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SZYDŁO WIEC –  informac je z miasta i gminy  

- w roku 2008- 18 300,00zł. 
- w roku 2009- 59 170,00 zł. 
- w roku 2010 – 480 997,30 zł. 
- w roku 2011 – 66 662,67 zł 
- w roku 2012 – 1 011 711,28 zł, 
- w roku 2013 – 12 780,20 zł, 
- w roku 2014 – 853 175,58 zł, 
- w roku 2015 – 2 904 929,54 zł, 
Z powyższego zestawienia wynika,  
że największe obciążenie budżetu gmi-
ny kosztami realizacji projektu kluczo-
wego, które bez wątpienia, utrudniało 
realizację innych zadań inwestycyj-
nych, przypadło na rok 2015 obecnej 
kadencji samorządowej.  
Mimo to, udało nam się zrealizować 
wiele ważnych zadań inwestycyjnych, 
takich jak np. utworzenie Żłobka 
Miejskiego, kontynuujemy budowę  
mieszkań socjalnych, remontujemy 
drogi i chodniki,  wyremontowany 
został  most w Zastroniu. Zrealizowa-
liśmy projekt, który pozwolił na  
montaż instalacji fotowoltaicznych  
w 56 gospodarstwach domowych. 
Pomimo tak dużego uszczuplenia 
budżetu kosztami projektu kluczowe-
go wygospodarowaliśmy środki  
z przeznaczeniem na budżet obywa-
telski i fundusz sołecki. 
 
Projekty dotyczące pozyskiwania 
energii ze źródeł alternatywnych  
zostały dobrze przyjęte przez miesz-
kańców, którzy wciąż zgłaszają swoją 
chęć udziału w podobnych przedsię-
wzięciach. Dlatego będziemy w na-
szej gminie kontynuować  ich realiza-
cję. W tym celu m.in. opracowaliśmy 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Przygotowywana jest także doku-
mentacja na wymianę oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne oświe-
tlenie ledowe oraz wniosek  
o dofinansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
 
Systematycznie realizujemy zadania  
z funduszu sołeckiego. Chciałbym 
przypomnieć, że w roku 2015 fundusz 
sołecki został wykonany niemalże  
w 100% - nigdy wcześniej, począwszy 
od 2010 roku  nie był on wykonany  
w takim zakresie. Staramy się, aby 
równie dobrym wynikiem zakończyć  
realizacje zadań przewidzianych  

na rok bieżący. Ogromnie cieszy mnie  
doskonała współpraca z sołtysami  
i radami sołeckimi, co owocuje  
obustronnym zrozumieniem, a także  
zadowoleniem z realizowanych przed-
sięwzięć. 
 
Kolejnym przedsięwzięciem zachęcają-
cym mieszkańców w aktywności spo-
łecznej jest II edycja budżetu  
obywatelskiego. Jesteśmy po rozstrzy-
gnięciach zadań przeznaczonych do 
realizacji na 2017 rok. W wyniku głoso-
wania mieszkańców, w którym wzięło 
udział 3863 osoby, w przyszłym roku 
gmina wykona: 
 - altanę dla mieszkańców Szydłówka, 
- projekty przebudowy dróg w Hucisku 
oraz w Długoszu, 
- chodnik przy ulicy Kościuszki oraz  
w Jankowicach, 
- zagospodarowanie placu zabaw  
w Baraku, 
- modernizację boiska do piłki nożnej 
przy PSP w Wysokiej, 
-  uaktualni dokumentację techniczną 
na przebudowę ulic Kopernika i Szydło-
wieckiego w Szydłowcu. 
Z Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok  
do chwili obecnej wykonaliśmy: 
- urządzenie placu rekreacyjno – sporto-
wego „Nad Zalewem”, 
- urządzenie siłowni plenerowej  
w Majdowie, 
- urządzenie siłowni zewnętrznych  
na osiedlu Wschód. 
Mamy opracowaną dokumentację na 
budowę chodnika w Woli Korzeniowej. 
W najbliższym czasie rozpocznie się 
budowa zadaszenia sceny i grilla  
w Wysokiej. Wkrótce ruszą prace przy 
utworzeniu boiska do piłki plażowej  
w Sadku. Dodatkowo przy PSP w Sadku 
powstanie także boisko wielofunkcyjne  
wybudowane ze środków gminnych. 
 
Trwają prace nad skanalizowaniem 
gminy. W ostatnim czasie zakończyła 
się budowa kanalizacji sanitarnej  
ulicy Krótkiej. W trakcie opracowywania 
jest dokumentacja na kanalizację  
w miejscowościach Barak i Wola  
Korzeniowa. Trwa także zbieranie 
oświadczeń w sprawie budowy  
kanalizacji od mieszkańców ulic  
Książek Nowy, Książek Stary i Książek  

SZANOWNI MIESZKAŃCY! 
 

Już po raz trzeci mam przyjemność 
zaprosić Państwa do lektury kwartal-
nika „Szydłowiec – informacje  
z miasta i gminy”, a przy tej okazji 
skierować kilka słów na temat pracy 
naszego samorządu. 
26 sierpnia 2016 roku został oficjalnie 
zakończony i rozliczony projekt  
pn. „Odnowa zabytkowych obiektów  
i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, 
poprawa funkcjonalności i dostępno-
ści infrastruktury kulturalnej i tury-
stycznej dla mieszkańców Mazow-
sza”.  
Całkowite koszty realizacji projektu 
kluczowego wyniosły 28.075.791,43 
zł, w tym koszty kwalifikowalne to: 
27.049.469,54 zł, niekwalifikowalne  
– czyli wydatki, które nie zostały obję-
te dofinansowaniem, a które w wyni-
ku m.in. nieprawidłowości musiały 
zostać pokryte z budżetu gminy to 
1.026.321,89 zł. Dofinansowanie  
uzyskane przez gminę Szydłowiec  
na realizację projektu kluczowego 
wyniosło 22.992.049,11 zł. Ostatecz-
ne rozliczenie projektu było bardzo 
absorbującym i wielopłaszczyznowym 
zadaniem, zarówno pod względem 
organizacyjnym, jak i finansowym. 
Myślę, że warto zapoznać się z wyka-
zem podsumowującym, który mówi  
o tym, jak kształtowało się zaangażo-
wanie finansów  budżetu gminy w to 
zadanie. Wkład własny gminy  
w poszczególnych latach realizacji 
przedstawia się następująco:  
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w nim plany wdrożenia projektów o cha-
rakterze społecznym lub edukacyjnym. 
Takie zintegrowane i kompleksowe dzia-
łania, przyniosą trwałe korzyści dla miesz-
kańców. 
 
W celu ożywienia ruchu turystycznego 
na terenie naszej gminy powołałem  
Zespół ds. Rozwoju Turystyki.  Zespół ten 
będzie pracował, aby w pełni wykorzy-
stać wszystkie atuty gminy Szydłowiec  
i w przewidywalnym okresie czasu uzy-
skać  zauważalne i trwałe zwiększenie 
ruchu turystycznego. Rozwój turystyki to 
szansa na zwiększenie obrotów na lokal-
nym rynku handlu i usług. Ruch  
turystyczny można również wykorzystać  
do promocji naszej gminy. Zespół ds. 
Rozwoju Turystyki skoordynuje działania 
ukierunkowane na obsługę  ruchu tury-
stycznego tak, aby były one bardziej 
efektywne i jednocześnie atrakcyjne dla 
naszych gości. 
Wspólnie z Radą Miejską wypracowali-
śmy stanowisko w sprawie promocji 
„Piaskowca Szydłowieckiego”, jako pro-
duktu o szczególnym znaczeniu dla  
regionu. 
 
Powiększyliśmy nasze zasoby gminne 
dotyczące terenów w „Dzielnicy Przemy-
słowej”. Czynimy starania zmierzające 
do wdrożenia programu „Mieszkasz  
w Szydłowcu, kupujesz w Szydłowcu”  
do którego szczególnie zapraszam na-
szych przedsiębiorców. Pojawiają się 
pierwsze firmy chcące skorzystać  
z uchwały Rady Miejskiej dot. zwolnień  
z podatku od nieruchomości w związku  
z tworzeniem nowych inwestycji i no-
wych miejsc pracy. Przychylamy się do 
wniosków mieszkańców i wspólnie  
z Radą Miejską przystąpiliśmy do proce-
dury zmiany planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
Te wszystkie przedsięwzięcia dzieją się  
w naszym bezpośrednim otoczeniu i choć 
nie zawsze są dostrzegane, lub na ich 
bezpośredni efekt trzeba jeszcze pocze-
kać, to fakt, że mają one miejsce, syste-
matycznie zmienia na lepsze naszą  
rzeczywistość, czego Państwu i sobie 
jako mieszkańcowi Szydłowca życzę. 
 
 

Z wyrazami szacunku 
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew 

Majdowski w związku ze złożonym 
wnioskiem o dofinansowanie tego 
przedsięwzięcia. 
 
Zakończył się kolejny etap prac przy 
modernizacji budynku remizy OSP  
w Majdowie. Wybudowano: parking 
przy ul. Kolejowej w Szydłowcu, ciąg 
pieszy między ul. Kościuszki a Wschod-
nią, chodnik przy ul. Staszica, remont 
chodnika przy ul. Kąpielowej i Sowiń-
skiego.   Przebudowano drogę gminną 
w miejscowości Sadek Komorniki. 
Trwa budowa ulic na osiedlu nad  
Zalewem – zakończono budowę ulicy  
Mickiewicza, obecnie prace prowadzo-
ne są na ulicy Żeromskiego. 
Wkrótce rozpocznie się kolejny etap 
zagospodarowania placu przy  
ul. Kamiennej polegający na utwar-
dzeniu terenu, co umożliwi organizo-
wanie tam imprez kulturalno  
- oświatowych i postój samochodów. 
Trwa I etap przebudowy skrzyżowania 
ulic: Kościuszki, Folwarczna i Kolejowa  
w Szydłowcu. Zadanie to jest wykony-
wane wspólnie z powiatem, a zakoń-
czone będzie w przyszłym roku  
ustawieniem sygnalizacji świetlnej. 
 
 
W wyniku dobrej współpracy z Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad wykonywany jest chodnik  
w miejscowości Świerczek. 
Wkrótce ruszy przebudowa dróg 
gminnych w sołectwach Ciechostowice 
i Łazy. Do 30 listopada zostanie wyre-
montowana droga biegnąca przez  
Wymysłów – wcześniejsze wykonanie 
tego zadania było niemożliwe z powo-
du nieuregulowanego stanu prawnego. 
Kontynuowane jest zadanie „budowa 
budynku socjalnego przy ul. Piaskowej 
w Szydłowcu”. Zakończenie tej inwe-
stycji planowane jest na 30 czerwca 
2017 roku. 
Mamy opracowaną dokumentację  
na montaż windy w PSP nr 1, będziemy 
starali się o pozyskanie środków  
zewnętrznych na wykonanie tego zadania. 
Rozstrzygnięty został przetarg na do-
kumentację dotycząca budowy nowej 
siedziby dla Przedszkola Samorządo-
wego im. Tęczowego Misia  wraz  
z oddziałem żłobkowym. 

 Kilkunastomiesięczne funkcjonowa-
nie Żłobka Miejskiego pokazało, że 
jest to bardzo trafiona inwestycja i że 
zapotrzebowanie na tego typu pla-
cówkę jest u nas bardzo duże. Dlatego 
też powstanie  oddział żłobkowy przy 
nowym przedszkolu. 
 
Jesteśmy również po przetargach na 
dokumentację modernizacji stadionu 
MKS „Szydłowianka” oraz budynku 
Zespołu Szkół w Majdowie. Mamy też 
opracowaną dokumentację na budowę 
chodnika w miejscowości Sadek  
„Pod Lasem, oraz budowę  nowych 
ulic: Podzamcze, Lipowa, Dworska  
w Szydłowcu. Przekazaliśmy dotację na 
wykonanie parkingu przy ul. Kościuszki 
przed remizą OSP Szydłowiec, już wkrót-
ce rozpoczną się tam prace  
budowlane. W wykazie zadań do realiza-
cji na najbliższy czas jest również posze-
rzenie drogi w Szydłówku pod  
Lasem. Czynimy starania, aby jeszcze 
przed 1 listopada został wykonany nowy 
chodnik przy ul. Hubala w Szydłowcu. 
Złożyliśmy wniosek na dofinansowa-
nie I etapu prac dotyczących moderni-
zacji szydłowieckiego zalewu oraz 
zagospodarowanie terenu przyległe-
go, tj. oczyszczenie zbiornika  
i uporządkowanie linii brzegowej. 
Przed końcem roku powinniśmy mieć  
informację o rozstrzygnięciu tego  
naboru wniosków. 
  
Mamy opracowane dwie propozycje 
koncepcji zagospodarowania Placu Marii 
Konopnickiej w Szydłowcu.  Zanim zosta-
nie ogłoszony przetarg na przygotowanie 
dokumentacji projektowej, koncepcje 
zostały przeanalizowane przez komisje 
Rady Miejskiej. 
Jesteśmy w trakcie opracowywania 
Gminnego Programu Rewitalizacji  
Gminy Szydłowiec na lata 2016  
– 2023. Sporządzanie tego ważnego do-
kumentu jest konsultowane z mieszkań-
cami na każdym etapie jego przygotowy-
wania. Serdecznie wszystkich Państwa 
zachęcam do aktywnego udziału w tych 
konsultacjach. Gminny Program Rewitali-
zacji to ważny dokument, w którym 
wskażemy miejsca wymagające działań 
gminy tj. np. modernizacje i remonty 
budynków, a jednocześnie zawrzemy  

SZYDŁO WIEC –  informac je z miasta i gminy  
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8 września 2016 roku odbyło się podsumowujące posiedzenie zespołu do spraw budżetu obywatelskiego w składzie 
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew - przewodniczący Zespołu, Skarbnik Gminy Iwona Czarnota - zastępca przewodni-
czącego Zespołu oraz członkowie Zespołu: Dorota Jakubczyk, Dorota Kubiś, Milena Gruszczyńska, Justyna Jezierska  
i Michał Kwiatek.  Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu na projekty dopuszczone do głosowania  
w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 oddano 3863 głosów, w tym głosów ważnych 3469, nieważnych 394. 

Na poszczególne projekty oddano  
następującą ilość głosów: 
- Budowa chodnika przy ulicy  
Kościuszki - 379, 
-  Modernizacja boiska do gry w piłkę 
nożną, przy szkole podstawowej  
w Wysokiej - 105, 
- Przebudowa ulic Mikołaja Szydłowiec-
kiego i Mikołaja Kopernika w Szydłow-
cu. Odnowienie dokumentacji technicz-
nej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwo-
lenia budowlanego – 92, 
-  Altana dla mieszkańców Szydłówka – 
1157, 
- Wykonanie projektu przebudowy 
drogi nr 400507W w miejscowości 
Hucisko – 471, 
- Zagospodarowanie placu zabaw  
w miejscowości Barak – 189, 
- Wzmocnienie konstrukcji drogi gmin-
nej nr 400512 Chustki – Zdziechów  
i ułożenie nawierzchni asfaltowej – 232, 
- Budowa chodnika w Jankowicach – 
236, 
- Opracowanie dokumentacji projekto-
wej na budowę drogi w miejscowości 
Zastronie – 156, 
- Wykonanie projektu przebudowy 
drogi gminnej nr 373 w miejscowości 
Długosz – 452. 
Na podstawie § 6. ust. 2 i ust. 3 Regu-
laminu Budżetu Obywatelskiego  
Gminy Szydłowiec stanowiącego  
załącznik do Zarządzenia nr 59/16  
Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 
2016  roku, Zespół ds. Budżetu Oby-
watelskiego ustala, listę projektów 
wybranych do realizacji w roku budże-
towym 2017: 
1. Altana dla mieszkańców Szydłówka 
– kwota wniosku 51970 zł, 
2. Wykonanie projektu przebudowy 
drogi nr 400507W w miejscowości 
Hucisko – kwota wniosku 40000 zł, 
 3. Wykonanie projektu przebudowy 
drogi gminnej nr 373 – kwota wniosku 
30 000 zł, 
4. Budowa chodnika przy ulicy  

Kościuszki – kwota wniosku 60 000 zł, 
5. Budowa chodnika w Jankowicach 
– kwota wniosku 31 000 zł,  
6. Zagospodarowanie placu zabaw  
w Baraku – kwota wniosku 60 000 zł,  
7. Modernizacja boiska do gry  
w piłkę nożną, przy szkole podstawo-
wej w Wysokiej – kwota wniosku  
5 000 zł, 
8. Przebudowa ulic Mikołaja Szydło-
wieckiego i Mikołaja Kopernika  
w Szydłowcu.  Odnowienie dokumen-
tacji technicznej i kosztorysu oraz 
uzyskanie pozwolenia budowlanego 
– kwota wniosku 10 000 zł. 
 
