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SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy  

Szanowni Państwo, pozytywne 
zmiany w przestrzeni publicznej 
można zaobserwować w każdej  
części naszej gminy. Odnotowujemy 
najwyższy w historii poziom wyko-
nania Funduszu Sołeckiego, a to nie 
jedyne inwestycje realizowane na 
terenach wiejskich. Wdrażamy już 
trzecią edycję budżetu obywatel-
skiego, który z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem 
mieszkańców. Ciągle uczymy się 
partycypacji obywatelskiej. Z zado-
woleniem obserwuję, że zaangażo-
wanie we wspólne sprawy naszej 
społeczności lokalnej jest coraz 
większe. Nie brakuje również ludzi 
kreatywnych i aktywnych, którzy 
działają w organizacjach pozarzą-
dowych i są animatorami życia spo-
łecznego. To dobrze rokuje na kolej-
ne lata. 
  
Trwają zaawansowane prace nad 
szydłowieckim zalewem – remont 
tamy, oczyszczenie zbiornika  
wodnego i zagospodarowanie tere-
nów wokół akwenu. Już w przy-
szłym sezonie letnim nasza oferta 
turystyczno - rekreacyjna będzie 
znacznie atrakcyjniejsza. Inwesty-
cja nad zalewem jest realizowana 
w trzech etapach. Następne lata  
to rozbudowa infrastruktury spor-
towej i rekreacyjnej na tym obsza-
rze. Docelowo wykonamy nad  
zalewem ponadlokalny ośrodek 
wypoczynkowy. 

Inwestujemy w gminę, budujemy  
drogi i chodniki. O tym, gdzie  
powstają nowe ciągi komunikacyjne 
przeczytacie Państwo na kolejnych 
stronach kwartalnika. Znajdziecie 
tam również informację o remon-
tach przeprowadzonych w gminnych 
placówkach oświatowych, urządza-
niu przyszkolnych boisk, a także bu-
dowie nowego wodociągu, czy też 
modernizacji sieci ciepłowniczej. 
Zadania te możemy wykonywać 
dzięki skutecznemu pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Realizacja 
najbardziej kosztownych dla gminy 
przedsięwzięć ze środków unijnych  
i krajowych pozwala na realizację 
wielu mniejszych inwestycji ze środ-
ków własnych, na które brak jest 
możliwości pozyskania funduszy 
zewnętrznych. 
  
Dzięki działaniom prowadzonym 
nieustannie od początku mojej ka-
dencji udaje się tworzyć ofertę 
atrakcyjną dla inwestora. Początko-
wo gmina dysponowała gruntami  
w strefie przemysłowej, które nie 
graniczyły ze sobą i nie posiadały 
potencjału inwestycyjnego. Wskutek 
podjętych działań gmina sukcesyw-
nie powiększa powierzchnie terenów 
inwestycyjnych. Dzięki dokonanym 
zamianom oraz wykupowi, obszar, 
który możemy zaproponować inwe-
storowi ulega systematycznemu 
zwiększeniu, a gminna oferta inwe-
stycyjna staje się coraz bardziej 
atrakcyjna. 
Niejednokrotnie pojedyncza działka  
w strefie przemysłowej stanowi 
współwłasność wielu osób. Zanim 
gmina dokona  zakup potrzebne są 
regulacje stanów prawnych i zapi-
sów w księgach wieczystych, co 
wpływa na to, że cały proces wyku-
pu jest żmudny i pracochłonny.  
Dotychczas odkupione działki, stano-
wiły własność 24 osób, a ich  
powierzchnia wynosi blisko 3,5 ha. 
Najmniejsza szerokość działki wyku-
pionej wynosi 2,5 m, a najszersza 
działka, która powiększyła obszar 
gruntów inwestycyjnych 11m. Te 
proporcje pokazują jak trudny  
i pracochłonny jest to proces. 

 

Szanowni Mieszkańcy, 
 

Sprawowanie funkcji Burmistrza  
Szydłowca to ogromny zaszczyt  
i satysfakcja, ale przede wszystkim 
odpowiedzialność. Obecna siódma 
kadencja samorządu lokalnego to 
czas wyzwań i wielu zmian, z którymi 
mierzą się samorządowcy. Również 
my podejmujemy przedsięwzięcia  
i wdrażamy nowe rozwiązania,  
oferując naszym mieszkańcom bez-
pośrednią pomoc, czego przykładem 
są licznie realizowane projekty m.in. 
te dotyczące alternatywnych źródeł 
pozyskiwania energii, modernizacji 
domowych kotłowni, czy też przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Przed 
nami kolejne ważne zadania do  
wykonania oraz moc oczekiwań, któ-
rym samorząd gminny stara się spro-
stać. Mam świadomość, że nie 
wszystko czego oczekujemy, da się  
w krótkim okresie czasu zrealizować. 
Niemal każdego dnia spotykam się  
z mieszkańcami, którzy opowiadają  
o swoich problemach licząc na  
pomoc. Nie ma spraw, czy tematów, 
których się nie podejmuję, szukając 
optymalnych rozwiązań. Dlatego też 
pozyskujemy, zarówno z Urzędu 
Marszałkowskiego, jak i od instytucji 
rządowych, środki zewnętrzne na 
wykonanie inwestycji, których reali-
zacja jest odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców. Tematowi pozyskiwa-
nia dotacji został poświęcony osobny 
artykuł, który znajdziecie Państwo na 
stronie trzeciej kwartalnika. 

INFORMACJE BIEŻĄCE  



             INFORMACJE BIEŻĄCE  

obciążeniem są zobowiązania  
z tytułu wcześniej wyemitowanych 
obligacji komunalnych. Dlatego 
realizacja celów polityki budżetowej  
w 2018 roku wymagała będzie de-
terminacji związanej z konsekwent-
ną racjonalizacją wydatków bieżą-
cych, jednocześnie uwzględniając 
konieczność pełnego zabezpieczenia 
środków na wydatki obligatoryjne 
wynikające z ustaw. Tym bardziej, 
że w kolejnym roku budżetowym 
mamy szereg ważnych zadań inwe-
stycyjnych. Wnioski do budżetu na 
2018 rok można było składać do  
20 września, obecnie trwa ich wery-
fikacja pod względem formalnym. 
 
Zachęcam do śledzenia naszych dzia-
łań na stronie internetowej 
www.szydlowiec.pl i urzędowym 
facebooku. 

W najbliższym czasie zaplanowa-
ne są kolejne wykupy, dzięki cze-
mu Gmina Szydłowiec będzie  
właścicielem gruntów, które bez-
pośrednio ze sobą graniczą i łącz-
nie obejmą obszar niemal 7 ha,  
a po przygotowywanej zmianie 
planów zagospodarowania prze-
strzennego ok. 14 ha.  
Szanowni Państwo, nasza gmina 
rozwija się wielowątkowo, budżet 
realizujemy na poziomie blisko 100 
%, regularnie spłacamy zadłużenie. 
W roku 2015 spłaciliśmy  574.000 zł 
plus odsetki, które wyniosły 
829.171,74 zł. W roku 2016 rów-
nież spłaciliśmy 574.000 zł gminne-
go zadłużenia plus odsetki w kwo-
cie  768.864,69 zł. W roku bieżącym 
planowana spłata kapitału to dużo 
więcej niż w latach poprzednich,  
bo aż 1.301.000zł plus odsetki od 
zadłużenia w kwocie 800.000zł. 
Pomimo to realizujemy wiele waż-
nych dla mieszkańców przedsię-
wzięć inwestycyjnych.  

Obecnie rozpoczęliśmy prace nad 
budżetem gminy na 2018 rok. Należy 
zaznaczyć, iż konstruowanie budżetu 
staje się coraz trudniejsze, ponieważ 
możliwości finansowe gminy,  
w związku z nierozwiązanymi przez 
lata problemami są ograniczone,  
a potrzeby społeczeństwa i oczekiwa-
nia wciąż rosną. Budżet gminy składa 
się m.in. z podatków i opłat lokal-
nych. Większy budżet to większe 
możliwości inwestycyjne. Pomimo to, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców przedłożyłem do Rady 
Miejskiej projekty uchwał podatko-
wych bez podwyżek. Zdecydowałem, 
aby już kolejny rok nie sięgać  
do kieszeni podatnika.   
W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, 
iż do budżetu Gminy Szydłowiec 
wpływa ok. 5,7 mln zł podatków  
lokalnych, natomiast wydatków  
planuje się ponad 70 mln. Samorzą-
dom z roku na rok przybywa zadań 
zleconych, za którymi nie idą wystar-
czające środki finansowe. Dużym 
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             Z wyrazami szacunku  
 

  Burmistrz Szydłowca Artur Ludew 

Skuteczni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych  
w 2014 Wydział Funduszy Struktural-
nych przygotował 6 wniosków, zreali-
zowany został 1 – wartość uzyskanej 
dotacji wyniosła 3.336,00zł.   
W roku 2015  gmina złożyła 4 wnioski 
i 4 zrealizowała - ilość złożonych 
wniosków była podyktowana opóź-
nieniem w uruchamianiu nowej  
perspektywy finansowej. Łączna  
wartość pozyskanych dotacji w roku 
2015 wyniosła 1.732.790,66 zł.  
W roku 2016 gmina złożyła 13 wnio-
sków, 8 z nich zostało zrealizowa-
nych, a łączna kwota uzyskanej dota-
cji wyniosła 5.279.295,85 zł.  
W roku 2017 gmina przygotowała  
20 wniosków, 8 z nich jest w ocenie,  
a 11 zostanie zrealizowanych. Łączna 
wartość uzyskanych dotacji 
2.408.713,88 zł oraz 240.203,00 zł 
pożyczki.  
Wszelkie dane na temat realizowanych 
wniosków można uzyskać na naszej 
stronie www.szydlowiec.pl w zakładce 
Projekty Unijne.  

