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Za nami ponownie bardzo trudny rok. Jeszcze nie uporaliśmy się ze
skutkami pandemii, a już stanęliśmy w obliczu wojny, jaka rozgrywa się za
naszą wschodnią granicą. Rok 2022 niewątpliwie był bardzo wymagający
zwłaszcza z powodu niestabilnego rynku zamówień i usług. W bardzo
szybkim tempie rosły ceny paliw oraz energii, a wszechobecna inflacja
dotyka wszystkie gałęzie gospodarki. Niemniej jednak, staraliśmy się i
nadal dokładamy starań, aby w tym trudnym czasie wywiązywać się ze
wszystkich zadań wobec mieszkańców, tak aby przynajmniej ze strony
Gminy Szydłowiec zminimalizować odczucie spowolnienia, gospodarczego
kryzysu i rosnących cen.

Na bieżąco realizujemy dodatkowe zadania narzucone samorządom przez rząd, m.in. związane z obsługą uchodźców z Ukrainy, czy
sprzedażą węgla, którą wprowadziliśmy jako jeden z pierwszych samorządów. Mimo wielu dodatkowych zadań, a także przeciwności
w 2022 roku konsekwentnie realizowaliśmy nasz budżet i zapisane w nim zadania inwestycyjne. Tylko dzięki doświadczeniu, dobrym
relacjom oraz skuteczności w pozyskiwaniu dodatkowych środków, które zostały wprowadzone do budżetu gminy już w trakcie
minionego roku doprowadziliśmy skutecznie do wykonania wszystkich priorytetowych zadań inwestycyjnych. Założenia naszego
inwestycyjnego budżetu na 2022 rok zakładały wydatki na poziomie ok. 13,7 mln zł, a z powodu wzrostu cen i wprowadzeniu
dodatkowych zadań wyniosły na jego koniec ok. 15,2 mln zł. Było to możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych,
co w tym czasie nie było rzeczą łatwą.

Dzięki wielu skutecznym działaniom m.in. rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę przedszkola Samorządowego nr 1 im. Tęczowego
Misia w Szydłowcu, uzbroiliśmy dzielnicę przemysłową, wybudowaliśmy szereg dróg, o czym możecie Państwo przeczytać na
kolejnych stronach informatora. Wspólnie z Powiatem Szydłowieckim wyremontowaliśmy odcinek ul. Podgórze. Ponadto
wykonaliśmy dokumentacje techniczne niezbędne do remontów ul. Staszica, Reymonta, Dworskiej, ul. Widok i Radomskiej przy Pl. M.
Konopnickiej, ul. Polanki, drogi w Marywilu i Chustkach. Zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej w Książku Nowym i
Majdowskim, wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w ul. Polanki i M. Kopernika oraz zakończyliśmy kolejny etap budowy kanalizacji
w Woli Korzeniowej. Wykonaliśmy I etap modernizacji „Miasteczka Ruchu Drogowego”, zleciliśmy dokumentacje techniczne budowy
wodnego placu zabaw dla dzieci nad zalewem oraz zagospodarowania „Kamieniołomu Podkowiński”. Za ponad milion złotych
zmodernizowaliśmy oświetlenie uliczne. Kontynuowaliśmy szereg ważnych prac w naszych sołectwach m.in. modernizując remizy
OSP, realizując kolejne etapy budowy świetlic wiejskich, altan oraz inwestując w miejsca integracji społecznej poprzez doposażanie
placów zabaw, wyposażenie świetlic wiejskich oraz ochotniczych straży pożarnych. Kolejną bardzo ważną kwestią, nad którą
pracujemy jest scalenie gruntów w dzielnicy przemysłowej. Administracyjnie proces ten rozpoczęliśmy w 2017 roku, a dziś dobiega on
swojego końca. Dzięki tym działaniom oraz wykupie gruntów posiadamy strategiczny teren pod inwestycje. Obecnie dwa zakłady
pracy przygotowują się do rozpoczęcia działalności w naszej dzielnicy przemysłowej. Jeden z branży konstrukcyjnej, projektuje
siedzibę przy ul. Leśnej, zaś kolejny wybuduje halę przy ul. Pięknej, w której będzie prowadzona działalność z branży obróbki
skrawaniem.

Przed nami kolejny rok pełen wyzwań i miejmy nadzieję skutecznej realizacji zamierzonych celów. Niewątpliwie jednym z
najważniejszych będzie przebudowa oczyszczalni ścieków, która nie była modernizowana od końca lat 90-tych ubiegłego wieku.
Kolejnym bardzo ważnym zadaniem będzie budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu. Pierwsze
prace na budowie planujemy jesienią tego roku. Niewątpliwie ważnym zadaniem i również dotyczącym inwestycji w naszych
najmłodszych będzie kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami
Integracyjnymi. W dalszym ciągu będziemy zmieniać otoczenie wokół naszego zalewu. Wybudujemy budynek socjalny oraz
przystosujemy teren na pole kempingowe. Będziemy realizować kolejne zadania kanalizacyjne m.in. w ul. Kościuszki i Woli
Korzeniowej. Zrealizujemy szereg zadań drogowych m.in. w ul. Staszica, Reymonta, Dworskiej, Polanki oraz Chustkach, Woli
Korzeniowej, Świniowie, Sadku Polanki, Baraku, Marywilu i Rybiance. Wspólnie z Powiatem Szydłowieckim i Lasami Państwowymi
zamierzamy wybudować odcinek drogi w Hucisku oraz udzielić dalszej pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu przy
remoncie ul. Podgórze.

W budżecie gminy zaplanowaliśmy ponad 50 zadań inwestycyjnych na kwotę 18 327 489,00 zł. Stanowi to ok. 20% wydatków
całego budżetu gminy. Ok. 64% z wydatków na inwestycje to pieniądze pozyskane z różnych źródeł tj. Unii Europejskiej, środków
rządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Powiatu Szydłowieckiego oraz Lasów Państwowych.
Niewątpliwie taka ilość pozyskanych środków zewnętrznych oraz skala corocznie przeprowadzanych inwestycji pozytywnie
świadczy o ciągłym rozwoju naszego samorządu oraz o skuteczności i konsekwencji w realizowaniu stawianych przed nim zadań.
Nie byłoby to możliwe bez doświadczenia, wiedzy, zaangażowania i współpracy wielu osób, którym w tym miejscu serdecznie
dziękuję. Proszę również wszystkich Państwa o trzymanie kciuków za pomyślną realizację zamierzonych celów na 2023 rok.

SZANOWNI PAŃSTWO
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Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew
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Jedną z ważnych inwestycji, która została zrealizowana w
2022 roku było zadanie „Budowa miejsc postojowych z
ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż ulicy Partyzantów w
Szydłowcu”. Roboty, które obejmowały budowę ciągu
pieszo-rowerowego o powierzchni 1.351,00 m to koszt
526.355,03 zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach
zadania "Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na
rzecz aktywizacji społecznej nad zalewem w Szydłowcu",
na które pozyskano 60% dofinansowania ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany na ul. Partyzantów

Kolejny etap ulicy Podgórze
5 października br. odbył się odbiór inwestycji
realizowanej we współpracy Gminy Szydłowiec i
Powiatu Szydłowieckiego – remont drogi powiatowej nr
4003W Szydłowiec-Antoniów- gr. woj. ul. Folwarczna i
ul. Podgórze w Szydłowcu. Zadanie obejmowało: roboty
przygotowawcze i rozbiórkowe, nawierzchnię, system
odwodnienia, roboty wykończeniowe. Całkowity koszt
prac to 148.830,63 zł, w tym 50.000 zł wkładu Gminy
Szydłowiec.

Dzięki realizacji zadania pn. "Budowa miejsc postojowych i
chodnika na działkach gminnych nr 4205 i 5704/6"
wybudowaliśmy 23 miejsc postojowych oraz chodnik przy
ul. Wschodniej w bezpośrednim sąsiedztwie Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.
Wartość robót budowlanych to 112.302,54 zł brutto.

Parkingi i chodnik na Wschodniej

Budowa Kopernika i Szydłowieckiego
W 2022 roku zrealizowane zostały kompleksowe roboty
przy budowie ulic Kopernika i Szydłowieckiego. W lipcu
odebrana została sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji
sanitarnej w ulicy Kopernika. Pod koniec roku zakończyły
się prace budowlane związane z utworzeniem nawierzchni
obu wspomnianych ulic oraz chodników. Łącznie, te
zadania opiewały na kwotę ponad 1 000 000 zł. Środki na
budowę dróg w kwocie 838 808,00 zł pozyskano z  rezerwy
celowej budżetu państwa.
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Kolejnym ze zrealizowanych w 2022 roku zadań w
zakresie infrastruktury drogowej była przebudowa
drogi wewnętrznej, ulicy Małej. Koszt tej realizacji
wyniósł 290.781,13 zł i zawierał przygotowanie terenu,
odwodnienie, rurociągi, podbudowy pod warstwy
konstrukcyjne powierzchni jezdni oraz betonowe
koryta ściekowe, zjazdy, wykonanie obrzeży
betonowych oraz nawierzchni z kostki brukowej.

Mała wyremontowana

Kanalizacja na Polankach
9 września odbył się odbiór końcowy budowy
kanalizacji sanitarnej w ulicy Polanki w Szydłowcu.
Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi.
Całkowita kwota zamówienia wyniosła 148.000,00 zł
brutto. Zadanie zostało wykonane przez spółkę
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu.