W związku z tym, że sumaryczny koszt 
projektów, które zajęły pierwsze pięć 
miejsc tj. projekty: altana dla mieszkań-
ców Szydłówka, wykonanie projektu 
przebudowy drogi nr 400507W  
w miejscowości Hucisko, wykonanie 
projektu przebudowy drogi gminnej nr 
373,  budowa chodnika przy ulicy Ko-
ściuszki oraz budowa chodnika wynosi 
212 970 zł, kwota pozostała na realiza-
cję kolejnych zadań wynosi 87 030 zł. 
Wnioskowana wartość kolejnego zada-
nia z listy rankingowej - wzmocnienie 
konstrukcji drogi gminnej nr 400512 

nawierzchni asfaltowej to 150 000 zł. 
Zgodnie z § 6. ust. 3 regulaminu budże-
tu obywatelskiego Gminy Szydłowiec 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia 
nr 59/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 
31 marca 2016  roku, w przypadku, gdy 
nie wystarcza środków na realizację 
kolejnego zadania z listy rankingowej 
projektów,  do realizacji zostaje zareko-
mendowany kolejny projekt z listy,  
który jest możliwy do realizacji w kwo-
cie, jaka pozostała do dyspozycji.  
W związku z powyższym, projekt nie 
będzie realizowany w ramach budżetu 
obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 
rok 2017. Wartość siódmego zadania  
z listy rankingowej tj.: zagospodarowa-
nie placu zabaw w miejscowości Barak 
wynosi 60 000 zł. Kwota pozostała na 
realizację kolejnych zadań wynosi  
27 030zł. Wartość zadania na pozycji 
ósmej listy rankingowej tj.: opracowa-
nie dokumentacji projektowej na budo-
wę drogi w miejscowości Zastronie  
wynosi 30 000 zł, przekraczając tym  
samym kwotę pozostałą na realizację 
zadań. W związku z powyższym zadanie 
to również nie zostanie zrealizowane  
w ramach budżetu obywatelskiego 
Gminy Szydłowiec na rok 2017.  

Projekty budżetu obywatelskiego na rok 2017 
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Pracownicy Referatu Godpodarki Komunalnej 
i Zarządu Dróg  szydłowieckiego Urzędu Miej-
skiego kończą prace przy budowie ogrodze-
nia, oddzielającego ulicę Kamienną i cmentarz 
komunalny od położonej naprzeciwko zadrze-
wionej działki gminnej. 
Nieogrodzona działka była niestety miejscem 
nie tylko wysypywania śmieci przez osoby 
odwiedzające cmentarz, ale też dzikiego skła-
dowania odpadów poremontowych przez 
mieszkańców miasta. Ogrodzenie ma wyeli-
minować tego rodzaju praktyki w przyszłości. 

Ukończono przebudowę parkingu 
przy ulicy Kolejowej, w sąsiedztwie 
pawilonów handlowych i Centrum 
Biblioteczno – Multimedialnego. 
Budowa parkingu przebiegała  
w dwóch etapach. 
Na początku sierpnia zakończono 
pierwszy etap, polegający na wyko-
naniu kanalizacji deszczowej.  
Następnie, z kostki betonowej po-
chodzącej z remontu Rynku Wielkie-
go, dostarczonej przez pracowników 
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Zarządu Dróg, wykonano płytę par-
kingu o powierzchni 1185 m², ukła-
dając kostkę na podsypce cemento-
wej. Prace wykonała szydłowiecka 
firma "Gres" w terminie przewidzia-
nym w umowie, tj. do 30.08.2016. 
Koszt prac wyniósł 40.000 zł brutto. 

Zakończony remont parkingu na ul. Kolejowej 

Ogrodzenie działki  
naprzeciw cmentarza 

Ulica Krótka – przecznica ul. Narutowicza ma kanalizację sanitar-
ną. 2 sierpnia w obecności burmistrza Szydłowca Artura Ludwa 
dokonano odbioru robót. Prace rozpoczęto 7 czerwca, a zakoń-
czono w połowie lipca. Wykonawcą był wyłoniony w procedurze 
przetargowej szydłowiecki Zakład Robót Melioracyjnych Wodno-
Kanalizacyjnych i Drogowych. Ułożono 312 m kanałów z rur PVC 
o średnicy 200 mm, 90 m kanałów o średnicy 160 mm,  zainstalo-
wano 13 studni kanalizacyjnych o średnicy 1000 mm i 17 studni  
o średnicy 500 mm. Okres gwarancji jakości na wykonane prace 
to 50 miesięcy, a koszt inwestycji wyniósł 91.863,40 zł. 

Kanalizacja ulicy Krótkiej zakończona 
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Budowa nowych dróg w gminie Szydłowiec 

Z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
gmina Szydłowiec pozyskała dotację na przebudowę 
drogi gminnej w miejscowości Sadek Komorniki.  
Oficjalny odbiór tego zadania odbył się 23 września. 
Koszt tej inwestycji wyniósł 133.541,12 zł, kwota  
dotacji to 70 tys. zł. 

 

Od połowy września trwają prace przy 
budowie kolejnej ulicy na Osiedlu nad 
Zalewem – ul. Żeromskiego.  
Zadanie to realizowane jest ze środków 
budżetowych gminy. Koszt inwestycji 
wynosi 176.759,14zł. Planowany termin 
zakończenia prac to 24 październik. 

ul. Żeromskiego 
w Szydłowcu 

Zakończyły się prace przy ul. Adama Mickiewicza na osiedlu "Nad Zalewem". Jezdnia na całej długości, tzn. od skrzyżo-
wania z ul. Folwarczną do ul. Spacerowej została pokryta nawierzchnią bitumiczną. Ulica otrzymała obustronne chodniki 
z kostki betonowej, z krawężnikami i wjazdami na posesje. Prace wykonało wyłonione w procedurze przetargowej 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drogmas”.  

ul. Mickiewicza w Szydłowcu 

Sadek Komorniki 
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Trwają prace  
na Świerczku 

W celu zabezpieczenia posesji przez zalewaniem po obfitych opadach, które dotąd miało miejsce, wybudowano także 
rów melioracyjny o długości 350 mb, biegnący przez prywatne działki położone powyżej drogi i sąsiadujących z nią pose-
sji. Prace wykonała firma SPID-KOP z Szydłowca, a koszt zamknął się kwotą 4.500 zł brutto. 

22 września odebrano roboty drogo-
wo-melioracyjne w miejscowości 
Świerczek. Z tamtejszego Funduszu 
Sołeckiego pokryto koszty przebudo-
wy pasa drogowego i udrożnienia  
rowów przy biegnącej przez wieś 
drodze gminnej. Udrożnienie rowów 
zapobiegnie zalewaniu przez wody 
opadowe posesji położonych wzdłuż 
drogi. Wykopany rów o długości  
90 mb zabudowano odkrytymi koryt-
kami betonowymi. Wykonano także 
40 mb zabudowy z nakrywami  
na wjazdach do posesji,  a także  
studnię rewizyjną. 

Z funduszy sołeckich 

W Zastroniu przeznaczono kwotę 
6.000 zł na wybudowanie szutrowej 
drogi dojazdowej do pól o długości 
350 m.  W Omięcinie wybudowano  
za kwotę 8.200 zł drogę o takim  
samym przeznaczeniu, o długości  
700 m. 
 
W Wilczej Woli,  również  z Funduszu 
Sołeckiego, za kwotę 5.000 zł  
wybudowano ogrodzenie placu  
zabaw i altanki, wykonanych także  
z Funduszu Sołeckiego w poprzednich 
latach. 
 
Wszystkie roboty wykonali pracowni-
cy Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego  
w Szydłowcu. Jednocześnie pracowni-
cy komunalni wykonują prace  
porządkowe przy drogach gminnych, 
polegające na oczyszczaniu rowów 
przydrożnych przed spodziewanymi 
jesiennymi opadami. 

Droga w Omięcinie Droga w Zastroniu 

Oczyszczanie poboczy  Nowe ogrodzenie w Wilczej Woli 

Środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji Rad Sołeckich są wydatkowane głównie  
na poprawę standardu życia poszczególnych sołectw.  
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Jest Pan radnym po raz pierwszy. 
Czy może Pan powiedzieć o sobie coś 
bliższego? 
 
Mieszkam w Ciechostowicach, mam 
38 lat. Jestem żonaty, mam czworo 
dzieci. Interesuję się sportem, histo-
rią, lubię czytać i słuchać muzyki.  
 
Co spowodowało, że zdecydował się 
Pan kandydować do Rady  
Miejskiej? 
 
Głównie moje niezadowolenie  
z niedostatecznego zaangażowania  
włodarzy gminy w poprawę bytu 
mieszkańców mojej miejscowości. 
Zawsze uważałem, że jeśli coś funk-
cjonuje nie tak jak powinno, trzeba to 
zmienić działaniem, a nie narzeka-
niem. Drugi powód to chęć działania 
na rzecz rozwoju gminy jako całości. 
 
Jak w takim razie, w jakim kierunku 
powinniśmy planować rozwój  
gminy? 
 
Często mam wrażenie, że pochłania 
nas bieżące funkcjonowanie, reago-
wanie na bieżące problemy.  Jeste-
śmy tym tak pochłonięci, że tracimy  
z oczu strategiczne cele i nie rzadko 
podejmujemy dz iałania,  żeby  

je osiągnąć. Moim zdaniem powinni-
śmy nasz rozwój projektować  
dwutorowo -  po pierwsze powinni-
śmy uruchomić strefę przemysłową,  
tak by mieć gotową ofertę dla poten-
cjalnych inwestorów. Inną istotną 
rzeczą jest, jakiego typu inwestora 
szukać. Na pewno nie takiego, który 
poszukuje wykwalifikowanej kadry, 
bo takowej w Szydłowcu brak, ewen-
tualnie już posiada zatrudnienie.  
Myślę, że idealnie sprawdziłoby się  
na naszym terenie przetwórstwo spo-
żywcze, które generowałoby miejsca 
pracy dla kobiet. Jednocześnie powin-
niśmy zadbać o rozwój turystyki.  
Myślę, że najwyższy czas podjąć dzia-
łania zmierzające do zweryfikowania 
tego, co w tym zakresie posiadamy, 
co możemy zaoferować i do jakich 
celów dążymy. Gdy już to osiągniemy 
powinniśmy wyjść z promocją miasta 
na zewnątrz. 
 
Przecież od wielu lat podejmowane 
są różne działania promocyjne. 
 
Do tej pory, moim zdaniem, promuje-
my się   sami dla siebie. Wydział Pro-
mocji naszego miasta zamiast zajmo-
wać się promocją i turystyką, zajmuje 
się organizacją imprez, co raczej po-
winno być dziełem Centrum Kultury 

„Zamek”. Mam nadzieję, że obecny 
burmistrz przerwie wreszcie to  
trwające latami nieporozumienie,  
a kompetentni ludzie pracujący  
w Wydziale Promocji będą wykorzy-
stywani w tym zakresie. 
 
Jest Pan zdania, pomoże to  
w zmniejszeniu naszego przysłowio-
wego, szydłowieckiego bezrobocia? 
 
Myślę, że tak, ale jest jeszcze jedna 
kwestia, chyba największe zagroże-
nie dla Szydłowca. To demografia. 
Dane są zatrważające. Tylko w ostat-
nich pięciu latach odwrócił się stosu-
nek ludzi młodych do ludzi w wieku 
poproduktywnym. Niby wszyscy wie-
my,  że młodzi ludzie opuszczają  
Szydłowiec, że zmniejsza się dziet-
ność, ale postęp jest w tej kwestii  
w naszej gminie katastrofalny. Jeśli  
w najbliższym czasie wszystkie siły 
polityczne i społeczne Szydłowca nie 
usiądą przy jednym stole i nie zasta-
nowią się nad zastopowaniem tej 
tendencji,  to za kilkanaście  lat,  
zacznie się proces szybkiego wylud-
niania, zamierania miasta. Bo  
przecież miasto to przede wszystkim  
ludzie. 
 
To niezbyt optymistyczna prognoza, 
ale miejmy nadzieję, że uda się temu 
zapobiec. 
 
Mam taką nadzieję i wiarę w ludzi, 
wierzę, że Szydłowiec pokona  
trudności, które są jego bolączką  
i będzie miastem, w którym przyjem-
nie się mieszka i którego nie chce się  
opuszczać. Tego życzę sobie i wszyst-
kim mieszkańcom. 
 
Dziękujemy Panu za wypowiedź. 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: biuro Rady Miejskiej,  
ul. Kilińskiego 2, tel. 48 617-86-64, 
e:mail: radamiejska@szydlowiec.pl 

Wywiad z Arkadiuszem Sokołowskim 
— Radnym Rady Miejskiej w Szydłowcu z okręgu nr 1 
Ciechostowice i Hucisko 
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Szydłowiec,  wykorzystywanych  
w promocji produktu oraz   
komercyjnej sprzedaży. 
Część z działań wymienionych po-
wyżej jest już realizowana. Kolejne 
są w trakcie wdrażania.  
W ostatnim czasie m.in. odnowione 
zostały tablice informacyjne  
na ścieżce edukacyjnej „Szydłowiec 
– miasto na kamieniu", na których 
pojawiło się logo partnerstwa 
„Piaskowiec Szydłowiecki”. 

Szydłowiecka Góra Trzech Krzyży  
to jedna z atrakcji turystycznych Szy-
dłowca, położona na ścieżce edukacyj-
nej "Szydłowiec – miasto na kamieniu". 
Góra powstała jako usypisko odpadów  
z sąsiedniego kamieniołomu,  lecz   
z czasem ustawiono na niej w intencji 
przebłagalnej trzy krzyże, czyniąc z niej 
miejsce sakralne.  Kilka lat  temu pocho-
dząca z tradycyjnej szydłowieckiej  
rodziny kamieniarzy i rzeźbiarzy pani  
Anna Sulima – Barańska, podarowała 
parafii św. Zygmunta kamienną figurę 
Matki Boskiej, którą umieszczono pod 
środkowym krzyżem. Niestety,  nie  
rozumieją tego ci, którzy uważają, że 
to miejsce jest  dobre na alkoholowe 
libacje,  zaśmiecając je, niszcząc i pro-
fanując figurę Matki Boskiej. Od pew-
nego czasu służby komunalne co drugi 
dzień oczyszczają szczyt,  usuwając  
z niego pozostałości po wandalach. 
Dla wszystkich nie szanujących naszej historii,  tradycji i  kultury mamy złą wiadomość. Góra zostanie objęta 
szczególnym nadzorem Policji, która w stosunku do wandali będzie wyciągać surowe konsekwencje! 

