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DRODZY MIESZKAŃCY
Za nami bardzo trudny rok, w którym musieliśmy się
zmierzyć ze stresem i obawami. Zrezygnować z wielu
planów i nauczyć się żyć w innym niż dotychczas
świecie. To był specyficzny czas również dla naszego
samorządu, zarówno od strony finansowej jak i
organizacyjnej. Realizacja zadań przypisanych gminie
kosztowała nas wiele trudu, tym bardziej, że jak
pokazały statystyki w 2020 r. mieliśmy o 477 więcej
spraw do załatwienia, niż w 2019 roku. Łącznie
wpłynęło do nas 4857 spraw

W związku z zaistniałą sytuacją gmina odnotowała zmniejszone dochody, głównie z tytułu podatków i opłat
lokalnych. Obostrzenia sprawiły, że niektóre wydatki zostały znacząco ograniczone, co pozwoliło przekierować
środki na walkę z Covid-19. Rok 2020 udało nam się przetrwać dzięki temu, że bardzo dobrze od strony
finansowej zamknęliśmy rok 2019r. i posiadaliśmy wolne środki, które zabezpieczyły naszą trudną sytuację.
Z satysfakcją mogę powiedzieć, że zrealizowaliśmy większość z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Niektóre
z powodu covidu i opóźnień związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, bądź przedłużającymi się
procedurami przetargowymi, zaczęliśmy realizować dopiero pod koniec roku. Jednak najważniejsze jest to, że
będą one kontynuowane. O tym, co zostało wykonane przeczytają Państwo na kolejnych stronach niniejszej
publikacji.
Pod koniec marca uruchomiliśmy programy pomocowe. Wsparcie skierowaliśmy zarówno do podmiotów
publicznych, przedsiębiorców jak i organizacji pozarządowych. Największym beneficjentem byli przedsiębiorcy,
którym udzieliliśmy ulg podatkowych w postaci umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozłożenia należności na
raty oraz umorzeń zobowiązań od czynności cywilnoprawnych na łączną kwotę 268 252,83zł., a były również
i inne m.in. z tytułu opłaty targowej, czy opłat za odpady komunalne. Wspomogliśmy również szydłowiecki
SP ZZOZ przekazując środki ochrony o wartości 9 250,00zł.
Sytuacja pandemiczna wciąż wymusza na nas różne ograniczenia. My jednak nie zwalniamy tempa. Przed nami
kontynuacja projektu rewitalizacyjnego, tj. modernizacja kina „Górnik”, budowa deptaku łączącego zabytkową
część miasta z zalewem oraz budowa zaplecza sanitarnego - będzie to niewielki całoroczny budynek z toaletami,
natryskami oraz z pomieszczeniem biurowym, ewentualnie magazynowym. Ponadto kontynuujemy realizację
projektów kanalizacyjnych w Woli Korzeniowej, w ul. Książek Stary, ul. Książek Nowy i ul. Książek Majdowski.
Mamy zaplanowane m.in. inwestycje dotyczące wymiany urządzeń grzewczych. Będziemy realizować szereg
inwestycji drogowych m.in. ul. Kamienną, Rzeczną, Garbarską, Szydłowieckiego, Lipową, Krótką, Leśną. Podobne
inwestycje zrealizujemy również w sołectwach: Zastroniu, Jankowicach, Hucisku, Zdziechowie Działy i Rybiance.
Będziemy kontynuować prace przy budowie świetlic wiejskich. Zagospodarujemy infrastrukturą sportoworekreacyjną miejsca aktywizujące mieszkańców. Wspólnie z Powiatem Szydłowieckim wykonamy m.in.:
przebudowę ul. Folwarcznej i ul. Podgórze, wybudujemy ciąg pieszo-rowerowy od końca terenu przy zalewie do
nowo wybudowanej ścieżki rowerowej na wysokości ul. Hubala, wybudujemy chodnik w sołectwie Wysoka oraz
do Sadku Komorniki. W planach mamy również dokumentację techniczną na budowę ścieżki pieszo-rowerowej
od stacji PKP do ul. Kolejowej na wysokości skrętu do Sadku Polanki oraz dokumentację techniczną na budowę
ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze Szydłowiec-Majdów.
Jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem 2020 roku zamieszczonym w niniejszym
kwartalniku, a także do kibicowania naszemu samorządowi w realizacji zamierzonych celów.
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Przebudowa ul. Różanej
Długość nowej nawierzchni z szarej kostki brukowej
betonowej Behaton o gr. 8 cm wynosi 250 metrów
bieżących. Koszt remontu ulicy Różanej wyniósł
109 839, 00 zł brutto. Zadanie to zostało sfinansowane
ze środków budżetowych Gminy Szydłowiec.

Droga z dofinansowaniem
z Lasów Państwowych
W ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec” wykonano
nawierzchnię asfaltową o długości 600 mb i szerokości
4m. Inwestycja ta kosztowała 155.803,61 zł i była
dofinansowana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko
w 66,36 procentach.

Bezpieczniej na ul. Hubala
Budowa chodnika na ulicy Hubala w Szydłowcu została
zrealizowana na długości od ulicy Powstania
Listopadowego do ulicy Powstania Warszawskiego.
Inwestycja poprawi bezpieczeństwo nie tylko
mieszkańców osiedla, ale również spacerujących oraz
uczniów. Prace realizowane były przez Wydział
Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu
Miejskiego.

Zmiany na ul. Źródlanej
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Źródlanej w Szydłowcu" wykonana przez
Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. - zgodnie z projektem
długość sieci wodociągowej wynosi 162 mb, a kanalizacji
sanitarnej 219,5 mb. Wybudowana została również
nowa przepompownia ścieków. Koszt wykonania
inwestycji wynosi 177.603,61 zł (brutto).
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Przebudowa w Zdziechowie
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Zdziechów
Działy
Gmina
Szydłowiec”.
Nowa
nawierzchnia asfaltowa została położona na długości
262 m. Utwardzono również pobocza, przebrukowano
zjazdy oraz udrożniono rowy. Koszt zadania
to 134 063,97 zł. Gmina Szydłowiec pozyskała na ten cel
dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w wysokości 55 tys. zł.

Rybianka z nową Drogą
Zakres robót w sołectwie Rybianka obejmował
przebudowę drogi na odcinku 250,50 m.b., utworzenie
poboczy, zjazdów na posesję, umocnienie rowów
przydrożnych oraz plantowanie skarp, humusowanie
i obsianie trawą. Zadanie "Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec" opiewało
na kwotę 194.329,43 zł. Gmina Szydłowiec pozyskała na
ten cel 60 000 zł z Funduszu Ochronyu Gruntów
Rolnych.

Inwestycja na Podzamczu
Pierwszy etap zadania: „Budowa ulic: Podzamcze,
Lipowa i Dworska w Szydłowcu” objął budowę ulicy
Podzamcze - wykonanie nowej nawierzchni drogi
o długości 245,00 m i szerokości 5,50 m. Prace te
poprzedziła budowa kanalizacji deszczowej. Ulica
Podzamcze została utwardzona asfaltem, a także
wybudowano tam chodnik z kostki brukowej
betonowej z wjazdami na posesje mieszkańców.

Wymysłów - etap końcowy
24 września odbył się odbiór zadania "Przebudowa ulicy
Wymysłów w Szydłowcu". Prace na zlecenie Urzędu
Miejskiego wykonała firma Budromex Radom. Nowa
nawierzchnia na długości 811 metrów wraz
z utwardzeniem poboczy kosztowała 197.319,63 zł.
Był to trzeci, ostatni etap budowy ulicy Wymysłów.
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Modernizujemy szydłowieckie kino
W ramach zadania budżetowego pn. "Rozwój aktywności społeczno–gospodarczej obszarów
rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację
kina Górnik" modernizujemy szydłowieckie kino. Zadanie to opiewa na kwotę 3.788.584,50 zł, a prace mają
być zakończone do końca marca 2021 roku. Środki na ten cel pozyskano z RPO Województwa
Mazowieckiego z funduszy dedykowanych dla programów rewitalizacyjnych.

Wizualizacja zmodernizowanego budynku kina "Górnik"

Deptak wzdłuż Korzeniówki
Gmina Szydłowiec realizuje kolejne zadanie, które rozbuduje ofertę turystyczną miasta. W ramach zadania
budżetowego pn. "Rozwój aktywności społeczno–gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez
zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik" powstanie
deptak łączący część rekreacyjną miasta, czyli szydłowiecki zalew z częścią zabytkową - Rynkiem Wielkim.
Koszt tej inwestycji to 924.297,76 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma „BUDROMEX RADOM”. Prócz ciągu
pieszego planowane są prace przy ul. Źródlanej oraz ul. Rzecznej, do których dojdziemy wspomnianym
deptakiem. Środki na ten cel pozyskano z RPO Województwa Mazowieckiego z funduszy dedykowanych
dla programów rewitalizacyjnych.

Widok od strony ulicy Folwarcznej
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We współpracy z Powiatem
W 2020 roku zrealizowaliśmy kolejne inwestycje we
współpracy z Powiatem Szydłowieckim. Tym razem
pieniądze z budżetu gminy przeznaczone zostały
na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości
Wysocko na długości 300 metrów, której koszt po
stronie gminy wynosił 34 065,07 zł oraz budowę
chodnika w miejscowości Wysoka na długości
120 metrów za kwotę 24 874,29 zł.