W lipcu 2022r. zakończył się remont elewacji budynku
socjalnego przy ulicy Radomskiej. Zadanie zostało
zrealizowane siłami Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Zarządu Dróg. Prócz prac dotyczących
kompleksowego remontu elewacji, zostały
odbudowane komórki lokatorskie przy północnej
ścianie budynku.  Zadanie zrealizowane ze środków
Gminy Szydłowiec.

Budynek przy Radomskiej

Chodnik na Widoku
Wykonane zostały prace remontowe nawierzchni
chodnika przy ul. Widok. Choć zakres prac nie był
bardzo szeroki, ich realizacja była wyczekiwana przez
mieszkańców i przyczyniła się do poprawy
bezpieczeństwa w tym miejscu.
Zadanie to wykonane zostało siłami Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg i finansowane
było ze środków budżetowych gminy.
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Kolejne zmiany na łączniku rynku z zalewem

Źródełko przy ulicy Rzecznej 

20 grudnia odbył się odbiór prac, związanych z remontem
źródełka przy ulicy Rzecznej oraz zaadaptowaniem przestrzeni
w jego pobliżu. Jak widać, miejsce to zyskało nowy blask,
jednak nie zabrakło również tutaj elementów historycznych.
Był to kolejny etap prac przy deptaku, który łączy stare miasto -
Rynek Wielki, z rekreacyjną częścią miasta - szydłowieckim
zalewem.  O kolejnych pracach w pobliżu tego miejsca
będziemy informować na stronie www.szydlowiec.pl
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Na przełomie sierpnia i września pracownicy
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
Urzędu Miejskiego w Szydłowcu wykonywali prace
mające na celu przebrukowanie ulicy Rzecznej.
Zadanie to miało na celu poprawę estetyki i
bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku
Wielkiego. Ważnym aspektem było również
zachowanie walorów historycznych, dlatego ostatnia
uliczka wyłożona "kocimi łbami" została rozebrana i
ułożona ponownie z tych samych elementów.
Dodatkowo utworzono oświetlenie uliczne, które
poprawia estetykę oraz komfort poruszania się tym
przejściem po zmroku.Ulica Rzeczna po zmroku

W sołectwie Szydłówek I trwa budowa świetlicy
wiejskiej. W 2022 roku udało się zrealizować 3 etapy
prac, które obejmowały wylanie fundamentów,
wybudowanie ścian i zalanie stropów. Kolejne etapy
przed nami, aktualnie czekamy na wstawienie okien i
wykonanie konstrukcji dachu. Inwestycja realizowana
jest ze środków Budżetu Gminy Szydłowiec, w ramach
funduszu sołeckiego oraz Budżetu Obywatelskiego.

Szydłówek I - Budowa świetlicy

Prace w Szydłówku II
Trwają również prace remontowe przy budynku
świetlicy wiejskiej w sołectwie Szydłówek II. Na budynku
pojawiła się instalacja fotowoltaiczna, a na bocznej
ścianie zamontowana została pompa ciepła. Aktualnie
trwają prace remontowe wewnątrz budynku, takie jak
wymiana instalacji, tynkowanie, malowanie, wymiana
posadzki. Zamontowane zostały również nowe okna,
drzwi wewnętrzne, urządzenia sanitarne oraz grzejniki.

http://www.szydlowiec.pl/


INWESTYCJE I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N Y

22 lutego w miejscowości Wysocko, odbył się odbiór
prac, w ramach których plac zabaw został doposażony
m.in. w huśtawki, przeplotnie, karuzele, ławkę oraz
tablicę edukacyjną Papier – Kamień – Nożyce. Koszt
doposażenia placu zabaw w nowe urządzenia wraz z
montażem wyniósł 15 000 zł i został sfinansowany w
ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wysocko.

Wysocko - plac zabaw

Zbiornik w Świerczku
Dokonanie odbioru prac związanych z zadaniem
„Budowa zbiornika odwadniającego oraz
zagospodarowania jego terenu na działce gminnej nr
144 w miejscowości Świerczek”, odbyło się 17 listopada.
Całkowita kwota zamówienia wyniosła 49 900,00 zł i
została sfinansowana z budżetu gminy Szydłowiec, w
ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

14 listopada 2022 r. odbył się odbiór robót polegających
na budowie altany w miejscowości Łazy. Całkowita
wartość zadania wyniosła 24 391,75 zł, w tym z budżetu
Gminy Szydłowiec, z puli przeznaczonej na fundusz
sołecki Sołectwa Łazy w kwocie  14 391,75 zł , a także
dofinansowanie z „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”  na kwotę
10 000,00 zł.

Nowa altana w Łazach

Remont w Korzycach
4 października odbył się odbiór prac modernizacyjnych
budynku gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości
Korzyce. Zadanie obejmowało: oczyszczenie starej,
drewnianej elewacji budynku świetlicy, uzupełnienie
ubytków z nowej szalówki oraz pomalowanie farbą
zabezpieczającą drewno.
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„Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości
Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do Gminy
Szydłowiec” to zadanie wieloetapowe, które w
większości realizowane jest społecznie przez
mieszkańców sołectwa. W 2022 roku, na budynku
pojawiło się pokrycie dachowe, w środku wykonano
wylewki betonowe, zamontowano drzwi oraz
klimatyzację. W ramach Budżetu Obywatelskiego na
2022 rok, powstał również stelaż pod wiatę.

Ciechostowice budują świetlicę

Remont w Sadku
10 listopada odbył się odbiór prac remontowych w
budynku świetlicy wiejskiej w Sadku. Zakres prac
wykonany w związku z realizacją tego zadania to m.in.
nowa instalacja elektryczna oraz hydrauliczna, kucie
ścian, stolarka, tynkowanie, szpachlowanie, podwieszany
sufit oraz malowanie. Koszt materiałów oraz prac
remontowych świetlicy wyniósł 36.000 zł i został
sfinansowany z budżetu Gminy Szydłowiec w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwa Sadek.

Za nami zadanie "Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec – poprawa
infrastruktury drogowej sołectwa". Prace obejmowały
budowę nowej nawierzchni, odwodnienie korpusu
drogowego oraz wykonanie zjazdów na posesje. Koszt
tej inwestycji wyniósł 525.477,34 zł brutto. Za realizację
odpowiedzialna była firma Budromost Starachowice.
 

Droga w Hucisku

Zmiany w Zastroniu
Kolejny etap zadania „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec” został
zrealizowany jesienią 2022 roku. Na ten cel Gmina
Szydłowiec uzyskała z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie na
kwotę 184.000 zł. W ramach tego etapu, powstała nowa
nawierzchnia asfaltowa.
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W ramach zadania „Poprawa infrastruktury sportowej
poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego
na osiedlu Wschód w Szydłowcu” na miasteczku ruchu
drogowego powstało boisko typu GolBox dla dzieci oraz
plac do street workoutu. Zadanie współfinansowane ze
środków Województwa Mazowieckiego w ramach
programu "Mazowsze dla sportu". Całkowity koszt prac to
311.754,94 zł brutto w tym 75% dofinansowania. 

Boisko i plac na osiedlu wschód

Modernizacja oświetlenia
W ostatnich miesiącach 2022 roku realizowaliśmy również zadanie
polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego. Na terenie miasta,
ponad 800 latarni zamieniło się w ekologiczne, oszczędne
oświetlenie LED. Koszt realizacji zadania to 1.064.422,00 zł brutto, a
jego wykonawcą była firma Pollight z Warszawy. 1 000 0000 zł
dofinansowania Gmina Szydłowiec pozyskała w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

26 września odbyło się oficjalne otwarcie nowego
budynku, w którym mieści się strażnica
Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie. Drugi
etap prac przy budowie nowej remizy rozpoczął
się w 2021 roku i obejmował wybudowanie
dwóch garaży, pomieszczeń technicznych dla
strażaków OSP oraz sali pełniącej funkcję
świetlicy wiejskiej, gdzie mieszkańcy mogą
organizować m.in. spotkania sołeckie. Całkowity
koszt inwestycji, która została zrealizowana z
funduszy Samorządu Województwa
Mazowieckiego, Powiatu Szydłowieckiego oraz
Gminy Szydłowiec to ponad 1,4 mln zł.

Remiza OSP w Majdowie

W październiku została oddana do użytku zadaszona
altana na placu Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Szydłowcu. Jej budowa została sfinansowana z
Budżetu Obywatelskiego. Obiekt posłuży
uczestnikom warsztatów – osobom z
niepełnosprawnościami. Zaadaptowana przestrzeń
pozwoli na realizację różnego rodzaju zajęć
edukacyjnych na świeżym powietrzu oraz spotkań.

