RADOM 
5 AS POMORZE 1 
6 APN OSTROŁĘKA 
7 ORZEŁ WIERZBICA 
8 AP ZIOMKI RZESZÓW     
 
 

Finał C 
1 MSPN RADOMIAK RADOM 
2 APSZ1 
3 AFK LEGION WARSZAWA 
4 AS POMORZE 2 
5 CRACOVIA 
6 SP TALENCIK 
7 UKS 356 DERBY WARSZAWA 
8 APSZ2                            
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70-lecie MKS Szydłowianka 
11 czerwca Miejski Klub Sportowy 
"Szydłowianka" Szydłowiec świętował 
70-lecie działalności klubu. Z tej okazji 
na miejscowym stadionie zebrali się 
działacze „Szydłowianki”, byli i obecni 
zawodnicy, sponsorzy i przyjaciele  
klubu. Przybyli przedstawiciele samo-
rządów gminnych i powiatu oraz człon-
kowie federacji piłkarskich: Marcin Sa-
sal – członek Zarządu MZPN, Sławomir  
Pietrzyk – członek Prezydium MZPN 
oraz prezes ROZPN, Jerzy Figas – prezes 
honorowy ROZPN, Jan Panek – członek 
Zarządu ROZPN oraz Marian Mazan  
– przewodniczący Komisja ds. Weryfi-
kacji Rozgrywek ROZPN. 
Ks. Norbert Skawiński odprawił na  
stadionie polową mszę oraz poświęcił 
sztandar MKS "Szydłowianki", a w sło-
wie skierowanym do zgromadzonych 
podkreślał ważną rolę sportu w życiu 
człowieka. Eucharystię uświetniła mu-
zycznie Miejska Orkiestra Dęta pod 
batutą Henryka Kapturskiego oraz mło-
dzieżowa schola Parafii św. Zygmunta. 
Jubileusz to nie tylko okazja do wspo-
mnień, ale także gratulacji i podzięko-
wań, które w trakcie uroczystości złoży-
li: Prezes MKS „Szydłowianka” Sławo-
mir Michałkiewicz, Starosta Szydło-
wiecki Włodzimierz Górlicki, Burmistrz 
Szydłowca Artur Ludew oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Szydłowcu 
Marek Artur Koniarczyk. 
Osoby zasłużone - byli zawodnicy, tre-
nerzy i działacze „Szydłowianki” otrzy-
mali medale, odznaki i wyróżnienia. 