Sprzątanie Góry Trzech Krzyży 

Piaskowiec Szydłowiecki produktem o szczególnym znaczeniu dla regionu 

W ramach posiadanych kompetencji 
Burmistrz oraz Rada Miejska  
w Szydłowcu będzie promowała 
„Piaskowiec Szydłowiecki” poprzez: 
  informację na stronach interne-

towych i portalach społecznościo-
wych Gminy Szydłowiec, 

 informację w samorządowym 
kwartalniku „Szydłowiec - infor-
macje z miasta i gminy”, 

  informację na papierze firmo-
wym używanym w korespondencji  
kierowanej przez Radę Miejską 
oraz Burmistrza Szydłowca, 

 uwzględnianie „Piaskowca Szydło-
wieckiego” w przedsięwzięciach 
inwestycyjnych podejmowanych 
przez Gminę Szydłowiec, 

 umieszczanie m. in. przy g łów-
nych traktach komunikacyjnych 
reklamy w postaci budowli 
z piaskowca, 

  wyeksponowanie i uatrakcyjnie-
nie ścieżki dydaktycznej„ Szydło-
wiec – miasto na kamieniu”, 

  wspieranie organizacji pozarzą-
dowych w kampaniach promują-
cych „Piaskowiec Szydłowiecki”, 
wspieranie organizacji zrzeszają-

cych środowisko kamieniarskie  
w zakresie współpracy z biurami  
projektowymi chcącymi wykorzy-
stać „Piaskowiec Szydłowiecki”,  
jako pożądany produkt budowla-
ny, 

  wykonanie statuetki z piaskowca 
szydłowieckiego wręczanej przez 
Radę Miejską i Burmistrza  
Szydłowca, jako uhonorowanie 
dla osób zasłużonych dla Ziemi  
Szydłowieckiej, 

 wykonanie „gadżetów reklamo-
 wych” (pamiątek), kojarzących 
„Piaskowiec Szydłowiecki” z Gminą 

Mając na względzie szczególne znaczenie gospodarcze oraz historyczne piaskowca, samorząd gminy wypraco-
wał stanowisko w sprawie promocji „Piaskowca Szydłowieckiego”, jako produktu o szczególnym znaczeniu  
dla regionu.  



SZYDŁO WIEC –  informac je z miasta i gminy  INFORMACJE BIEŻĄCE 

 10 

                      Projekt kluczowy rozliczony  

Pracownia Historii Szydłowca Zgodnie z Projektem Kluczowym,  
Pracownia Historii Szydłowca utwo-
rzona zostanie na ostatniej kondygna-
cji wschodniego skrzydła zamku,  
w salach o łącznej powierzchni 250m2 
obejmujących: salon Anny Sapieżyny 
z przyległą salą ekspozycyjną 
(dotychczasowa Galeria Sapieżyna) 
salę kominkową, która pełnić będzie 
jak dotychczas funkcję ekspozycyjno-
koncertowo-konferencyjną oraz dwa 
pomieszczenia sąsiadujące z salą  
kominkową. Z sal Pracowni jest  
bezpośrednie wyjście na bastion zam-
kowy oraz loggie widokowe. 
W ramach Pracowni Historii Szydłow-
ca już wkrótce otwarta zostanie  
ekspozycja dotycząca historii Miasta. 
- Zwróciliśmy się do mieszkańców 
Szydłowca z prośbą o pomoc w two-
rzeniu Pracowni Historii Szydłowca.  
W odpowiedzi otrzymaliśmy wiele 
unikatowych dokumentów, fotografii 
związanych z historią szydłowieckich 
rodzin, urzędów, cechów, wiele drob-
nych elementów wyposażenia  
domów, przedmiotów codziennego 
użytku itp. Lista osób, które odpowie-
działy na apel jest bardzo długa  
– informuje dyrektor SCK Małgorzata 
Bernatek. 

W szydłowieckim Zamku zostanie utworzona i działać będzie  
PRACOWNIA HISTORII SZYDŁOWCA. 7 września odbyło się spotkanie  
zespołu projektowego Pracowni, w którym uczestniczył Burmistrz Artur 
Ludew.  

Osoby, które chcą jeszcze wzbogacić zbiory Pracowni, zapraszamy do Szydło-
wieckiego Centrum Kultury – Zamek, ul. Sowińskiego 2, sekretariat I piętro,  
w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz w każdym uzgodnionym 
telefonicznie terminie, tel. 48 6171029, 48 6170296.  

Projekt pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, 
poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla 
mieszkańców Mazowsza” został oficjalnie zakończony i rozliczony w dniu 26 sierp-
nia 2016 roku. Od tego dnia liczony jest pięcioletni okres tzw. trwałości projektu.  

Umowa o dofinansowanie projektu 
została zawarta w dniu 16 czerwca 
2011 roku, z możliwością refundacji 
wydatków poniesionych przez gminę 
przed podpisaniem umowy, t j. w la-
tach 2009-2010, do czerwca 2011r. 
Z powyższego zestawienia wynika,  
że największe obciążenie budżetu 
gminy kosztami realizacji projektu 
kluczowego, utrudniające realizację 
innych zadań inwestycyjnych przypa-
dło na rok 2015 obecnej kadencji 
samorządowej. 

Zaangażowanie pieniędzy z budżetu 
gminy w poszczególnych latach  
realizacji projektu kluczowego 
przedstawia się następująco: 
 w roku 2008 – 18 300,00zł. 
 w roku 2009 – 59 170,00 zł. 
 w roku 2010 – 480 997,30 zł. 
 w roku 2011 – 66 662,67 zł. 
 w roku 2012 – 1 011 711,28 zł. 
 w roku 2013 – 12 780,20 zł. 
 w roku 2014 – 853 175,58 zł. 
 w roku 2015 – 2 904 929,54 zł. 
 

Koszty realizacji projektu kluczowego 
zgodnie z pismem z Mazowieckiej  
Jednostki Wdrażania Programów Unij-
nych łącznie wyniosły 28.075.791,43 
zł, w tym koszty kwalifikowalne to: 
27.049.469,54 zł, niekwalifikowalne 
1.026.321,89 zł (koszty niekwalifiko-
walne to wydatki, które nie zostały 
objęte dofinansowaniem m.in.  
w wyniku nieprawidłowości i  musiały 
zostać pokryte z budżetu gminy. 
Dofinansowanie uzyskane przez gminę 
Szydłowiec na realizację projektu klu-
czowego wyniosło 22.992.049,11 zł. 
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 Samorządowcy podziękowali za  
pracę członkom rady I kadencji,  
gratulowali podjętych działań i wyra-
zili nadzieją na równie owocną 
współpracę z II kadencją SRS. 
W skład Rady wchodzi 15 członków, 
są to: Teresa Romaszewska, Grażyna 
Zientalak, Alicja Pytlak, Izabela Ruzik, 
Jadwiga Kopycka, Kazimierz Zawadz-
ki, Barbara Nowak, Marianna Dziwi-
rek, Kazimierz Walkiewicz, Maria 
Zofia Piasecka, Barbara Michalska, 
Bogusława Teresa Urbaniak, Irena 
Chwastek, Jadwiga Domalewska, 
Anna Indyka. 
Podczas posiedzenia Michał Kwiatek 
- opiekun SRS przypomniał założenie 
statutu, w myśl którego Szydłowiec-
ka Rada Seniorów ma charakter  
konsultacyjny, doradczy i inicjatyw-
ny, a jej kadencja trwa 12 miesięcy. 
W trakcie posiedzenia członkowie 
Rady jednogłośnie na delegata  
do Obywatelskiego Parlamentu  
Seniorów na II kadencję wybrali  
Kazimierza Zawadzkiego. 

Druga kadencja Szydłowieckiej Rady Seniorów zainaugurowała swoją  
działalność 18 sierpnia 2016 roku. Posiedzenie odbyło się w zamku,  
uczestniczyli w nim: Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Marek Artur Koniarczyk.  

Hospicjum domowe – nieodpłatna opieka 
dysponuje także aparaturą i sprzę-
tem medycznym, które mogą  
bezpłatnie wypożyczać chorzy  
z odpowiednimi zaleceniami lekar-
skimi. Pacjent Centrum ma zapew-
nioną bezpłatną opiekę medyczną 
bez konieczności opuszczania swoje-
go domu lub mieszkania. 
 
Usługi świadczone przez Centrum 
Domowej Opieki Medycznej wypeł-
niają lukę w świadczeniach medycz-
nych, dostępnych dla mieszkańców 
miasta i gminy i są ułatwieniem  
zarówno dla osób chorych, jak  
i rodziny sprawującej opiekę. 
 
Zgłoszenia przyjmuje biuro Centrum,  
znajdujące się w Szydłowcu przy 
ulicy Kościuszki 202 (dom towaro-
wy) czynne poniedziałki, środy i piąt-
ki w godz. od 11.00 do 13.00. Możli-
wy jest także kontakt  telefoniczny 
pod numerem 606 757 326. 
 

W Szydłowcu działa refundowane 
przez NFZ Centrum Domowej Opieki 
Medycznej. 
Centrum świadczy usługi z zakresu 
opieki paliatywno-ho spicyjne j  
pacjentom ze zdiagnozowaną choro-
bą nowotworową. Opieka obejmuje 
nie tylko chorych w ostatnim  
stadium choroby, lecz również na  
samym początku leczenia. 
 
Osobami chorymi zajmuje się wy-
kwalifikowany personel, w którego 
skład wchodzą lekarze, pielęgniarki,  
psycholog i rehabilitant. Centrum 

Remont placu manewrowego  
 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  
w br. otrzymała dotację z Urzędu  
Miejskiego w Szydłowcu  na remont 
nawierzchni placu manewrowego przy 
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szydłowcu, ul. Kościuszki 178  
z uwzględnieniem miejsc postojowych 
przy ulicy Strażackiej. 
Prace na placu będą obejmowały 
m. in:  rozebran ie ist niejące j  
nawierzchni, roboty ziemne, montaż 
studni ściekowych i przyłączy kanaliza-
cji deszczowej oraz wykonanie  
nawierzchni z kostki brukowej i mon-
taż ogrodzenia. Po ogłoszeniu przetar-
gu i wyłonieniu oferenta została przy-
gotowana i podpisana umowa z firmą,  
która ma ruszyć z  pracami w paździer-
niku i zakończyć je w końcu listopada.   
- Cieszy nas fakt, że tak ważna dla 
nas inwestycja  spotkała się ze zrozu-
mieniem Burmistrza i Rady Miejskiej 
w Szydłowcu i została dofinansowana 
z gminnych funduszy – poinformowała 
Anna Tomczyk prezes OSP Szydłowiec. 
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23 września na Rynku Wielkim  
w Szydłowcu odbyło się spotkanie na 
temat programu lojalnościowego 
„Mieszkasz  w Szydłowcu, kupujesz  
w Szydłowcu”. Uczestniczyli w nim 
przedsiębiorcy i mieszkańcy zaintere-
sowani tą nową inicjatywą.  
Program lojalnościowy „Mieszkasz  
w Szydłowcu, kupujesz w Szydłowcu” 
polega na tym, że posiadacz karty  
może korzystać z ulg, rabatów lub 
zwolnień udostępnionych przez  
jednostki organizacyjne, firmy, 
przedsiębiorców i inne instytucje 
użyteczności publicznej, które przy-
stąpią do akcji. Wykaz aktualnych 
partnerów i oferowanych przez nich 

ulg i zwolnień publikowany będzie na 
stronie internetowej Gminy Szydło-
wiec.  
Posiadacze karty będą mogli uzyskać 
atrakcyjne rabaty. Spowoduje to 
zwiększone zainteresowanie towa-
rami i usługami objętymi zniżkami,  
a co za tym idzie większe obroty.  
Z kolei informacja o firmach part-
nerskich na stronach Urzędu  
Miejskiego oraz oznakowanie placó-
wek logo projektu korzystnie wpły-
nie na promocję i wizerunek firm. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
oraz lokalnych przedsiębiorców do 
udziału w programie. Dla  osób 
uczestniczących w programie  
przygotowujemy loterię z atrakcyj-
nymi nagrodami.  
Osoby, które są zainteresowane 
przystąpieniem do programu lub 
chcą uzyskać dodatkowe informacje, 
prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu 48 617 86 30 lub mailowy:  
karta@szydlowiec.pl. 

Gabinet kosmetyczny 
Aneta Lisowska  
ul. Kolejowa 2c 
26-500 Szydłowiec 

Lody/gofry/zapiekanki na Radomskiej 
ul. Radomska 4 
26-500 Szydłowiec 

Od września główne wydanie serwisu 
informacyjnego TVP2 prowadzi po-
chodzący z Szydłowca Karol Gnat. 
Prezenter i dziennikarz robi karierę  
w ogólnopolskiej telewizji. Pracę  
zaczynał w TVP3 Kielce, w 2015 roku 
zadebiutował na antenie TVP INFO.  
Współpracował z kieleckim ośrod-
kiem Telewizji Polskiej, gdzie był  
reporterem, a następnie prezente-
rem głównego wydania programu 
informacyjnego. 

W trosce o to, aby mieszkańcy mieli 
możliwość w łatwy i szybki sposób 
reagować na sytuacje awaryjne  
i kryzysowe decyzją Burmistrza  
Szydłowca został uruchomiony tele-
fon interwencyjny 600-223-615. Pod 
podany numer można zgłaszać m.in. 
awarię sieci wodociągowej,  ciepłow-
niczej czy kanalizacyjnej, interwencje 
w zakresie oświetlenia ulicznego czy 
też stanu dróg publicznych. Pod  
numer 600-223-615 można dzwonić 
codziennie, przez całą dobę.  
Przypominamy również, że od  
marca mieszkańcy gminy Szydło-
wiec mogą korzystać z alertownika.  

To nowoczesna i darmowa aplika-
cja, która pozwala w łatwy i szybki 
sposób zgłaszać odpowiednim wy-
działom Urzędu Miejskiego swoje 
inicjatywy oraz najbardziej palące 
problemy z naszego bezpośredniego 
otoczenia, np. uszkodzenia na-
wierzchni dróg, awarie czy dzikie 
wysypiska. 
Każde wysłane przez mieszkańca 
zgłoszenie trafia  bezpośrednio do 
jednostki obsługującej dany pro-
blem i zostaje przez nią rozpatrzo-
ne. Mieszkaniec zostaje powiado-
miony o każdej zmianie statusu 
swojego zgłoszenia. Dzięki aplikacji 
użytkownicy otrzymują ostrzeżenia 
oraz wiadomości dotyczące wyda-
rzeń sportowych czy kulturalnych,   
informacje o nowych inwestycjach. 
Pobierz Aplikację! Wystarczy wpisać 
w przeglądarce internetowej  
w smartfonie lub tablecie adres:  
alertownik.pl.  