Na terenie WTZ



Kino "GÓRNIK" zaprasza!
Od 10 czerwca mieszkańcy mogą korzystać z długo wyczekiwanej
atrakcji, jaką jest kino. W repertuarze "Górnika" zarządzanego przez
Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek każdy znajdzie coś dla siebie.
W kinie przed seansem można nabyć napoje, nachosy oraz
oczywiście popcorn. Bilety zakupić możemy w kasie kina, lub z
wyprzedzeniem na stronie www.Bilety24.pl 

I N F O R M A C J E
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Pracownia Historii Szydłowca w nowej odsłonie
Pracownia Historii Szydłowca powstała w 2017 roku gromadząc zabytki
kultury materialnej związane z przeszłością Szydłowca. W jej tworzeniu
aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Szydłowca przekazując dokumenty,
fotografie i przedmioty zabytkowe, ilustrujące życie codzienne i historię
miasta. Obiekty eksponowane w pracowni pochodzą również z Izby
Pamiątkowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz z
kościoła św. Zygmunta w Szydłowcu. Zgromadzone przedmioty stanowią
niepowtarzalny zbiór artefaktów, określających specyfikę miejsca.
Znajdziecie tu Państwo przedmioty codziennego użytku, narzędzia pracy,
dokumenty urzędowe, przedmioty związane z kultem religijnym. 
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Kinokarta to karta wielokrotnego użytku,
którą możecie doładować za min. 51 zł. 

Zalety posiadania Kinokarty: stała cena biletu niezależnie od dnia oraz wybranej sekcji
na sali oraz 10 lub 20% zniżka na popcorn i… nachosy. Szydłowieckie kino mieści się w

Polecamy KINOKARTĘ

zrewitalizowanym budynku przy ul. Strażackiej 1 (skrzyżowanie z ulicą Kościuszki) i czynne jest  od wtorku 
do niedzieli. Szczegółowe informacje na temat działalności i oferty dostępne na stronie www.kinoszydlowiec.pl

Prezentowane tu artefakty są świadkami historii, zarówno
tych wielkich, jak i cichych, małych. Opowiadają o trudzie i
walce, ale i o zwykłej codzienności. O tolerancji i
różnorodności kulturowej, generującej rozwój miasta, a
także o edukacji. Wszystkie gromadzone „ku pamięci”,
otwierają kolejne karty opowieści dla następnych pokoleń. 
 Przekazane do Pracowni Historii Szydłowca obiekty
pochodzą głównie z XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku. 

Pracownia Historii Szydłowca wraz z opracowaniem nowej odsłony
wystawy stałej zaprasza mieszkańców Szydłowca. Godziny otwarcia
Pracowni: środa – niedziela w godz. 10:00 – 16:00 - szczegółowe
informacje na temat pracowni znajdą Państwo na stronie
www.sckzamek.pl

Jeśli chcieliby Państwo uczestniczyć w poszerzaniu ekspozycji
pracowni, zapraszamy do kontaktu: pracowniahistorii@sckzamek.pl
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https://www.bilety24.pl/kino/organizator/szydlowieckie-centrum-kultury-zamek-1320
https://www.bilety24.pl/kino/organizator/szydlowieckie-centrum-kultury-zamek-1320
http://www.kinoszydlowiec.pl/
http://www.sckzamek.pl/
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Dłuuuga Majówka
Ubiegłoroczna majówka w Szydłowcu rozpoczęła się
wcześniej niż w latach poprzednich, świętowanie zaczęliśmy
już od piątku 29 kwietnia. Na rynku zaparkowały food trucki
w ramach Street Food Festiwal Polska, oferujące przysmaki z
różnych stron świata. Tego dnia odbyła się również pierwsza
edycja imprezy „Rap na zamku”. W sobotę 30 kwietnia
otworzyliśmy oficjalnie Pracownię Malarską Władysława
Aleksandra Maleckiego, który ostatnie dwa lata swojego
życia spędził w Szydłowcu. Na ścianach zawisły reprodukcje
obrazów Maleckiego, dzięki czemu odwiedzający to miejsce
mogą zapoznać się z jego twórczością, a także historią życia.

Jednak głównym smaczkiem naszej majówki,  jak zawsze były
Dni Miasta, czyli Szydłowieckie Zygmunty, które po dwóch
latach powróciły do kalendarza imprez w naszym mieście.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Tradycją
szydłowieckiej majówki od kilku lat jest również Bieg
Zygmuntów. W ubiegłorocznej edycji wystartowało
pięćdziesięciu zawodników. O godzinie 17:00 oficjalnego
otwarcia Szydłowieckich Zygmuntów dokonał Burmistrz 

Następnie zygmuntową sceną zawładnęła muzyka. Jako
pierwsza, koncert dała Miejska Orkiestra Dęta pod batutą
Tomasza Gila, po niej wystąpił rockowy zespół Katoga z
Warszawy oraz reprezentująca Szydłowiec kapela „Krata
Piwa”. Gwiazdą tegorocznych Zygmuntów był zespół Mesajah.

Ubiegłoroczne atrakcje drugiego dnia Zygmuntów zmieniły
swoje oblicze, na Rynku Wielkim odbył się pierwszy
Szydłowiecki Festiwal Retro Rowerów. Mogliśmy podziwiać
mobilną wystawę „Od BICYKLA do REKSIA - 100 lat ROWERU”..

Szydłowca Artur Ludew wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Rafałem
Rajkowskim – samorząd wojewódzki był współorganizatorem tegorocznej edycji Zygmuntów. 2 maja to
również Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który uczciliśmy happeningiem przygotowanym przez
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II.

Tego dnia nie tylko rowery w stylu retro pojawiły się na rynku, ale również
sympatycy współczesnych dwóch kółek przybyli na wspólną paradę
ulicami miasta. Zgromadzeni mogli korzystać z przejażdżek rikszą, ale
również zobaczyć jak porusza się jeżdżąc na bicyklu. Główną rolę grały
rowery, jednak nie zabrakło również miejsca dla strojów z ubiegłych epok.
Drugi dzień naszego świętowania, to również występy zespołu „Fantazja”
oraz zlot motocyklowy, który przyciągnął na rynek nie tylko ekipę „Moto-
Szydłowiec”, ale również wielu sympatyków jednośladów z różnych
zakątków Polski.

KULTURA
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Lato w Szydłowcu obfitowało w wiele wydarzeń
kulturalnych. W dniach od 13 do 18 sierpnia nad
szydłowieckim zalewem po raz pierwszy odbył się zlot
miłośników caravaningu. Na terenie ośrodka
rekreacyjnego zaparkowało blisko 50 camperów.
Miłośnicy caravaningu to wyjątkowa grupa ludzi; bardzo
otwarte i życzliwe środowisko. Mieszkańcy mogli
zobaczyć pojazdy „od środka” oraz porozmawiać z
właścicielami o ich pasji i zamiłowaniu do życia w podróży.
Na zlocie można było poczuć się jak na wakacjach – było
błogie leniuchowanie wśród zieleni, integracja, kąpiel w
zalewie, seans filmowy w kinie "Górnik", zwiedzanie,
zabawa przy muzyce, rozmowy do białego rana. 

S T R O N A  1 0
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Miłośnicy kamperów pokochali Szydłowiec

2 lipca na molo ulokowane zostało mobilne studio Radia Radom,
które prowadziło rozmowy z gośćmi. W audycji udział wzięli:
Burmistrz Szydłowca – Artur Ludew, Zastępca Burmistrza – Aneta
Furmańska, Kierownik Wydziału Kultury i Dziedzictwa SCK-Zamek –
Agnieszka Sobutka-Klepaczewska oraz Kierownik Kina „Górnik” –
Dominika Orman. Tego dnia odbył się także występ zespołu Masters
Team oraz koncert lokalnej kapeli rockowej „Krata Piwa”. Na
szydłowieckim molo zaprezentowali się również podopieczni szkoły
„House Of Dance”, którzy zaprezentowali różne style taneczne.
Podczas festynu nie zabrakło również atrakcji dla dzieci.

Powitanie lata

Turyści zwiedzali również najważniejsze zabytki Szydłowca, Muzeum
Ludowych Instrumentów Muzycznych, Zabytkową Hutę Żelaza w
Chlewiskach oraz kompleks hotelowy Manor House SPA w Pałacu
Odrowążów. 18 sierpnia odbył się pożegnalny przejazd kamperów wokół
ratusza, po którym uczestnicy zlotu udali się na Cafe Jazz Festival 2022 w
Radomiu. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Cafe Jazz
Festiwal, Urząd Miejski w Szydłowcu oraz Szydłowieckie Centrum Kultury –
Zamek.

Wydarzeniu towarzyszyły również Zamkowe Spotkania z Balladą.
W sali kameralnej Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów wystąpili:
Jerzy Filar z przyjaciółmi oraz Krzysztof Daukszewicz. Pojawiła się
piosenka poetycka w najlepszym wydaniu, dźwięki gitary i
niebanalne żarty. W poniedziałek, na dziedzińcu zamkowym
muzyką pełną życia i witalności poruszył chór „Gospel Radom”.
17 sierpnia można było potańczyć na szydłowieckim molo, tym
razem mieszkańcy i goście integrowali się przy folkowych rytmach.



6 sierpnia odbył się I Festiwal Charytatywny im. Damiana
Kozłowskiego w klimatach muzyki elektronicznej, której
wielkim fanem był Damian – uczestnik Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Szydłowcu. Damian Kozłowski był barwną
postacią i mimo swojej niepełnosprawności zawsze starał się
nieść pomoc potrzebującym. Z zamiłowania był DJ-em, a
muzyka była jedną z jego głównych pasji. Cały dochód z
imprezy został przekazany na rzecz Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Szydłowcu.