Zmiany na ulicy Chopina
Z końcem października ulica Chopina w Szydłowcu
zyskała nową zatokę postojową. Inwestycja udrożniła
jezdnię i chodniki, na których zatrzymywały się auta
korzystające z pobliskiego sklepu. Prócz budowy
zatoczki, zostały przebudowane zjazdy do posesji. Koszt
budowy to 34 796,95 zł i jest on pokryty z budżetu
gminy.

Bezpieczeniej przy szkole
Przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.
zostało zrealizowane zadanie "Budowa zatoki
postojowej przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu, droga
powiatowa nr 4003W, przy współfinansowaniu Gminy
Szydłowiec.” Na ten cel z budżetu miasta przeznaczono
kwotę 100 tys. zł. Ponadto wyremontowano ogrodzenie
placówki oraz schody prowadzące do budynku. Całość
zadania kosztowała 148 774,55 zł.

WTZ z nowym ogrodzeniem
Jednym z zadań gminnych w 2020 roku była wymiana
wysłużonego
ogrodzenia
Warsztatów
Terapii
Zajęciowej w Szydłowcu. Zadanie zrealizowane zostało
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec
siłami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.

STRONA 5

INWESTYCJE

INFORMACJE
Z MIASTA I GMINY

Kolejne zmiany nad zalewem
Ubiegły rok to również kolejne inwestycje nad szydłowieckim zalewem. To miejsce sukcesywnie się
zmienia i z roku na rok pięknieje służąc nie tylko naszym mieszkańcom, ale również turystom oraz
odwiedzającym spoza Szydłowca. Co udało się zrealizować w roku 2020?
Oświetlenie

Teren szydłowieckiego zalewu został oświetlony. Część infrastruktury stanowią
lampy zasilane energią słoneczną, zaś pozostałe alejki i teren przy altanach
grillowych został oświetlony lampami energooszczędnymi. Oświetlenie
poprawiło komfort poruszania się po zmroku oraz bezpieczeństwo
korzystających z terenu przy szydłowieckim zalewie.

Bezobsługowy park linowy

Zamontowany na istniejącym
drzewostanie w ramach zadania
budżetowego
pn.
„Wsparcie
infrastruktury sportowej w Gminie
Szydłowiec poprzez utworzenie
bezobsługowego parku linowego”.
Koszt realizacji zadania to 95 000 zł
brutto z czego 80 000 zł zostało
dofinansowane
w
ramach
Mazowieckiego
Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2020.

Nowe alejki

W 2020 roku udało się ukończyć ostatecznie ciągi
pieszo-jezdne na terenie szydłowieckiego zalewu.
Ostatnią inwestycją tego typu będzie budowa
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Partyzantów
oraz parkingu u zbiegu ulicy Folwarcznej
i Partyzantów

Instalacja monitoringu

Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz działając
prewencyjnie w związku z licznymi aktami wandalizmu teren
nad szydłowieckim zalewem został objęty monitoringiem.
Koszt tego zadania wynosił 14 889,11 zł brutto.
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MIAS dla naszej gminy
Gmina Szydłowiec po raz kolejny skutecznie aplikowała o pieniądze ze środków zewnętrznych. W czerwcu
2020 roku zostały podpisane umowy na dotacje przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Pozwoliło to naszej gminie na realizację
inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców. Zadania te mogliśmy zrealizować dzięki wsparciu
Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego.

Budowa Świetlicy w Ciechostowicach

Nowa altana w miejscowości Świerczek

Wymienione ogrodzenie w Korzycach

Budynek Świetlicy w Szydłówku II

W ramach MIAS MAZOWSZE 2020 dofinansowane zostały następujące zadania:
„Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice, na działce nr 37/302, należącej do
Gminy Szydłowiec” - dla sołectwa Ciechostowice
„Budowie linii oświetleniowej przy drodze Sadek – Sadek Komorniki na dł. 900m. Gmina Szydłowiec” –
dla sołectwa Sadek
„Modernizacja budynku wiejskiego z przeznaczeniem na ogólnodostępny dla mieszkańców sołectwa” –
dla sołectwa Szydłówek II
„Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce nr 144 należącej do gminy Szydłowiec” – dla
sołectwa Świerczek
„Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowiec poprzez budowę
ogrodzenia”.
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Inwestycja w OZE
W trosce o środowisko gmina Szydłowiec zainwestowała
w odnawialne źródła energii. Na budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II zostały
zainstalowane panele fotowoltaiczne. Kwota jaką Gmina
Szydłowiec przeznaczyła na tą inwestycję to 176.377,99 zł.
Zadanie zostało zrealizowane przez firmę KOMTECH
z Nowego Sącza, której oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym.

Kościuszko jak nowy
Pomnik Tadeusza Kościuszki został poddany pracom
konserwatorskim. Prace na zlecenie samorządu
gminnego wykonała firma „monumento” Konserwacja
Zabytków i Dzieł Sztuki mgr Grzegorz Wiatr. Gmina
Szydłowiec pozyskała na to zadanie dotacje w kwocie 20
000 zł z Powiatu Szydłowieckiego. Całkowita wartość
robót wynosiła 35.000,00 zł.
Pomnik Tadeusza Kościuszki stoi na Rynku Wielkim od
100 lat. Jest on wpisany do rejestru zabytków przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nowe urządzenia dla dzieci
21 lutego odbyły się odbiory prac wykonanych
w sołectwach Wilcza Wola i Wysoka.
Doposażono w nowe huśtawki place zabaw
dla dzieci. Zadanie polegało na zakupie
urządzeń wraz z montażem. Koszt prac
wykonanych w Wilczej Woli wyniósł 8433,13 zł,
a w Wysokiej 4509,18 zł. Zadania te zostały
sfinansowane
ze
środków
funduszu
sołeckiego poszczególnych miejscowości oraz
budżetu Gminy Szydłowiec.

Omięcin - z funduszu sołeckiego
Na działace należącej do Wspólnoty Gruntowej
Miejscowości Omięcin z funduszu sołeckiego urządzone
zostało miejsce spotkań dla mieszkańców Omięcina.
Prace wykonywano w ramach przedsięwzięcia
pobudzanie
aktywności
obywatelskiej
oraz
upowszechnianie idei samorządowej. Utwardzono plac
sołecki kostką brukową, wylano płytę pod budowę
altanki, a cały teren zostanie jeszcze ogrodzony.
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Komputery do zdalnego nauczania
Wszechobecna pandemia, podyktowała nam nowe warunki życia. Tyczy się
to głównie strefy szkolnej, gdzie uczniowie odbywali swoje lekcje w
warunkach zdalnego nauczania, zamiast chodzić zwyczajnie do szkoły. Nie
każdy jednak był przygotowany do takich zmian zwłaszcza, że jest to
poważne nadszarpnięcie budżetu domowego. Na potrzeby najbardziej
potrzebujących uczniów zareagowała gmina Szydłowiec, która pozyskała
dla nich nowe komputery. W roku 2020 gmina zrealizowała dwa programy
„zdalną szkołę” i „zdalną szkołę +”, dzięki którym pozyskano aż 74 laptopy
przeznaczone do zdalnej nauki. Łączny koszy obu projektów to 175 tys. zł.

Zmiany w "Jedynce"
W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana
III Sobieskiego przy ul. Folwarcznej została wyposażona w nowy
sprzęt oraz pomoce dydaktyczne sala do zajęć korekcyjnokompensacyjnych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
Z budżetu gminy zamontowano również nowe kosze na sali
gimnastycznej. Dodatkowo w obu budynkach placówki zostały
wyremontowane sale, a w pięciu pracowniach pojawiły się nowe,
65 calowe monitory interaktywne.

Nowa pracownia dydaktyczna
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 jest placówką dla której
priorytetem jest wszechstronny rozwój dziecka poprzez rozwijanie
zainteresowań i pasji już od najmłodszych lat. W tym celu w ubiegłym
roku szkolnym zaadoptowano nowe pomieszczenie do prowadzenia
tych zajęć dla uczniów klas 0-3. Pomieszczenie wyremontowano
i dzięki otrzymanej dotacji wyposażono w nowe ławki, krzesełka oraz
pomoce dydaktyczne (sztalugi plastyczne, suszarkę plastyczną, duże
liczydło, magnetofon, duży termometr, zestaw przyrządów
matematycznych, zestaw instrumentów muzycznych, maty do
kodowania, globusy, mapy Polski, programy multimedialne, gry
dydaktyczne). Zakupione pomoce urozmaicają proces edukacyjny
i ułatwiają rozwijanie umiejętności i zainteresowań naszych uczniów,
którzy chętnie korzystają z nowych pomocy.

Dla przedszkolaków
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa
Jana Chrapka w Majdowie może pochwalić
się nową salą w oddziale przedszkolnym
działającym przy placówce. Pomieszczenie
zostało wyremontowane praktycznie od
podstaw, a wszystko to dzięki ludziom, którzy
bezinteresownie pomagali w remoncie. Prace
zrealizowane zostały przy pomocy funduszy
gminnych i rady rodziców.
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Co Za Jazda
Niedziela 20 września stała w Szydłowcu pod znakiem "koła" za sprawą
finałowego spotkania stowarzyszenia „Co Za Jazda” z Radomia, które odbyło się
nad naszym zalewem. Do Szydłowca zawitało blisko 200 miłośników podróży
na dwóch kołach, którzy zakończyli u nas sezon rowerowych wypraw przy
wspólnym ognisku. Organizatorzy nie zabrakło medali dla uczestników oraz
konkursów z nagrodami. Zgromadzeni nad szydłowieckim zalewem mogli
również wysłuchać występów lokalnych artystów. Na scenie pojawiły się
wokalistki z Pracowni Muzycznej „Piano” - Natalia Karpeta oraz Zosia Nowacka.
Na zakończenie imprezy swoje autorskie utwory zaprezentował Maciek Roteiro.
Obsługę wydarzenia zapewnili pracownicy: - Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego, Wydział Informacji i Promocji Urzędu
Miejskiego oraz Szydłowieckiego Centrum Kultury „Zamek”.