Nie jest tajemnicą, że samorządy 
potrzebują dotacji zewnętrznych, 
aby skutecznie zaspokajać potrzeby 
mieszkańców, dbać o rozwój i in-
westować w infrastrukturę. 
Jak zapewnia Milena Gruszczyńska 
– naczelnik Wydziału Funduszy 
Strukturalnych UM Szydłowiec  
nasza gmina skutecznie wykorzy-
stuje wszystkie możliwości pozy-
skania funduszy zewnętrznych,  
zarówno te ze źródeł unijnych,  
jak i krajowych.   
-  Pozyskiwanie środków to długi 
proces, niekiedy od złożenia wnio-
sku, którego samo przygotowanie 
trwa wiele tygodni, do jego oceny 
przez instytucję, do której został 
złożony, upływa kilka miesięcy. 
Aplikując o dotację nie jesteśmy  
w stanie przewidzieć, jaki będzie 
wynik naszych starań. Niekiedy 
wniosek zostaje oceniony pozytyw-
nie zarówno pod względem formal-
nym jak i merytorycznym,  

a ze względu na brak alokacji 
(pieniędzy w jednostce dotującej)  
nie otrzymuje się dofinansowania. 
Trzeba również pamiętać o tym, że 
kwota o jaką wnioskują samorządy 
jest trzykrotnie większa niż pula pie-
niędzy do rozdysponowania – pod-
kreśla Milena Gruszczyńska.  
Przeanalizujmy jak wyglądało pozyskiwa-
nie dotacji na przestrzeni lat w naszej 
gminie. W roku 2010 gmina złożyła 5 
wniosków, zrealizowała 2 uzyskując łącz-
nie dotację o wartości 1.880.109,00 zł. 
Również w 2011 roku gmina wnioskowa-
ła o pieniądze na 5 projektów, zrealizowa-
ła 2 – łączna wartość uzyskanej dotacji 
wyniosła 26.073.137,57 zł (w tym ponad 
26 milionów to dotacja na realizację pro-
jektu kluczowego). W roku 2012 przygo-
towano 6 wniosków, zrealizowano 1, 
którego dotacja opiewała na kwotę 
19.063,33 zł. W 2013 roku z 4 przygo-
towanych wniosków jeden został  
wycofany, a na 3 pozostałe nie uzyska-
no dofinansowania. Rok później tj.  
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IINWESTYCJENWESTYCJE  

Trwają prace przy zalewie w Szydłowcu 

Aktualnie wykładane są alejki z piaskowca oraz przygotowywane fundamenty pod wiaty grillowe. Trwa również montaż  
instalacji elektrycznej pod nowe lampy, które rozświetlą teren nad zalewem. Gmina Szydłowiec również pozyskała dofinanso-
wanie na realizację zadania pn. „Modernizacja/remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu”. Pieniądze  
w formie dotacji, w kwocie 240 202,00 zł oraz w formie pożyczki, w kwocie 240 203,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
zamontowali na rynku ławki, które zostały odnowione i zabezpie-
czone przed działaniem warunków atmosferycznych.  

Na Rynku Wielkim zamontowano toaletę  
publiczną. WC czynne jest całodobowo.  

Gmina Szydłowiec realizuje projekt pn. „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni 
nad Zalewem w Szydłowcu”, w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 7 kwietnia 2017r. z Narodowym  
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Całkowita wartość projektu  
wynosi 3 396 496,82 zł, wartość dofinansowania 2 887 022,29 zł. 
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Zakończono prace przy  realizacji zadania - przebudowa drogi gminnej w Zdziechowie. Został położony nowy  
asfalt, utwardzono pobocza i udrożniono rowy. Prace wykonywała firma „BUDROMOST-STARACHOWICE”.  

 Prace  w sołectwach  

Trwają prace przy budowie chodnika w miejscowości Jankowice. Powstanie tam około 300 m nowego ciągu dla  
pieszych. Zadanie to jest realizowane ze środków budżetu obywatelskiego gminy Szydłowiec. Pracę wykonuje  
Referat Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego. 

Trwają prace przy budowie chodnika w sołectwie Wola Korzeniowa. Wykonawcą jest firma BRUK-BET z Przysuchy.  
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 Gminne inwestycje  
Przebudowa chodnika  
na osiedlu „Wschód” 

Ponad 300 m2 nowego chodnika zostało ułożonych na 
Osiedlu Wschód w Szydłowcu. Realizacja zadania trwała 
od 28 czerwca do 31 lipca i polegała na demontażu stare-
go chodnika z płyt betonowych i położeniu nowych alejek  
z kostki brukowej. Wykonawcą tych prac była firma  
LOK-BUD z Łączan. Wartość zrealizowanych robót wynosi 
39.418,42 zł i została sfinansowana z budżetu gminy. 

Rozpoczęła się inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej 
rozdzielczej w ul. Metalowej w Szydłowcu". Zadanie  
to realizowane jest poprzez Spółkę "Wodociągi i Kanaliza-
cja", z udziałem finansowym Gminy Szydłowiec w wysokości  
30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbęd-
nych do budowy sieci wodociągowej. Termin zakończenia 
robót planowany jest do dnia 5 grudnia 2017r.  

 Budowa sieci wodociągowej  
rozdzielczej w ul. Metalowej  

Okres wakacyjny w szkole w Wysokiej był pracowity.  
Zostały tam wykonane ważne remonty. W budynku podsta-
wówki zmodernizowano kotłownię. Nowy kocioł olejowy 
wraz z montażem kosztował ponad 46 tys. zł i został  
zakupiony ze środków budżetowych gminy. Ponadto  
w budynku szkoły w czasie wakacji wymieniono siedem 
okien i pomalowano ściany korytarza. Obecnie trwa  
urządzanie boiska trawiastego. 

Modernizacja budynku szkoły 

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, gmina  
Szydłowiec wspólnie z powiatem, oddała  do użytku 
chodnik i zatokę przy cmentarzu w Wysokiej. Wykonaw-
cą była firma LIS – TEL z Szydłowca.  
Gmina Szydłowiec partycypowała w kosztach budowy, 
przekazując 20 tys. zł na projekt i materiały budowlane.  

Budowa chodnika i zatoki 
przy cmentarzu w Wysokiej 
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Od 20 lipca br. trwały prace na ulicy Spacerowej i Kochanowskiego w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni  
i chodnik wykonywało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „GRES” z Szydłowca.  
To kolejna duża inwestycja gminna, która poprawi jakość życia mieszkańców.  

Budowa ulicy Spacerowej i Kochanowskiego w Szydłowcu 

Rozpoczęły się prace przy ul. Kościuszki w Szydłowcu.  
Trwa przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika  
oraz miejsc postojowych na wysokości Zespołu Szkół  
im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.  
Prace wykonuje firma „Bruk-Bet. Układanie kostki bruko-
wej” z Przysuchy.  

Przebudowa drogi ul. Kościuszki  

Ulica Spacerowa  Ulica J. Kochanowskiego  

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej 
prowadzą remont bojowej części swojej strażnicy. Garaż 
zostanie powiększony, zamontowane zostaną dwie nowe 
bramy garażowe, na które fundusze OSP pozyskała  
z zewnątrz. Druhowie prace prowadzą własnymi siłami przy 
wsparciu mieszkańców sołectwa oraz Urzędu Miejskiego. 

Remont strażnicy OSP  
w Woli Korzeniowej 

Trwa przebudowa drogi w Ciechostowicach. Wykonana  
będzie m.in. nawierzchnia jezdni,  umocnienie skarp i dna  
rowu płytami chodnikowymi, umocnienie poboczy.   
Prace wykonuje „Zakład Robót Drogowych Włodzimierz  
Olszewski” ze Skarżyska-Kamiennej.  

Przebudowa drogi  
w Ciechostowicach  
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Prace na cmentarzu W trosce o znaczące miejsca pamięci 
narodowej, jakimi są kwatery wojsko-
we znajdujące się na szydłowieckim 
cmentarzu samorząd gminy postarał 
się o dotację, co pozwoliło na  
wykonanie prac budowlanych. 
Referat Gospodarki Komunalnej  
Urzędu Miejskiego w Szydłowcu 
przygotował po raz kolejny wniosek 
do Urzędu Wojewódzkiego  o dotację 
ze środków przeznaczonych na utrzy-
manie grobów i cmentarzy wojen-
nych. Wniosek zyskał pozytywną 
ocenę, przyznano kwotę 20 tysięcy 
złotych, którą przeznaczono na kon-
serwację 4 tablic i pomnika poległych 
żołnierzy I wojny światowej. Prace 
prowadzone były pod nadzorem  
konserwatora zabytków. 