W drugim dniu festiwalu zagrali laureaci sobotniego konkursu i zespół
Azyl P., w składzie: Dariusz Grudzień, Marcin Grochowalski, Bartek
Jończyk, Maciej Silski. Na jednej scenie z Azylem P. ich największe
przeboje zaśpiewali: Kasia Kowalska, Marek Piekarczyk, Tomasz Organek.
Koncert po raz kolejny poprowadził dziennikarz muzyczny – Marek
Wiernik.

Rockowy zawrót głowy
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23 i 24 lipca to weekend muzycznych wrażeń. 
W pięknej scenerii szydłowieckiego zamku odbył się
Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja
Siewierskiego i 40-lecie zespołu Azyl P. Muzycy upamiętnili
tragicznie zmarłego wokalistę grupy oraz dorobek
artystyczny formacji. W sobotę, 23 lipca prezentowały się
młode rockowe talenty. Do eliminacji zakwalifikowało się
jedenaście zespołów, dziewięć z nich wystąpiło na
zamkowej scenie. Zagrały: I’roc, Katoga, Betun, Mellow
Monday, Flowers of the jungle, Jane Insane, Freak, Fopa,
Krata Piwa. Każda z grup, oprócz własnego repertuaru
zaprezentowała jeden utwór Azylu P.

Tego dnia na scenie pojawił się również Rafał Rajkowski – Wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego, który wspólnie z Burmistrzem Szydłowca
Arturem Ludwem, dziękował mieszkańcom naszej gminy za głosowanie na to
wydarzenie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Festiwal udało się bowiem
zorganizować, dzięki środkom Samorządu Województwa Mazowieckiego. Po
podziękowaniach przyszedł czas na jubileuszowy tort. Było pięknie, towarzyszyła
nam potężna dawka energetycznego rocka, wypełniony po brzegi dziedziniec i
owacje. To był naprawdę znakomity koncert!

I Fesitwal im. Damiana Kozłowskiego

Podczas ubiegłorocznej edycji wydarzenia, które odbyło się w
dniach 7- 9 października, na zamkowej scenie zaprezentowało się
15 teatrów z całej Polski w kategoriach: dzieci, młodzież i dorośli.
Prezentujące się grupy oceniali jurorzy – aktorka Grażyna Kopeć –
absolwentka Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w
Warszawie i członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru oraz
aktor Tomáš Kollárik – absolwent Akademii Sztuk Teatralnych im.
St. Wyspiańskiego w Krakowie.

27. Zamkowe Spotkania Teatralne o Laur „Złotego Gargulca”
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Podobnie, jak w ubiegłych latach było kolorowo,
energetycznie i radośnie. W Parku Radziwiłłowskim przez
kilka godzin trwał Kiermasz Świętojański pn. "Niedziela ze
smakiem", podczas którego odbyły się warsztaty, występy
kapel ludowych, konkursy i zabawy dla dzieci, koncert
Miejskiej Orkiestry Dętej oraz występ gościa specjalnego -
Kapeli "DO OPORÓ" z Pilzna. Zwieńczeniem było widowisko
plenerowe "Kwiat jednej nocy zakwita raz" w wykonaniu
Teatru "u Radziwiłła".

Na przedostatnim piętrze wieży ratuszowej znajduje się
odtworzona ostatnia pracownia malarza Władysława Aleksandra
Maleckiego. Odwiedzając wieżą ratuszową można zobaczyć, jak
być może żył artysta. Pędzle, farby, zdjęcia, listy... i najlepsze:
reprodukcje dzieł sztuki. Można zobaczyć, jak rozmiarowo małe
były arcydzieła i porównać je do innych obrazów. Wejście na
wieżę odbywa się z pracownikiem Informacji Turystycznej.

Śladami Maleckiego

Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa ma w Szydłowcu bardzo długą
historię. Urząd Miejski po dwóch latach lockdownu,
postanowił przywrócić, choć część dawnej atmosfery,
która towarzyszyła temu dniu. Ograniczenia
sanitarne spowodowane pandemią, nie pozwoliły
zorganizować kiermaszu przez dwa lata.
Ku uciesze nie tylko mieszkańców, w 2022 roku
kiermasz odbył się ponownie. Nie zabrakło procesji z
Osiołkiem Palmowym oraz uroczystej sumy. Były
także kolorowe kramy. Odbył się również konkurs
dla dzieci na palmę wielkanocną, zorganizowany przez Parafię Świętego Zygmunta w Szydłowcu,  który
swym patronatem objął Burmistrz Szydłowca. Tego dnia Szydłowiec gościł wycieczki z różnych
zakątków Polski, które przyjechały właśnie po to, by być uczestnikami tego wyjątkowego na skalę kraju
wydarzenia, ponieważ tylko kilka miast w całej Polsce dalej pielęgnuje tę tradycję.
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Od lipca przy deptaku, łączącym zabytkową
część miasta z zalewem, można oglądać nowy
mural, inspirowany twórczością Maleckiego, a
dokładniej jego obrazem "Sejm Bociani". Jest to
kontynuacja działań promujących twórczość
Maleckiego, realizowanych przez Wydział
Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego.
Autorem tego dzieła jest Łukasz Gierlak - Paint
Everest.
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Jadwigą Kopycką - Przewodniczącą
Rady Miejskiej w Szydłowcu

Niedawno została Pani nową przewodniczącą Rady Miejskiej. Jak się Pani czuje w nowej funkcji?Niedawno została Pani nową przewodniczącą Rady Miejskiej. Jak się Pani czuje w nowej funkcji?Niedawno została Pani nową przewodniczącą Rady Miejskiej. Jak się Pani czuje w nowej funkcji?
Niespełna dwa miesiące temu wybrana zostałam przez radnych na przewodniczącą Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Jest to dla mnie wyróżnienie, ale i odpowiedzialność. Obdarzona zostałam dużym zaufaniem, będę więc starała się
wykonywać swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem. Na razie mam poczucie, że przede mną dużo pracy i
nowych wyzwań, które mogą pojawić się w związku z objęciem funkcji przewodniczącej rady. Mam nadzieję, że
moja praca jako radnej i przewodniczącej przyniesie korzyści dla gminy, z których przede wszystkim będą mogli
czerpać jej mieszkańcy.

Jesteśmy już prawie przy końcówce kadencji Rady Miejskiej. Pani doświadczenie w samorządzie jest bardzo duże.Jesteśmy już prawie przy końcówce kadencji Rady Miejskiej. Pani doświadczenie w samorządzie jest bardzo duże.Jesteśmy już prawie przy końcówce kadencji Rady Miejskiej. Pani doświadczenie w samorządzie jest bardzo duże.
Jaka jest według Pani obecna kadencja?Jaka jest według Pani obecna kadencja?Jaka jest według Pani obecna kadencja?
Pracuję w samorządzie już ponad 20 lat. Miałam możliwość doświadczyć tej pracy w różnych obszarach.
Zawodowo pracowałam m.in. jako sekretarz gminy w Jastrzębiu, a także pełnomocnik ds. społecznych i
współpracy z organizacjami pozarządowymi w Szydłowcu, zajmowałam się również  z ramienia gminy dziećmi i
młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie od 2018 roku jestem radną Rady Miejskiej w
Szydłowcu. Jest to moja pierwsza kadencja, pełna wyzwań, wypełniona różnymi, nieprzewidywalnymi i
brzemiennymi w skutkach dla gminy wydarzeniami; mam na myśli głównie skutki finansowe. Wybuch pandemii
koronawirusa covid-19, następnie wojna na Ukrainie, a w jej konsekwencji kryzys gospodarczy dotykający nas
wszystkich. A to przecież nie wszystkie wydarzenia, przysparzające nam wiele problemów, z którymi musimy
mierzyć się na co dzień.

Nie samym samorządem człowiek żyje, jakie są Pani zainteresowania poza działalnością w Radzie Miejskiej?Nie samym samorządem człowiek żyje, jakie są Pani zainteresowania poza działalnością w Radzie Miejskiej?Nie samym samorządem człowiek żyje, jakie są Pani zainteresowania poza działalnością w Radzie Miejskiej?
Od 17 lat jestem członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca, to organizacja pozarządowa działająca w
obszarze kultury, a ta dziedzina jest mi wyjątkowo bliska. Bardzo lubię nasze spotkania i wszystkie zadania, których
podejmujemy się w ramach tej działalności, m.in. organizujemy coroczne kwesty na ratowanie cmentarnych
zabytków. Jesteśmy jedynym stowarzyszeniem, które za całość zabranych środków, od wielu lat, odnawia
zabytkowe nagrobki na naszym cmentarzu..

Jakie największa wyzwania widzi Pani przed radnymi do końca trwającej kadencji?Jakie największa wyzwania widzi Pani przed radnymi do końca trwającej kadencji?Jakie największa wyzwania widzi Pani przed radnymi do końca trwającej kadencji?
Do końca kadencji rady zostało już niewiele czasu. Tak naprawdę to tylko jeden pełny rok budżetowy 2023, czyli
ten, który właśnie rozpoczęliśmy. Na ostatniej grudniowej sesji uchwaliliśmy budżet. i choć zawiera on ponad  18
mln przeznaczonych na inwestycje w gminie, to oczekiwania są zawsze dużo większe od możliwości. Jestem
mieszkanką Szydłowca od ponad 40 lat i zapewniam wszystkich o swoim przywiązaniu do tego miasta.
Chciałabym, żeby to miasto rozkwitało, a przede wszystkim rozwijało się i mogło zapewnić miejsca pracy tym
wszystkim mieszkańcom, którzy tego potrzebują. Wierzę, że decyzje podejmowane przez nas jako radnych, choć
czasem trudne, a często mało popularne, to jednak koniecznie trzeba mieć odwagę cywilną i takie decyzje
podejmować.