Złotą odznakę Polskiego Związku Piłki 
Nożnej otrzymał Waldemar Kołacz, 
srebrną Stefan Łękawski i Henryk Ła-
będzki, brązową Krzysztof Kowalski. 
Srebrny medal PZPN odebrał Jan  
Tatar. 
Złotą odznakę Mazowieckiego Związ-
ku Piłki Nożnej otrzymali: Artur 
Ludew, Mariusz Sasal, Alfred Hinz, 
Arkadiusz Skonieczny i Włodzimierz 
Andrzejewski, srebrną: Stefan Łękaw-
ski, Waldemar Kołacz, Kazimierz Cen-
der, Dominik Gawor, Andrzej Koniar-
czyk, Sylwester Łyżwa, Zenon Jasik  
i Marek Koniarczyk. 
Złotą odznakę Radomskiego Okręgo-
wego Związku Piłki Nożnej otrzymał 
Hubert Szcześniak, srebrną Marcin 
Gawor, brązową: Kazimierz Walkie-
wicz, Bogdan Szcześniak, Dariusz No-
wak, Sylwester Sanecki, Cezary Wol-
bromski, Kamil Koniarczyk, Grzegorz 
Kowalski, Józef Palmowski, Mieczy-
sław Turek, Edward Łyżwa, Michał 
Kowalczyk i Paweł Górlicki. 
Wręczony został także medal okolicz-
nościowy 40-lecie Radomskiego Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej dla  
Jerzego Jurczaka, byłego prezesa 
„Szydłowianki” Szydłowiec oraz me-
dal okolicznościowy dla klubu. 
W ramach obchodów jubileuszu od-
był się także mecz najmłodszych miło-
śników piłki nożnej. Karatecy Mushin 
zaprezentowali swoje umiejętności 
dając widowiskowy pokaz. Zatańczyły 
cheerleaderki z Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II. Przy pełnych trybunach zagrali 
Oldboje Szydłowianki z drużyną pol-
skich artystów znanych z teatru i tele-
wizji. 
Skład oldboyów „Szydłowianki”: Sylwe-
ster Sanecki, Dariusz Nowak I, Sławomir 
Łyżwa, Jakub Jackowski, Marcin Gawor, 
Andrzej Nowocień, Krzysztof Kowalski, 
Mariusz Siudek, Jarosław Mosiołek, 
Dominik Gawor, Artur Ludew (kapitan), 
Jarosław Kokosza, Edward Minda,  
Bogdan Szcześniak, Zbigniew Pobideł, 
Jarosław Przybycień, Przemysław 
Wrochna, Dariusz Nowak II, Zbigniew 
Kraska, Marek Koniarczyk, Rafał Guz, 
Michał Kowalczyk, Rafał Kiljanek, Rafał 
Stąpor, Sylwester Sokół. Trenerzy Wal-
demar Kołacz, Andrzej Koniarczyk. 
Reprezentacja Artyści: Grzegorz Jędrze-
jewski, Jarosław Jakimowicz (kapitan), 
Rafał Mroczek, Marek Banys, Adrian 
Woźny, Piotr Zelt, Marek Włodarczyk, 
Michał Szyc, Michał Chałbiński,  
Grzegorz Staszewski, Marcin Mroczek, 
Robert Moskwa. 
W meczu Oldboye Szydłowianki kontra 
Reprezentacja Artystów Polskich górą 
byli ci pierwsi. Mecz zakończył się wyni-
kiem 4:1. Bramki dla „naszych” strzelili: 
Artur Ludew, Michał Kowalczyk, Jaro-
sław Mosiołek i Dariusz Nowak. Bramkę 
honorową dla artystów strzelił z rzutu 
karnego Grzegorz Staszewski. 
Były również koncerty zespołów disco 
polo oraz atrakcje dla dzieci: dmuchań-
ce, karuzele, stoiska ze słodkościami. 
Zabawa trwała do późnego wieczora. 
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18 czerwca na dziedzińcu zamku w Szydłowcu odbyła się gala Windoor Boxing Night.  Kibice zobaczyli siedem 
walk, w tym trzy w formule K-1 i cztery walki zawodowe w boksie.  
Organizatorem gali byli: firma Tymex Boxing Promotion, SKS KB Viktoria Szydłowiec, Urząd Miejski w Szydłowcu 
i Starostwo Powiatowe. 

 