Trwa budowa chodnika przy ul. Kościuszki  
w Szydłowcu. Prace wykonuje Referat Zarządu Dróg 
Urzędu Miejskiego. 

 

Budowa chodnika  
przy ulicy Kościuszki  

Nowe oświetlenie  
w Zdziechowie  

Dowieszono lampy w sołectwie Zdziechów - Lesica. 
Zadanie to zostało zrealizowane ze środków fundu-
szu sołeckiego.  

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej wyrów-
nali i wykorytowali drogę dojazdową w Orłowie na  
granicy gminy Szydłowiec i Jastrząb. Jest to efekt  
dobrej współpracy obu samorządów. 

19 października odbył się odbiór robót dotyczących mon-
tażu dodatkowych urządzeń do rekreacji na placu zabaw 
w miejscowości Barak. Trwa również montaż ogrodzenia 
terenu.  
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         INFORMACJE BIEŻĄCE 

 

15 września 2017r. odbyło się 
posiedzenie Zespołu do Spraw 
Budżetu Obywatelskiego w skła-
dzie: przewodniczący zespołu  
– Artur Ludew, zastępca prze-
wodniczącego – Iwona Czarnota 
oraz członkowie: Dorota Jakub-
czyk, Milena Gruszczyńska, Justy-
na Jezierska i Michał Kwiatek, na 
którym podsumowano wyniki 
głosowania w tegorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego.  
Przewodniczący poinformował, 
że na projekty dopuszczone do  
głosowania w ramach BO oddano 
6245 głosów, w tym głosów  
ważnych było 5506, głosów  
nieważnych 739 (w tym głosów  
nieważnych z powodu głosowania 
przez jedną osobę na więcej  
niż jeden projekt 545). 
W związku z tym, że sumaryczny 
koszt projektów, które zajęły 
pierwsze dwa miejsca tj. 07  
- Remont drogi gminnej Łazy  
– do drogi powiatowej Szydło-
wiec – Majdów (przez las) i 03 - 
Przebudowa miasteczka ruchu  

Projekty budżetu obywatelskiego  
na rok 2018 

drogowego wynosi 270 025,35 zł,   
kwota pozostała na realizację  
kolejnych zadań wynosi – 29 974-
,65 zł.  
Zespół na podstawie § 6. ust. 2  
i ust. 3 Regulaminu Budżetu  
Obywatelskiego Gminy Szydłowiec 
stanowiącego załącznik do Zarzą-
dzenia nr 59/16 Burmistrza Szy-
dłowca z dnia 31 marca 2016 roku 
oraz Zarządzenia nr 27/17 Burmi-
strza Szydłowca z dnia 
06.03.2017r.  ustalił listę projek-
tów wybranych do realizacji  
w roku budżetowym 2018: 
• Remont drogi gminnej Łazy  
– do drogi powiatowej Szydło-
wiec – Majdów (przez las) 07 
• Przebudowa miasteczka ruchu 
drogowego. 03 
• Opracowanie dokumentacji 
projektowej dot. remontu ulicy 
Żołnierzy Września 1939r.  
oraz części ul. Brzozowej. 04 
• Dokończenie modernizacji  
boiska przy PSP Wysoka  
(zamontowanie piłkochwytów) 
12 

Nowe boiska  
w Sadku, Wysokiej  

i Hucisku  

Boisko w Sadku  

Boisko w Wysokiej  

Boisko w Hucisku 

Pozytywne zmiany obserwujemy na 
terenach naszych sołectw. Prace  
wykonywane są z różnych funduszy.  
Trwają prace przy urządzaniu boisk  
na terenie PSP w Wysokiej i PSP  
w Sadku. Zadanie w Wysokiej finan-
sowane jest z budżetu obywatelskie-
go, w Hucisku ze środków funduszu 
sołeckiego, natomiast boisko w Sadku  
budowane jest ze środków gminnych.  
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Wywiad z Radnym Rady Miejskiej Adamem Pietrasem, 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  

Proszę zatem powiedzieć o tych pozyty-
wach, które ma Pan na myśli. 
-  Pozytywnie oceniam pracę Burmistrza  
i to, że pomimo młodego wieku i pełnienia 
funkcji gospodarza gminy po raz pierwszy, 
spełnia on oczekiwania mieszkańców. Jest 
Burmistrzem, który pochyla się nad każ-
dym problemem i zawsze szuka najlep-
szych rozwiązań. Słucha ludzi i stawia na 
współpracę, zarówno z Radą Miejską, jak 
również z sołtysami. Jest zwolennikiem 
zrównoważonego rozwoju gminy. Przykła-
da dużą wagę do tego, aby pozytywne 
zmiany były odczuwalne w każdym z na-
szych sołectw. Cieszy mnie również duża 
ilość wykonywanych inwestycji.  
W poprzednim roku budżetowym gmina 
Szydłowiec wykonała 96 inwestycji, to jest 
największa ilość zadań zrealizowanych  
w jednym roku w historii naszego samo-
rządu. Choć nie są to duże przedsięwzięcia,  
a ktoś złośliwy może nawet powiedzieć, że 
mało znaczące, to jednak są to zadania  
o wykonanie, których wnioskowali nasi 
mieszkańcy, czyli te najważniejsze. 
 

Czyli zaproszenie Burmistrza skierowane 
do mieszkańców w sprawie partycypo-
wania w samorządzie, np. poprzez 
udział w budżecie obywatelskim  
również ocenia Pan pozytywnie? 
- Oczywiście. Mieszkańcy muszą mieć moż-
liwość współdecydowania o tym, co dzieje 
się w ich najbliższym otoczeniu. Korzystając 
z okazji chcę podziękować wszystkim, któ-
rzy wsparli wniosek do budżetu obywatel-
skiego dotyczący „przebudowy miasteczka 
ruchu drogowego na Osiedlu Wschód”. 
Dzięki Państwa zaangażowaniu zadanie to 
opiewające na kwotę 120.520 zł zostanie 
zrealizowane w kolejnym roku budżeto-
wym, co z pewnością ucieszy naszych naj-
młodszych mieszkańców, którzy spędzają 
w tym miejscu dużo czasu. 
 

Dziękujemy za rozmowę. 

Samorząd gminny nie może narze-
kać na nudę, ponieważ odpowiada 
za wiele niezmiernie ważnych  
kwestii, które mają bezpośredni 
wpływ na życie mieszkańców.  
Jakie według Pana są najważniejsze 
zadania stojące obecnie przed  
samorządem gminy Szydłowiec? 
 

- To prawda, w gminie zawsze jest 
coś do zrobienia, a potrzeb jest  
wiele. Niestety, nie można wszystkie-
go wykonać jednocześnie i trzeba 
decydować, czym należy się zająć  
w pierwszej kolejności. Gmina musi 
mieć zabezpieczone środki m.in.  
na funkcjonowanie placówek oświa-
towych, czy też na utrzymanie gmin-
nych dróg. Zarówno szkoły, jak i dro-
gi są bardzo ważne i potrzebują  
inwestycji oraz remontów, co syste-
matycznie jest wykonywane. Moim 
zdaniem jedną z najpilniejszych po-
trzeb jest modernizacja oczyszczalni 
ścieków i budowa stacji uzdatniania 
wody. Dopóki wszystko bezawaryj-
nie funkcjonuje w sposób bezpośred-
ni nie odczuwamy tej potrzeby. Jest 
to jednak zadanie strategiczne,  
o którym nie możemy zapomnieć. 
Ważnymi zadaniami są również  
projekty, które Gmina Szydłowiec  
obecnie realizuje  tj. „Poprawa  środo-

wiska miejskiego poprzez modernizację 
terenów zieleni nad Zalewem w Szy-
dłowcu” oraz „Modernizacja remont 
jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wod-
nym w Szydłowcu”. Przywrócenie życia 
nad szydłowieckim zalewem i stworze-
nie tam miejsca atrakcyjnego turystycz-
nie i przyjaznego dla mieszkańców to 
dobry kierunek działania. 
 
Co jest najtrudniejsze w pracy Radnego 
Rady Miejskiej, a co przysparza najwię-
cej trudności samorządowi gminne-
mu? 
- W pracy radnego najtrudniejsze jest 
to, że chce się pozytywnie odpowiedzieć 
na wszystkie potrzeby, które artykułują 
nasi mieszkańcy, a możliwości, niestety 
są ograniczone. Nie można też koncen-
trować się tylko na swoim okręgu, czy 
np. tylko na mieście. Trzeba szukać 
kompromisu i złotego środka oraz zma-
gać się z tym, że nie jesteśmy w stanie 
zadowolić każdego. Niemniej, zrówno-
ważony rozwój całej gminy moim zda-
niem jest najważniejszy. Jeśli zaś chodzi 
o trudności, z jakimi borykają się samo-
rządy, to należy wspomnieć o różnych 
obwarowaniach prawnych, które są 
nakładane na gminę. Mam na myśli np. 
taką sytuację, że aby ubiegać się o dofi-
nansowanie gmina musi wykonać do-
kumentację. Wykonanie dokumentacji 
wymaga czasu i nakładów finansowych, 
jeśli gmina dofinansowania nie otrzyma 
trzeba czekać na kolejne nabory wnio-
sków. To sprawia, że wykonywanej  
pracy jest znacznie więcej niż efektów, 
którymi możemy się cieszyć. 
 