Karol Gnat  
w Panoramie 

Przedsiębiorcy, którzy już przystąpili 
do programu: 

BIZNESTONER - Tonery i Tusze.  
Materiały eksploatacyjne do Twojej 
drukarki.  
Rynek Wielki 10, 26-500 Szydłowiec  
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Jubileusz 90 – lecia OSP Majdów  
Starosta Szydłowiecki Włodzimierz   
Górlicki wspólnie z Przewodniczącą 
Rady Powiatu Anitą Gołosz, Burmistrz 
Szydłowca Artur Ludew i Przewodni-
czący Rady Miejskiej Marek Artur  
Koniarczyk, wręczając bukiet kwiatów 
i pięć kompletów ubrań koszarowych 
dla strażaków z Majdowa, Komendant 
Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Bana-
szek, Prezes Zarządu  Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Szydłowcu Aleksy 
Sasin, który również wręczył pamiąt-
kową statuetkę oraz ksiądz Lucjan 
Ubysz franciszkanin pochodzący  
z Łazów. 
Na zakończenie głos zabrała radna 
Rady Miejskiej dh Dorota Jakubczyk,  
która podziękowała osobom wspiera-
jącym OSP Majdów oraz wspólnie  
z prezesem Rajmundem Mamlą wrę-
czyli pamiątkowe statuetki przyjacio-
łom OSP Majdów oraz zaprzyjaźnio-
nym jednostkom OSP. 
Spikerem na uroczystości był dh 
Krzysztof Mamla. Dowódcą uroczy-
stości był dh Krzysztof Adamczyk,   
dowódcą Kompani Honorowej  
dh Jacek Jakubczyk, a dowódcą  
pocztów sztandarowych dh Krzysztof 
Mróz. 
Uroczystość uświetniła Miejska  
Orkiestra Dęta z Szydłowca pod  
batutą kapelmistrza Henryka Kaptur-
skiego. Po zakończeniu ceremoniału 
strażackiego odbył się festyn  
rodzinny. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Majdo-
wie uroczyście obchodziła  90 – lecie 
istnienia. 21 sierpnia na placu przy 
remizie zebrały się poczty sztandaro-
we okolicznych jednostek straży  
pożarnej – zawodowej i ochotniczej, 
zaproszeni goście i druhowie w mun-
durach galowych, skąd za Miejską 
Orkiestrą Dętą przemaszerowano do 
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego. W miejscowej świątyni 
odprawiono sumę dziękczynną z oka-
zji jubileuszu OSP Majdów i modlono 
się o pomyślność w kolejnych latach 
działalności. 
Dalsza część uroczystości odbyła się 
na placu szkolnym zgodnie z  ceremo-
niałem strażackim.  
Po złożeniu meldunku, przeglądzie 
pododdziałów, wciągnięciu flagi pań-
stwowej i odśpiewaniu hymnu zgro-
madzonych przywitał Prezes OSP 
Majdów Rajmund Mamla, który  
odczytał rys historyczny jednostki.  
Jubileusz to doskonała okazja do wrę-
czenia medali „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa”. Uchwałą Prezydium Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP woj. mazowieckiego złotym 
medalem „Za Zas ługi dla  
Pożarnictwa” odznaczeni zostali: 
Krzysztof Mastalerz, Krzysztof  
Mamla, Mikołaj Karpeta, Katarzyna 
Mamla, Anna Jakubczyk, Małgorzata 
Mamla, Dorota Jakubczyk. 
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP woj.  
mazowieckiego srebrnym medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”  
odznaczeni zostali: Łukasz Wilczyński,  
Wiesław Wiliński, Sylwester Karpeta, 
Hubert Płatek. 
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP  
woj. mazowieckiego brązowym  
medalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” odznaczeni zostali: Łukasz Mróz 
i Artur Mróz. Uchwałą Prezydium  
Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP woj. mazowieckiego 
odznaką „Strażak Wzorowy” odzna-
czono Bartosza Jedynaka. 
Jak na jubileuszowe obchody przysta-
ło były też gratulacje, życzenia  
i prezenty. W imieniu Posła na Sejm 
RP Dariusza Bąka list gratulacyjny od-
czytał Stefan Dunin dyrektor biura  
poselskiego. Wiceprezes Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP  
w Warszawie Zbigniew Gołąbek 
– przekazał list gratulacyjny od Preze-
sa Zarządu Głównego – Waldemara 
Pawlaka. Głos zabrali również:  
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W tym roku obchodziliśmy 77 rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej. W koście-
le św. Zygmunta odprawiona została 
msza za poległych w czasie II wojny 
światowej, która rozpoczęła się 1 wrze-
śnia 1939 roku. Zgromadzeni – młodzież 
szkolna, przedstawiciele środowisk  
kombatanckich i władz samorządowych 
gminy, a także licznie przybyli mieszkań-
cy – modlili się wspólnie za żołnierzy, 
pochodzących z różnych stron Polski  
i poległych w obronie naszej niepodle-
głości. Po mszy uczestnicy uroczystości 
przeszli na cmentarz wojskowy, gdzie  
ks. dziekan Adam Radzimirski przewod-
niczył wspólnej modlitwie. Złożono tak-
że wiązanki kwiatów i zapalono znicze.  
Na zakończenie Burmistrz Artur Ludew  
podziękował zgromadzonym za pamięć  
i modlitwę.  

Obchody rozpoczęły się na Rynku  
Wielkim musztrą paradną w wykonaniu  
Orkiestry Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej. Następnie w szydłowieckiej 
farze odprawiono mszę św. w intencji 
żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu 
Ochrony Pogranicza. Po nabożeństwie 
zebrani udali się na cmentarz parafialny, 
gdzie nad mogiłami walczących w 1939 
roku żołnierzy, wzięli udział w Apelu  
Poległych. Uroczystość poprowadziła 
Dyrektor ZS im. Korpusu Ochrony Pogra-
nicza w Szydłowcu Maria Michajłow. Ks. 
dziekan Adam Radzimirski i ks. ppłk SG 
Ryszard Preuss przewodzili modlitwie  
w intencji ofiar. 

77 rocznica Bitwy pod Barakiem 
7 i 8 września br. uczciliśmy pamięć żołnierzy walczących przed 77 laty w bitwie pod Barakiem. W  obchodach udział 
wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci, młodzież szkolna i mieszkańcy. Honorowy 
patronat nad uroczystościami objęli: Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Komendant Główny Straży Granicz-
nej ppłk SG Marek Łapiński. 

WYDARZENIA 

8 września uroczystości odbyły się w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu. Delegacje 
złożyły biało - czerwone kwiaty pod pomnikiem „Żołnierzom Korpusu Ochrony Pograni-
cza – Obrońcom Polskich Granic 1924 – 1939”, w którym leżą również artefakty  
z bitwy pod Barakiem 1939 r. oraz przekazana przez Stowarzyszenie Weteranów  
Polskich Formacji Granicznych ziemia z pól bitewnych i mogił żołnierzy KOP, m.in.  
z Katynia, Miednoje, Góry Strękowej, Tynne, Wilna, Zadnieszówki, Ołtarzewa, Osowa 
k/Wytyczna, Bykowni, Pilaszkowa.  
W tych podniosłych okolicznościach Zofia Liszka – prezes Związku Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych, wręczyła odznaki za zasługi w krzewieniu patriotyzmu 
dla Danuty Gnat – dyrektorki z PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu i nauczy-
ciela z tej szkoły Rafała Araka.  
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27 września mieszkańcy gminy  
Szydłowiec wspólnie z samorządowca-
mi i zaproszonymi gośćmi uczcili  
77 rocznicę powstania Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Uroczystości pa-
triotyczne z tej okazji organizowane są 
każdego roku. W ten sposób społe-
czeństwo miasta na czele z władzami 
oddaje cześć tym, którzy walczyli  
za Ojczyznę. 
Obchody rozpoczęły się w budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Jana III Sobieskiego. Po uroczystym 
powitaniu gości, zebrani wysłuchali 
komunikatu, alarmu nadanego przez 
radio, który oznajmił o napaści hitle-
rowskich Niemiec na Polskę.  
W imieniu organizatorów, wicedyrek-
tor PSP nr 1 Grażyna Olesińska powita-
ła poczty sztandarowe oraz delegacje 
organizacji kombatanckich, samorzą-
dów, instytucji i młodzież szkolną.  
Głos zabrała Teresa Romaszewska  
– Przewodnicząca Komisji Historycznej 
Światowego Związku Armii Krajowej 
Koło w Szydłowcu, która przybliżyła 
historię polskiego państwa podziem-
nego. Następnie wicedyrektor zaprosi-
ła wszystkich do obejrzenia i wysłucha-
nia programu artystycznego przygoto-
wanego specjalnie na tą okazję przez 
uczniów PSP nr 1. Uczniowie z klas Ia, 
IVa, Vb pod kierunkiem G. Olesińskiej, 
przygotowali montaż słowno – mu-
zyczny zatytułowany „Polskie Państwo 
Podziemne – śpiewajmy pamięć”.  
Wystylizowani na żołnierzy i sanitariusz-
ki śpiewali patriotyczne piosenki i recy-
towali wiersze. Ich występ został bardzo 
serdecznie przyjęty przez publiczność, 
młodzi artyści otrzymali gratulacje  
i podziękowania. 
 Po występie zebrani udali się do Parku 
Niepodległości. Hołd bohaterom wal-
czącym o wolność Ojczyzny oddano 
składając wiązanki biało - czerwonych 
kwiatów i zapalając znicze. Następnie 
wszyscy przeszli pod pomnik Tajnej Or-
ganizacji Nauczycielskiej, by tam rów-
nież uczcić pamięć bohaterów. Ostat-
nim punktem obchodów było złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy w miejscu 
straceń w lesie w Korzonku. 

77 rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego  
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Tradycją mieszkańców gminy Szydło-
wiec stało się wspólne obchodzenie 
święta plonów pod nazwą 
„Szydłowieckie Wieńcowanie.”  
W tym roku dożynki odbyły się  
18 września w sołectwie Sadek.  
Zaszczytną funkcję starostów dożyn-
kowych pełnili Pani Danuta Dyzner 
i Pan Bolesław Limanin z Sadku. 
Gminne święto plonów było okazją, 
aby w sposób szczególny podzięko-
wać naszym rolnikom oraz okazać 
wdzięczność Bogu za tegoroczne plo-
ny. Korowód dożynkowy: delegacje z 
wieńcami dożynkowymi, poczty 
sztandarowe i zaproszeni goście, pro-
wadzony przez Miejską Orkiestrę 
Dętą przeszedł do kościoła pw. Matki 
Boskiej Bolesnej w Sadku. W miejsco-
wej świątyni została odprawiona uro-
czysta suma, w której aktywnie 
uczestniczyli mieszkańcy składając na 
ołtarzu dary z tegorocznych zbiorów. 
Oprawę muzyczną zapewniła Orkie-
stra Dęta z Szydłowca. Mszę koncele-
browali: proboszcz parafii w Sadku ks. 
Zenon Ociesa i duszpasterz z parafii 
św. Zygmunta w Szydłowcu,  
ks. Norbert Skawiński. Okolicznościo-
wą homilię wygłosił ks. kan. Zygmunt 
Wnukowski - dyrektor Teatru Sakral-
no – Dramatycznego z Janowa Lubel-
skiego, który podkreślał, jak ważna 
jest praca rolników, ich trud i miłość 
do ziemi. Mówił również o konieczno-
ści szacunku dla ludzi i ich pracy oraz 
wdzięczności Bogu za płody rolne. 
Kazanie zakończył recytacją utworu 
Jana Kochanowskiego pt. „Zgoda”:  
„A naprzód starajcie się o społecznej zgodzie:  
W tejci samej nadzieja, że się przy swobodzie 
Swej dawnej zostoicie i drogę najdziecie,  
Jako w pierwszy porządek wszytko przywie-
dziecie”. 
Po mszy uroczystości  kontynuowane 
były na placu szkolnym, gdzie sołec-
twa: Sadek, Chustki, Wysoka, Wola 
Korzeniowa, Szydłówek II, Świerczek, 
Zdziechów i wspólnie Majdów, Łazy, 
Ciechostowice, zaprezentowały swo-
je wieńce dożynkowe. Nie mogło 
zabraknąć ceremonii dzielenia się 
chlebem. Starostowie wręczyli okazały 
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bochen wypieczony z tegorocznych ziaren 
Burmistrzowi Szydłowca Arturowi Ludwo-
wi. Burmistrz podziękował za ten wyjąt-
kowy dar, który został podzielony wśród 
zgromadzonych na znak międzyludzkiej 
solidarności i życzliwości, z życzeniami, 
aby chleba nigdy i nikomu nie  
brakowało. 
Burmistrz Artur Ludew i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk 
skierowali do rolników wyrazy uznania,  
a także życzyli zdrowia, siły i wytrwałości 
w niełatwej pracy oraz wszelkiej pomyśl-
ności. Wyrażając szacunek i dziękując za 
trud pracy na gospodarstwach, rolnicy 
otrzymali wyróżnienia.  
Rozstrzygnięto również konkurs na naj-
okazalsze płody rolne. W komisji kon-
kursowej pracowali: radna Rady Miej-
skiej - Agnieszka Ślizak, sołtys Woli  
Korzeniowej - Barbara Rogozińska i pra-
cownik MODR Terenowy Zespół Dorad-
czy w Szydłowcu - Urszula Sykuła. Kieru-
jąc się kryteriami ocen zawartymi  
w regulaminie komisja nagrodziła: 
-w kategorii najcięższa dynia - panią 
Danutę Woźniak za dynię o wadze 33.9 
kg,- w kategorii najmniejszy i największy 
kłos – pana Władysława Gawędę za kło-
sy o dług. 17 cm i 2 cm,  w kategorii  
nietypowe warzywo – panią Krystynę  
Kowalik za tykwę. Ponieważ święto plo-
nów to również czas zabawy, nie mogło 
zabraknąć muzyki i artystycznych wystę-
pów. Na dożynkowej scenie zaprezento-
wali się: uczniowie PSP z Sadku, Zespół 
Rodzinny z Korzyc, Zdziechowianki ze 
Zdziechowa, Kumosie z Sadku, Sąsia-
deczki z Chustek, Gawędowie z Wyso-
kiej, Senioritas – Malinki z Szydłowca, 
Wolanki z Woli Lipienieckiej, Niedźwiad-
ki z Kierza Niedźwiedziego.  
Gwiazdą dożynek był zespół Maxel.  
Na zakończenie święta plonów odbyła 
się zabawa taneczna przy muzyce  
zespołu Dance Project. 

Uhonorowani rolnicy: Piotr Jakubczyk z Ciechostowic,  Krzysztof Derleta, Janusz Banaszczyk, Łukasz Zawadzki, Grzegorz 
Suligowski z Chustek, Dorota i Tadeusz Kamienikowie, Dorota i Adam Kępczyńscy, Ewa i Waldemar Nowocieniowie  
z Jankowic, Emilia Nowak z Korzyc, Andrzej Kowalik, Bogumiła Kowalik z Krzcięcina,  Zbigniew i Aneta Ślizakowie z Omię-
cina,  Danuta Pyzara, Roman Markiewicz z Sadku, Marcin Sasal, Maciej Stefański z Szydłówka II, Waldemar i Teresa  
Mrozowscy, Wojciech Mrozowski, Jacek Stefański, Robert Mrozowski ze Świerczka, Krzysztof Gąska ze Świniowa,  
Tadeusz i Natalia Głuchowie, Stanisław Figarski z Wilczej Woli, Ryszard Buczek, Marek Cegliński z Woli Korzeniowej,  
Grażyna Berus, Krystyna Figarska z Wysocka, Wanda i Waldemar Różyccy, Anna i Marian Malmonowie,  Iwona i Bogdan  
Woźniakowie z Zastronia, Jan Janka, Agnieszka Banaszczyk ze Zdziechowa. Ponadto Państwo  Dorota i Tadeusz Kamieni-
kowie oraz Dorota i Adam Kępczyńscy zostali uhonorowani statuetkami „Zasłużony Rolnik”. 
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10 lipca w Szydłowcu odbyła się piąta 
edycja Festiwalu Dance i Disco Polo.  
Tego dnia dopisała pogoda, nastroje  
i publiczność – plac nad zalewem  
w Szydłowcu zgromadził kilka tysięcy 
osób z całego regionu.  Imprezę  
prowadził Norbi – piosenkarz i pre-
zenter radiowy, na scenie wystąpiło 
aż 21 zespołów dance i disco polo.  
Zaśpiewała również Magda Femme,  
natomiast gwiazdą imprezy była Kate 
Ryan  – piosenkarka pochodząca  
z Belgii, laureatka nagrody World 
Music Awards w kategorii „Najlepiej 
sprzedający się artysta z Beneluxu”.  