Gorąca atmosfera

Szydłowiec nie boi się chłodnych wieczorów, a to, co się dzieje na
Rynku Wielkim bywa zaskakujące. Takie niespodziewane atrakcje
w jednej z niedzielnych wieczorów zapewnili członkowie grup
„Awaria” oraz „Fire Unity”. O godzinie 20:30 zgromadzeni mieli okazję
podziwiać pokaz kuglarstwa ogniowego, który wywołał sporo
emocji. Trafili się również ochotnicy, chcący spróbować swoich sił w
tej gorącej sztuce. Kto wie, może w Szydłowcu zawiąże się grupa,
która będzie szkolić się w tej dziedzinie i obejrzymy ich kiedyś
w naszym mieście.

Projekt "Wianki 2020"
Koncertem kapeli ludowej „Tęgie Chłopy” oraz projekcją
widowiska plenerowego „Duchy Nocy Świętojańskiej”
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zakończyło projekt
„Wianki’ 2020”. W ubiegłym roku ze względu na pandemię,
impreza wyjątkowo odbyła się we wrześniu. Weekendowe
wydarzenia były częścią przedsięwzięcia, które rozpoczęło się
już na kilka tygodni przed finałowym koncertem. W ramach
“Wianków’ 2020” odbyły się: warsztaty zielarskie z Gosią
Ruszkowską z duetu Mead Ladies, warsztaty budowania
i animacji kukieł teatralnych z Jerzym Kaszubą, warsztaty
wicia wianków prowadzone przez szydłowiecką mistrzynię
florystyki – Agnieszkę Banaszczyk. Realizację nagrania
widowiska plenerowego “Duchy Nocy Świętojańskiej”
w reżyserii Jerzego Kaszuby oraz koncert kapeli Tęgie Chłopy.
Koncert oraz widowisko można nadal obejrzeć na profilu
facebook’owym SCK–Zamek.
Projekt “Wianki’ 2020” został dofinansowany przez
Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska
2020.
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Wiktorią Nowocień - Przewodniczącą
Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Szydłowcu III Kadencji

To był ciężki rok dla Wszystkich, jednak Młodzieżowej Radzie Miejskiej udało się zrealizować pewne projekty
prawda? Przekażmy mieszkańcom, czym zajmowali się młodzi aktywiści z Szydłowca w 2020 roku.

Tak, był to rok zupełnie nadzwyczajny ale udało nam się wypracować parę kwestii. W tym czasie
zaangażowaliśmy się w pracę nad ogólnopolską ankietą dt. nauczania zdalnego, włączyliśmy się
w Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, zebraliśmy wymaganą liczbę głosów do postawienia masztu
w ramach akcji #podBiało-Czerwoną. Zaapelowaliśmy (z pozytywnym skutkiem) o otworzenie wejścia na wieżę
dla turystów oraz uczestniczyliśmy w wydarzeniach patriotycznych reprezentując młodzież. Wzięliśmy również
udział w projekcie Wielkie Historie upamiętniając miejsca pamięci na terenie Szydłowca.
W waszym składzie zasiada 15 osób, które zostały wybrane m.in. w wyborach w placówkach oświatowych.
Uważasz, że w Szydłowcu jest duże zaangażowanie społeczne młodzieży?

Myślę, że jak na dość małą miejscowość znajdująca się w pobliżu dominujących aglomeracji możemy cieszyć się
widocznym zaangażowaniem. Jednak ten aktywizm jest u nas inny - dużo tutaj bardzo jasnych i efektywnych
żarówek, które potrzebują impulsu, żeby zacząć świecić. Właśnie naszą pracą chcemy "doprowadzić" ten prąd do
jak największej liczby osób. Nie możemy zmarnować tego potencjału.
Co byś w takim razie chciała przekazać do swoich rówieśników, którzy może po prostu czują pewne objawy przed
takimi działaniami?

Theodore Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych wystarczająco trafnie zauważył, że wspaniale myśli
trafiają tylko do wrażliwych umysłów zaś wspaniałe czyny do ogółu. To jest właśnie istota aktywizacji - czyny.
Piękne frazy i wysnute marzenia o przyszłości są fajne, tylko pod warunkiem, że postąpiło się już coś w kierunku
tych marzeń. Jeżeli wśród czytających jest choć jedna osoba, która chce coś zacząć ale obawia się, mówię do
Ciebie - nikt nie kojarzyłby o czym myślał Tesla albo Skłodowska gdyby tak ciężko nie pracowali. Przyszłość
nigdy nie będzie należeć do Ciebie jeżeli pozwolisz teraźniejszości przemykać Ci przez palce.
Czego w Szydłowcu brakuje, jeśli chodzi o kwestie młodzieżowe? Czego „Wy” młodzi potrzebujecie, aby czuć się
dobrze w swoim mieście?

Wiary w siebie u młodych, wiary w młodych u starszych.
Twoje „małe marzenie” na tą kadencję MRM?

Na koniec tej kadencji chciałabym widzieć, że nie zmarnowaliśmy tego czasu oraz czuć, że się przydaliśmy.
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Panią Bogusławą Lisek
sołtysem Omięcina

Pani Bogusławo, czy moglibyśmy prosić o kilka słów o sobie?

Od urodzenia mieszkam w Omięcinie, stąd pochodzi też mój mąż. Mamy czworo dzieci i pięcioro wnucząt.
Prowadzimy 6-hektarowe gospodarstwo rolne, uprawiamy przede wszystkim zboże. Kiedyś pracowałam w
stacji krwiodawstwa, w gminnej spółdzielni „Samopomoc Chłopska“, odbyłam także staż w Urzędzie Miejskim.
Jednak opieka nad dziećmi i wnukami sprawiła, że obecnie pracuję tylko we własnym gospodarstwie.
Jest Pani sołtysem od dawna. Czy udało się Pani przeprowadzić wszystko, co Pani zamierzała i co poprawiłoby
komfort mieszkańców?

Przede wszystkim udało się utwardzić drogę przez wieś i drogi dojazdowe do pól, to bardzo ważne dla
mieszkańców. Trochę do życzenia pozostawia jeszcze tylko droga dojazdowa do wsi, która jest w dość kiepskim
stanie. Jest to droga powiatowa. Do tej pory zakończono już dwa etapy remontu, ale pozostało jeszcze 1300 m.
Mam nadzieję, że niedługo cała droga zostanie ukończona. Na kilku działkach, należących do wspólnoty
mieszkańców chcemy urządzić ogrodzony teren rekreacyjny, z oczkiem wodnym i altanką. Zostało już zrobione
oczko wodne, wyłożyliśmy kostką brukową dojście, mamy zakupione ogrodzenie. Na pewno w tym roku
zdołamy je postawić, a także altankę. Bardzo pomaga nam dobra współpraca z panem Burmistrzem Szydłowca i
Radą Miejską. Marzymy o budowie świetlicy wiejskiej, ale niestety, do tej pory nie możemy znaleźć
odpowiedniej lokalizacji, a Gmina Szydłowiec nie posiada tu gruntów.
Omięcin to jedna z najmniejszych wsi w naszej gminie. Co Pani sądzi o przyszłości swojego sołectwa, czy grozi
wam to, co spotkał już wiele podobnych wiosek, czyli wyludnienie?

Nie, nie myślę, żeby to nas czekało. Duża część wsi to domy wprawdzie puste, ale wyremontowane i mające
właścicieli, którzy nie mieszkają u nas na co dzień, ale przyjeżdżają na lato. Są także tacy, którzy w tym celu
wybudowali nowe domy. Niektórzy na emeryturze, którą mają z pracy w dużym mieście, postanowili stale
zamieszkać w rodzinnej wsi. Cisza, spokój i otoczenie sprawia, że Omięcin to atrakcyjne miejsce. Chcemy też
wypromować nasz Omięcin, bo to nie tylko piękne ale i historyczne miejsce. Bardzo stara się to robić pani Marta
Łabęcka, nauczycielka z szydłowieckiego liceum, która pracowicie rekonstruuje naszą ponad 500-letnią historię i
której chciałabym za to bardzo podziękować.
Od kilku lat mieszkańców Omięcina porusza temat dużej fermy kurzej, która jest planowana nieopodal. Jak
przedstawia się na dzień dzisiejszy stan tej inwestycji?