Co Pana pozytywnie zaskoczyło w pra-
cy samorządu gminy Szydłowiec  
obecnej kadencji? 
- Jest kilka kwestii, które oceniam  
bardzo pozytywnie, nie określiłbym  
jednak ich mianem zaskoczenia. 

Radny Rady Miejskiej Adam Pietras ma 59 lat, wykształcenie średnie techniczne. Jest doświadczonym samorzą-
dowcem. Był radnym Rady Miejskiej IV kadencji tj.  w latach 2002 -2006. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej, pracuje również w Komisji Infrastruktury.  Rodowity mieszkaniec Szydłowca, tu się 
wychował i tutaj również założył swoją rodzinę. Ma żonę, która pracuje jako nauczycielka w szkole w Zdziecho-
wie oraz trójkę już dorosłych dzieci i wnuki. Jego hobby to sport i motoryzacja. Jest kibicem piłki nożnej. Lubi  
pływanie oraz jazdę na rowerze, szczególnie po okolicznych sołectwach i terenach leśnych. 
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 Wywiad z Sołtys sołectwa Szydłówek II – Małgorzatą Siebyłą 
 

wniosków z Lokalnej Grupy Działania, 
aby ją zmodernizować. Szkoda, że 
zarząd wspólnoty gruntowej z tej oka-
zji nie skorzystał i pieniądze trafiły do 
innego sołectwa.  
 
Jakie ma marzenia sołtys Szydłów-
ka? 
Raczej jestem realistką. Twardo  
stąpam po ziemi. Staram się wykorzy-
stywać realne szanse i okazje, jakie 
pojawiają się dla naszej wsi. 
 
A z jakimi trudnościami spotyka się 
Pani jako sołtys? 
Najtrudniej jest zaspokoić potrzeby 
wszystkich ludzi. Chciałabym pomóc 
każdemu bez wyjątku, zaspokoić  
potrzeby wszystkich mieszkańców, ale 
nie zawsze się to uda, ze względu na 
ograniczenia finansowe, czasowe czy 
ludzkie. 
 
Jakie zadania realizuje sołtys? 
Jako sołtys, jestem łącznikiem między 
gminą a sołectwem, załatwiam najpil-
niejsze sprawy mieszkańców oraz  
pomagam w ich realizacji. Próbuję 
wpływać na wykorzystanie aktywno-
ści mieszkańców, aby poprawić wa-
runki życia w sołectwie.  Co więcej 
zwołuje zebrania wiejskie i posiedze-
nia rady sołeckiej, pobieram podatki 
od mieszkańców wsi. 
 
Jak układa się współpraca między 
Panią a Rada sołecką oraz gminą 
Szydłowiec? 
Współpraca zarówno z radą sołecką, 
jak i gminą układa mi się bardzo do-
brze. Pan burmistrz uczestniczy  
w naszych spotkaniach wiejskich, za 
każdym razem, jak go o to poproszę. 
Ponadto służy nam pomocą i dobrą 
radą, pamięta o potrzebach miesz-
kańców i dofinansowuje różne projek-
ty, jak np. wspomniana przeze mnie 
wcześniej droga. 
 
Dziękujemy za rozmowę.  

Proszę się przedstawić i powie-
dzieć kilka słów o sobie… 
Nazywam się Małgorzata Siebyła, 
jestem rodowitą mieszkanką  
Szydłówka. Mam dwóch doro-
słych synów, dwie wnuczki i jed-
nego wnuczka. Na co dzień razem  
z bratem prowadzę niewielkie 
gospodarstwo rolne, a od stycznia 
2006r. pracuję jako inkasent  
w Urzędzie Miejskim w Szydłow-
cu. Jestem osobą wrażliwą, po-
mocną, operatywną, a jako sołtys 
staram się godnie reprezentować 
społeczność Szydłówka. 
 
Jak krótko zaprezentowałaby 
Pani swoje sołectwo? 
Szydłówek II liczy 340 mieszkań-
ców i składa się z trzech części: 
Szydłówek „Przy Szosie”, 
„Szydłówek Kolonia”, oraz Szydłó-
wek „Pod Lasem”. To bardzo przy-
jazne do życia miejsce, pełne  
dobrych i życzliwych ludzi. Co roku 
uczestniczymy aktywnie w Szydło-
wieckim Wieńcowaniu, gdzie 
przedstawiamy nasze plony, wije-
my wieniec, mimo że pól upraw-
nych jest coraz mniej. Wszystkich, 
którzy jeszcze u nas nie byli zapra-
szamy. 
 

Jakie inwestycje udało się zrealizo-
wać w Pani obecnej kadencji jako 
sołtysa w Szydłówku? 
W 2015 roku dzięki wsparciu burmi-
strza Artura Ludwa dokończono dro-
gę łączącą „Szydłówek Kolonia”  
z „Szydłówkiem pod Lasem”. Zamon-
towano również wiatę przystankową 
dla dojeżdżających uczniów. W roku 
2016 z budżetu funduszu sołeckiego 
zostało sfinansowane ustawienie 
lamp oświetleniowych przy w/w  
drodze. Jeszcze w tym roku wykona-
na będzie dokumentacja na posze-
rzenie drogi i utwardzenie poboczy 
przy drodze gminnej w kierunku  
Szydłówka „Pod Lasem”, a w przy-
szłym roku projekt ten będzie realizo-
wany. W tym roku złożyliśmy wnio-
sek do budżetu gminy na 2018 rok 
na położenie nakładki asfaltowej na 
drodze w Szydłówku Kolonia. 

Jakie są Pani zdaniem najpilniejsze 
potrzeby w sołectwie? 
Dla mnie priorytetową sprawą jest 
świetlica, która jest własnością 
wspólnoty gruntowej wsi. W 2016 
roku burmistrz Szydłowca Artur 
Ludew wyszedł z propozycją, że gmi-
na wydzierżawi ten budynek i będzie 
się starała pozyskać środki finanso-
we w kwocie 195 000 zł z naborów 

Jednym z dwudziestu dwóch sołectw w gminie Szydłowiec jest Szydłówek. Miejscowość podzielona jest na dwa  
sołectwa: Szydłówek I  i Szydłówek II. Dziś w wywiadzie z panią sołtys Szydłówka II przybliżamy obraz sołectwa. 
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1 września obchodziliśmy 78. rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej. Uroczysto-
ści rocznicowe rozpoczęła msza święta 
odprawiona w szydłowieckiej farze. Pod-
czas Eucharystii, wspólnie modlono się za 
wszystkich, którzy w czasie II Wojny Świa-
towej oddali swoje życie za Ojczyznę. 
Podniosłego charakteru patriotycznemu 
nabożeństwu nadały ustawione przy ołta-
rzu poczty sztandarowe organizacji kom-
batanckich i szkół z terenu gminy Szydło-
wiec. Po mszy delegacje kombatantów, 
władz samorządowych miasta i szkół 
gminnych oraz mieszkańcy udali się na 
groby żołnierzy Wojska Polskiego, którzy 
przed 78 laty zginęli broniąc naszej nie-
podległości. Tam oddano hołd bohate-
rom narodowym, złożono wiązanki biało - 
czerwonych kwiatów i zapalono znicze. 

Następnie wszyscy uczestnicy rocznico-
wych obchodów udali się przemarszem 
na cmentarz parafialny w Szydłowcu, 
gdzie odbył się Apel Poległych z udzia-
łem Kompanii Reprezentacyjnej Straży 
Granicznej, który przygotowali ucznio-
wie i nauczyciele z Zespołu Szkół im. 
Korpusu Ochrony Pogranicza w Szy-
dłowcu. Pod pomnikiem „Żołnierzom 
Poległym w Obronie Ojczyzny 1939-
1944” delegacje złożyły okolicznościo-
we wiązanki. Modlitwy w intencji pole-
głych na cmentarzu poprowadzili ks. 
kan. Adam Radzimiński – proboszcz 
szydłowieckiej fary i ks. płk. Ryszard 
Preuus - kapelan Nadwiślańskiego  
Oddziału Straży Granicznej. 

78 rocznica Bitwy pod Barakiem 
W dniach 7,8 września obchodziliśmy w Szydłowcu 78 rocznicę Bitwy pod Barakiem. Uroczystości rozpoczęły się 
wieczorem, na Rynku Wielkim, gdzie mogliśmy zobaczyć pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry  
Reprezentacyjnej Straży Granicznej.  