Gala Boksu w Szydłowcu 

W walkach K-1 na punkty triumfowali 
zawodnicy Viktorii Szydłowiec - Dawid 
Nitek pokonał Dominika Kaletę z SKKB 
Kielce, a Piotr Kowalski zwyciężył  
z Marciem Plutą z Punchera Radom. 
Mateusz Rycerski (Viktoria Szydłowiec) 
po zaciętej walce przegrał na punkty 
1:2 z Jerzym Wrońskim (Palestra War-
szawa). W zmaganiach pięściarzy także 
mogliśmy podziwiać zacięte i fascynu-
jące walki. W wadze półciężkiej Robert 
Parzęczewski (Tymex Boxing Promo-
tion) pokonał Michała Graszka przez 
techniczny nokaut w pierwszej rundzie. 
W wadze junior ciężkiej Adam Balski 
(Tymex) w 58 sekundzie znokautował 
Białorusina Ihara Karawła. Najciekaw-
szy był 6-rundowy pojedynek pięścia-
rzy Tymexu w kategorii super średniej. 
Tomasz Gromadzki pokonał na punkty 
Mariusza Runowskiego. W walce wie-
czoru zmierzyli się w niej Michał  
Żeromiński (Tymex Boxing Promotion)  
i Roman Seliverstov z Rosji. Stawką 
walki Żeromińskiego z Seliverstovem 
był pas interkontynentalnego mistrza 
federacji WBF w wadze półciężkiej. 
Pojedynek zakończył się remisem  
76:76. Na gali nie zabrakło znamieni-
tych osobistości ze świata sportu. Jed-
nym z  gości imprezy był Mariusz Wach, 
polski bokser, posiadacz pasa WBC 
International oraz federacji TWBA  
w wadze ciężkiej, Ewa Brodnicka  
- aktualna mistrzyni Europy wagi lek-
kiej, Michał Cieślak bokser wagi junior 
ciężkiej, Albert Odzimkowski – zawod-
nik MMA i wiele innych. W przerwach 
między walkami można było posłuchać 
występów muzycznych oraz pokazów 
połykaczy ognia, a zwieńczeniem gali 
był pokaz sztucznych ogni. Podczas gali 
odbyła się także licytacja rękawic  
Mariusza Wacha i koszulki Ewy Brod-
nickiej. Pieniądze z licytacji przekazano 
na cele charytatywne.  
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XXVII Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku 
XXVII Ogólnopolski Bieg Uliczny Sadek 
2016 przeszedł już do historii. Zawody 
odbyły się 26 czerwca i pomimo 
zmiennej pogody zgromadziły duże 
grono biegaczy. O godzinie 13.00 na-
stąpiło uroczyste otwarcie z udziałem 
zaproszonych gości. Jak co roku ogól-
nopolskiej rywalizacji na 10 km towa-
rzyszyły biegi w kategoriach wieko-
wych - od 4 do 15 lat, na krótszych 
dystansach. Odbył się również „Bieg 
po zdrowie” na dystansie 1500m.  
Gościem honorowym imprezy był 
Grzegorz Kiljanek - polski kajakarz gór-
ski, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpij-
skich 2012 w Londynie. 
Punktem kulminacyjnym był bieg  
główny na 10000 m. Zgłosiło się do 
niego 88 osób. Linię mety jako pierw-
szy przekroczył zawodnik z numerem 
startowym 50, Sergii Okseniuk z Ukra-
iny. Przebiegł trasę w czasie 31 minut 
19.2 sekund. Drugi był Damian Noga 
(UKS Żaczek Połaniec) z czasem 
31.51.84, natomiast trzeci Rafał  
Czarnecki z Bliżyna - 33.10.33. Wśród  
kobiet  triumfowała Maryna Nemczen-
ko z Ukrainy z czasem 39.49.56, druga 
była jej rodaczka Roksana Raita  
- 39.53.70, natomiast trzecia Lidia  
Czarnecka z Bliżyna - 43.54.22. Oprócz  
pucharów i nagród finansowych dla  

XXVII Ogólnopolski Bieg Uliczny  
w Sadku odbył się pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika. Bieg 
uliczny był współfinansowany ze 
środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Organizatorami tego 
sportowego wydarzenia byli: Stowa-
rzyszenie "Nasza Wieś" z Sadku, 
Urząd Miejski w Szydłowcu, SCK  
-Zamek oraz Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Janusza Kusocińskiego  
w Sadku. Partnerem imprezy był  
Powiat Szydłowiecki. 
Sponsorami XXVII Biegu w Sadku byli: 
Urząd Miejski w Szydłowcu, Starostwo 
Powiatowe w Szydłowcu, Comes  
Sokołowscy, Firma Aris, Vico, Dan, Me-
dia Project Design Company, Ciepłow-
nia Miejska, Piekarnia Woźniak, RO-
MAR Sp. z o.o., PPHU „Bimart” Zbi-
gniew Zdziech, PWH ELEKTRO-BENZ, 
Zakład Wielobranżowy Mag S.C. Ma-
rek Bochra Renata Grochowska, Przed-
siębiorstwo Produkcyjno Handlowo 
Usługowe „Czar” Wojciech Czarnota, 
Szewczyk Dawid Meble Kuchenne, Pan 
Wiesław Burek i Jarosław Rusek  
JARBUR Sp. J., Hurtownia Odzieży  
Roboczej i Art. BHP P.P.H.U. „REJA”,  
pośrednictwo ubezpieczeniowe  
Marzena Gil oraz „An-VIC”Alfred Hinz. 