I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N Y

S T R O N A  1 3

Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Szydłowiec chciałabym życzyć, żeby dobrze im żyło się w naszej małej
Ojczyźnie, w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa, by zawsze utożsamiali się z tym miejscem i byli z niego dumni.
Życzę również, by wszyscy mieli poczucie i przekonanie, że Gmina Szydłowiec jako jednostka samorządu
terytorialnego, poprzez wybranych w sposób demokratyczny reprezentantów jak najlepiej wykonuje powierzone
jej zadania.

Korzystając z okazji, co chciałaby Pani przekazać w imieniu własnym wszystkim mieszkańcom gminy?Korzystając z okazji, co chciałaby Pani przekazać w imieniu własnym wszystkim mieszkańcom gminy?Korzystając z okazji, co chciałaby Pani przekazać w imieniu własnym wszystkim mieszkańcom gminy?
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Grzegorzem Gąską
 - sołtysem Wysocka

I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N Y

Panie Grzegorzu, na początek prosimy opowiedzieć kilka słów o sobie naszym czytelnikom, aby mogli Pana lepiejPanie Grzegorzu, na początek prosimy opowiedzieć kilka słów o sobie naszym czytelnikom, aby mogli Pana lepiejPanie Grzegorzu, na początek prosimy opowiedzieć kilka słów o sobie naszym czytelnikom, aby mogli Pana lepiej
poznać.poznać.poznać.

Jaka była Pana motywacja do starania się o tytuł „gospodarza wsi”? Kiedy narodził się pomysł naJaka była Pana motywacja do starania się o tytuł „gospodarza wsi”? Kiedy narodził się pomysł naJaka była Pana motywacja do starania się o tytuł „gospodarza wsi”? Kiedy narodził się pomysł na
kandydowanie na tę funkcję?kandydowanie na tę funkcję?kandydowanie na tę funkcję?

Wielu mieszkańców sołectwa namawiało mnie, abym został sołtysem, więc gdy nadarzyła się okazja i odbywały
się wybory uzupełniające z powodu rezygnacji mojego poprzednika. Wystartowałem w tych wyborach i
zyskałem duże poparcie mieszkańców, co bardzo mnie ucieszyło.

Z jakimi sprawami zwracają się do sołtysa mieszkańcy? Czy to zajęcie bardzo absorbujące czasowo i czy dajeZ jakimi sprawami zwracają się do sołtysa mieszkańcy? Czy to zajęcie bardzo absorbujące czasowo i czy dajeZ jakimi sprawami zwracają się do sołtysa mieszkańcy? Czy to zajęcie bardzo absorbujące czasowo i czy daje
satysfakcję?satysfakcję?satysfakcję?

Na początku mojej kadencji pierwszym pytaniem od mieszkańców było podłączenie internetu
światłowodowego, czy jest to możliwie, aby w naszej wiosce, mógł on się pojawić. Ta inwestycja została już
zrealizowana ze środków unijnych. Myślę, że mieszkańcy są zadowoleni. Doposażyliśmy, także istniejący już plac
zabaw, znajdujący się na placu szkolnym ze środków budżetu gminy Szydłowiec w ramach funduszu sołeckiego.
Funkcja sołtysa wymaga czasu i poświęcenia z mojej strony tym bardziej, że prowadząc swoją działalność tego
czasu mam niewiele. Satysfakcja jest jednak naprawdę duża, w szczególności, gdy zaplanowane zadania są w
pełni zrealizowane.

Wysocko jest jedną z najmniejszych wsi w naszej gminie, z jakimi problemami aktualnie boryka się sołectwo?Wysocko jest jedną z najmniejszych wsi w naszej gminie, z jakimi problemami aktualnie boryka się sołectwo?Wysocko jest jedną z najmniejszych wsi w naszej gminie, z jakimi problemami aktualnie boryka się sołectwo?

Jednym z problemów, z którymi borykaliśmy się do tej pory była świetlica wiejska, której dotychczas nie
mieliśmy. Ten problem został już rozwiązany, dzięki pomocy Pana Burmistrza Artura Ludwa, za co w imieniu
naszego sołectwa dziękujemy. Planujemy w tym roku jej modernizację z pieniędzy w ramach funduszu
sołeckiego.

Jakie są Pana plany na przyszłość? Co przydałoby się mieszkańcom Wysocka?Jakie są Pana plany na przyszłość? Co przydałoby się mieszkańcom Wysocka?Jakie są Pana plany na przyszłość? Co przydałoby się mieszkańcom Wysocka?

W planach na przyszłość jest chodnik w naszej wiosce. Przez nasze sołectwo przebiega droga powiatowa, na
której jest spory ruch. Myślę, że ten chodnik poprawiłby bezpieczeństwo na naszej drodze, które przecież jest tak
ważne dla mieszkańców sołectwa.

Jestem mieszkańcem sołectwa Wysocko w gminie Szydłowiec. Jestem sołtysem powyższej wsi niecałe dwa lata.
Na co dzień prowadzę własną działalność gospodarczą, która zajmuje się produkcją ogrodzeń oraz metalowych
balustrad.

Czy może nam Pan opowiedzieć o Waszym Kole Gospodyń Wiejskich „Wysocka Ekipa”, które tak prężnie działaCzy może nam Pan opowiedzieć o Waszym Kole Gospodyń Wiejskich „Wysocka Ekipa”, które tak prężnie działaCzy może nam Pan opowiedzieć o Waszym Kole Gospodyń Wiejskich „Wysocka Ekipa”, które tak prężnie działa
na terenie gminy Szydłowiec, a z którym Pan jako sołtys współpracuje?na terenie gminy Szydłowiec, a z którym Pan jako sołtys współpracuje?na terenie gminy Szydłowiec, a z którym Pan jako sołtys współpracuje?

Koło Gospodyń Wiejskich „Wysocka Ekipa” powstało niedługo po, tym jak zostałem gospodarzem wsi. Dostaliśmy
propozycję utworzenia takiego koła, zwołaliśmy zebranie, na którym do koła zapisało się dużo chętnych osób. Po
ukończeniu wszystkich formalności i założeniu koła, dostaliśmy wsparcie finansowe z Mazowsza i ARiMR, dzięki
którym zakupiliśmy potrzebne rzeczy do funkcjonowania KGW w Wysocku.
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INFORMACJE

energetycznej całego miejskiego systemu ciepłowniczego. Prace, które rozpoczęły się w lutym 2022 roku
przebiegają, mimo ciężkiego okresu w gospodarce, wysokiej inflacji i wojny tuż za naszą wschodnią granicą, bez
opóźnień. Trwają ostatnie procesy i próby odbiorowe. Jednostka wytwarzać będą energię cieplną na potrzeby
systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu. Energia elektryczna będzie zużywana na
potrzeby własne, a jej nadmiar będzie sprzedawany do krajowej sieci energetycznej. Modernizacja jest możliwa
dzięki funduszom europejskim, których wartość dotacji wynosi 2 147 757 zł, zaś pełny koszt modernizacji to 6 619
860 zł.

I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N Y

Trwa modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu.
Po jej zakończeniu mieszkańcy zyskają nie tylko
nowoczesną Elektrociepłownię. Zastosowane
rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały
negatywne oddziaływanie na środowisko.
Inwestycja podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy to
modernizacja systemu ciepłowniczego budowę
instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem ziemnym.
Produkcja energii cieplnej będzie oparta o spalanie
miału węglowego w istniejących kotłach oraz gazu
ziemnego w agregacie kogeneracyjnym. Budowa
instalacji wysokosprawnej kogeneracji przyczyni się
do zapewnienia niższego poziomu emisji
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do
powietrza oraz istotnego polepszenia efektywności

Modernizacja Ciepłowni Miejskiej

Drugi etap modernizacji szydłowieckiej sieci ciepłowniczej to jej rozbudowa poprzez wybudowanie kolejnego
agregatu kogeneracyjnego o podobnej mocy jak istniejący oraz dodatkowych instalacji współpracujących z
agregatem – absorpcyjną gazową pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Efekt ekologiczny projektu ma być
bardzo wymierny: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6 250,44 ton w ciągu roku, zredukowanie zużycia
energii pierwotnej rocznie o 14 552,72 GJ, a także wytworzenie w skojarzeniu, czyli w warunkach wysokosprawnej
kogeneracji – energii elektrycznej (10 105 MWh/rok) i energii cieplnej (43 111 GJ/rok). Ta część modernizacji
Ciepłowni Miejskiej jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Wartość projektu to ponad 9 milionów zł, z czego 49% to dotacja z NFOŚiGW a pozostałą część stanowi
nisko oprocentowana pożyczka.