Z tego co wiem, inwestor ma wszystkie wymagane prawem zezwolenia i ekspertyzy, pozwalające na budowę
fermy, w tym dotyczące ochrony środowiska. Ferma ma być zlokalizowana z dala od mieszkań, w odległości
ponad 500 m od najbliższych zabudowań. Większość mieszkańców akceptuje tę inwestycje, tym bardziej, że
przyniosłaby też miejsca pracy, jednak nie wszyscy. Obecnie czekamy na decyzję po ostatnim odwołaniu. Mam
nadzieję, że sprawa niedługo się zakończy. Pozytywnie wypowiedziała się na ten temat Rada Sołecka, ale niech
decydują mieszkańcy i odpowiednie sądy. Jaka ta decyzja by nie była, będzie na pewno w interesie
mieszkańców wsi.
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Panem Kazimierzem Zawadzkim
Przewodniczącym
Szydłowieckiej Rady Seniorów

To był ciężki rok dla Wszystkich. Jak seniorzy z naszej gminy poradzili sobie z tą wyjątkową sytuacją? Czy
Szydłowiecka Rada Seniorów miała w związku z pandemią dodatkową pracę? Była potrzeba interwencji albo
wsparcia seniorów z terenu naszej gminy ?

Nam udało się załatwić wsparcie dla najsłabszych ekonomiczne seniorów. W porozumieniu z fundacją
„Biedronka” oraz radomskim „Caritas” przekazaliśmy 50 szt. kart programu na codzienne zakupy w ramach
wsparcia najsłabszych. Karty otrzymali seniorzy, których dochody nie przekraczały 1100 zł netto. Było to bardzo
duże wsparcie dla najuboższych. Tutaj należy serdecznie podziękować Caritasowi Diecezji Radomskiej za ujęcie
w programie również społeczność senioralną z terenu naszego powiatu. Z wsparcia skorzystali wszyscy bez
względu na to, do której organizacji senioralnej przynależą.
W składzie Szydłowieckiej Rady Seniorów jest 15 osób zaangażowanych w życie lokalnej społeczności,
w tym w szczególności seniorów. To bez wątpienia są ludzie, którym nie jest wszystko jedno. Czy uważa
Pan, że o mieszkańcach naszej gminy można powiedzieć, że są patriotami lokalnymi i jak ocenia Pan
poziom zaangażowania społecznego?

Budowa Szydłowieckiej Rady Seniorów to ciekawa historia. Nie wszyscy rozumieją na czym polega jej praca.
Przy wyborze kandydatów była ostra rywalizacja wśród osób 60+. Po wyborze członków Rady i powołaniu ich
do zaszczytnej funkcji, 3 członków złożyło mandat, myśląc, że otrzymają dietę za swoją pracę na wzór Rady
Miejskiej. Zresztą do dziś panuje powszechny pogląd, że za pracę naszej Rady Seniorów dostajemy
wynagrodzenie. Ja uważam, że praca w każdej z nich powinna być społeczna.
Co by chciał Pan przekazać do seniorów, którzy nie angażują się w życie społeczne?

Praca społeczna to bardzo trudny wybór. Nie zawsze za włożony wysiłek odbiorcy potrafią być wdzięczni.
Praca na rzecz innych stwarza warunki do wyjścia z zamknięcia i z marazmu jak i wykluczenia społecznego,
pozbycia się poczucia bycia niepotrzebnym oraz docenienia własnej wartości. Praca ta daje również dużo
satysfakcji. Seniorzy są bardzo zamknięci w sobie oraz czują się niepotrzebni. Trzeba im tylko pokazać, że można
inaczej. Świątek piątek babcia ugotuje, zajmie się wnukami, posprząta, zrobi zakupy itp. Życie na emeryturze to
nie tylko służba rodzinie, ale też spełnienie własnych marzeń, których nie dało się wcześniej zrealizować.
Czego w Szydłowcu brakuje, jeśli chodzi o kwestie seniorów? Czego seniorzy potrzebują, aby czuć się dobrze w
swoim mieście?

Mam nadzieję, że problem dt. seniorów w naszym mieście w tym roku zostanie rozwiązany. Bolączką jest brak
miejsca, w którym seniorzy mieli by możliwość spotykania się. Pan burmistrz zaoferował nam przystosowanie
boksów hali targowej do wykorzystania ich na miejsca przyjazne seniorom, gdzie będą mieli możliwość
spotkania się, wypicia wspólnie herbaty i porozmawiania.
Jakie jest Pana „małe marzenie” na obecną kadencję Szydłowieckiej Rady Seniorów?

Moim marzeniem jest utworzenie domu dziennego pobytu seniora, otwartym dla każdego bez względu na
przynależność organizacyjną. Miejsce spotkań, który stałby się ich drugim domem – gdzie seniorzy nie czuli by
się wykluczonymi we własnym środowisku. Dom, który byłby ciepłym, przyjaznym miejscem dla ludzi
doświadczonych niejednokrotnie trudnymi przeżyciami, których życie nie oszczędzało.
STRONA 13

INFORMACJE

INFORMACJE
Z MIASTA I GMINY

Nowy biskup w diecezji radomskiej
Z początkiem 2021 rok biskupstwo
w diecezji radomskiej objął ksiądz Marek
Solarczyk. Do tej pory, pełnił on funkcję
biskupa pomocniczego w diecezji
warszawsko-praskiej. Razem z jego
mianowaniem, Papież Franciszek przyjął
rezygnację biskupa Henryka Tomasika
(75l.), który odszedł na emeryturę.
Bp Marek Solarczyk pochodzi z Duczek k. Wołomina. Po maturze w Technikum Samochodowym
w Warszawie wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Należy do
pierwszego rocznika kapłanów, którzy przyjęli święcenia w katedrze św. Floriana dnia 28 maja 1992 r. z rąk
Bp Kazimierza Romaniuka, ordynariusza nowo utworzonej Diecezji Warszawsko-Praskiej. 8 października
2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Ks. dr. Marka Solarczyka Biskupem Pomocniczym Diecezji
Warszawsko-Praskiej.
Z początkiem stycznia Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek
Koniarczyk pośpieszyli z gratulacjami dla nowego biskupa radomskiego Marka Solarczyka.
Z okazji objęcia funkcji biskupa diecezji radomskiej proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz
życzenia wszelkich potrzebnych łask Bożych niezbędnych do pełnienia misji, powierzonej przez Ojca
Świętego.
Jesteśmy przekonani, że zgodnie z dewizą biskupią Ekscelencji Omnia possibilia credenti - wszystko jest
możliwe dla tego, który wierzy, a także dzięki apostolskiemu zaangażowaniu i znajomości spraw Bożych
oraz ludzkich, Ekscelencja wypełni powierzone Mu zadania z jak największym pożytkiem dla Kościoła,
jego wiernych oraz całej naszej diecezji i Ojczyzny.
Bp Solarczyk jest aktywnym użytkownikiem Twittera i facebooka, gdzie na bieżąco publikuje swoje posty.
Znaleźć można go pod adresem: www.twitter.com/bpmsolarczyk www.facebook.com/bpmsolarczyk

Cześć i chwała Bohaterom

Rocznica Bitwy Pod Barakiem

Setna Rocznica Cudu Nad Wisłą

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej pamiętaliśmy o bohaterach narodowych i wszystkich
ważnych rocznicach związanych z walkami narodowo-wyzywoleńczymi. Uroczystości patriotyczne
odbywały się w reżimie sanitarnym zachowując jednak to co stanowi ich istotę, czyli pamięć i wdzięczność
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Udany sezon nad szydłowieckim zalewem
Od początku lipca na turystów
odwiedzających Szydłowiec oraz
mieszkańców,
którzy
letnie
popołudnia spędzali „na miejscu”
czekało jedno z niewielu czynnych w
okolicy kąpielisk. Nad szydłowieckim
zalewem przez cały sezon obecni
byli wykwalifikowani ratownicy,
którzy dbali o bezpieczeństwo nie
tylko w wodzie, ale także na plaży.
Do dyspozycji plażowiczów była
również
wypożyczalnia
sprzętu
wodnego.

Rekordowe wakacje

9 sierpnia znad szydłowieckiego zalewu nadawało Radio Rekord. Mobilne studio zostało ustawione już
o godz. 10.00, a rekordowa ekipa umilała czas odpoczywającym na miejscowej plaży przez cały dzień.
Znane i lubiane przeboje podnosiły i tak już bardzo gorącą atmosferę. Liczne zabawy z nagrodami cieszyły
się dużą popularnością, a największą konkurs na wykonanie rzeźby z piasku.