zwycięzców, organizatorzy przewi-
dzieli także nagrody dla najlepszych 
biegaczy z poszczególnych kategorii 
wiekowych oraz dla najstarszego i dla 
niepełnosprawnego zawodnika.  
W tym roku najstarszym uczestnikiem 
Biegu Ulicznego był 83-letni Tadeusz 
Andrzejewski z Warszawy, który jesz-
cze kilka lat temu startował w mara-
tonach, a obecnie z powodu kontuzji 
kolana biega półmaratony i biegi na 
10 km. W rozmowie z prowadzącą 
imprezę Agnieszką Sobutką Klepa-
czewską wspominał czasy, kiedy mie-
sięcznie przebiegał 400 km, obecnie 
już nie starcza siły na takie dystanse. 
Pan Tadeusz mówił również, że każdy 
bieg w którym wystartował ukończył i 
chce aby tak zostało. 
Zawodnikom kibicowali samorządowcy 
na czele z Burmistrzem Szydłowca Artu-
rem Ludwem, starostą szydłowieckim 
Włodzimierzem Górlickim, przewodni-
czącą Rady Powiatu Anitą Gołosz i wice-
przewodniczącym Rady Miejskiej  
Markiem Plewą oraz radnymi. 
Wśród publiczności rozlosowano  
rower ufundowany przez radnego 
Rady Miejskiej Tadeusza Ruta.  
Po zakończeniu zmagań sportowych 
na scenie wystąpił zespół muzyczny  
Protex. 

SPORT  
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Piaskowiec powstał 190 milionów lat  
temu, kiedy to obszar dzisiejszego  Szy-
dłowca znajdował się w strefie przy-
brzeżnej płytkiego zbiornika wodnego. 
Tradycje wydobycia piaskowca sięgają 
początków Szydłowca. Największy roz-
kwit przypada na czasy Mikołaja  
i Krzysztofa Szydłowieckich, kiedy to 
Szydłowiec staje się ważnym ośrod-
kiem kamieniarstwa. Z piaskowca  
szydłowieckiego wykonanych jest wie-
le chrzcielnic i rzeźb znajdujących się  
w licznych kościołach ówczesnego po-
granicza Mazowsza i Małopolski m.in.  
chrzcielnica w Bodzentynie, Grójcu, 
Radomiu, Wolanowie oraz w samym 
Szydłowcu.  Nie można pominąć także 
dzieł kamieniarzy szydłowieckich  
z epoki nowożytnej tj. portal z prezbi-

To właśnie wtedy na terenie miasta 
powstało wiele kamieniołomów  
i zakładów obróbki piaskowca.  
Kamień szydłowiecki był wykorzysty-
wany na masową skalę do odbudowy 
polskich miast po zniszczeniach  
z okresu II wojny światowej, głównie 
stolicy.  Płytami piaskowca pokryto 
elewacje wielu gmachów na ulicy 
Marszałkowskiej, a także Pałac Kultu-
ry w Warszawie. Obecnie eksploata-
cja piaskowca przeniosła się poza 
miasto.  
Nadal jednak Szydłowiec jest   
miastem rozpoznawanym w Polsce  
i poza granicami, jako ośrodek kamie-
niarstwa i miejsce słynące z tak  
znakomitego surowca, jakim jest   
piaskowiec.  
W 2013r. w Szydłowcu w celu  
rozwoju przemysłu kamieniarskie-
go zawiązało się partnerstwo  
Piaskowiec Szydłowiecki, które 
zjednoczyło lokalnych przedsię-
biorców .  

terium radomskiej fary p.w. Jana 
Chrzciciela (ok. 1510-1515). Podobne 
portale znajdują się także w Szydłow-
cu, Chlewiskach, Żarnowie, Końskich  
i Ćmielowie (co miało zapewne zwią-
zek z kręgiem fundacyjnym rodu  
Szydłowieckich). Piaskowiec wykorzy-
stywano także do wyrobu kamieni 
młyńskich i osełek, rozprowadzanych 
późnij na terenie całego kraju. Wyro-
by kamieniarskie z Szydłowca można 
napotkać w renesansowych i baroko-
wych budowlach największych  
polskich miast – Krakowa i Warszawy.  
Wraz z upływem czasu piaskowiec 
szydłowiecki zyskał na znaczeniu i w II 
połowie XIX oraz w XX wieku stał się 
bardzo popularnym materiałem  
budowlanym.  