Obowiązująca stawka opłaty za ciepło (zł/GJ) i opłaty miesięcznej za moc zamówioną (zł/MW) w wybranych miejscowościach województwa mazowieckiego
i województwa świętokrzyskiego. Ceny nie zawierają podatku VAT. Stan na dzień 31 stycznia 2023 roku. Źródło danych: Urząd Regulacji Energetyki.
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Bez tych inicjatyw, mieszkańców Szydłowca czekałyby trwałe wzrosty cen ciepła. Dzisiaj mieszkańcy Szydłowca
za ciepło systemowe dostarczane przez Ciepłownię płacą prawdopodobnie najniższe stawki w kraju.
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Głównym przedmiotem działalności spółki "Wodociągi i
Kanalizacja" Sp. z o. o. w Szydłowcu jest świadczenie
usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków oraz oczyszczania
ścieków. Spółka jest przedsiębiorstwem realizującym
podstawowe zadanie Gminy Szydłowiec w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Przedmiotem działalności
Spółki jest szeroko pojęta gospodarka wodno –
ściekowa, a w szczególności: pobór, uzdatnianie i
dostarczanie wody odbiorcom, odbiór i oczyszczanie
ścieków komunalnych oraz inna działalność zgodna z
zezwoleniem Burmistrza Szydłowca. Potrzeby rynku
 wskazują dla spółki konieczność podejmowania działań
na rzecz poszukiwań alternatywnych źródeł zysku.

Dlatego spółka od kilku lat skierowała się z działalnością w nowe obszary aktywności, w których do tej pory
nie była obecna, mianowicie w sektor usług dla mieszkańców Gminy Szydłowiec w zakresie budowy
nowych przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nastąpiła popularyzacja usług w zakresie usług
udrażniania kanalizacji (przykanalików) u odbiorców prywatnych oraz odbioru ścieków z miejsc
nieskanalizowanych. Podjęte zostały również inne działania gospodarcze w zakresie gospodarki odpadami.
Od roku 2020 realizowany jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w Gminie Szydłowiec. Dodatkowo spółka obsługuje inne podmioty
gospodarcze. Usuwane są na bieżąco awarie w sieci wodociągowej, w sieci sanitarnej oraz sieci kanalizacji
deszczowej. Ponadto na zlecenie Gminy Szydłowiec oraz innych podmiotów wykonuje prace budowy sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, żeby móc
sprostać wymogom jakościowym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i
oczyszczania ścieków oraz aby pośrednio obniżać koszty funkcjonowania, wykonuje stały, coroczny
program inwestycyjno-remontowy w posiadanej infrastrukturze.
W roku 2022 spółka wykonała dodatkowo zlecone prace inwestycyjne,  takie jak: budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w Woli Korzeniowej, rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika i ul.
Szydłowieckiego, budowa sieci wodociągowej w dzielnicy przemysłowej, budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Polanki, budowa zbiornika wodnego w miejscowości Świerczek; budowa chodników na
cmentarzu komunalnym w Szydłowcu.

I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N Y
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Wodociągi informują

Zgodnie z decyzją i zatwierdzoną w 2020r. przez PGW Wody Polskie taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłowiec na okres 3 lat, dla spółki zostały
ustalone ceny, które w obecnej sytuacji gospodarczej są najniższe w naszym regionie.
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W ramach realizacji zadania pn. „Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup pojazdu
dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Szydłowiec” w ramach obszaru D
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” Gmina Szydłowiec zakupiła nowy autobus marki
IVECO. Pojazd wyposażony jest w 22+1 miejsc siedzących i jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Całkowita wartość zakupu to 315 000 zł brutto, środki pozyskane z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 189 000 zł, wkład własny gminy 126 000 zł.
Gmina Szydłowiec zakupiła również nowy autobus, który zastąpił wysłużony już pojazd pełniący funkcję
autobusu szkolnego. Zakup nowego środka transportu zapewnił przede wszystkim poprawę
bezpieczeństwa oraz komfortu uczniom korzystającym z dojazdów do szkół. Koszt zakupu autobusu to
kwota 100 000 zł i został on zrealizowany ze środków budżetowych Gminy Szydłowiec. 

I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N Y

NOWE POJAZDY GMINNE
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Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym Gmina
Szydłowiec utworzyła  w styczniu Klub Senior+, oferując
tym samym miejsce, gdzie można ciekawie i aktywnie
spędzić czas w gronie przyjaznych osób.
Zgromadzonych powitali Krzysztof Kisiel - dyrektor
MOPSu w Szydłowcu i Sylwia Sokołowska, która
sprawuje bezpośrednią opiekę nad nowo utworzoną
jednostką. Przez cały 2022 rok, szydłowieccy seniorzy
wykazywali się aktywnością i wiele wskazuje na to, że
społeczność klubu będzie się stale poszerzać.

Klub Seniora - czas start!

Wsparcie dla OSP
W grudniu jednostki OSP z Gminy Szydłowiec otrzymały
kolejne elementy wyposażenia. Sprzęt został przekazany
w ramach pomocy finansowej, w formie dotacji celowej
udzielonej naszej gminie przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego w ramach zadania OSP – 2022.
Jednostkami, które otrzymały specjalistyczny sprzęt
strażacki, były m.in.: OSP Szydłowiec, OSP Jankowice, OSP
Wola Korzeniowa, OSP Majdów oraz OSP Wysoka.
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Od kilku miesięcy w szydłowieckim zamku działa
lokal gastronomiczny „Fosa Cafe”. Ożywienie tego
miejsca i dostosowanie go do oczekiwań
mieszkańców oraz odwiedzających Szydłowiec
gości, wymagało zaangażowania wielu osób. Tu
trzeba zaznaczyć, że kawiarnię prowadzi
przedsiębiorstwo ekonomii społecznej - Spółdzielnia
Socjalna “Kuźnia Idei społecznych Szydłowiec”. Jest
to spółdzielnia socjalna osób prawnych, utworzona
przez Gminę Szydłowiec oraz Stowarzyszenie
“Przyjazny Szydłowiec” z siedzibą w Szydłowcu. 

I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N Y

FOSA CAFE 

Pomysł utworzenia  spółdzielni socjalnej pojawił się jeszcze w 2019 roku, w ramach spotkań Partnerstwa
na Rzecz wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie powiatu szydłowieckiego. Przygotowania, zarówno
formalne jak i merytoryczne, do utworzenia spółdzielni socjalnej trwały około roku. W grudniu 2021 roku
spółdzielnia uzyskała wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podpisanie umowy dotacyjnej w ramach
projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim - IWES 3” odbyło się w
maju 2022 r. Od tego momentu trwały przygotowania do rozpoczęcia działalności, w tym nabór
pracowników na dotowane stanowiska pracy. Obecnie bieżącą działalnością szydłowieckiej Spółdzielni
Socjalnej “Kuźnia Idei społecznych Szydłowiec” kieruje dwuosobowy Zarząd. Ponadto w ramach
świadczonych usług Spółdzielnia zatrudnia 5 osób z grupy defaworyzowanych / zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Szydłowiecka
Ekonomia Społeczna-

IV Kadencja MRM przed nami
28 listopada odbyła się uroczysta gala
inaugurująca IV kadencję Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Szydłowcu. Uroczystość poprzedziły
wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej, które
odbyły się 23 listopada w szkołach na terenie
gminy. Uczniowie wybrali swoich przedstawicieli,
którzy zasiądą w IV kadencji MRM. Podczas
uroczystości, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew
wręczył akty powołania nowo wybranym radnym i
pogratulował chęci czynnego działania w życiu
miasta i gminy. Podziękował także odchodzącej

Młodzieżowej Radzie Miejskiej za działalność w samorządzie. Kilka słów do zebranych skierowała również
Wiktoria Nowocień, przewodnicząca ustępującej Rady Młodzieżowej, która niestety nie mogła być tego
dnia osobiście na gali. Podczas gali, swoje prelekcje eksperckie wygłosili Katarzyna Cukierska - liderka,
wizjonerka, trenerka rozwoju osobistego, dyrektor Szkoły z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu
Świętokrzyskim, prezes Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych oraz Jacek
Gralczyk - trener, wykładowca akademicki, ekspert w dziedzinie szeroko pojętej animacji i pedagogiki
społecznej. Wydarzeniu towarzyszył również koncert w wykonaniu Fundacji MUZYCZNI. Nowo
wybranym radnym życzymy wielu sukcesów i motywacji do działania na rzecz młodego pokolenia.
Zadanie pn. Młodzieżowa Rada 4.0 współfinansowane ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
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Ponadto wprowadzane przepisy często wymagały doprecyzowania, co stanowiło dodatkową trudność dla
pracowników realizujących zapisy poszczególnych ustaw. Część realizowanych ustaw określała kryteria
dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku, tak jak miało to miejsce przy dodatku osłonowym czy
dodatku elektrycznym. Różniła ich też wysokość świadczeń oraz okresy przyjmowania i realizacji
poszczególnych dodatków. Jednak wspólnym mianownikiem wszystkich przyjętych aktów prawnych było
zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W 2022 roku Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu przyjął: 2999 wniosków o dodatek osłonowy, 3441 wniosków o
dodatek węglowy, 428 wniosków dot. dodatku dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania
niektórych źródeł ciepła, 13 wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Szczegółowe dane zostaną
przedstawione w sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu za
2022 rok.