W dniach 16-17 lipca Szydłowiec zabrzmiał rockiem – po raz kolejny odbył się Festiwal im. A. Siewierskiego Rock  
na Zamku. Z zespołem Azyl P. wystąpiły wspaniałe rockowe wokalistki – Ania Brachaczek i Ania Rusowicz, zwycięzca  
"The Voice of Poland" – Juan Carlos Cano oraz zwycięzca „Idola” – Maciej Silski. W konkursie młodych rockowych talen-
tów zwyciężył zespół Atom Heart. Przeboje Azylu P. na czele ze słynną „Małą Maggie” znowu porwały szydłowiecką publiczność  
do wspólnej zabawy. To było prawdziwe rockowe szaleństwo. 

Festiwal im. A. Siewierskiego Rock na Zamku  

V Festiwal Dance i Disco Polo 

Seniorzy dla miasta – pod takim hasłem 14 
sierpnia br. odbyło się na Rynku  
Wielkim spotkanie z folklorem. Na scenie 
wokalne umiejętności zaprezentowało 
jedenaście zespołów: Senioritas Malinki  
z Szydłowca, Kumosie z Sadku, Zdziecho-
wianki ze Zdziechowa, Zespół Rodzinny  
z Korzyc, Gawędowie z Wysokiej, Zespół 
Śpiewaczy z Chustek, Niezapominajki  
z Mirowa, Grzybowianki z Grzybowej Góry, 
Perły z Lamusa ze Skarżyska -Kam, Cym-
brzanki z Huty oraz Załawianki z Załawy.  

Piknik folklorystyczny 
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Warsztaty gospel w Szydłowcu  

3 paźdz iernika w Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN w Warsza-
wie odbyła się sesja inauguracyjna 
II kadencji Obywatelskiego  
Parlamentu Seniorów.  
Organizacje senioralne i rady  
seniorów, które w sposób samo-
rządny i demokratyczny wybrały 
łącznie 460 delegatów na trzylet-
nią II kadencję OPS.  
Wśród delegatów znalazł się  
również Przewodniczący Szydło-
wieckiej Rady Seniorów  
– Kazimierz Zawadzki.  
Obywatelski Parlament Seniorów 
stał się unikalną w świecie formą 
partycypacji seniorów w budowie 
społeczeństwa obywatelskiego,   
inspirowania kierunków polityki  
senioralnej oraz konstruktywnego 
dialogu z władzami publicznymi  
w zakresie tworzenia rozwiązań  
na rzecz godnego, zdrowego  
i aktywnego życia osób starszych.  
Ideą OPS jest neutralność politycz-
na i światopoglądowa oraz otwar-
tość na merytoryczną współpracę  
z władzami publicznymi, w tym 
organami samorządu terytorialne-
go, a  także partnerami społeczny-
mi. Celami OPS jest stałe monito-
rowanie sytuacji osób starszych  
w Polsce we wszystkich obszarach  
ich funkcjonowania, społeczny 
dialog, a także poszukiwanie  
optymalnych rozwiązań proble-
mów dotyczących seniorów. 

W dniach od 2 do 4 września w Szydłow-
cu po raz pierwszy odbyły się WARSZTA-
TY GOSPEL NA ZAMKU. Organizatorami 
tego muzycznego wydarzenia byli:  
Fundacja Źródło Życia, Stowarzyszenie 
Gospel w Krakowie oraz SCK – Zamek.  
Od piątku do niedzieli w zamkowych 
salach odbywały się zajęcia warsztato-
we, które poprowadziła trójka znakomi-
tych trenerów/dyrygentów: Rhonda 
Adams – dyrygentka, solistka i mama  
na pełny etat. Pochodzi z Muncie poło-
żonej w Indiana (Stany Zjednoczone). Od 
maja 2010 roku mieszka w Krakowie 
wraz z mężem Tonym oraz dwójką dzieci 
– Macy i Brockiem. Śpiewa w chórach 
gospel od 6 roku życia. Muzyka gospel 
zawsze była i będzie ważną częścią jej 
życia, Jonathan Wheeler – znakomity 
muzyk, wokalista, który na warsztaty w 
Szydłowcu przyjechał z ze stanu Luizjana 
(USA), Colin Willimas - charyzmatyczny 
brytyjski wokalista i dyrygent muzyki 
gospel z ponad trzydziestoletnim do-
świadczeniem muzycznym. Pracował dla 
BBC oraz BBC Radio 2, przygotowując 
programy “Songs of Praise” oraz “Gospel 
Train”. Koncertował z chórami  
The London Community Gospel Choir, 
The Harlem Gospel Choir, jak również 
uznanymi artystami gospel, takimi jak 
Jennifer Holliday czy Deronda K. Lewis. 
Związany z muzyką od 3 roku życia,  
w wieku 18 lat założył swój pierwszy 
chór kościelny, obecnie dyryguje  

zespołem Colin Williams & The Cele-
bration Choir. Prowadzi liczne warszta-
ty gospel w Wielkiej Brytanii, Niem-
czech i Hiszpanii oraz Sylwia Szulik - 
dyrygentka, solistka, psycholog, absol-
wentka PSM II stopnia im. M. Karłowi-
cza w Katowicach, pomysłodawca  
projektu Mama Gospel, która popro-
wadziła zajęcia dla dzieci GOSPEL KIDS. 
Gościem Specjalnym warsztatów była 
jedna z najstarszych formacji tego typu 
w Polsce - Kraków Gospel Choir.  
Zespół założyła w 1999 roku Lea  
Kjeldsen, Dunka, od lat mieszkająca  
w Krakowie. Jej marzeniem było  
propagowanie muzyki gospel w kraju,  
w którym ten gatunek był mało rozpo-
znawalny. Jesienią 1999 roku,  
Lea wraz z grupą znajomych zorganizo-
wała I warsztaty gospel w Polsce 
Warsztaty wzbudziły ogromne zainte-
resowanie w środowisku krakowskim, 
czego konsekwencją było powstanie 
chóru Kraków Gospel Choir, którym 
też dyrygowała do 2011 roku. 
W ciągu 11 godzin intensywnej, 
warsztatowej pracy, pod okiem dyry-
gentów, opracowane zostało 9 utwo-
rów, które uczestnicy warsztatów za-
prezentowali podczas KONCERTU  
FINAŁOWEGO. Na scenie wystąpiło 
niemal 60 osób w różnym wieku  
i o różnym poziomie zaawansowania 
muzycznego. Wszyscy spisali się  
znakomicie. 

Obywatelski  
Parlament  
Seniorów 
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Nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Szydłowcu ks. Adrian  
Jakubiak podniósł swoje kwalifikacje 
zdobywając awans zawodowy.  
24 sierpnia pozytywnie zdał egzamin 
na stopień nauczyciela mianowane-
go, wykazując się zaangażowaniem 
w pracę, wzorowym przygotowa-
niem merytorycznym i chęcią  
nieustannego doskonalenia swoich 
umiejętności. 
30 sierpnia w ratuszu odbyło się 
uroczyste wręczenie aktu mianowa-
nia. Burmistrz Artur Ludew serdecz-
nie pogratulował awansu zawodo-
wego i życzył wiele satysfakcji  
z wykonywanego zawodu oraz  
kolejnych sukcesów.  

W spotkaniu z Burmistrzem Szydłowca Arturem Ludwem uczestniczyli: ks. Adrian 
Jakubiak wspólnie z dyrektorką szkoły, w której pracuje – Ewą Świercz  
oraz dyrektorka Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu Ewa Walczak. 

Awans  
zawodowy  

1 września uczniowie publicznych szkół rozpoczęli nowy rok szkolny. Ogółem w szkołach podstawowych i gimna-
zjalnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Szydłowiec w ławkach zasiadło 2108 uczniów.  

Swoją nową przygodę w klasach 
pierwszych szkół podstawowych 
rozpoczęło 86 uczniów, a w gimna-
zjach 154. W pierwszym dniu nowe-
go roku szkolnego uczniom, zwłasz-
cza szkół podstawowych licznie  
towarzyszyli rodzice. 
W szkołach uczniów powitali dyrek-
torzy i nauczyciele, a także przedsta-
wiciele władz samorządowych m.in.  
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew  
i Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Artur Koniarczyk. 
Witając uczniów po dwumiesięcznej 
przerwie wakacyjnej, Burmistrz  
Artur Ludew mówił o nowych możli-
wościach, które stwarza szkoła.  
Podkreślał, że nie służy ona tylko  

Natalia Stąpór, Maksymilian Martyka, 
Dawid Kaleta, Julia Czajkowska, Wikto-
ria Adamiec, Aleksandra Głuch, Wikto-
ria Nowocień, Jakub Sroka, Kamila  
Nalberska, Magdalena Szczytowska, 
Wiktoria Karbownik, Kornelia Kowalik,  
Zuzanna Kaleta, Julia Kisiel, Nikola Nie-
wadzisz, Piotr Nowocień, Mateusz  
Kałużyński, Karolina Czerwiak; 
- PSP w Majdowie: Wiktoria Adamczyk, 
Maria Karpeta, Dominik Szcześniak, 
Julia Dąbrowa, Oliwia Sokołowska;  
- PG w Majdowie: Laura Sokołowska, 
Dominika Ciura; 
- PSP w Wysokiej: Jagoda Sasin, Marty-
na Ozimek, Zuzanna Szymczyk; 
- PSP w Sadku – Aleksandra Niziołek; 
- PG nr 1 w Szydłowcu: Maja Gawęda, 
Aleksandra Piętak, Kornelia Piasecka, 
Wiktoria Śmigielska, Oliwia Sroka,  
Natalia Miernik; 
- PG nr 2 w Szydłowcu: Małgorzata 
Eliza Marszałek, Paulina Sadza,  
Aleksandra Wójcik, Adrian Nikodem, 
Karolina Kamienik, Kajetan Górlicki, 
Julia Nowek, Piotr Stopa, Cezary Żak,  
Natalia Nowaczkiewicz. 

do zdobywania wiedzy i kompetencji, 
ale także do pogłębiania i rozwijania 
zainteresowań. Życzył wszystkim u 
progu nowego roku szkolnego jak naj-
lepszych wyników w nauce, nowych 
przyjaźni, pasji i osiągnięć; rodzicom  
– dumy ze swoich pociech, a nauczy-
cielom powodzenia i satysfakcji  
z efektów ich trudnej, odpowiedzial-
nej pracy.  
Podczas uroczystości zostały także 
wręczone stypendia za bardzo dobre 
wyniki w nauce w II semestrze roku 
szkolnego 2015\2016. Otrzymali je 
uczniowie z następujących szkół:  
- PSP nr 1 w Szydłowcu: Julia Adam-
czyk, Magdalena Iwona Majewska, 
Natalia Romelczyk, Julia Porcarelli,  
Eliza Brygida Figarska, Kamil Łyczek, 
Igor Podlewski, Patryk Sen, Mikołaj 
Misiak, Maria Rogozińska, Klaudia 
Szcześniak, Zuzanna Ślusarczyk; 
- PSP nr 2 Szydłowiec: Katarzyna Szlu-
fik, Gabriela Długosz, Maja Górecka, 
Alicja Mosiołek, Weronika Cender, Jan 
Arak, Wiktoria Malmon, Bartosz  
Pudzianowski, Aleksandra Skórkiewicz, 
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 Narodowe Czytanie w Szydłowcu  3 września 2016r. w całej Polsce  
odbyła się 5 edycja Narodowego Czyta-
nia pod honorowym patronatem Pary 
Prezydenckiej. W tym roku czytano 
"Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.  
W Szydłowcu przy Regionalnym Cen-
trum Biblioteczno Multimedialnym od 
godziny 10:00 można było zasłuchać się 
w tekst prezentowany przez zaproszo-
nych Gości oraz aktorów z Teatru  
Poezji i Muzyki "U Radziwiłła" i Grupy 
Teatralnej "Zamczysko". 
Narodowe Czytanie rozpoczął  
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew,  
w roli lektorów wystąpili również: Prze-
wodniczący Rady Miejskiej – Marek 
Artur Koniarczyk, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej - Marek Plewa, Radny 
Rady Miejskiej - Paweł Bloch, Radny 
Rady Powiatu - Robert Górlicki, Ewelina  
Wiśniewska - nauczyciel PSP im. Janu-
sza Kusocińskiego w Sadku. 
W ogólnopolskiej akcji Narodowego  
Czytania wziął udział także Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Ucznio-
wie klasy 2a i 3a gimnazjum w sposób 
barwny przedstawili swoim koleżan-
kom i kolegom fragmenty utworu wy-
bitnego powieściopisarza. W czasie 
czytania powieści zaprezentowano 
pokaz multimedialny dotyczący lektury. 

Dziesięć lat współpracy z MROT-em 26 października br. odbyła się dziesiąta  
edycja sejmiku turystycznego Mazowsza 
oraz dziesięciolecie istnienia Mazowieckiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej.  
Tematem przewodnim spotkania była  
działalność Lokalnych i Regionalnych   
Organizacji Turystycznych,  Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej, ich rola, a także  
znaczenie współpracy między tymi pod-
miotami i samorządami terytorialnymi.  
Gmina Szydłowiec jest  cz łonkiem  
Mazowieckiej Organizacji Turystycznej od 
samego początku t j. od 2006r. MROT 
wspiera samorządy z Mazowsza,  stanowi 
źródło informacji o miastach  i promuje 
działania swoich członków w całym kraju  
i zagranicą. 
Podziękowanie za dotychczasową współ-
pracę odebrała w imieniu gminy Szydło-
wiec Justyna Jezierska - Naczelnik Wydzia-
łu Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego  
w Szydłowcu.  

Podziękowania w formie jubileuszowych statuetek odebrali członkowie  
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w tym gmina Szydłowiec. 
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Jest Pan już  po raz s iódmy sołtysem 
Wysokiej. Mieszkańcy mają do  
Pana zaufanie? 
 
Myślę,  że mają.  Wiedzą,  że potrafię  
chodzić za ich sprawami.  Poza tym 
zawsze miałem bardzo dobre relacje  
z mieszkańcami. Przez 23 lata  
pracowałem jako listonosz, byłem  
w każdym domu, wszystkich znam 
prawie od urodzenia, młodszych  
i starszych. To mi bardzo pomogło  
w pracy jako sołtysowi. Zawsze jak 
ktoś do mnie przychodz i z  jakąś 
sprawą, staram się wszystko  
załatwić i nigdy nie odmówiłem  
nikomu pomocy. 
 
Widocznie doceniają Pana aktyw-
ność w załatwianiu spraw wsi.   
A czy  mieszkańcy Wysokiej  też są 
aktywni? 
 