Na zakończenie sezonu
Na podsumowanie sezonu kąpielowego do
Szydłowca zawitało Radio Radom, które rozstawiło
plenerowe studio na molo. Prócz przygotowanych
zabaw i konkursów dla najmłodszych, nie zabrakło
również rozmów na antenie m.in. z osobami
odpowiedzialnymi
za
organizowanie
szydłowieckiego kąpieliska. Gośćmi mobilnego
studia byli m.in. Burmistrz Szydłowca Artur Ludew,
Kierownik Wydziału Dziedzictwa i Kultury SCK
Zamek – Agnieszka Sobutka-Klepaczewska,
Magdalena
Nowacka
pełniąca
funkcje
Przewodniczącej Gminnego Zespołu ds. Turystyki
oraz Paweł Surdy radny Rady Miejskiej.
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Ciepłownia Miejska Sp. z o. o. obniżyła o 5% opłaty za energię cieplną
w 2020 roku. - Rozmowa z Prezesem Spółki Panem Dariuszem Podgórskim
Ciepłownia oferuje pomoc w znalezieniu oszczędności Panie Prezesie zima w pełni, a mieszkańcom
Szydłowca nie grożą chłodne dni i noce w mieszkaniach?
Ciepłownia Miejska ma wydolność, aby dostarczyć ciepło swoim klientom? - Ciepłownia Miejska
w Szydłowcu jest dobrze zawsze przygotowana do sezonu grzewczego. W okresie letnim
przeprowadziliśmy prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej wykonując nowe przyłącza. Na sześciu
węzłach cieplnych, będących naszą własnością, zainstalowano nowe energooszczędne urządzenia
pozwalające ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Remonty na samej Ciepłowni również przebiegły bez
niespodzianek. Ponieważ wytwarzanie ciepła odbywa się w trudnych warunkach eksploatacyjnych, więc
aby zagwarantować bezawaryjną pracę urządzeń musimy w sezonie letnim ponosić spore koszty na ich
odpowiednie przygotowanie. Jednak największe wydatki jakie Ciepłownia ponosi związane są z opałem
i kosztami środowiskowymi. Te ostatnie udało nam się ograniczyć optymalnie dostosowując urządzenia
wytwórcze do potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej.
Mówi Pan o ograniczeniu kosztów, jak to odbija się na portfelach mieszkańców Szydłowca?
Ostatnia podwyżka opłat za energię cieplną miała miejsce w marcu 2019 roku. W roku 2020, dzięki
działaniom, o których mówiłem wcześniej, mogliśmy obniżyć stawki opłat o 5%. Wiem, że nie jest to duża
obniżka, ale na taką było nas stać. Czy to przełożyło się na portfele mieszkańców, nie wiem. Zależy to także
od działań jakie podejmują jednostki rozliczające opłaty za energię cieplną na poszczególnych lokatorów.
U głównych odbiorców funkcjonują regulaminy rozliczeń, za pomocą których są dzielone koszty
ogrzewania i ciepłej wody na poszczególne lokale. Dlaczego koszty energii cieplnej jakie płacą mieszkańcy
Wspólnoty na Zamkowej 7 są najniższe w Szydłowcu? Czy inne Wspólnoty bądź Spółdzielnie nie potrafią
podjąć takich działań, które zmaksymalizują oszczędności. Na ul Zamkowej 7, wymieniono węzły cieplne
zamontowano na sieci wewnętrznej zawory podpionowe. Efekty nie przyszły same, ale wysiłek się opłacił.
Czyli wiele zależy od samych odbiorców?
Tak, ale my nie chcemy zostawić ich samych. Wysłaliśmy do odbiorców propozycję współpracy w tym
zakresie. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu audytów energetycznych, mamy też wiedzę
eksploatacyjną gdzie możemy szybko znaleźć oszczędności u odbiorców. Potrzebna jest jedynie wola
działania.
Podobno cena energii cieplnej w większych miastach jest niższa niż w Szydłowcu?
Całkiem możliwe, ceny ciepła można porównać w taryfach ogłaszanych i zatwierdzanych przez Urząd
Regulacji Energetyki. Proszę jednak pamiętać, że w dużych miastach produkcja energii cieplnej oparta jest
na elektrociepłowniach. Z tej samej tony węgla produkowane jest ciepło i wytwarzany prąd elektryczny.
Stąd oszczędności. Mamy plany i już podjęliśmy działania, aby podobny układ wdrożyć w Szydłowcu, ale
przed nami jeszcze długa droga i wiele przeciwności, które mam nadzieję pokonamy.
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Wsparcie jednostek OSP

Jak większość z nas wie, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działają w szerokim spektrum. Ich praca
polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również wyjazdach do wypadków, pomocy przy
podtopieniach oraz wsparciu naszych mieszkańców. Bardzo ważne jest to, by czuli się doceniani,
ponieważ ich praca dla społeczności lokalnej ma ogromne znaczenie. Dlatego mogą zawsze liczyć na
pomoc ze strony gminy, taką jak zakup sprzętu, czy wsparcie w pozyskiwaniu dotacji. Widać to w
ostatnich latach, gdzie z roku na rok nakłady finansowe na modernizację i rozbudowę Strażnic OSP są
utrzymywane na wysokim poziomie, a do jednostek sukcesywnie trafia nowy sprzęt. Jest to zasługa nie
tylko Gminy Szydłowiec, ale również Samorządu Województwa Mazowieckiego, który za sprawą
Wicemarszałka Rafała Rajkowskiego wspiera druhów ochotników. Wszystkie dane można sprawdzić na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Działania, które udało się zrealizować w ubiegłym roku w zakresie OSP na terenie Gminy Szydłowiec:
W czerwcu w ramach umowy zwartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Szydłowiec,
jednostki: OSP Wola Korzeniowa, OSP Majdów oraz OSP Szydłowiec otrzymały w formie darowizny zestaw
środków ochronnych do przeciwdziałania COVID-19. Wartość przekazanej darowizny wynosiła 41 413,32 zł,
Podczas X Turnieju Piłkarskiego Ochotniczych Straży Pożarnych jednostki zostały doposażone w
prądownice wodne, narzędzia ratownicze Hooligan, pilarki spalinowe oraz buty strażackie. Nagrody zostały
ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Urząd Miejski w Szydłowcu.
We wrześniu została zrealizowana inwestycja za kwotę 39 975,00 pn: Remont budynku OSP Wola
Korzeniowa, przy udziale dotacji w kwocie 20 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.
W listopadzie Gmina Szydłowiec przekazała w ramach dotacji celowej kwoty 3 003,65 zł dla OSP
Wysoka oraz dla OSP Majdów z przeznaczeniem na realizacje zadań pn: zakup wraz z montażem instalacji
fotowoltaicznej. W ramach realizacji zadania, na budynkach OSP Majdów i OSP Wysoka zostały
zamontowane instalacje fotowoltaiczne o mocy 5,760 kW. Na te zadania ww. jednostki pozyskały z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w wysokości
po 27 000 zł. w ramach programu 2020-OA-3 pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza
wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”
W grudniu Gmina Szydłowiec otrzymała kwotę 10 400 zł z Urzędu Marszałkowskiego i w ramach
dotacji zakupiono dla OSP Szydłowiec drabinę 10m z podporami oraz aparat ODO Fenzy X-Pro za kwotę 10
700,0 zł
Zakupiono materiały budowlane na zadanie: „Modernizacja budynku OSP Majdów”. Za kwotę 57 511,92
zł. W tym środki z funduszu sołeckiego 27 541,00 zł.
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Dofinansowania dla Gminy Szydłowiec

9 lipca 2020 r. w szydłowieckim Ratuszu odbyło
się podpisanie umowy o udzielenie dotacji dla
Gminy Szydłowiec z budżetu Województwa
Mazowieckiego. Samorząd gminny po raz
kolejny skutecznie aplikował o dofinansowanie
realizacji zadania, tym razem jest to „Budowa
kanalizacji
sanitarnej
grawitacyjnej
oraz
ciśnieniowej z przepompowniami ścieków
w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek
Majdowski”. Dofinansowanie przyznano Gminie
Szydłowiec w ramach Instrumentu wsparcia
zadań ważnych dla równomiernego rozwoju
województwa
mazowieckiego.
Podpisana
umowa dotacyjna opiewa na kwotę 2 811 570,54
zł co stanowi około 60% całkowitej wartości
dofinansowanego zadania, którego wartość
wynosi 4 685 950,90 zł.

10 lipca Burmistrz Szydłowca Artur Ludew podpisał
umowę z Wojewodą Mazowieckim Konstantym
Radziwiłłem na sfinansowanie usług opiekuńczych
dla osób niepełnosprawnych, które będą
świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Kwota jaką otrzymała Gmina
Szydłowiec na ten cel to 135 tys. zł. Ponadto, Gmina
Szydłowiec otrzymała promesę ze środków, które
polski rząd otrzymał z Unii Europejskiej
z przeznaczeniem na walkę z COVID-19 w kwocie
1.606.152 tys. zł.

13 sierpnia w szydłowieckim ratuszu odbyła się
konferencja prasowa z udziałem Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz
Wicemarszałka
Województwa
Mazowieckiego
Rafała
Rajkowskiego.
Konferencja
dotyczyła
podpisania umowy na dofinansowanie projektu pod
tytułem „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie
Gminy Szydłowiec”. Projekt otrzyma unijne
dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 4.3.1
Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój
mobilności miejskiej. Całkowita wartość projektu
wynosi 2 157 451,20 zł. Decyzją zarządu województwa
mazowieckiego projekt otrzyma 1 497 705,00 zł
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014
-2020.