INFORMACJE

W 2022 roku samorządy zostały zobligowane do realizacji
dodatkowych zadań zleconych. Były to ustawy: o dodatku
osłonowym, o dodatku węglowym, ustawa o dodatku dla
gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania
niektórych źródeł ciepła czy ustawa o szczególnych
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii
elektrycznej w 2023 roku wprowadzająca dodatek
elektryczny. Realizacją ww. ustaw zajmował się głównie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu. Należy
nadmienić, że przepisy te były uchwalane celem
zrównoważenia wysokich kosztów gospodarstw
domowych związanych z ogrzewaniem czy wysokimi
kosztami energii elektrycznej, gazu.

I N F O R M A C J E
Z  M I A S T A  I  G M I N Y

MOPS INFORMUJE
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Gmina Szydłowiec we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Szydłowcu oraz Ciepłownią Miejską Sp. z
o.o. w Szydłowcu w dniu 14 listopada 2022 roku rozpoczęła
przyjmowanie wniosków na zakup preferencyjny paliwa
stałego dla gospodarstw domowych. Natomiast sprzedaż
węgla na pierwszy okres grzewczy (trwający do 31 grudnia
2022 roku) rozpoczęto w dniu 1 grudnia 2022 roku. Zgodnie ze
wskazaniem Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) 

SPRZEDAŻ WĘGLA

Gmina Szydłowiec w zakresie zakupu węgla obsługiwana jest przez Polską Grupę Górniczą S.A. w
Katowicach (PGG S.A). Złożona przez Spółkę oferta gwarantowała Gminie do końca roku sprzedaż węgla w
ilości 1026 ton, z czego 594 tony to orzech, 108 ton ekogroszek natomiast 324 tony to groszek. Niestety nie
zaspokoiło to w pełni zgłoszonych przez Gminę potrzeb zarówno, jeżeli chodzi o ilość, jak i rodzaj
asortymentu. Do końca grudnia zostało przyjętych 913 wniosków (obejmujących dwa okresy zakupu
preferencyjnego paliwa stałego tj. do końca grudnia 2022 roku oraz od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku).
Certyfikaty oraz świadectwa jakości paliwa stałego otrzymanego przez Gminę od podmiotu sprzedającego
paliwo stałe, zostało opublikowane na stronie internetowej gminy i w BIP-ie, bip.szydlowiec.pl. Sprzedaż
węgla na drugi okres grzewczy tj. od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. rozpoczął się z początkiem 2023
roku. 

https://bip.szydlowiec.pl/10039/Zakup_wegla/
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Świniów - Wysoka
W listopadzie 2022 roku została podpisana umowa
dotycząca inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr
400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr
4022W Łaziska-Zdziechów-Szydłowiec, do granicy
miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów,
gmina Szydłowiec.” W podpisaniu umowy udział
wzięli Wicemarszałek Rafał Rajkowski, zastępca
dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Mazowieckiego Urzędu
Marszałkowskiego – Kazimierz Porębski, Burmistrz
Szydłowca Artur Ludew, Skarbnik Gminy Szydłowiec 
Iwona Czarnota. W ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 samorząd
Mazowsza przeznaczy na to zadanie 1 203 068 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. 
 Program ten pozwala tylko na pozyskiwanie środków wykorzystanych na obszarach wiejskich. Realizacja
inwestycji przyczyni się do zwiększenia jakości infrastruktury drogowej w miejscowości Świniów, co w
sposób bezpośredni poprawi dostępność komunikacyjną.

Wizyta Wiceministra 
5 grudnia Burmistrz Szydłowca Artur Ludew gościł
Wiceministra Finansów Sebastiana Skuzę. Rozmawiano o
aktualnej sytuacji finansowej gminy Szydłowiec oraz o
wyzwaniach budżetowych na 2023 rok. Jeszcze raz
dziękujemy panu Wiceministrowi, za okazaną pomoc i za
to, że w natłoku obowiązków znalazł czas i zawitał do
swojego, rodzinnego miasta.

Aplikacja turystyczna
Gmina Szydłowiec posiada własną aplikację mobilną. Mając na uwadze stale
rosnący ruch turystyczny oraz wzrost zainteresowania Szydłowcem,
postanowiliśmy uruchomić aplikację, która ułatwi odwiedzającym zwiedzanie
naszego miasta i najbliższych okolic. Znalazły się w niej informacje na temat
najważniejszych punktów na mapie Szydłowca, trasy rowerowe, zakładka
"natura", a także różne ciekawostki. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach zadania
publicznego turystyka i krajoznawstwo - Zadanie nr 1 – Szlaki turystyczne.
Aplikacje jest bezpłatna, dostępna zarówno na urządzeniach z systemem
android jak, i iOS.
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https://www.facebook.com/artur.ludew?__cft__[0]=AZVkamE18eYQqaWzna0mDVBuAe8ls8otjTPryVWyVXfT7NEzJmpWeObWxsA81TQPR4Lc_FpH5hXqAG6RLgVnsO6pva1N9-EHgmbJi6bICH3H47-PyM1OybDVhuIdk-fzVnc&__tn__=-]K*F
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Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej
na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy
prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej
Rodziny". Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy
pełnoletni jej członek.

Bez względu na miasto, w jakim wydana jest Ogólnopolska Karta Seniora, jest ona honorowana na terenie
całego kraju. Wyrobienie Karty Seniora jest bardzo łatwe i wymaga jedynie wypełnienia krótkiego formularza.
Formularz zgłoszeniowy dla uczestników Programu Ogólnopolska Karta Seniora można otrzymać i złożyć w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami
telefonów: (48) 617 64 84, (48) 617 18 12 lub e-mailem: mopsszydlowiec@ats.pl

Karta wydawana jest bezpłatnie i "od ręki" osobom zamieszkałym w Gminie Szydłowiec. Wypełniony wniosek
należy dostarczyć do kancelarii Urzędu Miejskiego, pl. Rynek Wielki 1. Informacje na temat programu można
uzyskać w pokoju numer 11 Urzędu Miejskiego oraz pod numerem telefonu 48 617 86 30.

mailto:mopsszydlowiec@ats.pl
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W 2022 roku Szydłowiec był obecny na kilku
znaczących imprezach turystycznych na terenie
całego kraju.
W dniach 7-8 maja reprezentacja Szydłowca
przebywała na Festiwalu Podróży i Czasu Wolnego
organizowanym na Wałach Chrobrego w Szczecinie.
Piknik Nad Odrą to jedno z największych wydarzeń
plenerowych na zachodnim pomorzu. Na ten wyjazd
połączyliśmy siły z Lokalną Organizacją Turystyczną
Ziemi Radomskiej i Miastem Radom tworząc
wspólne stoisko, na którym wszyscy odwiedzający
Szczecin mogli zapoznać się z ofertą wycieczkową
i produktami regionalnymi ziemi radomskiej.

30 lipca uczestniczyliśmy  w Mazopikniku organizowanym
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, który odbył się
w Iłży, przy Zamku Biskupów Krakowskich. Na stoisku
wspólnie z Wydziałem Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego
wystawiło się Koło Gospodyń Wiejskich z Wysocka ze swoimi
smacznymi wyrobami. Mazopikniki to cykl imprez
plenerowych, odbywających się w różnych miastach
Województwa Mazowieckiego.

SZYDŁOWIEC ON TOUR

W czerwcu byliśmy obecni na Targach Turystyki Weekendowej - Atrakcje
Regionów w Chorzowie. Kolejny raz wspólnie z Lokalną Organizacją
Turystyczną Ziemi Radomskiej i Miastem Radom, promowaliśmy oraz
zachęcaliśmy do odwiedzenia naszego regionu. Wyjazd był nie tylko okazją
do promocji naszego miasta, ale także możliwością zaczerpnięcia inspiracji
oraz wymiany doświadczeń z innymi regionami Polski.
Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcić do wycieczki na południe
Mazowsza, a przede wszystkim, do naszego miasteczka!

24 września reprezentacja Gminy Szydłowiec brała udział w Radomskim Festiwalu
Podróży Małych. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej zamieniła
patio kamienicy Deskurów w centrum podróżniczych inspiracji. Były spotkania z
podróżnikami i blogerami turystycznymi, konkursy z nagrodami, punkt animacji
dla dzieci, ścianka wspinaczkowa i wiele innych. O tym, że warto podróżować,
przekonywali pasjonaci podróży. Stoisko Wydziału Informacji i Promocji Urzędu
Miejskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem.

W listopadzie reprezentacja Szydłowca wspólnie
z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną
i Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Radosmkiej
przebywała na targach TT Warsaw w Nadarzynie.

Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show to jedno
z najważniejszych wydarzeń targowych branży turystycznej w Polsce.
Do udziału w wydarzeniu zaproszono touroperatorów oraz kontrahentów
z całego świata.
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https://www.facebook.com/Atrakcje.Regionow/?__cft__%5B0%5D=AZWKV8dWXid2qpthqLY2hc082tIkGLXNbBZh_t8adW52YGHciLl-QJAGiIigbQbNfH_h7tdmEawoZnF3k7d1TJ8NcgPIhV6acu0gIWT-Q-KrxAWwNA9tmJgxeZSTEmtjl0334EIrnbkcbN5DLtImFzZl_HLFB-OyrCJhdcGNOYqsq-WT31sHNz02gR1mV0AyCaZAwDdmCPyXOTCNR7nmcRckGKp9Ia8iFn-ZlpWSwVqN3rIGVlo3H73qHJfeH5quOgI&__tn__=kK-R
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Właściciel firmy Johannes Rump przybliżył
zgromadzonym w kilku słowach historię firmy.
Mówił również o tym, że cieszy się z ulokowania
zakładu właśnie w Szydłowcu i wie, że była to
słuszna decyzja, podjęta po długich
poszukiwaniach odpowiedniego miejsca.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew przekazał na
jego ręce gratulacje i podziękowania, deklarując
dalszą współpracę ze strony samorządu Gminy
Szydłowiec.