8 września sprzed szydłowieckiego Starostwa wyruszył przemarsz pocztów 
sztandarowych, delegacji, gości z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży 
Granicznej i Kompanii Reprezentacyjnej SG ulicą Radomską na mszę do kościoła 
pw. św. Zygmunta. Mszę św. sprawowaną z ceremoniałem wojskowym w in-
tencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza od-
prawili ks. dziekan Adam Radzimirski, ks. Norbert Skawiński oraz ks. płk. Ryszard 
Preuus - kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.  Po zakończonej 
eucharystii, uczestnicy obchodów przejechali na plac do Zespołu Szkół im. KOP. 
Tam dalsze uroczystości poprowadziła dyrektor szkoły Maria Michajłow. W tym 
roku mija już 10 lat, od kiedy tej szkole nadano imię Korpusu Ochrony Pograni-
cza. Nie mogło zabraknąć jubileuszowych podziękowań i gratulacji. Młodzież  
z klas pierwszych ZS im. KOP uroczyście ślubowała. Delegacje złożyły kwiaty pod  
pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.  
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27 września obchodziliśmy 78 rocznicę 
powstania Polskiego Państwa Podziem-
nego, które było fenomenem na skalę 
światową. PPP to system władz pań-
stwowych, działających w imieniu Rze-
czypospolitej, w czasie okupowania na-
szego terytorium narodowego przez III 
Rzeszę i ZSRR. Tajne struktury państwa 
posiadały podziemną Armię Krajową, 
która gromadziła siły zbrojne, aby jak 
tylko nadarzy się chwila słabości okupan-
ta, zawalczyć o nasze wyzwolenie. 
W Szydłowcu uroczystości rozpoczęły się 
od złożenia kwiatów przy pomniku  
w pobliskim lesie Korzonku, gdzie na 
tablicy widnieje napis „Miejsce uświęco-
ne krwią 14-stu Polaków zamordowa-
nych przez oprawców hitlerowskich  
w sierpniu 1944r.” Historie tamtych wy-
darzeń przypomniała Zofia Pawlak oraz 
Jerzy Bąk ze Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej koło Szydłowiec.  
Dalsze uroczystości, które poprowadził 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, 
odbyły się w Parku Niepodległości. Po 
odśpiewaniu hymnu Polski i modlitwie  
w intencji poległych, którą poprowadził 
ks. Norbert Skawiński, głos w imieniu 
Burmistrza Szydłowca zabrała Sekretarz 
Gminy – Dorota Kubiś. Delegacje złożyły 
okolicznościowe wiązanki przy pomniku 
upamiętniającym żołnierzy Armii Krajo-
wej rozstrzelanych w kwietniu 1944 roku 
przez okupanta hitlerowskiego. Obchody 
uświetnili swoją grą przedstawiciele 
Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca. 
Następnie mieszkańcy, poczty sztandaro-
we, przedstawiciele samorządu, delega-
cje uczniowskie szkół z dyrektorami, 
przeszli do pomnika Tajnej Organizacji 
Nauczycieli, znajdującego się na terenie 
szydłowieckiego liceum. Jan Piwowar-
czyk, z inicjatywy którego pomnik ten 
powstał, przytoczył krótko historię Tajnej 
Organizacji Nauczycieli, na czym polegała 
ich praca, w jakich warunkach i czasach 
żyli i nauczali. Tajne nauczanie było jed-
nym z największych osiągnięć Polskiego 
Państwa Podziemnego. Uroczystości 
zakończyły się patriotycznym przedsta-
wieniem w wykonaniu uczniów Liceum 
im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. 

78 rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego  
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KULTURA 

10-lecie działalności Zdziechowianek 
 Zespół Ludowy Zdziechowianki  
ze Zdziechowa świętował 10-lecie swojej 
działalności. Była to okazja do wyrażenia 
gratulacji i podziękowań za wkład w upo-
wszechnianie tradycji ludowej oraz pro-
mowanie gminy Szydłowiec nie tylko  
w regionie, ale również na terenie całego 
kraju. Zespół ludowy „Zdziechowianki” 
oficjalnie powstał w 2007 roku z inicjaty-
wy Danuty Woźniak, ale jego początki 
wywodzą się z długich tradycji rodzinnych. 
Jak mówią członkowie zespołu, „przy mu-
zyce zawsze raźniej”, a śpiew i gra na  
instrumentach od zawsze im towarzyszą.  
W skład zespołu wchodzą śpiewaczki: 
Danuta Woźniak, Genowefa Petrykowska, 
Czesława Derleta, Wacława Olszewska  
i Dorota Niewadzisz oraz muzycy  
Mirosław Rogala – harmonista, Stanisław 
Maj – skrzypek, Tadeusz Kwietniewski  
– barabanista. 

Jubileusz rozpoczęto od mszy świętej 
odprawionej w kościele pw. św. Mikołaja 
w Wysokiej. Podczas eucharystii dzięko-
wano Bogu za wspólne 10 lat pracy arty-
stycznej Zdziechowianek oraz modlono 
się o łaski na kolejne lata. W słowie skie-
rowanym do wiernych ks. Proboszcz 
Arkadiusz Bieniek podkreślał ogromne 
znaczenie lokalnej twórczości, dzięki któ-
rej zachowywane są ludowe tradycje. 
Muzyka i śpiew zawsze były tymi warto-
ściami, dzięki którym w najtrudniejszych 
czasach, kiedy Polski nie było na mapie 
Europy, zachowaliśmy naszą odrębność  
i tożsamość, które także dzisiaj są dla nas 
ważne. Mówił również, że talent to cen-
ny dar i należy pamiętać o wdzięczności, 
oraz o tym, aby ze swoich zdolności robić 
dobry użytek. Kapłan podkreślał, że 
członkowie zespołu świętującego jubile-
usz pamiętają o tym, co jest najważniej-

sze i mogą służyć za przykład innym  
ludziom, którzy również zostali obdarzeni 
talentami. Po mszy św. zespół Zdziecho-
wianki zaprosił na urodzinowy poczęstu-
nek, na którym nie mogło zabraknąć 
tradycyjnych potraw takich jak „porka”, 
„racuchy” czy też smalczyk ze swojskim 
chlebem, oczywiście przygotowanych 
przez jubilatki. Zanim jednak rozpoczęto 
biesiadowanie był czas na złożenie gratu-
lacji i życzeń. Wśród winszujących byli 
samorządowcy z powiatu i gminy m.in.: 
starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlic-
ki i wicestarosta Adam Włoskiewicz, rad-
na Powiatu Barbara Majewska, burmistrz 
Szydłowca Artur Ludew, przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk, 
wiceprzewodniczący Rady Józef Jarosiń-
ski oraz radni miejscy Agnieszka Ślizak, 
Anna Majstrak i Leszek Jakubowski.  
W imieniu samorządu gminnego głos 

zabrał burmistrz Artur Ludew, który po-
wiedział m.in. że 10 rocznica powstania 
Zespołu Zdziechowianki jest adekwatną 
okazją, aby podziękować za zaangażowa-
nie w działalność artystyczną, dzięki której 
Zespół jest jedną z najpiękniejszych wizy-
tówek ludowej kultury Ziemi Szydłowiec-
kiej. Burmistrz złożył wszystkim Paniom  
i Panom działającym w Zespole gratulacje, 
a także serdecznie podziękował za dzie-
sięcioletnią pracę, promującą nie tylko 
nasze tradycje ludowe, ale i całą gminę 
Szydłowiec - dzięki Wam młode pokolenie 
poznaje tradycje i uczy się je cenić, a także 
szanować – mówił  Burmistrz.  
Na jubileusz przybyły także zaprzyjaźnio-
ne  zespoły z sąsiedztwa, które jak na arty-
stów przystało winszowali Jubilatom śpie-
wająco. Za kwiaty, prezenty, a nade 
wszystko ciepłe słowa podziękowała  
zebranym Danuta Woźniak. 
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Dożynkowym korowodem, który prowadzony przez Miejską Orkiestrę Dętą, przeszedł z placu przy remizie  
OSP do kościoła pw. św. Mikołaja w Wysokiej rozpoczęło się XV Szydłowieckie Wieńcowanie. Honory gospo-
darzy pełnili starostowie dożynek, którymi w tym roku byli Czesława Derleta z Wysokiej i Waldemar Różycki  
z Zastronia.  