W lipcu i sierpniu 2020 roku przeprowadzono
zbiórkę i utylizację wyrobów azbestowych na
terenie Gminy Szydłowiec. Usuwanie
i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy
Szydłowiec dofinansowano przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji przekazania
środków, w kwocie 49.999,72 zł.
Ilość unieszkodliwionego azbestu 175,29 Mg.
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Dlaczego tyle płacimy za śmieci?
Po raz kolejny stajemy przed analizą wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie
obowiązujących przepisów gminy zostały praktycznie pozbawione możliwości kształtowania cen za odpady, a
Rady Gmin podejmując uchwały dotyczące wysokości opłat za odprowadzanie odpadów komunalnych przejmują
na siebie całe „odium” niezadowolenia społecznego. W praktyce cena jaką mieszkańcy płacą za odbiór śmieci jest
wypadkową kilku czynników, na które samorządy nie mają wpływu. Obecnie opłata za odpady komunalne
kształtuje się przede wszystkim w oparciu o następujące czynniki.
1. Rządowa opłata Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która za pośrednictwem Marszałka Województwa zasila
Budżet Państwa. Opłata ta przykładowo w 2014 roku wynosiła 119,68 zł za 1 tonę, w 2019 roku 170 zł, a obecnie
osiągnęła wysokość 270 zł.
2. Opłata za przyjęcie odpadów do instalacji (dawne Regionalne Instytucje Przetwarzania Odpadów
Komunalnych), które również rosną. Pojęcie RIPOK zostało zdefiniowane w ustawie o odpadach i oznacza zakład
zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów
z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Niestety, sytuacja taka powodowała, że do
września 2020 roku gminy nie miały możliwości tworzenia własnych, lokalnych zakładów, co pozwoliłoby na
zmniejszenie kosztów transportu i zagospodarowania odpadów. Z kolei RIPOKI dowolnie dyktują wysokie ceny za
zagospodarowanie, często wykorzystując swoją, (praktycznie monopolistyczną) pozycję. Ceny za przyjęcie
odpadów do RIPOK Radom na przestrzeni lat kształtowały się następująco: OD 01.02.2017 -31.12.2017 niesegregowane (zmieszane) 251,64 zł - inne frakcje (zbierane selektywnie) 115,02 zł OD 01-01-2018 do 2019 niesegregowane (zmieszane) 342,89 zł - inne frakcje (zbierane selektywnie) 171,44 zł Rok 2020 - niesegregowane
(zmieszane) 482,09 zł.
3. Kolejnym powodem wysokich kosztów za odbiór śmieci są nieprawdziwe dane podawane przez właścicieli
nieruchomości w deklaracjach o wysokości opłaty, jeśli chodzi o ilość osób faktycznie zamieszkujących na
nieruchomości i wytwarzających odpady. W gminie Szydłowiec na koniec 2020 r. zameldowanych było 18 253
mieszkańców, natomiast w deklaracjach zgłoszone zostało 13 646 osób. Różnica na poziomie 4607 osób może
wskazywać na brak rzetelności w składanych deklaracjach, a sytuacja taka powoduje, że uczciwi mieszkańcy
ponoszą większe koszty, gdyż płacą za osoby niezgłoszone.
Urząd Miejski w celu wyeliminowania takich działań wdraża obecnie aplikację, która na podstawie analizy danych
ze wszystkich dostępnych baz wytypuje, w których nieruchomościach zgłoszona została zniżona liczba osób. Po
wytypowaniu takiej nieruchomości, wobec właściciela składającego nierzetelną deklarację podejmowane będą
działania, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ordynacją podatkową.
Obecny stan prawny umożliwia, w przypadku stwierdzenia nierzetelności naliczenie i egzekwowanie opłat za lata
ubiegłe. Zgodnie z art. 70, par. 1 ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe ( a taki charakter ma opłata za
odpady ) przedawnia się z upływem 5 lat. Dlatego korzystając z tej okazji apelujemy o niezwłoczne składanie korekt
deklaracji, jeśli złożona deklaracja zwiera nieaktualne dane. W przeciwnym wypadku, ustawa daje możliwość
naliczenia opłat w formie decyzji za okres do 5 lat wstecz wraz z odsetkami.
W roku bieżącym, w ramach ograniczenia wysokości opłat, po raz pierwszy odbiór odpadów realizowany będzie
przez spółkę gminną, w ramach tzw. zlecenia in house. Wyeliminowanie zewnętrznych firm, których głównym
celem było osiąganie zysku, pozwolił na ograniczenie ponoszonych kosztów.
Jak Państwo widzą problem wysokich cen za odbiór odpadów komunalnych jest bardzo złożony, a podstawą do
jego naprawy może być jedynie zmiana ustawowych przepisów, na podstawie których będzie funkcjonował system
odbioru odpadów komunalnych w naszej gminie jak i w całym kraju. Dlatego też, w styczniu 2020 roku Rada
Miejska przyjęła stanowisko dotyczące trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Szydłowiec oraz
potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami, które zostało przekazane m.in. do: Prezesa Rady
Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Posłom i Senatorom z Województwa Mazowieckiego,
Ministrowi Środowiska. W stanowisku tym Rada Miejska zwróciła uwagę m.in. na zapisy ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach, brak odpowiedzialności producenckiej oraz brak systemu kaucyjnego
obowiązującego w wielu krajach Europy.
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Mikołajki z APSZ

W niedzielę 6 grudnia odbył się Mikołajkowy
turniej dla roczników 2012 i 2013
zorganizowany przez Akademia Piłkarska
Szydłowiec. Pierwsze miejsce w roczniku
2012 wywalczył Star Starachowice.
W roczniku 2013 na pierwszym miejscu
podium znalazła się drużyna Radomiaka
Radom. Lokalna drużyna Akademii Piłkarskiej
Szydłowiec znalazła się na drugim miejscu
w roczniku 2012.
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5 grudnia w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Jana Pawła II w Szydłowcu odbył się IX Memoriał W. Kramczyka –
wieloletniego Prezesa Radomskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej. Do piłkarskiej rywalizacji stanęło 10 drużyn z rocznika 2010.
Szydłowiec reprezentowała Szydłowianka oraz Akademia Piłkarska
Szydłowiec. Tego dnia najwyższe miejsce podium wywalczyła
drużyna Drukarza Warszawa. Prócz nagród głównych, przyznano
również puchar w kategorii „Fair Play”, który trafił w ręce chłopców z
Orła Gielniów. Nagrody indywidualne otrzymali: najlepszy bramkarz
Filip Ruzik (AP Szydłowiec), najlepszy zawodnik - Szymon Winiarz
(Drukarz Warszawa), najlepszy strzelec Franciszek Kłoczko (KS
Warka) - 5 bramek.

PIŁKA NA PLAŻY

11 lipca, na nowo wybudowanym boisku do
piłki nożnej plażowej nad szydłowieckim
zalewem odbył się turniej dla młodzieży
z rocznika 2004 i młodsi. Mimo wyjątkowo
niesprzyjającej pogody, w turnieju wystąpiło
6 zespołów podzielonych na dwie grupy.
W pierwszym plażowym turnieju piłki nożnej
zwycięstwo przypadło drużynie
FC PODKOSZULKI. Pamiątkowe puchary
i statuetki wręczył Burmistrz Artur Ludew,
mecze sędziował Rafał Kiljanek – Gminny
Koordynator Sportu

ZaGRAli z WOŚP

W ramach 28 finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy tradycyjny zorganizowany
został w również Halowy Turniej Futsalu
o puchar burmistrza Szydłowca. Najlepszą
drużyną ubiegłorocznej turnieju okazała się
„Akukaracza”.
Najlepszym
bramkarzem
wybrano Miłosza Bodo, a zawodnikiem turnieju
został Wiktor Sadza. Wpisowe zebrane
podczas trwania imprezy trafiło na konto
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

X turniej piłki nożnej OSP

5 września 2020 r. druhowie z gminnych jednostek OSP stanęli do
rywalizacji sportowej na stadionie Szydłowianki Szydłowiec gdzie
rozegrano X Turniej Piłkarski Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Szydłowiec o Puchar Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa. W
zawodach wzięło udział sześć drużyn piłkarskich z jednostek
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Szydłowiec. W
ubiegłorocznych zmaganiach najlepsi okazali się druhowie z OSP
Sadek. Drużyny zostały uhonorowane pucharami, dyplomami oraz
nagrodami rzeczowymi w postaci wyposażenia strażackiego.
Organizatorami turnieju byli: Urząd Miejski w Szydłowcu, Zarząd
Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Szydłowcu, oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowcu.
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Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

Ze względu na panujące obostrzenia dotychczasowy
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej odbył się w randze
Ogólnopolskiej.
Nie miało to jednak wpływu na zainteresowanie imprezą, do
której zgłosiło się 14 drużyn z całego kraju. Przez 2 dni
drużyny rywalizowały ze sobą w duchu fair play. Po
pierwszym dniu zespoły zostały podzielone tradycyjnie na
dwie klasy rozgrywkowe - 1 ligę oraz ekstraklasę.
Po zaciętych meczach, litrach wylanego potu, grze
w trudnych, deszczowych warunkach najlepszymi drużynami
okazały Varsovia Warszawa, która wywalczyła pierwsze
miejscem podium w ekstraklasie oraz Baszta Rytwiany
zwyciężając I Ligę. Turniej zorganizowany został przez
Akademia Piłkarska Szydłowiec oraz Urząd Miejski
w Szydłowcu. Honorowy Patronat nad wydarzeniem pełnił
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej
W dniach 22 i 23 lutego o laur zwycięstwa zagrało w Szydłowcu szesnaście
zespołów żeńskich i dziesięć męskich. W ramach VIII Ogólnopolskiego
Turnieju w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn rozegrano kilkadziesiąt
meczy które, jak podkreślali sędziowie, stały na bardzo wysokim poziomie
sportowym. 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 zajęła 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 również
nagrody indywidualne. Tytuł najlepszej środkowej zdobyły Fatima Balza
i Magdalena Witkiewicz. Najlepszym przyjmującym został Grzegorz
Szumielewicz a najlepszym atakującym Łukasz Tkacz. MVP turnieju kobiet
została Dorota Szymska z „Apollo”. MVP mężczyzn został Przemysław
Gałecki z drużyny „Jurny Młokosy”. Najlepszą zawodniczką z Szydłowca
wybrano Weronikę Wilczyńską, a tytuł najlepszego zawodnika z Szydłowca
przyznano Michałowi Korycińskiemu. Nagrody w imieniu Burmistrza
Szydłowca wręczyła Sekretarz Gminy Dorota Kubiś wspólnie z dyrektorem
Krzysztofem Ubyszem.
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II Memoriał im. Marcina Pawlaka
W sobotę 3 września na hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się
II Memoriał im. Marcina Pawlaka w piłce siatkowej o puchar Prezesa PPHU Stolpaw-Bis. Do rozgrywek
zgłosiło się 8 drużyn, które rywalizowały pomiędzy sobą w dwóch grupach.