Szydłowiecki piaskowiec  

Piaskowiec - skała wieku jurajskiego (środkowy lias), barwy białej, czasami z odcieniem żółtawym, drobnoziarnista  
i średnioziarnista, miejscami ilasta, o spoiwie krzemionkowym. Tworzy warstwy i ławice o miąższości od kilku centyme-
trów do kilku metrów, z przewarstwieniami mułowców i iłowców. Piaskowiec szydłowiecki odznacza się dobrą oddziel-
nością. Całkowita miąższość kompleksu dochodzi do 180 metrów. Surowiec ten od dawna był cenionym materiałem 
budowlanym do wyrobu okładzin, cokołów, rzeźb oraz kruszywa. Jego główną zaletą jest to, że łatwo poddaje się obrób-
ce. Użyty jako surowiec kamieniarski twardnieje i nie podlega niszczącemu działaniu warunków atmosferycznych.  
Doskonałym potwierdzeniem tego są zabytki szydłowieckie m.in. mury kościoła i zamku, kamienice, stare nagrobki na 
cmentarzu katolickim oraz kirkucie żydowskim, a także liczne budowle w wielu polskich miastach. Mieszkańcy miasta już 
od najdawniejszych lat budowali swoje domy niekiedy dosłownie na skale, a podłoże stanowiła lita płyta piaskowca. 

Piaskowiec szydłowiecki od dawna jest cenionym materiałem  
budowlanym do wyrobu okładzin, cokołów, rzeźb oraz kruszywa.  



 

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ LIPIEC - WRZESIEŃ 2016r. 

1.08.   72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego  
    

    Cmentarz parafialny  
    w Szydłowcu  

  Światowy Związek Żołnierzy AK 
  Urząd Miejski w Szydłowcu 

16-17.07.  Festiwal im. A. Siewierskiego Rock na Zamku 
  
   Dziedziniec zamkowy 

 Urząd Miejski w Szydłowcu  
 Fundacja „Jest jeszcze na Ciebie  czas”  
 SCK - Zamek 

23.07.    Święto Jagody   Sadek Rada Sołecka wsi Sadek 

15.08.  

  

    
   Rynek Wielki, kościół 
   św.  Zygmunta 
 

Urząd Miejski w Szydłowcu 
SCK – Zamek 

28.08  72. rocznica Bitwy pod Ciechostowicami 
  Kościół w Budkach, pomnik  
  w lesie 

 Światowy Związek Żołnierzy AK 
Urząd Miejski w Szydłowcu 

 Święto Wojska Polskiego i 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej 

 V Festiwal Muzyki Dance i Disco Polo  
  

       Agencja  Pomidzi Dance Club   Plac nad zalewem  

1.09 
 Uczczenie 77. rocznicy wybuchu II wojny 
 światowej 

   Kościół św. Zygmunta, 
   cmentarz parafialny 

 
  Urząd Miejski w Szydłowcu 
 

ORGANIZATOR   TERMIN  IMPREZA MIEJSCE 

 

18. 09  XIV Szydłowieckie Wieńcowanie 
    Sadek 

   Urząd Miejski w Szydłowcu 
   SCK– Zamek 

7,8.09 
  Kościół św. Zygmunta, 
  pomnik na Baraku 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu 
Urząd Miejski w Szydłowcu 

27.09 
 77. rocznica powstania Podziemnego 
 Państwa Polskiego 

 Kościół św. Zygmunta 
 Park Niepodległości 

Urząd Miejski w Szydłowcu 
SCK – Zamek 

 77. rocznica Bitwy pod Barakiem 
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