Uroczystą mszę świętą, podczas której 
dziękowano Bogu za tegoroczne plony 
koncelebrowali ks. dziekan Adam  
Radzimirski oraz ks. Arkadiusz Bieniek  
– gospodarz tamtejszej parafii. W kaza-
niu ks. proboszcz podkreślał jak ważne 
jest, abyśmy doceniali trud pracy rolnika 
i uczyli młode pokolenia szacunku do 
chleba. Po eucharystii dalsze obchody 
święta plonów odbyły się na placu szkol-
nym przy PSP w Wysokiej. Na wspólne 
świętowanie przybyli: posłowie na Sejm 
RP Anna Maria Białkowska i Leszek 
Ruszczyk, Członek Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, 
Radna Sejmiku Agnieszka Górska, Staro-
sta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki  
i Przewodnicząca Rady Powiatu Anita 
Gołosz oraz radni powiatu, Burmistrz 
Artur Ludew i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Artur Koniarczyk oraz 
radni miejscy, Wójt Gminy Mirzec Miro-
sław Seweryn, Wójt Gminy Jastrząb  
Andrzej Bracha, Wójt Gminy Mirów 
Artur Siwiorek i Kierownik Placówki  
Terenowej KRUS w Radomiu Monika  
Pachniewska. Orkiestra pod batutą Hen-
ryka Kapturskiego odegrała Mazurka 
Dąbrowskiego, a starostowie dożynek 
przekazali Burmistrzowi Arturowi  
Ludwowi chleb upieczony z tegorocz-
nych zbiorów. Zgodnie z tradycją  
bochen ten został podzielony wśród 
wszystkich zgromadzonych. Jak na do-
żynki przystało, przybyli goście dzięko-
wali rolnikom za ciężką prace, jaką wkła-
dają w swe gospodarstwa i za to, że 
dzięki ich zaangażowaniu na polskie 
stoły codziennie trafia świeży chleb. Po 
oficjalnych przemówieniach, przedsta-
wiciele sołectw zaprezentowali swoje 
wieńce dożynkowe. Odbył się również 
konkurs na płody rolne. W kategorii 
najcięższa dynia wygrało warzywo  
wyhodowane przez Wandę Różycką  
z Zastronia. Najdłuższą kolbę kukurydzy 
wyhodowała Janina Kruk z Krzcięcina, a  
najdłuższy  ogórek  na  konkurs zgłosiła 
Danuta Woźniak ze Zdziechowa.  
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W kategorii nietypowe warzywo wygrała 
okra dostarczona przez Ewę Jakubczyk  
z Wysokiej. Na dożynkowej scenie wystą-
piły zespoły i kapele ludowe, odbyły się 
konkursy z nagrodami zorganizowane 
przez KRUS, była wystawa płodów  
rolnych, stoiska regionalne,  dla wszyst-
kich zebranych przygotowano  grochów-
kę. Z powodu intensywnych opadów 
zabawa taneczna została odwołana. 
Organizatorami dożynek byli: Urząd 
Miejski w Szydłowcu, sołectwo Wysoka, 
Wysocko, Zastronie, Korzyce, Świniów, 
Krzcięcin, Wilcza Wola, SCK - Zamek oraz 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolnicze-
go w Szydłowcu, a honorowy patronat 
nad uroczystością objęli: Marszałek  
Województwa Maz. Adam Struzik i Or-
dynariusz Diecezji Radomskiej Biskup 
Henryk Tomasik. 
Wydarzenie odbyło się przy wsparciu 
finansowym Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. 

Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej uhonorowali wyróżniających się 
rolników z terenu gminy Szydłowiec, a są 
to: Krzysztof Derleta, Janusz Banaszczyk, 
Łukasz Zawadzki, Adam Suligowski, 
Krzysztof Kopycki - sołectwo Chustki, 
Piotr Jakubczyk - sołectwo Ciechostowi-
ce, Dorota i Tadeusz Kaminikowie,  
Dorota i Adam Kępczyńscy, Ewa i Walde-
mar Nowocieniowie – sołectwo Jankowi-
ce, Emilia i Jarosław Nowakowie, Cezary 
Siuda, Barbara i Czesław Majstrak – sołec-
two Korzyce, Andrzej i Krystyna Kowalik, 
Bogumiła i Marian Kowalik – sołectwo 
Krzcięcin, Aneta i Zbigniew Ślizakowie - 
sołectwo Omięcin, Kazimierz Pyzara,  
Danuta Dyzner - sołectwo Sadek, Marcin 
Sasal, Maciej Stefański – sołectwo Szydłó-
wek II, Robert Mrozowski, Waldemar  
i Teresa Mrozowscy, Jacek Stefański  
- sołectwo Świerczek, Krzysztof Gąska  
- sołectwo Świniów, Natalia i Tadeusz 
Głuchowie, Bożena i Henryk Praszałek  
– sołectwo Wilcza Wola, Ryszard Buczek, 
Marek Cegliński – sołectwo Wola Korze-
niowa, Grażyna Berus, Krystyna Figarska, 
Małgorzata Olesińska – sołectwo Wysoc-
ko, Michał Lużyński, Julita Jankowska  
– sołectwo Wysoka, Anna i Marian  
Malmonowie, Wanda i Waldemar Różyc-
cy, Iwona i Bogdan Woźniakowie - sołec-
two  Zastronie, Jan Janka, Agnieszka  
Banaszczyk – sołectwo Zdziechów.  
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Uchwałą Nr 181/XXVII/16 z dnia 16  
grudnia 2016 roku Rada Miejska w Szy-
dłowcu nadała odcinkowi drogi S7 przebie-
gającemu przez miasto i gminę Szydłowiec 
nazwę "Indiańska Droga Sat-Okha". 
Patron szydłowieckiego odcinka drogi S7, 
Sat–Okh Stanisław Supłatowicz, to po-
stać barwna, znana wielu pokoleniom 
dzieci i młodzieży nie tylko z wielu książek 
o życiu Indian Shawne (Szaunisów, Sza-
wanezów), ale także z licznych spotkań  
w szkołach i domach kultury i wielu pro-
gramów telewizyjnych. Od lat 70-tych 
był znany wszystkim, którzy interesowali 
się kulturą Indian północnoamerykań-
skich i niekwestionowanym autorytetem 
polskich indianistów. O jego życiu napisa-
no liczne artykuły prasowe i prace  
naukowe.  
 

Kim był Stanisław Supłatowicz? 
„Jestem wnukiem Śpiewającego Kamie-
nia, synem Wysokiego Orła i Białego 
Obłoku. Moją siostrą była Spadająca 
Gwiazda. Jestem Sat–Okh, Długie Pióro. 
Dla ludzi wokół – Stanisław Supłatowicz” 

- tak się przedstawił, dumny ze swojego 
pochodzenia dziennikarzom tygodnika 
"Miliarder". Dla kolegów, byłych żołnie-
rzy 72 Pułku Piechoty Armii Krajowej, 
podobwód Szydłowiec - kapralem pod-
chorążym "Kozakiem", kawalerem Krzy-
ża Walecznych i Krzyża Armii Krajowej, 
aż do śmierci w 2003 roku utrzymującym  
z nimi bliski, serdeczny kontakt. Biografia 
Sat–Okha jest fascynująca. Jego matka, 
Stanisława Supłatowicz urodziła się  
w 1880 roku w Radomiu. Wywodziła się 
ze znanej ziemiańskiej rodziny Okólskich. 
Należała do Polskiej Partii Socjalistycznej 
i pracowała jako wiejska nauczycielka.  
W 1905 roku radomska komórka PPS 
została wykryta przez władze carskie,  
 a Stanisława, najprawdopodobniej  

Sat-Okh – historia prawdziwa 
razem z mężem Leonem Supłatowiczem, 
została zesłana na Syberię, gdzie krótko 
potem jej mąż zmarł. W 1917 roku, ko-
rzystając  z zamętu rewolucji bolszewic-
kiej, grupa zesłańców z Czukotki, z pomo-
cą tamtejszej ludności podejmuje uciecz-
kę przez Cieśninę Beringa na Alaskę. 
Wśród uciekinierów jest Stanisława  
Supłatowicz. Jest prawdopodobnie jedną 
z nielicznych osób, którym udało się prze-
żyć wyprawę czółnem przez 80 kilome-
trową Cieśninę Beringa. Z Alaski ucieki-
nierzy udają się na południe, do Kanady. 
Zmarzniętą, chorą i wyczerpaną Stanisła-
wę znajdują Indianie z plemienia Shaw-
nee, zabierają do swojego obozowiska. 
Przez trzy tygodnie walczą o jej zdrowie. 
Stanisława, jak wspomina jej syn - 
"miała jasne włosy, tak jasne jak żadna z 
innych kobiet plemienia. (…) uznali, że 
chyba spadła im z nieba.” Jej uroda, nie-
spotykana wśród Indian, robi wrażenie 
na synu wodza Shawnee, Leoo–Karko 
Ono–Ma, Wysokim Orle. Stanisława 
otrzymuje imię Ta-Wah, Biały Obłok  
i zostaje żoną Wysokiego Orła. Rodzi mu 
troje dzieci – córkę Teherawaks Egel, 
Spadającą Gwiazdę i dwóch synów  
- Tanto, Żelazne Oko, i najmłodszego  
– Sat-Okha, Długie Pióro. 
 

Indianin 
Sam Sat-Okh dokładnie nie pamięta daty 
swoich urodzin; żyjący poza rezerwatem, 
na wolności Indianie nie prowadzili ksiąg 
stanu cywilnego. Twierdzi, że z opowia-
dań matki wynika, że była to wiosna, 
najprawdopodobniej pomiędzy rokiem  
1 920 a 1922. Wychowuje się wśród  
Indian Shawnee, bez kontaktu z białymi, 
w zgodzie z odwiecznymi tradycjami 
plemienia. Osada, w której wychowuje 
się Sat, leży gdzieś pomiędzy rzeką Mac-
Kenzie a Jeziorem Niedźwiedzim. Miesz-
kają tam Indianie różnych plemion,  
w tym Shawnee, którzy nie zgodzili się na 
życie w rezerwacie. Żyją w głębokiej izo-
lacji od białych, a władze kanadyjskie, 
którym nie sprawiają kłopotu, pozosta-
wiają ich w spokoju. Sat-Okh wychowuje 
się w wiosce z rówieśnikami, pod okiem 
rodziców i pozostałych członków plemie-
nia żyjących jak jedna wielka rodzina. 
Bawią się w polowania, w  podkradanie, 
w walki, w wesołe zabawy w śniegu; 

gdyż zimy na terenach zajmowanych 
przez Indian są długie i ostre. Sposób 
wychowania należał do tradycji plemie-
nia. Indiańskie dzieci nie znały bicia, jeśli 
ktoś zasłużył na karę nie dostawał przez 
kilka dni jedzenia ani picia. Bardzo ważny 
był szacunek dla starszych. Jako nastola-
tek, tak jak inni indiańscy chłopcy, ukoń-
czył szkołę wojowników, która była suro-
wą i wymagającą szkołą przetrwania. 
Uczył się polowania, ukrywania, rozpo-
znawania śladów stóp, po których mu-
siał poznać, kiedy ktoś przechodził, czy 
szedł szybko czy powoli i czy był przyja-
cielem czy wrogiem. Został pełnopraw-
nym wojownikiem plemienia Shawnee. 
Jeszcze jako chłopcu, matka opowiadała 
Satowi o swojej ojczyźnie, zielonych  
łąkach i łanach pszenicy, brzozach, wierz-
bach i topolach. Słuchał tych opowieści 
jak legend o egzotycznym kraju, który 
trudno sobie wyobrazić i nie przypusz-
czał, że już niedługo przyjdzie mu tam 
mieszkać. 
 