W trakcie trwania imprezy wolontariusze z Szydłowieckiego
Punktu Przetrzymań prowadzili kiermasz ciast, z którego dochód
przeznaczony został na zakupy dla bezdomnych czworonogów. Na
boiskach emocji nie brakowało. Rozgrywki grupowe wyłoniły
następujące pary finałowe. Karbet Jastrząb – Stolpaw, Iskra
Warszawa - Jaguar Wolanów. Mecz o trzecie miejsce rozgrywały
między sobą ekipy Karbet Jastrząb i Iskra Warszawa. W pojedynku
o najniższy szczebel na podium lepsza okazała się drużyna z
Warszawy. Na drugim miejscu uplasowali się gospodarze turnieju
Stolpaw Drzwi Szydłowiec, którzy w finale musieli ulec lepszej
dyspozycji drużyny z Wolanowa. To było piękne sportowe święto,
wszystkim zaangażowanym w organizację, zawodnikom,
sponsorom oraz partnerom należą się wielkie brawa. Mamy
nadzieję, że w tym roku znów spotkamy się, aby uczcić pamięć
Marcina Pawlaka rozgrywając turniej w piłkę siatkową, którą
kochał.

Rodzinnie w "plażówkę"

W sobotę 29 sierpnia na boiskach przy szydłowieckim zalewie odbył się
II Turniej Rodzinny w Siatkówce Plażowej. Rodzinna Akademia Sportu
Szydłowiec dzięki wsparciu GKRPAiN mogła po raz drugi zakończyć
wakacje nie inaczej, tylko rodzinnym turniejem siatkówki plażowej,
który będzie zapewne stałą imprezą w kalendarzu sportowym naszego
miasta. W zawodach wystąpiło 12 par o bardzo różnym poziomie
sportowym i w różnych konfiguracjach. Turniejowi towarzyszył nasz
lokalny produkt, którym bez wątpienia jest znany w całym kraju
piaskowiec szydłowiecki. Pamiątkowa statuetka wykonana z piaskowca
tym razem powędrowała do Konstancina.
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Kyokushin Karate Matsushima Polska „MUSHIN” Honbu Dojo Szydłowiec

Kyokushin Karate Matsushima Polska „MUSHIN” Honbu Dojo Szydłowiec rok 2020 rozpoczęli od wyjazdu do Kijowa,
gdzie uczestniczyli w seminarium szkoleniowym „Zimowa szkoła 2020”, dla instruktorów Karate Kyokushin
Matsushima. Jeszcze przed wprowadzeniem obostrzeń zawodnicy mieli okazję uczestniczyć w XV Akademii
Zimowej Karate Kyokushin Matsushima, w ramach której odbywali codzienne treningi oraz korzystali z różnych
atrakcji takich jak park trampolin, kręgielnia, czy też zajęcia na basenie. Również w okresie letnim nie zabrakło
aktywności. Udało się zorganizować II Letnią Akademię Karate Kyokushin Matushima, podczas której skupili się na
codziennych treningach, która odbywały się z podziałem na grupy. W międzyczasie, wychodząc poza salę
treningową, zawodnicy szydłowieckiego klubu wyruszyli na rajd rowerowy. Był to początek obcowania z naturą
w wykonaniu szydłowieckich karateków, bowiem pod koniec lipca odwiedzili oni Świętokrzyski Park Narodowy
zdobywając Święty Krzyż, przy okazji odwiedzając Muzeum Przyrodniczego ŚPN i Gołoborze. Kolejnym kierunkiem
obranym przez trenera Roberta Wyciszkiewicza były „Królewskie Źródła” w Puszczy Kozienickiej. Po przyjemnych
wyprawach przyszedł czas na sprawdzenie swoich sił podczas egzaminu na kolejne stopnie szkoleniowe Kyu. Ten
rok był obfity w wyjazdy integracyjne, bo już kilka dni po egzaminie grupa wyruszyła do Krakowa zwiedzając
kopalnię soli w Wieliczce i krakowskie Rynek Główny. Już następnego dnia grupa powróciła do aktywności
fizycznej uczestnicząc w spływie kajakowym rzeką Kamienną połączonym z ogniskiem. Na koniec roku trenujący
spotkali się podczas XI Spotkania Wigilijnego.

Akademia Karate Szydłowiec

Zawodnicy trenujący a Akademii Karate Szydłowiec rok rozpoczęli od seminarium z Shihan Remigiuszem
Karpińskim - prezesem Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai. W marcu kadra trenerska udało się natomiast
do Dojo Stara Wieś, gdzie uczestniczyli w Black Belt Seminar. Pomimo panującej na świecie sytuacji nie obyło się
bez podnoszenia swoich kwalifikacji i w lipcu odbył się egzamin na stopnie. Wrzesień to jedyne w 2020 roku
możliwość uczestnictwa w zawodach. Podczas Polish Open 2020 Kadetów i Juniorów Akademia Karate Szydłowiec
wywalczyła jeden złoty Medal Patrycji Przygodzkiej oraz srebro zdobyte przez Krzysztofa Wineckiego. Klub
uplasował się również na trzecim miejscu w klasyfikacji drużynowej. Warto zaznaczyć, że gdyby nie sytuacja
związana z COVID-19, Patrycja dzięki wygranej w Starachowicach miałaby zapewnione miejsce na start
w Mistrzostwach Europy. Jak mówi Mariusz Szymkiewicz, trener AKS – co się odwlecze, to nie uciecze.
Czekamy w takim razie na kolejne sukcesy naszych sportowców!
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SKS KB VIKTORIA SZYDŁOWIEC

Kickbokserzy z Szydłowieckiej Viktorii rok 2020 rozpoczęli od zdobycia podium podczas Otwartego Turnieju
Kickboxingu w Skarżysku Kamiennej - Jagoda Ślusarska II miejsce, Piotr Wiśnios II miejsce, Mikołaj Bąk I miejsce
i Adam Bąk III miejsce. Ambicje niestety szybko musiały ustąpić obostrzeniom i przyszedł czas na przerwę
w treningach. Jak co roku, na początku września w Viktorii ruszył nowy sezon, na sali jak zawsze pojawiło się wiele
osób chętnych do rozpoczęcia swojej przygody ze sportami walki. Podopieczni trenera Pawła Surdego zawsze
chętnie wspierają działalność charytatywną, dlatego włączyli się do akcji „Pompujemy dla Nikosia”. Grupa
zawodnicza nie próżnowała i po przerobionym krótkim ze względu na sytuację okresie przygotowawczym,
reprezentacja szydłowieckiej Viktorii wyruszyła na Mistrzostwa Polski do Starachowic. Podczas imprezy klub
reprezentowali Dawid Masiarz, Marlena Tomczyk oraz Mateusz Dzik. Ostatecznie z medalem udało się wrócić
jedynie Mateuszowi, który dopisał do swojego dorobku brązowy medal w formule low-kick. Pozostali dotarli do
ćwierćfinałów nieznacznie przegrywając walki o medal. Był to również rok, w którym klub poszerzył swoje zaplecze
treningowe w drodze konkursów ofert organizowanych przez Ministerstwo Sportu oraz Urząd Miejski w Szydłowcu.
Kolejny występ zaliczony przez szydłowieckich kickboxerów to Mistrzostwa Polski w K1 w Ełku, skąd wrócili
z dwoma brązowymi medalami wywalczonymi przez Marlenę Tomczyk i Mateusza Dzika. Mimo ciężkiego
organizacyjnie roku, Viktoria zaliczyła jeszcze jedne zawody udając się ponownie do Skarżyska. Tutaj na podium
znaleźli się Szymon Cender – złoty medal i Jakub Dzwonek – brązowy medal, którzy rywalizowali w formule kick
light. Pierwsze miejsce w formule K1 wywalczył Mateusz Dzik. Na zakończenie roku przyszedł czas na podniesienie
swoich kwalifikacji - egzamin na stopnie uczniowskie kick boxingu.

TYMEX BOXING NIGHT 14 W SZYDŁOWCU

21 listopada 2020 roku w hali sportowej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu miała miejsce 14
odsłona TYMEX Boxing Night. Podczas gali odbyło się 6 pojedynków
w boksie zawodowym. Mimo tego, że mocnych ciosów nie brakowało,
wszystkie walki zakończyły się na pełnym dystansie. Pomimo tego, że
wydarzenie odbywało się bez udziału publiczności Wszyscy mogliśmy
oglądać transmisję z gali na antenie TVP Sport.
Na ringu mogliśmy zobaczyć postaci takie jak Łukasz "Brodacz" Załuska znany kibicom
sportów walki z występu podczas gali GROMDA, czy jednego z popularnych i bardzo
dobrze rokujących braci Gibadło. Ciekawostką jest fakt, że pięściarz obchodził tego dnia
urodziny, więc sprawił sobie doskonały prezent wygrywając i zapisując na swoim koncie
5 wygraną, pozostając niepokonanym na zawodowych ringach. Tego dnia do ringu
powrócił również Łukasz Maciec. W walce wieczoru rękawice skrzyżowali Damian
Wrzesiński oraz reprezentant Meksyku - Luis Angel Viedas. Stawką był pas
międzynarodowego mistrza Polski w wadze lekkiej należący do Wrzesińskiego. Tytuł
nie zmienił właściciela. Wśród wręczających trofea zwycięzcom byli znani promotorzy
sportu, współorganizatorzy gali, m.in. Mateusz Borek oraz przedstawiciele gminnego
samorządu. Na uwagę zasługuje również fakt, że 21 listopada gościliśmy w Szydłowcu
sportowców rangi międzynarodowej takich jak Laurę Grzyb czy też Mariusza Wacha.
Przedsmakiem bokserskich wrażeń było oficjalne ważenie zawodników przed galą
w piątek 20 listopada w szydłowieckiej hali, transmitowane na żywo na "Kanale
Sportowym" w serwisie YouTube.
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Było, nie minęło...