Oczywiście. Wysoka ma w tym duże 
tradycje. Przecież sami, z własnej 
inicjatywy, rozpoczęliśmy trzy duże 
budowy, powołaliśmy komitety spo-
łeczne. Mówię o budowie szkoły,  
wodociągu i ośrodku zdrowia.   
To wymagało nie tylko załatwiania 
spraw urzędowych jak zezwolenia,  
opinie, ale i pracy czysto fizycznej.  
Sami kopaliśmy fundamenty pod 
budowę szkoły. Naprawdę wielu 

mieszkańców dało przy tym swoją 
pracę.  Nie chcę wymieniać nazwisk,  
ale wszyscy je  i tak znają. Chciał-
bym wszystkim za to podz iękować. 
 
A co jeszcze przed wami? Czy   
planujecie dalszy  rozwój  Wyso-
kiej? 
 
W ostatnich latach Wysoka bardzo 
się  zmieniła. Mamy bardzo ładną 
nową szkołę, o którą długo zabie-
galiśmy. W ramach projektu 
"Przebudowa centrum wsi Wysoka" 
z dotacją unijną, wyremontowali-
śmy strażnicę OSP, gdz ie są nie  
tylko pomieszczenia dla strażaków,  
ale też  bardzo ładna świet lica  
wiejska. Teraz z panem burmi-
strzem szukamy osoby, która  
będz ie tam zatrudniona przez  
Urząd Pracy. Chcemy, żeby  
do świetlicy przychodziła nie tylko 
młodz ież, ale i starsi.  
Teraz chcielibyśmy mieć w Wyso-
kiej nowy chodnik – od cmentarza 
w dół wsi.  Jest  bardzo potrzebny,  
bo to uczęszczane miejsce.   
Uczniowie chodzą tamtędy do szko-
ły,  ludzie do kościoła,  do sklepu.  
Kłopot w tym,  że pas drogowy nie 
należy do gminy tylko do powiatu,  
ale uważam, że wszystko da się  
załatwić. Jeśli powiat przekaże 
gminie pas drogowy, co właśnie 
teraz załatwiamy, to będziemy  
mogli wybudować chodnik.  Chcemy  
na to przeznaczyć środki z Fundu-
szu Sołeckiego. Myślę, że wszystko 
się  uda.   
 
Dziękujemy za wypowiedź.  
Mieszkańcom życzymy realizacji  
kolejnej inwestycji w Wysokiej,  
a Panu dużo zdrowia i kolejnej kadencji. 
 

 
 
 
 
 

INFORMACJE O NASZYCH SOŁECTWACH 

NASZE SOŁECTWA 

Wysoka to jedna z najstarszych wsi  
leżących w Gminie Szydłowiec, sięga-
jąca swoja metryką początków XIV 
wieku. Po raz pierwszy Wysoka wystę-
puje w źródle Momumenta Poloniae 
Vaticana jako de Vissoka, w doku-
mentach z lat 1325-1327. Kolejna  
informacja o miejscowości pochodzi  
z 1416 roku i umieszczona jest w zapi-
skach sądowych województwa sando-
mierskiego. O Wysokiej pisze także 
jeden z najsłynniejszych polskich kro-
nikarzy Jan Długosz w swoim słynnym 
dziele - Księdze beneficjów biskupstwa 
krakowskiego, które jest zarazem naj-
starszym znanym, polskim spisem 
tego typu datowanym na lata 1470-
1480. Według Długosza w XV wieku 
stał w tej wsi drewniany kościół p.w. 
św. Mikołaja. Dziedzicami wsi byli 
wówczas: Jan Kozicki herbu Rawa  
z braćmi, Krystyn Rawita i Jakub Zdzie-
chowski. Wieś posiadała łany kmiece, 
zagrodników, folwark rycerski oraz 
karczmę, z których dziesięcinę odda-
wano klasztorowi Cystersów w Wą-
chocku. Plebanowi w Wysokiej odda-
wano dziesięcinę z dwóch łanów. Na 
przełomie XV i XVI wieku probosz-
czem był tu scholastyk sandomierski 
Jan z Odrowążów Szydłowiecki, syn 
Stanisława, kasztelana żarnowskiego  
i radomskiego, a w 1529 roku Mikołaj 
Kossowski, kanonik sandomierski. 
Kolejne informacje dotyczące Wyso-
kiej, a ściślej mówiąc kościoła w tej 
miejscowości pochodzą z 1598 roku  
i dotyczą wizytacji biskupiej, przepro-
wadzonej przez Kaźmierskiego. Pew-
nym jest także, że w latach 1602-1610 
Wysoka, wraz z Jankowicami, Świnio-
wem i Zdziechowem zostały zakupione 
przez Radziwiłłów i weszły w skład dóbr 

Jerzy Derleta pełni funkcję sołtysa Wysokiej już po raz siódmy z kolei.  
Był radnym ostatniej kadencji  Rady Narodowej Miasta i  Gminy  
Szydłowiec, po powstaniu samorządu terytorialnego w 1990 roku   
– radnym I kadencji  szydłowieckiej Rady Miejskiej.  
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Składanie powiadomień 
 w OT ARR 

Od 30 września br., w Oddziałach 
Terenowych Agencji Rynku Rolnego  
będzie można złożyć powiadomienie  
w ramach mechanizmu „Dalsze 
wsparcie kryzysowe producentów 
owoców i warzyw (Wow)”. 
Organizacje producentów i produ-
cenci indywidualni, którzy chcą 
uczestniczyć w tym mechanizmie 
mogą składać powiadomienia na 
formularzu udostępnionym przez 
Agencję na stronie internetowej. Po-
wiadomienia należy składać w Od-
dziale Terenowym Agencji Rynku Rol-
nego właściwym dla miejsca za-
mieszkania lub wysłać faxem albo e-
mailem. W przypadku elektroniczne-
go wysłania oryginał należy przesłać 
rejestrowaną przesyłką pocztową. 
„Dalsze wsparcie kryzysowe produ-
centów owoców i warzyw (Wow)” to 
mechanizm realizowany przez Agen-
cję Rynku Rolnego dla producentów 
niektórych owoców i warzyw  
w związku z kontynuacją zakazu ich 
przywozu z UE do Rosji.  
Producenci indywidualni oraz organi-
zacje producentów otrzymają pomoc 
finansową za wycofanie z rynku wy-
branych owoców i warzyw w ramach 
bezpłatnej dystrybucji lub na inne 
przeznaczenie (np. paszę dla zwierząt 
lub spalanie w biogazowni w celach 
energetycznych). Pomoc wypłacana 
będzie do końca września 2017r.  
Wycofaniem objętych będzie 90 400 
ton jabłek i gruszek, 10 900 ton po-
midorów, marchwi, papryki słodkiej 
oraz ogórków i korniszonów, 500 ton 
śliwek i winogron stołowych oraz 600 
ton brzoskwiń. Wycofane z rynku 
owoce i warzywa – bez względu na 
ich przeznaczenie – muszą spełniać  
wymagania jakości handlowej.   
Łączna ilość produktów, którą będzie 
można zgłosić do przeprowadzenia 
operacji wycofania, wyniesie maksy-
malnie: 200 ton w przypadku produ-
centów indywidualnych oraz 20 000 
ton w przypadku organizacji  
producentów.  
 

WYSOKA 

jednak sprawa przeciągnęła się w czasie  
i dopiero w 1871 roku powołano komi-
tet, który się tym zajął. Po zebraniu 
pierwszych funduszy przystąpiono do 
budowy i 8 maja 1871 roku ks. biskup 
Juszyński położył kamień węgielny pod 
nową świątynię. Miejscowym probosz-
czem był wówczas ks. Michał Bartyzel. 
Budowa trwała trzy lata. W 1884 roku 
zmarł ks. Bartyzel, a budowę dokończył 
ks. Piotrowski. 7 czerwca 1886 roku bi-
skup Antoni Ksawery Sotkiewicz dokonał 
konsekracji nowo wybudowanego ko-
ścioła p.w. św. Mikołaja. Ksiądz Jan Wi-
śniewski pisał jeszcze na początku XX 
wieku, że do parafii w Wysokiej należały: 
Bąków, Chustki, Ciepła, Jankowice, Józe-
fów, Korzyce, Krzcięcic, Ogrodzieniec, 
Omięcin, Ostałów, Ostałówek, Pogro-
szyn, Sulistrowice, Świniów, Wałsnów, 
Wilcza Wola, Wysocko, Wysoka, Zaboro-
wie, Zastronie, Zawonia, Zdziechów-
Działy, Zdziechów-Mytków, Ziemaki. 
Parafia liczyła 4403 wiernych. Ksiądz 
Przetocki w 1655 roku wylicza także  
w posiadaniu parafii wieś Świerczek,  
a Długosz w XV wieku zalicza tutaj Bro-
niów, należący w połowie do Wysokiej 
i w połowie do Chlewisk. Wiśniewski 
podaje także ciekawą dla nas wzmiankę  
o trzech dzwonach znajdujących się przy 
kościele. Największy z nich posiadał napis 
Jezus Nazarenus 1538. O rex glorie Christe 
veni cum pace. Oprócz tego było jeszcze 
dwa dzwony mniejszy z napisem Anno 
Domini 1787 i wizerunkiem Pana Jezusa 
na krzyżu i najmniejszy bez napisu. Ze źró-
deł XIX wiecznych wynika, że Wysoka była 
podzielona na dwie części. W 1827 roku 
jedna część należała do powiatu radom-
skiego, gminy Orońsko, parafii Wysoka i 
było tutaj 13 domów, 81 mieszkańców, 
natomiast druga część leżała na terenie 
powiatu koneckiego, gmina Szydłowiec, 
parafia Wysoka i posiadała 11 domów, 77 
mieszkańców. Dwadzieścia lat później ks. 
Siarczyński  w „Opisie powiatu radomskie-
go” potwierdza wiadomość o podziale 
Wysokiej, pisząc o 16 domach w pierwszej 
i 6 domach w drugiej części. 

szydłowieckich. Według zachowanych  
w archiwum parafialnym kwitów łanowe-
go z 1622 roku uzyskujemy potwierdze-
nie, że Wysoka znalazła się wśród 19 wsi 
hrabstwa. Znakomitym źródłem jakie 
zachowało się do dzisiejszych czasów jest 
dzieło wysockiego proboszcza ks. Hiacyn-
ta Przetockiego, wydane w 1655 roku 
tzw. „Kolęda”, w związku z szalejącą w 
okolicy zarazą dżumy w latach 1653-
1654. Wojny i zarazy z połowy XVII wieku 
znacząco wpływały na stan osadnictwa i 
zaludnienia. Z rejestru podatkowego za 
rok 1662 dowiadujemy się, że w Wysokiej 
mieszkało 71 podatników, przy czym na-
leży pamiętać, że nie jest to pełna liczba 
mieszkańców, ponieważ z podatku zwol-
nieni byli żebracy, starcy i dzieci do 10 
roku życia.  Pod koniec XVII wieku odnaj-
dujemy w źródłach smutną informację. 
Według przekazów w 1696 roku drewnia-
ny kościół w Wysokiej uległ pożarowi. 
Nowy kościół został wystawiony na miej-
scu starego w 1701 roku, ale w tak nie-
dbały sposób, że już w 1723 roku był w 
złym stanie: ściany się rozpadały, a dach 
wymagał kapitalnego remontu. Po dopro-
wadzeniu kościoła do porządku, 4 listopa-
da 1744 roku ks. Michał Kunicki, sufragan 
krakowski dokonał konsekracji kościoła. 
XVIII wieczne źródła dotyczące wizytacji, 
świadczą, że kościół ulegał ciągłemu znisz-
czeniu. W 1774 roku został wyrestauro-
wany kosztem tutejszego proboszcza. 
Zachował się także krótki opis kościoła w 
Wysokiej z 1781 roku wraz z jego wnę-
trzem. Posiadał wtedy cztery ołtarze: 
wielki – świętego Mikołaja, drugi - Matki 
Boskiej trzymającej Dzieciątko Jezus, trze-
ci -  św. Michała i św. Tekli i czwarty – św. 
Anny oraz na zasuwie św. Izydora. Po 
1813 roku kościół był zupełnie zniszczony 
i groził zawaleniem, dlatego też dwa lata 
później zapadła decyzja aby go rozebrać. 
Księżna Anna z hr. Zamoyskich Sapieżyna 
wystawiła nieopodal szopę pokryta sło-
mą, w której nakazała umieścić ołtarze 
Matki Boskiej i św. Izydora (później na 
tym miejscu stała organistówka). W 1848 
roku przesłano plany budowy kościoła, 

INFORMACJE O NASZYCH SOŁECTWACH 

Sołectwo to jednostka pomocnicza samorządu terytorialnego w gminie. Obszar, 
zakres działania sołectwa i jego organów określa statut sołectwa. Gmina Szydło-
wiec składa się z dwudziestu dwóch sołectw.  W tym numerze prezentujemy  
sołectwo Wysoka.  
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W Y C I Ą G  Z  O G Ł O S Z E N I A 
 

BURMISTRZ SZYDŁOWCA 
OGŁASZA PRZETARG USTNY  

NIEOGRANICZONY 
 
na sprzedaż działek przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną wolno stojącą i bliźnia-
czą, położonych w Szydłowcu przy 
ul. Partyzantów. 
 
Do sprzedaży przeznacza się działki 
uwidocznione w księdze wieczystej 
RA1S/00014550/6 oznaczone nume-
rami działek : 
 
- nr 5772/11 o powierzchni 1209 m2 
– cena wywoławcza 96 000,00 zł. 
 
- nr 5772/12 o powierzchni 1199 m2 
– cena wywoławcza 90 000,00 zł. 
 
Podane ceny wywoławcze są cenami 
brutto. 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miej-
skim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 
2, w dniu 4 listopada 2016 roku  
o godz. 1000. 
 
Warunkiem wzięcia udziału w prze-
targu jest : 
-Wpłacenie wadium w wysokości  
10 % ceny wywoławczej na konto  
Urzędu Miejskiego w Szydłowcu 
prowadzone przez Południowo  
- Mazowiecki Bank Spółdzielczy  
w Jedlińsku Oddział w Szydłowcu Nr 
53 9132 0001 0134 0904 2000 0020 
do dnia 31 października 2016 roku, 
przy czym liczy się termin faktyczne-
go wpływu kwoty na konto (wpłata 
powinna być dokonana odpowied-
nio wcześniej tak, aby wadium znaj-
dowało się na rachunku organizato-
ra przetargu w dniu 31 października 
2016 r.) 
Treść ogłoszenia o przetargu została 
umieszczona na tablicach ogłoszeń 
oraz na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. 
Informacji szczegółowych udziela 
Wydział Zagospodarowania Prze-
strzennego i Inwestycji, ul. Kilińskie-
go 2, tel. (48) 617 86 57. 

System  
wczesnego ostrzegania 

W dniu 1 września 2016r.  Powiat   
Szydłowiecki podpisał umowę  
o d ofi nan sowan ie proje ktu 
„Systemy wczesnego ostrzegania 
przed z jawiskami katastrofalnymi 
w Powiecie Szydłowieckim”  
na kwotę 300 000,00z ł. 
Umowę podpisał cz łonek zarządu 
województwa mazowieckiego Rafał 
Rajkowski z  wicestarostą Roma-
nem Woźniakiem. 
System wczesnego ostrzegania 

przed z jawiskami katastrofalnymi 
w powiecie szydłowieckim obejmie 
zasięgie m w szy stk ie g mi ny  
powiatu: Szydłowiec,  Chlewiska,  
Jastrząb,  Mirów i Orońsko.   
W ramach projektu zakupione  
będz ie 16 syren alarmowych  
szczelinowych wraz z  urządzeniami  
towarzyszącymi,  pulpity sterowa-
nia dla każdej gminy oraz centrala 
alarmowa do Starostwa Powiato-
wego w Szydłowcu. Dodatkowo 
system umożliwi powiadamianie  
i przesyłanie natychmiastowych 
informacji sms o zdarzeniach.   
Pozwoli to nie tylko na ogranicze-
nie skutków katastrof, ale zmini-
malizuje również ryzyko kosztów 
wynikających z  usunięcia lub  
naprawienia szkód. 
Na terenie gmin uczestniczących  
w projekcie prowadzone będą  
działania edukacyjno-promocyjne.   
Dostępne będą ulotki, plakaty oraz  
broszury.  Pojawią się także  
informacje w prasie lokalnej,   
na forach społecznościowych oraz   
w portalach informacyjnych  
regionu. 