Polak 
W 1937 roku członkowie plemienia ura-
towali trzech zmarzniętych na kość bia-
łych, uciekających przed niedźwiedziem. 
Jeden z nich okazał się Polakiem, synem 
jednego z budowniczych portu w Gdyni. 
Od niego Ta-Wah dowiedziała się,  
że Polska, z której ją wywieziono na  
Syberię odzyskała niepodległość. Wróciły 
wspomnienia i tęsknota i Ta-Wah posta-
nowiła odwiedzić ojczyznę. Jej mąż, Wy-
soki Orzeł zgodził się, żeby zabrała ze 
sobą najmłodszego syna, Sat-Okha. Mieli 
wrócić za kilka miesięcy. Jednak powrót 
do ojczyzny nie był tym, czego spodzie-
wali się młody Sat-Okh i jego matka, 
Stanisława. Rodzina Okólskich dawno 
uznała ją za zmarłą i pozbawiła części 
należnego jej majątku. Stanisława mu-
siała zacząć zarabiać na życie pracą  
fizyczną. Jeszcze trudniej było młodemu 
Satowi. Mówił dwoma narzeczami  
indiańskimi, ale po polsku  umiał  tylko 
wyrecytować „Ojcze Nasz” i „Kto ty 
jesteś – Polak mały”.  
Matka podjęła pracę w domu opieki,  
a Sat-Okha oddała do przyklasztornej 
szkoły, gdzie obcięto mu długie włosy,  
a skórzaną bluzę musiał  zastąpić koszu-
lą. Polska, Radom – miasto, w którym 
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zamieszkał z matką, szkoła – były dla 
chłopca wychowanego na myśliwego  
i wojownika prawdziwym szokiem kultu-
rowym. Przypłacił to nerwicą. Matka 
wynajmowała nauczycielkę, która uczyła 
go polskiego. Aby otrzymać polski doku-
ment tożsamości i ukryć jego prawdziwe 
pochodzenie, matka zapisała go jako uro-
dzonego 15.04.1925 roku Stanisława 
Supłatowicza, nadając mu nazwisko 
zmarłego męża. Do końca życia miała 
wyrzuty sumienia, że pozbawiła go tym 
samym jego tożsamości i ojczyzny, którą 
były dziewicze lasy i jeziora Kanady. Uwa-
żała, że przyjeżdżając z nim do Polski, wy-
rządziła mu największą krzywdę w życiu. 
 

Partyzant 
Sat jednak prędko się uczył. Skończył 
szkołę, w czasie okupacji  pracował na 
poczcie, gdzie wydawał przesyłki. Jego 
nietypowa uroda zwróciła jednak uwagę 
Niemców. Został aresztowany. Przetrzy-
mywano go przez wiele miesięcy w ra-
domskim więzieniu gestapo, a w 1942 r., 
po zakończeniu śledztwa skazano na 
odesłanie do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz. Podczas transportu pocią-
giem Satowi wraz z grupą współwięź-
niów udaje się uciec z pociągu w miejsco-
wości Tunel. Ucieczkę przypłacił ranami – 
jedna z niemieckich kul trafia go w twarz, 
druga w nogę. Leczy rany w leśniczówce 
koło Jędrzejowa, później, do 1943 roku 
ukrywa się  w rejonie Końskich. Tam tra-
fia do oddziału AK por. Kazimierza Załę-
skiego, ps. Bończa. Już po wojnie Bończa 
wspomina Sata jako młodego człowieka, 
który mało mówił, ale na którym zawsze 
mógł polegać - spokojnego, opanowane-
go, bystrego, zawsze gotowemu do po-
mocy. Sat uczy kolegów survivalu . Przyj-
muje pseudonim Kozak, co wtedy ozna-
czało kogoś silnego, śmiałego, człowieka 
„nie do zdarcia”. Znajduje to potwierdze-
nie w jego służbie partyzanckiej. Uczest-
niczy w akcjach na transporty niemiec-
kie, bierze udział w oswobadzaniu wię-
zienia w Końskich i z sukcesem przedzie-
ra się z okrążenia w Górkach Mielejowic-
kich. Na przełomie stycznia i lutego 1944 
zostaje czterokrotnie ranny w potycz-
kach w lasach Konecko-Przysuskich, i nad 
rzeką Czarną. Przez kilka tygodni leczy się 
z ran we wsi Petrykozy, tracąc kontakt z 
oddziałem Bończy. Po wyzdrowieniu 
nawiązuje kontakt z partyzantami 72 
pułku piechoty AK z podobwodu Szydło-

wiec, gdzie zostaje zaprzysiężony przez 
dowódcę 10 kompanii, ppor. Stanisława 
Podkowińskiego, ps. Ren. Tak rozpoczyna 
się długoletnia przyjaźń z mieszkańcami 
Szydłowca; wówczas żołnierzami 72 pp. 
Dowódcy i koledzy wysoko sobie cenią 
jego sprawność fizyczną i zdolności wy-
wiadowcze; bierze udział w wielu akcjach 
bojowych; w bitwie pod Gałkami, w znisz-
czeniu oddziału niemieckiego w Przysusze 
w odwecie za spalenie wsi Stefanków, w 
akcji przeciw niemieckiej obławie w rejo-
nie Huciska i Rędocina. W lesie, który dla 
chłopców wychowanych w mieszczań-
skich domach był trudnym doświadcze-
niem, Sat czuje się jak ryba w wodzie. To, 
co dla innych jest trudnym doświadcze-
niem, dla niego – wychowanego na świe-
żym powietrzu, przywykłego do nocowa-
nia w lesie w lecie i w zimie, potrafiącego 
polować – jest normalnością. Po wojnie 
często opowiada, że nigdy nie czuł się tak 
dobrze. Partyzantka dała mu szansę po-
wrotu między drzewa, bliżej natury, którą 
kochał i rozumiał. Lasy przypominały mu 
dom. Umiejętności zdobyte w dzieciń-
stwie, dostrzegane przez kolegów i doce-
niane przez dowódców, pozwoliły mu się 
wreszcie poczuć się kimś ważnym i szano-
wanym; wojownikiem, na którego został 
wychowany. 
 

Po wojnie 
Po wojnie 72 pp został rozformowany  
i Sat z żalem opuszcza las. Nie ujawnia się 
przed Urzędem Bezpieczeństwa jako 
żołnierz Armii Krajowej, za co zostaje 
aresztowany, jednak udaje mu się wyjść  
z więzienia. Wstępuje do Marynarki Wo-
jennej, w której odbywa służbę wojsko-
wą, Zdobywa wykształcenie techniczne, 
które pozwala mu zostać mechanikiem, 
kończy także Akademię Wychowania 
Fizycznego. Wielokrotnie usiłuje wrócić 
do swojej pachnącej żywicą Kanady; jed-
nak władze odmawiają mu paszportu. 
Znajduje więc inny sposób na odwiedze-
nie swojej ojczyzny – zaciąga się do mary-
narki handlowej. Jako mechanik okręto-
wy pływa m.in. na „Bolesławie Chro-
brym”, później również na „Batorym”. 
Obsługuje linie dalekowschodnie i lewan-
tyńskie, odwiedza także m.in. Amerykę 
Południową, Indie, Japonię i w końcu 
Kanadę. Niestety  – świat, który zostawił 
jako młody indiański chłopiec już nie ist-
nieje. Nie ma już Indian żyjących na wol-
ności. Są zmuszani do osiedlania się  