Gmina Szydłowiec sukcesywnie od 2017 roku realizuje proces scalania gruntów w dzielnicy przemysłowej.
Postępowanie scaleniowe, którego Gmina Szydłowiec była współinicjatorem obejmowało obszar 51,9683
ha gruntów zlokalizowanych przy ul. Leśnej, które w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego przeznaczone są na tereny usługowe i przemysłowe. Przed postępowaniem scaleniowym
na tym terenie wydzielonych było 227 działek ewidencyjnych, z czego wiele nie posiadało dostępu do
drogi publicznej. W wielu przypadkach poszczególni właściciele posiadali grunty rozdrobnione i
rozlokowane w różnych miejscach tego obszaru,

KOLEJNE GRUNTY SCALONE

I N F O R M A C J E
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18 maja odbyło się oficjalne otwarcie szydłowieckiego
oddziału firmy Oventrop przy ul. Leśnej. Oventrop to
rodzinna firma obecna na rynku od 170 lat. Należy do
ścisłej czołówki europejskich producentów armatury,
regulatorów i systemów do domowej techniki
instalacyjnej. Ich produkty dostępne są w większości
krajów na świecie. Podczas oficjalnego otwarcia
mogliśmy zobaczyć, jak działa zakład i jak wyglądają
hale produkcyjne. Nie zabrakło symbolicznego
przecięcia wstęgi, posadzenia pamiątkowego drzewa
oraz poświęcenia i pobłogosławienia terenu firmy.

OTWARCIE FIRMY OVENTROP

PRZEMYSŁ

a znaczna część nieruchomości nie
posiadała potencjału inwestycyjnego.
Po postępowaniu scaleniowym na
tym obszarze wyodrębniono 47
działek ewidencyjnych z czego
wszystkie posiadają dostęp do drogi
publicznej i nieporównywalnie
większy potencjał inwestycyjny.
Dzięki scaleniu z gruntów gminnych
powstały dwa kompleksy działek
inwestycyjnych o pow. 6,7 ha i 2,8 ha
należące do naszego samorządu.

ORIENTACYJNA MAPA
TERENÓW SCALONYCH

Grunty nalężące do Gminy Szydłowiec

Grunty prywatne ( 1 właściciel )

Grunty prywatne  ( kilku właścicieli )

Grunty prywatne ( 1 właściciel )
wykupione pod inwestycję
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UZBROJENIE DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ

PRZEMYSŁ

Dzięki dotacji w kwocie 1 380 900, 95 złotych pozyskanej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa
mazowieckiego” Gmina Szydłowiec zrealizowała zadanie "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy
przemysłowej S2 w Szydłowcu – sektory 8.P i 9.P"

W Szydłowieckiej Dzielnicy Przemysłowej zostało
wybudowane przedłużenie ulicy Leśnej wraz z
chodnikami i zjazdami. Kompleksowo została
wykonana również cała infrastruktura kanalizacyjna
i wodociągowa. Dzięki realizacji tej inwestycji tereny
inwestycyjne Gminy Szydłowiec stały się jeszcze
bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców chcących
ulokować swoje zakłady w naszym mieście. Jak
przeczytają Państwo w informacji poniżej, kolejne
firmy są już na etapie załatwiania formalności pod
budową swoich siedzib w dzielnicy przemysłowej.
Na naszych terenach inwestycyjnych funkcjonują
już takie firmy jak Oventropp, Kam-Rol, Best Bools
oraz Agro Partner.

NOWI INWESTORZY
Z satysfakcją informujemy, że działania w
Szydłowieckiej Dzielnicy Przemysłowej przynoszą
kolejne efekty. Możemy poinformować, że kolejne
dwie firmy są już na etapie załatwiania formalności i
na terenie strefy przemysłowej pojawią się dwa nowe
zakłady. Jednym z nich będzie oddział firmy Konrem
z Jastrzębia, który powstanie przy ul. Leśnej. Druga
firma to indywidualna działalność gospodarcza z
branży obróbki skrawaniem przy ul. Pięknej.
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Kolejną planowaną inwestycją przy
szydłowieckim zalewie  jest wodny plac
zabaw, który ma powstać w okolicy plaży i
pomostu. Będzie to kolejna atrakcja, która w
głównej mierze przypadnie do gustu
najmłodszym. Prócz głównego stanowiska
pojawią się również dodatkowe urządzenia.
Kontynuacja prac w tym miejscu z
pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju
ośrodka rekreacyjnego przy ulicy
Folwarcznej. Obecnie trwa przygotowanie
dokumentacji technicznej, a realizacja
zadania zaplanowana jest na 2024 rok.

Kolejne zmiany na terenie szydłowieckiego zalewu
Gmina Szydłowiec szykuje kolejne inwestycje przy
szydłowieckim zalewie. Jedną z nich jest budowa
budynku socjalnego z zapleczem sanitarnym oraz
utworzenie pola dla kamperów. Budynek, w którym
znajdą się toalety oraz pomieszczenia techniczne
będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Miejsce, w którym będą mogli
zatrzymać się miłośnicy caravaningu będzie
wyposażone w niezbędną infrastrukturę, taką jak
stanowisko z prądem, woda bieżącą oraz zrzut
nieczystości. Zadanie planowane jest na czerwiec
2023 roku.

Zagospodarowany zostanie również
teren przy kamieniołomie "Podkowiński".
Planowana inwestycja obejmuje
utworzenie alejek, montaż oświetlenia i
monitoringu na terenie całego obiektu
oraz zagospodarowanie przestrzeni
elementami małej architektury. Nad taflą
wody zaplanowana została tyrolka oraz
via ferrata, a na wzgórzu pojawią się
altany grillowe i podesty widokowe. Przy
kompleksie powstanie ścieżka
edukacyjna, miejsca wypoczynkowe oraz
budynek pełniący funkcję m.in. "Izby
pamięci Piaskowca Szydłowieckiego".

Powyższe inwestycje na terenie zalewu oraz przy kamieniołomie będą realizowane w ramach zadania
"Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad zalewem w
Szydłowcu", na które pozyskano 60% dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
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Budowa przedszkola "Tęczowego Misia".
Jedną z najważniejszych inwestycji w Gminie
Szydłowiec będzie wyczekiwana Budowa
Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul.
Wschodniej 7 w formule „zaprojektuj i wybuduj".
Zadanie to będzie kosztowało 7.097 100,00 zł.
Na ten cel samorząd Szydłowca skutecznie
pozyskał dofinansowanie z Programu
Rządowego Fundusz Polski Ład - Program
Inwestycji Strategicznych w kwocie: 4.165.000,00
zł. Środki własne gminy to 2.932.100,00 zł. 

Termomodernizacja "Małych Okdrywców" 
Zmiany szykują się również przy budynku
Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali
Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w
Szydłowcu. W ramach zadania polegającego na
termomodernizacji obiektu, wykonane zostaną
m.in.: instalacja fotowoltaiczna, ocieplenie
elewacji, remont dachu, wymiana okien i drzwi.
Wykonane zostaną również izolacje, remonty
kominów oraz prace związane z budową węzła
cieplnego. Gmina Szydłowiec pozyskała na ten cel
środki w kwocie 697 326,78 zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego. Zadanie skosztorysowane jest na
kwotę 1 088 174,01 zł.

Modernizacja oczyszczalni śieków
Rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie dotyczyła modułu
gospodarki osadowej. Proces technologiczny będzie polegał na
oddziaływaniu na nadmierny osad za pomocą sprężonego tlenu.
Następująca dezintegracja osadu będzie powodowała jego
higienizację oraz zmniejszenie masy poprzez jego odwodnienie.
Powstały odpad, będzie ulegał dalszym przeobrażeniom
technologicznym, których efektem końcowym będzie powstanie
produktu tzw. „polepszacza gleby”. Zostanie on wykorzystany do
celów przyrodniczych i rolniczych. Obecna oczyszczalnia powstała w
1998 roku na technologii lat 92-95 i wymaga przystosowania do
dzisiejszych standardów. Dzięki modernizacji oczyszczalnia stanie się
dużo bardziej ekonomiczna i ekologiczna. Koszt zadania
„Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu” wg
kosztorysu to 10 526 000 zł. Dofinansowanie zadania pozyskano w
ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład".
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Ta publikacja to tylko "pigułka" tego, co udało
się zrealizować w Gminie Szydłowiec w 2022
roku. Pragniemy poinformować, że szczegółowe
informacje dotyczące m.in. inwestycji gminnych
znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej pod adresem www.bip.szydlowiec.pl

Autorem informatora, który masz przed sobą jest
zespół redakcyjny Wydziału Informacji i Promocji

Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

www.facebook.pl/umszydlowiec

Zapraszamy Państwa do obserwowania naszych
działań w prowadzonych przez nas mediach:

www.instagram.pl/visit_szydlowiecwww.szydlowiec.pl
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