Jeśli widzieliście szydłowiecki kalendarz, z pewnoscią zastanawialiście się co przedstawia
zdjęcie, które umieściliśmy w lutym? Poznajcie krótką historię zapomnianego miasta Zygmuntowa. Zygmuntów to wg różnych źródeł najmniejsze w Polsce miasto, które już
nie istnieje. Znajdowało się między Omięcinem, Wysoką i Krzcięcinem. Na terenie
dawnego miasta można znaleźć liczne pozostałości kamienne. Teren ten pokrywają
ziemie w kolorze czerwonym - wynika to z zawartości rudy żelaza. Co ciekawe to miejsce
było bardzo rozbudowane, a teraz nie ma po nim ani śladu. Miasteczko miało nadane
przywileje oraz miało liczne prawa - na przykład 12 jarmarków w roku. Pozwolenie na
utworzenie miasta nadano przez króla w 1775 roku dla Zygmunta Siemieńskiego na
Sejmie Wielkim. Znajdowała się tutaj kaplica - widniejąca na pocztówce miasta. Miasto
było bogate w wykształconych ludzi jak lekarze, chirurdzy lub bardziej niszowe ale nadal
prestiżowe - szewc, malarz, garncarz, czy młynarz. Co ważne, w sobotę odbywał się rynek
gdzie handlowano przeróżnymi towarami. Miasto liczyło wielu mieszkańców, na co wskazują akta metrykalne.
Pierwszym aktem metrykalnym z Zygmuntowa jest akt chrztu dziecka Karola Grota. W pewnym momencie miasto
przestało się rozwijać i już w 1816 przestało istnieć. Wynikało to z braku przyjezdnych i wysiedlania się obecnych
mieszkańców do miasteczek obok. Ostatnie dokumenty powiązane z Zygmuntowem pochodzą z 1809, w których
zapisane są informacje na temat jednego ślubu i jednego zgonu. Kiedyś miejscowość liczyła się bardzo wielką
popularnością i prestiżem, w momencie wysiedlenia się całego miasta i braku dokumentów metrykalnych budynki
wciąż były obecne, ale po pewnym czasie rozpoczęła się ich rozbiórka na budulec i opał przed mieszkańców
okolicznych wsi. Miasto rozpłynęło się w powietrzu - miejsce wskazywane na to gdzie znajdował się Zygmuntów po
prostu jest puste. Tylko nieliczni poszukiwacze znaleźli jakieś drobne pojedyncze przedmioty pozostałe po
Zygmuntowie - na przykład monety, guziki, lub skorupy naczyń. Mimo, że miasto umarło to pamięć o nim nadal żyje
w mieszkańcach Szydłowca i okolic. Sam założyciel miasta zmarł 1873 roku w Krzęcinie - niedaleko miasta.

Poznajcie historię ks. Malanowicza

Aleksander Malanowicz święcenia kapłańskie przyjął w 1838 roku. Do Szydłowca został
skierowany w 1861 roku, wcześniej duszpasterzował w Skaryszewie. Ksiądz Malanowicz,
był aktywnym członkiem organizacji narodowych, jednym z inspiratorów i przywódców
powstania w guberni radomskiej. Ściśle współpracował m.in. z bernardynami z Radomia,
którzy stanowili główny ośrodek działalności spiskowej w całej guberni radomskiej.
Wygłaszał kazania w duchu patriotycznym, zwłaszcza, że niedługo po 30 rocznicy
wybuchu powstania listopadowego w mieszkańców Szydłowca wstąpił nowy duch
narodowowyzwoleńczy. W związku z tym szydłowianie m.in. przyłączyli się do organizo- wania odpustu na Świętym Krzyżu (14 września 1861 r.), który stał się miejscem wielkich religijno - patriotycznych
manifestacji (brało w nich udział 30 000 ludzi). Po zakończonych uroczystościach doszło do tajnych narad, na
których ustalono, że kler będzie wzywał z ambon do zgody narodowej i przystąpi do tworzenia sieci nielegalnych
organizacji działających przeciw rosyjskiemu zaborcy. W tym spotkaniu brał udział także ksiądz Malanowicz. To
wszystko działo się niespełna dwa lata przed wybuchem powstania styczniowego. 22 stycznia 1863 roku, w czasie
walk powstańczych na czele których stanął Langiewicz, plebania księdza była ostoją dla wielu uczestników tego
wydarzenia, w tym również dla przywódców grup powstańczych. Pierwsze potyczki były na korzyść walczących
Polaków. Jednak niedługo mogli oni cieszyć się zwycięstwem, bo już następnego dnia Szydłowiec został odbity w z
rąk powstańców, a ks. Aleksander, za pomoc rebeliantom, został aresztowany. Pobitego i przywiązanego do kibitki
kapłana, popędzano razem z innymi jeńcami do Radomia. Stamtąd, przez Zwoleń, pieszo przeprowadzono wraz z
trzema innymi duchownymi do twierdzy w Iwanogordzie (dzisiejszy Dęblin). Uwięzienie księdza miało
przygnębiający wpływ na mieszkańców Szydłowca, którzy nie mając swojego przewodnika stracili nadzieję na
odzyskanie niepodległości i ducha walki. Ksiądz Aleksander Malanowicz został zwolniony z aresztu w lutym 1863
roku za sprawą ks. bp. Juszyńskiego, unikając tym samym zsyłki na Sybir. Władze rosyjskie pozbawiły go na wiele lat
tytuł kanonika. Do kapituły powrócił w 1878 roku, a w 1881 roku został prałatem dziekanem. Zmarł na ziemi
Szydłowieckiej w 1893 r. i tu też został pochowany. W szydłowieckim kościele znajduje się portret ks. Malanowicza,
namalowany przez Jana Stykę, artystę znanego m.in. z dzieła “Golgota”, lub jako współautora Panoramy
Racławickiej.
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Przystąp do programu
i korzystaj ze zniżek!

Wychodząc
naprzeciw
potrzebom
przedsiębiorców
z
terenu
Gminy
Szydłowiec
funkcjonuje
program
lojalnościowy Karta „Mieszkasz
w Szydłowcu – Kupujesz w Szydłowcu”.
Kartę może otrzymać każda dorosła osoba
mieszkająca na terenie Gminy Szydłowiec.
Posiadacze karty zyskują atrakcyjne
rabaty.
Zwiększone
zainteresowanie
towarami i usługami objętymi zniżkami
oznacza większe obroty czyli dochody
placówek

Prowadzisz firmę? Przystąp do programu lojalnościowego
i skorzystaj z benefitów. Partnerzy pgoramu otrzymują
promocją na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Szydłowcu oraz w social-mediach prowadzonych przez
Gminę Szydłowiec. Szczegółowy regulamin programu
znajduje się na stronie www.szydlowiec.pl
Wyrób kartę - korzystaj ze zniżek przysługujących we
wszystkich punktach partnerskich na terenie całego Powiatu
Szydłowieckiego. Korzystając z oferty naszych partnerów
wspierasz działania lokalnego biznesu.
Informacje na temat programu można uzyskać
w pok. 11 Urzędu Miejskiego, Rynek Wielki 1 tel. 48 617 86 30

Ogólnopolska
Karta Seniora
Gmina Szydłowiec we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Szydłowcu oraz Stowarzyszeniem
MANKO z Krakowa ma przyjemność
zaprosić seniorów w wieku powyżej 60.
roku życia do przystąpienia do Programu
Ogólnopolska Karta Seniora.
Karta Seniora to dokument dla osób
powyżej 60 roku życia, który uprawnia do
wybranych przywilejów i zniżek. Celem jej
istnienia jest działalność na rzecz osób po
60. roku życia oraz zachęcanie osób
w wieku emerytalnym do aktywnego
spędzania czasu poprzez udział
w konkursach, wydarzeniach kulturalnych
oraz korzystanie z ofert popularnych form
rozrywki.

Dla firm - Dzięki pozyskaniu nowych klientów-Seniorów
oczywiste są korzyści dla firm przystępujących do Programu.
Specjalne oferty zniżek i rabatów przygotowało już ok. 2 tys.
firm z całej Polski. Przedsiębiorcy zyskują promocję
i dobry wizerunek w środowisku lokalnym, wykazują się jako
firmy odpowiedzialne społecznie, ponieważ przygotowując
ofertę dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora zwracają
większą uwagę na grupę docelową, jaką są osoby 60+.
Dla seniorów - seniorzy zyskują korzyści w postaci m.in.
przeróżnych zniżek w punktach handlowo usługowych oraz
i instytucjach kultury.
Informacje na temat programu można uzyskać w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz pod numerem 48 617 64 84.