30 września zakończyliśmy przyjmo-
wanie zdjęć do naszej zabawy  
„I love Szydłowiec”. Serdecznie dzię-

kujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział i promowali Szydłowiec podczas 
swoich wakacyjnych podróży. Dziękujemy za fotografie konkursowe oraz 
wszystkie inne zrobione z naklejkami, a nie kwalifikujące się do konkursu. 
Ruszyło głosowanie na najfajniejsze - Państwa zdaniem, zdjęcie. Na stronie 
www.szydlowiec.pl publikujemy zdjęcia konkursowe na które można oddać 
jeden głos dziennie. O tym, która fotografia zasługuje na miano tej najlepszej 
zdecydują mieszkańcy.  
Serdecznie zachęcamy do głosowania, które potrwa do 16 października br. 

Ruszyło  
głosowanie! 



 

ZAPOWIEDZI  
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Burmistrz Szydłowca, działając na 
podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie,  
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2016 
roku, poz. 353) informuje o rozpo-
częciu procedury udziału społeczeń-
stwa w postępowaniu w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzię-
cia polegającego na „budowie insta-
lacji do chowu zwierząt (zespołu  
9 kurników wraz z niezbędną infra-
strukturą) w miejscowości Omięcin 
na działkach o nr ewid.: 255, 256, 
257, 258, obręb 0009 gmina Szydło-
wiec”, powiat szydłowiecki, woje-
wództwo mazowieckie. 
Postępowanie w niniejszej sprawie 
zostało wszczęte na wniosek Krzyża-
nowski & Partners Sp. z o.o.,  
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki.  
W ramach prowadzonego postępo-
wania przeprowadza się ocenę  
oddziaływania na środowisko. 
Organem właściwym do wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach oraz rozpatrzenia uwag  
i wniosków jest Burmistrz Szydłowca. 
Organami właściwymi do wydania 
opinii i i uzgodnień w przedmioto-
wej sprawie są: Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Szy-
dłowcu oraz Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie. 
Jednocześnie Burmistrz Szydłowca 
informuje wszystkich zainteresowa-
nych o możliwości zapoznania się  
z dokumentacją sprawy oraz możli-
wości składania uwag i wniosków 
formie pisemnej, elektronicznej  
i ustnej, w terminie 21 dni tj. od 6 
października 2016 roku do 27 paź-
dziernika 2016 roku, w Referacie 
Gospodarowania Odpadami Komu-
nalnymi i Ochrony Środowiska  
Urzędu Miejskiego w Szydłowcu,  
26-500 Szydłowiec, ul. Słomiana 17,  
w godzinach 800-1500.Uwagi i wnio-
ski złożone po upływie w/w terminu 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 

OBWIESZCZENIE 

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych  
w Szydłowcu zaprasza  na prelekcję z koncertem o tytule 
„Lutnia i gitara – instrumenty dawnych muzyków”  
w wykonaniu Jerzego Żaka. Spotkanie odbędzie się w Sali  
Kominkowej Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów  
21 października 2016 roku (piątek) o godzinie 19.00 jako 
wydarzenie towarzyszącą wystawie czasowej „Motywy 
muzyczne w malarstwie europejskim XVII-XIX wieku  
w obrazach z kolekcji Muzeum Narodowego w Warsza-

wie”. Podczas prelekcji zebrani goście będą mogli poznać historię instrumen-
tów szarpanych: lutni, teorby i gitary.  
Wstęp wolny - potwierdzenie przybycia do dnia 20 października pod numerem 
telefonu 48 617 17 89. 
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Szydłowiec to jeden z najstarszych  
i najważniejszych ośrodków wydobycia  
i obróbki kamienia na Mazowszu. Tradycje 
wydobycia i obróbki piaskowca, na którym 
położone jest miasto, sięgają początku XV 
wieku. Kamieniarstwo od ponad 600 lat 
jest jednym z najważniejszych szydłowiec-
kich rzemiosł. Świadczą o tym budowle  
i elewacje wzniesione z szydłowieckiego 
piaskowca.  
W związku z kultywowaniem tradycji utwo-
rzono w mieście turystyczną ścieżkę eduka-
cyjną pod nazwą „Szydłowiec – miasto na 
kamieniu”. Wędrując tym szlakiem turysta 
napotka zarówno wspaniałe budowle, jak i 
stanowiska przyrody nieożywionej. 
Pierwszym punktem na szlaku jest kamie-
niołom „Pikiel”. Stanowi on odsłonięcie 
geologiczne piaskowców szydłowieckich. 
Ponadto łom „Pikiel” był miejscem eksplo-
atacji piaskowców do 1972 r. Wydobywa-
no tu bloki piaskowca wykorzystywane do 
produkcji elementów architektonicznych  
i płyt okładzinowych. 
Kolejnym punktem na szlaku jest kamienio-
łom „Podkowiński”. W czasie, gdy  
w okolicach pobliskiego kamieniołomu 
„Pikiel” znajdowało się morze, na terenie 
kamieniołomu „Podkowiński” istniał ląd.  
W kamieniołomie można obserwować, jak 
tworzyły się warstwy szydłowieckiego pia-
skowca – nie tylko na dnie morskim, ale 
również na lądzie. Na trasie ścieżki eduka-
cyjnej znajdziemy Górę Trzech Krzyży, czyli 
miejsce, gdzie zachowały się najstarsze 
ślady eksploatacji kamienia. 
Doskonałym przykładem zastosowania 
piaskowca szydłowieckiego jest także 

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

dem zastosowania szydłowieckiego pia-
skowca w rzeźbie dekoracyjnej. Druga  
z nich, czyli szydłowiecki Ratusz Miejski 
jest przykładem zastosowania piaskowca 
do budowy gmachów reprezentacyjnych. 
Ratusz został wybudowany w stylu póź-
nego renesansu, kiedy właścicielami mia-
sta byli Mikołaj Krzysztof Radziwiłł 
„Sierotka” , a potem jego syn,  Albrycht 
Władysław Radziwiłł. Budowę rozpoczę-
to w roku 1602. Do projektowania i prac 
budowlanych zatrudniony został Kasper 
Fodyga, budowniczy pochodzenia wło-
skiego osiadły w Chęcinach, a później 
także jego brat Albert. Przed ratuszem 
ustawiono pręgierz miejski z czterema 
maszkaronami.  
Trzecią ze wspomnianych budowli jest 
tutejszy kościół farny (parafialny) pod 
wezwaniem św. Zygmunta Króla  
Burgundzkiego. W 1493 roku Jakub Szy-
dłowiecki, burgrabia krakowski i podskar-
bi wielki koronny, rozpoczął z własnej 
fundacji budowę kościoła murowanego. 
Budowa została zakończona z fundacji 
jego brata, Mikołaja Szydłowieckiego, 
kasztelana radomskiego i podskarbiego 
wielkiego koronnego, ok. roku 1525. 
Kościół składa się z trzyprzęsłowego pre-
zbiterium i prostokątnej nawy.  Budynek 
kościoła jest przykładem wykorzystania 
bloków piaskowców szydłowieckich  
w budownictwie monumentalnym. Swo-
istą dekorację zewnętrznych ścian kościo-
ła stanowią inskrypcje (graffiti) wyryte  
w blokach piaskowcowych południowej 
części jego murów. Zawierają imiona, 
nazwiska i daty wskazujące, iż powstały 
one na przełomie wieków XVI i XVII i sta-
nowiły formę upamiętnienia osób, za-
pewne mieszkańców Szydłowca pocho-
wanych na cmentarzu przykościelnym. 
Ich powstanie możliwe było dzięki specy-
ficznym własnościom skał, z których zbu-
dowane są mury kościelne. Obok kościo-
ła znajduje się dzwonnica z XVI w, wybu-
dowana także z szydłowieckiego pia-
skowca. Szydłowiecki kamień, powstały 
przed milionami lat w ciepłym morzu, 
stał się przedmiotem pracy wielu poko-
leń ludzi, którzy za jego pomocą wyrażali 
swoją potrzebę piękna, uczucia religijne  
i ból po stracie najbliższych. Dzisiaj jest 
jedynym zachowanym świadectwem 
obecności w Szydłowcu wielu pokoleń 
Żydów, wraz z Polakami tworzących  
historię, dobrobyt i charakter miasta. 

cmentarz parafialny powstały krótko 
przed 1811 rokiem, na którym spotkamy 
liczne nagrobki wykonane z tego surow-
ca. Bardzo ważnym punktem na szlaku 
jest kirkut. Szydłowiecki cmentarz żydow-
ski to szczególne miejsce tego miasta, 
dokumentujące dzieje i pracę tysięcy jego 
mieszkańców, stanowiących od XVIII wie-
ku  do II wojny światowej znaczącą,  
a okresowo nawet liczebnie dominującą 
społeczność miasta. Obecny obszar szy-
dłowieckiego kirkuta to zaledwie jedna 
z trzech części dawnego cmentarza.  Zgro-
madzono na niej macewy, czyli płyty na-
grobne, przeniesione z pozostałego tere-
nu kirkuta, zlikwidowanego przez nie-
mieckich okupantów i powojenne władze 
komunistyczne, a istniejącego jeszcze  
w latach 40-tych.  Płyty nagrobne w zde-
cydowanej większości wykonane są  
z szydłowieckiego piaskowca. Właściwo-
ści tej skały umożliwiały rzeźbienie na 
płytach symboli i napisów, które są do 
dziś czytelne. Napisy wykonane są w języ-
ku hebrajskim, a symbole akcentują cechy 
zmarłych osób. 
Na szlaku znajdują się także trzy piękne 
budowle: zamek, ratusz i kościół. Pierw-
sza z nich – zamek Szydłowieckich i Radzi-
wiłłów, jest doskonałym przykładem za-
stosowania piaskowca szydłowieckiego  
w reprezentacyjnym budownictwie 
świeckim. Powstały z niego nie tylko mu-
ry, lecz także wiele ozdobnych detali, jak 
schody, kolumny, filary, balustrady, porta-
le i  kominki. Na uwagę zasługuje kamien-
ny portal nad wejściem do biblioteki  
z herbami Radziwiłłów. Jest on przykła-

Piaskowiec od dawna był cenionym materiałem budowlanym - skan ogłoszenia  
zamieszczonego w  Gazecie Radomskiej z 1885 r.  
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Oldboje rozegrali turniej 

Turniej piłki nożnej oldbojów rozegra-
ny został 9 września 2016 roku na bo-
isku Orlik przy ulicy Sportowej. W roz-
grywkach wzięły udział drużyny: 
OSKAR PRZYSUCHA, CBS, OLD BOYS 
WT i OLDBOYS SZYDŁOWIANKA.  
W turnieju oprócz byłych klubowych 
zawodników pojawili się szydłowieccy 
nauczyciele, animatorzy, samorządow-
cy - na czele z burmistrzem Arturem 

Ludwem, który wspierał oldbojów  
Szydłowianki. 
Rozgrywki po zaciętym meczu decy-
dującym - o pierwsze miejsce, wygra-
ła drużyna CBS pokonując OLDBO-
JÓW SZYDŁOWIANKI 2:1. Trzecie 
miejsce przypadło drużynie z Przysu-
chy, czwarte OLD BOYS WT. Najlep-
szym bramkarzem zawodów wybra-
no Andrzeja Podlewskiego z CBS,   

a najlepszym zawodnikiem uznano 
Michała Kowalczyka z OLDBOJÓW SZY-
DŁOWIANKI. Mecze sędz iowali  
Przemysław Wrochna oraz Stefan  
Łękawski. Pamiątkowe puchary, piłki 
oraz statuetki wręczyli: burmistrz  
Artur Ludew i gminny koordynator 
sporu Rafał Kiljanek. Serdeczne  
podziękowania dla firmy „Jarbur” za  
pomoc w organizacji turnieju. 

Turniej dwójek koszykarskich  
Wakacyjny turniej dwójek koszykar-
skich oraz konkurs rzutów osobistych 
dla dzieci do lat 12 odbył się 5 sierpnia 
na boisku wielofunkcyjnym przy ul. 
Wschodniej. Do turnieju dwójek koszy-
karskich zgłosiło się pięć par. Rozgrywki 
odbywały się systemem mecz i rewanż. 
Po pierwszej rundzie trzy pary miały po 
trzy zwycięstwa i jednej porażce. 
W drugiej rundzie najlepsi okazali się 
bracia Piotr i Mateusz Tamioła  poko-
nując wszystkich rywali, drugie miejsce 
wywalczyli Kacper Zdziech i Damian 
Gwarek, trzecie - Konrad Jóźwik i Piotr 
Rojek. W turnieju wystąpili jeszcze  
Maciej Kołodz iejski, Bart łomiej  
Kacprzyk oraz Krzysztof Tarsiński  
i Patryk Ławski. W konkursie rzutów 
osobistych zgłosiło się dziewięciu  
zawodników.  Konkurs rozgrywano sys-
temem po pięć rzutów każdy, a zawod-
nik z najmniejszą liczbą celnych rzutów  
w kolejce odpadał.  

Po zaciętym boju zwyciężył Dominik Makowski, przed Dominikiem Sorsą, trzeci 
był Szymon Kowalczyk. Warto dodać, że pierwsi dwaj to piłkarze nożni Akademii 
Piłkarskiej Szydłowiec, a trzeci to zawodnik Szydłowianki. Jak widać piłkarze są 
bardzo wszechstronni.  
Nagrody w postaci pamiątkowych statuetek i piłek wręczyli organizatorzy:  
gminny koordynator sportu Rafał Kiljanek oraz lokalny animator sportu Michał 
Kowalczyk. 
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W dniach 23-30 sierpnia br. Organizacja 
Kyokushin Karate Matsushima Polska 
"MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec, po 
raz 11 była organizatorem letniego obozu 
szkoleniowo-wypoczynkowego. W obo-
zie uczestniczyło 65 osób z ośrodka szko-
leniowego w Szydłowcu i Wasilkowie 
koło Białegostoku. Gościem honorowym 
podczas obozu, a zarazem głównym in-
struktorem był Shihan Roman Kucfir  
6 Dan - Branch Chief z Wielkiej Brytanii. 
- Tym razem ćwiczyliśmy i bawiliśmy się 
w ośrodku wypoczynkowym w Łebie. Do 
dyspozycji mieliśmy kompleks boisk ze-
wnętrznych (ze sztuczną nawierzchnią 
oraz trawiaste), boisko do piłki plażowej, 
siłownię, ściankę wspinaczkową, kajaki, 
rowery, wiatę grillową, basen kryty  
z sauną oraz świetlicę i salkę treningową.  

Przez cały czas naszego pobytu dopisywała 
nam wspaniała słoneczna pogoda, dzięki 
czemu prawie wszystkie zajęcia prowadzo-
ne były na świeżym powietrzu. Oprócz 
codziennych treningów uczestniczyliśmy  
w grach i zabawach zespołowych,  
zajęciach tanecznych i plastycznych  
– wspomina Robert Wyciszkiewicz. 
Grupa najstarsza miała okazję pływać na 
kajakach po Jeziorze Sarbsko. Młodsi  
w tym czasie próbowali swoich umiejętno-
ści na 7 metrowej ściance wspinaczkowej. 
- Plażowaliśmy i zażywaliśmy kąpieli  
w Bałtyku. Z Łeby wybrzeżem przemasze-
rowaliśmy około 9 km do wyrzutni rakiet  
i na Wydmę Łącką znajdujących się w Sło-
wińskim Parku Narodowym. W drodze 
powrotnej statkiem żeglowaliśmy po Jezio-
rze Łebskim. Wieczorami przy ognisku 

towarzyszyły nam dźwięki gitary i śpiew. 
Braliśmy udział w karaoke, a na zakończe-
nie w pokazie sztucznych ogni. Podczas 
obozu 34 młodych Karateka pomyślnie 
złożyło egzamin na kolejne stopnie szkole-
niowe Kyu. Wspaniały czas, wspaniali 
młodzi ludzie i wspaniała przyjacielska 
atmosfera. Teraz przed nami rok trenin-
gów, aby ponownie móc przez tydzień  
w gronie przyjaciół bawić się i odpoczy-
wać na kolejnym obozie  – dodaje Robert  
Wyciszkiewicz. Obóz zrealizowany został  
z wykorzystaniem przyznanej w drodze 
konkursu przez Gminę Szydłowiec dotacji 
w wysokości 4000 złotych, która została 
przeznaczona na częściowe pokrycie kosz-
tów transportu. Podziękowania dla kadry 
instruktorsko-pedagogicznej za profesjo-
nalizm i opiekę na swoimi podopiecznymi. 

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Karate 

Wspaniały start w rywalizacji sportowej 
zanotowała młodzież Gimnazjum nr 2 
im. M. Kopernika w Szydłowcu. Pod-
czas odbywających się 23 września 
zawodów w biegach przełajowych, 
zarówno wśród chłopców jak i dziew-
cząt uzyskali wspaniałe wyniki, zdoby-
wając siedem medali, a zarazem uzy-
skując w klasyfikacji punktowej I miej-
sce. Zwycięstwa w swoich kategoriach 
wiekowych uzyskały Martyna Piasek 
oraz Weronika Wątły, drugie miejsce 
zaś, zdobyła Karolina Żak. Ponadto 
wśród dziewcząt awans do kolejnego 
etapu współzawodnictwa uzyskały  
Sandra Janik, Wiktoria Dzięcioł, Natalia 
Gos i Klaudia Piasek. 

SUKCES SPORTOWCÓW  
Z „KOPERNIKA” 

Wśród chłopców na podium stanęli: Krzysztof Mamla i Patryk Piasek uzyskując drugie 
miejsca oraz Jakub Krak i Maciej Czyżewski, którzy uplasowali się na miejscu trzecim. 
Z awansu do kolejne fazy rywalizacji cieszyć się także mogą: Jakub Kaliszczak, Maciej 
Wiśniewski, Jakub Niziołek oraz Patryk Laskowski. Opiekę nad uczniami sprawowali 
p. Marek Artur Koniarczyk oraz p. Andrzej Garlej. 
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Mecz charytatywny w Szydłowcu 

Wielki Mecz Charytatywny odbył się 
już po raz trzeci. Pomysłodawcami 
imprezy było Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży działające przy parafii 
Narodzenia NMP w Szydłówku,   
Krystian Korba i Konrad Jóźwik.   
Organizację  wsparł m.in. Urząd  
Miejski w Szydłowcu.  
Podczas tegorocznej imprezy zbiera-
ne były pieniądze dla chorej Klaudii 
Kozieł, która jest uczennicą drugiej 
klasy PG nr 1 w Zespole Szkół im.  
Jana Pawła II w Szydłowcu.   
Dziewczynka urodziła się z przepukli-
ną mózgowo-rdzeniową i wodogło-
wiem, cierpi na astmę oskrzelową,  
ma jedną nerkę i tylko jedno wydol-
ne płuco.  
W imprezie wzięło udział wielu 
mieszkańców Szydłowca. Występo-
wali dla nich uczniowie, osoby  
występujące  w programach między 
innymi z The Voice of Poland, czy 
Must Be the Music, zespół NON 
STOP. Nie zabrakło  stoisk z caterin-
giem i atrakcji dla dzieci.  
Punktem kulminacyjnym był mecz  
piłki nożnej, podczas którego zmie-
rzyły się drużyny samorządowców  
i nauczycieli. Pierwsi wystąpili  
w składzie: Maciej Kapturski 
(bramkarz), Artur Ludew, Marek  
Koniarczyk, Sławomir Nojek, Paweł 
Surdy, Paweł Bloch, Robert Górlicki.  
W tym dniu trenerką drużyny była 
Anita Gołosz - przewodnicząca Rady 
Powiatu. Drużyna nauczycieli wystą-
piła  w następującym składzie: Karol 
Kopycki (bramkarz), Grzegorz   
Nowak, Dawid Figarski, Ireneusz   
Kosno, Marek Zielonka, Marian Jaro-
sławski, ks. Adrian Jakubiak, ks. Nor-
bert Skawiński, Mirosław Turek. Dru-
żyna w tym dniu miała dwie trenerki 
Marzenę Janowską (wicedyrektor LO 
Sienkiewicza) i Joannę Miernik 
(wicedyrektor ZS im. Jana Pawła II).  
Mecz zakończył się remisem 3:3.   
W karnych lepsi okazali się nauczy-
ciele.  

25 września  na terenie Liceum Ogólnokształcącego odbył się wielki mecz charytatywny. Zebrano 
11 tys. zł., które przeznaczone zostaną na rozbudowę domu niepełnosprawnej  Klaudii Kozieł.  
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Trenerzy z SKKK MUSHIN - Szydłowiec-
kiego Klubu Karate Kyokushin MUSHIN 
- sensei Mariusz Szymkiewicz oraz sen-
pai Zbigniew Kozłowski uczestniczyli  
w Międzynarodowym Letnim Obozie 
Karate Shinkyokushinkai, który w tym 
roku odbył się w Kielcach. Organizato-
rem tej prestiżowej imprezy była Pol-
ska Federacja Karate Shinkyokushinkai 
do której to ma zaszczyt należeć SKKK 
MUSHIN. Dzięki temu zawodnicy oraz 
trenerzy SKKK MUSHIN mogą treno-
wać u boku znakomitych instruktorów 
z całego świata. Podobnie było tym 
razem. Blisko 200 karateka uczestni-
czyło w treningach pod okiem znako-
mitych instruktorów takich jak: Shihan 
Juan Carlos Escalera z Hiszpanii, sensei 
Roman Nesterenko z Rosji, Shihan Cyril 
Andrews z Wielkiej Brytanii, Shihan 
Gilbert Cleveringa z Holandii oraz le-
genda karate shihan Furko Kalman  
z Węgier. Oprócz znakomitych zagra-
nicznych instruktorów obecni byli rów-
nież Shihan Remigiusz Karpiński, Shi-
han Krzysztof Borowiec, shihan Euge-
niusz Dadzibug, shihan Bogdan Lubos, 
Shihan Marek Krejpcio, Shihan Artur 
Wilento oraz znakomity wrocławski 
instruktor sensei Jacek Lamot. Szydło-
wieccy trenerzy uczestniczyli w dziesię-
ciu treningach oraz pokazie karate, 
który odbył się na kieleckim rynku przy 
licznej publiczności, przedstawicieli 
prasy i telewizji. Karatecy przebiegli 
ulicami Kielc od MOSiRu do Rynku pod 
eskortą policji. Było to również swego 
rodzaju zaznaczenie 40 letniej obecno-
ści karate kyokushin w Kielcach o czym 
przypomniał Shihan Krzysztof Boro-
wiec podczas pokazu. Kielecka publicz-
ność mogła również podziwiać wyko-
nanie kata, które wykonał tegoroczny 
mistrz Europy Konrad Kozubowski.  
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1 października 2016r. druhowie  
z gminnych jednostek OSP stanęli do 
rywalizacji sportowej na stadionie  
Szydłowianki Szydłowiec przy ul. Tar-
gowej  w   Szydłowcu, gdzie rozegra-
no VI Turniej Piłkarski Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Szydłowiec o 
Puchar Burmistrza Artura Ludwa. 
Organizatorami turnieju byli: Urząd 
Miejski w Szydłowcu, Zarząd Oddziału 
Miejsko – Gminnego  ZOSP RP w Szy-
dłowcu, oraz Ochotnicza Straż Pożar-
na w Wysokiej jako gospodarz turnie-
ju. Honorowy patronat nad turniejem  
objął  Burmistrz  Artur Ludew. 
W turnieju wzięło udział 6 drużyn pił-
karskich z jednostek ochotniczych 
straży pożarnych z terenu Gminy Szy-
dłowiec. W bieżącym roku została 
zmieniona formuła rozgrywek. Po raz 
pierwszy w sześcioletniej tradycji tur-
nieju rozgrywki prowadzone były nie 
na ORLIKU ale na trawiastym boisku 
Szydłowianki. Po raz pierwszy zagrano 
również systemem „każdy z każdym”. 
Mecze prowadzone były równolegle 
na dwóch boiskach, a każda drużyna 
do rozegrania sześć meczy. O wygra-
nej w turnieju zdecydowała najwięk-
sza ilość zdobytych w bezpośrednich 
meczach punktów. Zwycięzcą turnieju 
została drużyna OSP Wysoka, która 
zdobyła największą ilość punktów, 
przegrywając jedynie jeden mecz. 
Klasyfikacja końcowa turnieju: 
OSP Wysoka 12 pkt. 

OSP Majdów 10 pkt. 
OSP Wola Korzeniowa 10 pkt. 
OSP  Sadek 7 pkt. 
OSP Jankowice  4 pkt. 
OSP Szydłowiec 0 pkt. 
Najlepszym bramkarzem turnieju  
został dh Daniel Klusek z OSP Sadek,  
który zmuszony był wyjąć piłkę z wła-
snej siatki tylko dwukrotnie podczas 
całego turnieju.  Natomiast najlep-
szym strzelcem turnieju okazał się 
druh Marcin Petrykowski z OSP Wyso-
ka. Za swoją postawę zawodnicy 
otrzymali z rąk organizatorów pamiąt-
kowe dyplomy oraz piłki. Zwycięzcy 
zostali uhonorowani pucharami i dy-
plomami, które wręczył  Burmistrz 
Szydłowca – Artur Ludew, Komendant 
Gminny Ochrony Przeciwpożarowej  
– Krzysztof Adamczyk,  Prezes Zarzą-
du Oddziału Miejsko – Gminnego OSP  
w Szydłowcu Cezary Wanat oraz  
Wiceprezes Naczelnik OSP Wysoka  
– Grzegorz Derleta. Mecze rozgrywa-
ne były w sportowej, miłej atmosfe-
rze  i przy  udziale licznie zgromadzo-
nej publiczności. Nad sprawnym prze-
biegiem turnieju czuwał Krzysztof 
Adamczyk Komendant Gminny 
Ochrony Przeciwpożarowej,  zespół 
sędziowski w osobach: Krzysztof  
Kowalczyk oraz Zdzisław Łękawski. 
Po zakończeniu turnieju czekał  
na zawodników oraz kibiców poczę-
stunek przygotowany przez OSP  
Wysoka. 

SPORT  

Międzynarodowy Letni Obóz  
Karate Shinkyokushinkai 

VI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szydłowiec 

O PUCHAR BURMISTRZA 
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Kiedy we wrześniu 2013 roku w szydło-
wieckiej bibliotece publicznej ruszył pro-
gram "Rozpracuj to z biblioteką", który 
miał za zadanie zaktywizowanie społecz-
ne kobiet z Szydłowca i okolicy, nikt się 
nie spodziewał, że przyniesie aż takie 
efekty. Zaczęło się skromnie, od warszta-
tów z decoupage'u, na które zgłosiło się 
12 pań i zajęć z zasad przedsiębiorczości. 
Okazało się, że zainteresowanie ręko-
dziełem jest wśród uczestniczek tak du-
że, że panie postanowiły się spotykać 
także po ich zakończeniu, a nawet  
wybrały dla siebie nazwę – Szydłowiec-
kie Pasjonatki. 
Szydłowieckie Pasjonatki łączy zamiłowa-
nie do rękodzieła, jako sposobu na spę-
dzanie wolnego czasu. Czerpią radość  
z przebywania razem, z wymiany  
doświadczeń, ze wspólnego uczenia się 
nowych umiejętności, technik. Za stałą 
siedzibę obrały sobie Regionalne  
Centrum Biblioteczno- Multimedialne, 
gdzie się spotykają i razem pracują. Tam 
właśnie eksponują swoje prace. Ale to 
nie wszystko. Nie zamykają się jednak 
we własnym kręgu.  

Organizują warsztaty, na których prze-
kazują swoje umiejętności innym pa-
niom, chcą zarażać swoim zamiłowa-
niem do rękodzieła młode pokolenie. 
Prowadzą warsztaty dla dzieci, organizu-
ją im zajęcia w czasie wakacji i ferii, śmia-
ło wchodzą ze swoimi pomysłami do 
szkół i przedszkoli. Swoje prace przeka-
zują na cele charytatywne. Organizują 
spotkania, wspólne wyjazdy i wycieczki 
integracyjne, chętnie biorą udział w im-
prezach i festynach organizowanych 
przez szydłowiecki samorząd. Odwiedza-
ją dom opieki, przekazując pensjonariu-
szom zrobione przez siebie prezenty.  
Na swoją działalność pozyskują fundusze 
pisząc projekty. 
Pasjonatki, z ich liderką, panią Joanną 
Mikołajczuk, potrafią zapukać do każ-
dych drzwi, by pozyskać nowych fanów 
swojej działalności. Stworzyły na Facebo-
oku swój profil, gdzie prezentują wyko-
nane przez siebie prace, a przede 
wszystkim – gdzie udało im się stworzyć 
całą społeczność ludzi zainteresowanych 
ich działalnością. Prowadzą także bloga  
- szydlowieckiepasjonatki.blogspot.com 

Szydłowieckie panie z pasją 
Kancelaria Burmistrza        48/ 617 86 30 
 

Fax                        48/ 617 05 10 
Wydział Spraw Obywatelskich 
i Społecznych                        48/ 617 86 44 
 

Ewidencja Działalności Gospodarczej    
                   48/ 617 86 50 
Urząd Stanu Cywilnego   
                          48/ 617 86 43 
Wydział Finansowy  
                          48/ 617 86 39 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych             
                    48/ 617 86 40 
Wydział Zagospodarowania Przestrzenne-
go i Inwestycji  
                          48/ 617 86 47 
Referat Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi i Ochrony Środowiska  
                           48/ 617 86 54 
Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu 
Dróg 
                    48/ 617 86 53 
Wydział Funduszy Strukturalnych  
i Strategii Rozwoju          48/617 86 38 
  
Wydział Informacji i Promocji 
                                          48/  617 86 65  
Biuro Rady Miejskiej 
                                   48 /617 86 64 
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty     
                     48/ 617 86 60 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    
                   48/ 617 18 12 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
                                48/ 617 86 55 
Ciepłownia Miejska sp. z o.o.  
                                  48/ 617 08 82 
Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.                         
                        48/ 617 04 26 
Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek  
                               48 / 617 02 96 
Punkt Informacji Turystycznej              
                              48 /326 20 54 
  
ZUS                               48 /617 18 97 
Komenda Powiatowa Policji           
                                               48/ 617 72 00 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej                                                    
                          48/617 11 72 
Pogotowie                           48/617 62 84 
Nr alarmowy                                           112 
Tel. interwencyjny                  600 223 615 
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