w rezerwatach, jednak usiłują walczyć  
o swoje prawa. 
„Boli mnie serce na widok moich roda-
ków, żyjących w podziemiu – wspomina z 
rozżaleniem Sat Okh – drewniane domki, 
stoiska z pamiątkami dla turystów, przy-
bywających w poszukiwaniu atrakcji oży-
wionego Dzikiego Zachodu. Potomkowie 
dzielnych i dumnych Irokezów, Mohaw-
ków, wkładający swoje stroje  
i pozujący za kilka centów…”. 
Często dochodzi do utarczek siłowych  
z policją. W jednej z takich utarczek ginie 
starszy brat Sata, Tanto – Żelazne Oko. 
Jego siostra, Spadająca Gwiazda zostaje 
przez nieznanych sprawców zastrzelona  
i spalona w samochodzie tuż po spotka-
niu z Sat-Okhiem. Sat dowiaduje się  
o tym po powrocie na statek, od konsula 
polskiego w Kanadzie. Sam Sat zostaje 
zaatakowany przez białych rasistów. 
Polska prasa w 1968 roku pisze: „Podczas 
ostatniego postoju naszego statku pasa-
żerskiego w Montrealu dwaj nieznani 
osobnicy napadli na motorzystę m/s 
„Batory” Stanisława Supłatowicza, zada-
jąc mu cios w głowę. Zamachu dokonano 
w biały dzień, w samym centrum Montre-
alu...” Pomimo starań Satowi nie udaje 
się odnaleźć ojca, Wysokiego Orła, który 
nie chcąc trafić do rezerwatu, mieszka 
gdzieś w ukryciu. Wysoki Orzeł, Leoo-
Karko-Ono-Ma zmarł w 1986 r. mając 
105 lat, o czym Sat dowiaduje się już po 
jego śmierci. Próba powrotu Sat-Okha do 
kraju utraconego dzieciństwa okazuje się 
gorszą traumą niż jego pierwsze spotka-
nie z rodzinnym krajem matki. 
Sat-Okh, Stanisław Supłatowicz aż do 
przejścia na emeryturę pływa w Polskich 
Liniach Oceanicznych. Jako emeryt jest 
wciąż aktywny. Opiekuje się chorą  
matką, działa w Polskim Ruchu Przyjaciół 
Indian, występuje w telewizji, jeździ po 
szkołach na spotkania z dziećmi i młodzie-
żą. Jest  członkiem  Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Chociaż stale 
mieszka w Gdańsku, jeździ na zjazdy  
i uroczystości organizowane przez kom-
batantów. A potem – niestety – coraz czę-
ściej także na ich pogrzeby. Często bywa w 
Szydłowcu, mieszka wtedy u swojego sta-
rego druha z partyzantki; Tadeusza Barsz-
cza ps. Piorun, z którym łączy go od cza-
sów wspólnej walki przyjaźń. Spotyka się  
z szydłowieckimi harcerzami, opowiadając 
o kulturze Indian i o swojej służbie w  AK. 
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Podczas spotkań z młodzieżą, zlotów 
indianistów, w występach telewizyjnych 
uczył otwartości na inne kultury, posza-
nowania dla odmienności, tolerancji dla 
inności, której sam był przykładem. Był 
wspaniałym gawędziarzem, miał niesa-
mowity dar docierania do słuchaczy – tak 
dzieci jak osób starszych. Wszyscy, którzy 
go znali osobiście – jak np. obecna prezes 
Koła Szydłowiec Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, p. Zofia Pawlak, 
bratanica Tadeusza Barszcza – wspomi-
nają go jako otwartego, serdecznego, 
ciepłego człowieka, zawsze gotowego do 
pomocy. Był obdarzony wieloma talenta-
mi. Pisał książki, malował, stale był czymś 
zajęty. Woził ze sobą zawsze farby wod-
ne, którymi lubił malować, przywoził je 
także do Szydłowca. Kochał przyrodę. 
Pani Zofia Pawlak wspomina, jak potrafił 
się zachwycać krzakiem bzu i kwiatami  
w ogrodzie, mówiąc, że nie powinno się 
ich ścinać, nawet na pogrzeby, że powin-
ny żyć własnym życiem. 
„Nie lubię miasta, nie lubię nawet morza  
- powiedział kiedyś w wywiadzie Sat  
– pamiętam każde drzewo w mojej pusz-
czy, każdą żyłkę mojego konia, na którym 
kiedyś odcisnąłem swoją dłoń. Najlepiej 
czuję się w lesie.” 
Do końca opiekował się sam swoją chorą 
na Alzheimera żoną Wandą, chociaż  
z biegiem lat sprawiało mu to wiele trud-
ności. Ostatni raz był w Szydłowcu w lipcu 
2000 roku, na pogrzebie swojego przyja-
ciela, Tadeusza Barszcza „Pioruna”. 
Zmarł  trzy lata później, w lipcu 2003  
roku. Został pochowany na gdańskim 
cmentarzu Srebrzysko. 
Stanisław Supłatowicz, Sat-Okh to postać 
rozpięta pomiędzy dwoma światami, 
bardzo dalekimi od siebie. Wychowany  
w kulturze Indian jako młody wojownik, 
żyjący w nieskażonej przyrodzie, wśród 
traw, śniegów i koni. Żołnierz Armii Krajo-
wej, walczący i więziony za walkę o swoją 
drugą ojczyznę. Obie ojczyzny kochał  
i z obiema się identyfikował. 
Stanisław Supłatowicz walczył za Polskę 
na Ziemi Szydłowieckiej, wspólnie z jej 
rodowitymi mieszkańcami. Był ich obroń-
cą i wielkim przyjacielem. Uhonorowanie 
jego imieniem szydłowieckiego odcinka 
drogi, wiodącej z naszych lasów do  
Gdańska, gdzie jest pochowany to hołd 
złożony jego pamięci.  

Spotkanie z Sat – Okhiem 

20 sierpnia w szydłowieckim zamku 
odbyło się rodzinne spotkanie  
z Sat-Okhiem - patronem przebiega-
jącej przez miasto i gminę drogi S7. 
W planach był piknik indiański  
w Parku Radziwiłłowskim i na wyspie 
zamkowej, jednak deszczowa pogo-
da spowodowała, że impreza odbyła 
się w salach zamkowych. 
Indiański klimat zabawy zapewnił 
Zespół Ranores. Efektowne stroje, 
liczne akcesoria, a nawet tipi spra-
wiały, że można było poczuć klimat 
Ameryki Północnej. Członkowie ze-
społu tańczyli do tradycyjnych  
indiańskich melodii zapraszając  
do aktywnego udziału w zabawach.  
Pokaz tańca POW WOW wzbudzał 
zainteresowanie, a Ci którzy spróbo-
wali swoich sił w indiańskich rytmach 
przyznawali, że trzeba mieć dobrą 

kondycję, aby wytrwać w pląsach 
przez kilkanaście minut. Członko-
wie Ranores opowiadali o historii  
i zwyczajach Indian, wielokrotnie 
wspominali postać Sat-Okha  
– Długie Pióro, podkreślając, że to 
właśnie ta postać zainspirowała do 
zorganizowania niedzielnego spo-
tkania. Dla zainteresowanych  
historią życia i działalnością Stani-
sława Supłatowicza przygotowana 
została ciekawa wystawa zdjęć 
składająca się z kilkudziesięciu  
fotografii oraz broszury informa-
cyjne. Najmłodsi, ale nie tylko oni, 
wykonywali sobie indiańskie maki-
jaże, robili pióropusze, albo zamie-
niali się w malarzy, utrwalając na 
papierze sceny z życia Indian. Była 
to pierwsza indiańska impreza  
zorganizowana w Szydłowcu. 
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Samorząd gminy Szydłowiec cały czas 
poszukuje nowych rozwiązań, które po-
zwolą zaspokoić potrzeby mieszkańców. 
Mając na względzie brak możliwości pozy-
skania dotacji unijnych na budowę  
i remonty dróg, a jednocześnie widząc 
potrzebę modernizacji infrastruktury dro-
gowej w gminie, postanowiono skorzy-
stać z szansy, jaką daje formuła partner-
stwa publiczno -  prywatnego. Przeprowa-
dzony został tzw. test rynku, który zawie-
rał podstawowe założenia inwestycji 
i zakładany model organizacyjno-prawny, 
będący jednocześnie pierwszym krokiem 
do sprawdzenia czy możemy w naszej 

Partnerstwo publiczno – prywatne w Szydłowcu? 
gminie zrealizować zadania dotyczące 
modernizacji infrastruktury drogowej 
w formule partnerstwa publiczno  
- prywatnego. Zainteresowanie inwe-
stycją okazało kilka dużych firm,  
z którymi prowadzone będą rozmowy 
na temat dalszej współpracy. Partner-
stwo publiczno – prywatne nie jest 
jeszcze powszechną praktyką 
w gminach, stwarza jednak szansę na 
przeprowadzenie inwestycji potrzeb-
nych na danym terenie, na które bra-
kuje środków finansowych w budżecie. 
Wkrótce okaże się czy naszej gminie 
uda się skorzystać z tej formuły. 

Zmiany w planach  
zagospodarowania przestrzennego  

Plany zagospodarowania przestrzen-
nego są aktami prawa miejscowego, 
których zapisy mówią o celu przezna-
czenia terenów oraz określają sposób 
ich zagospodarowania i zabudowy. To 
strategiczne dokumenty nakreślające 
kierunki zmian na obszarach, które 
opisują. 
Trwają prace nad przyjęciem zmian  
w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Szydło-
wiec na trzech obszarach: północno - 
wschodniej części miasta Szydłowca, 
południowo - zachodniej części miasta 
Szydłowca oraz  Osiedla „Wschód”. 
Proces ten składa się z kilku etapów  
i jest bardzo czasochłonny, a ze wzglę-
du na wagę tych aktów jego przygoto-
wanie wymaga wyjątkowej staranno-
ści. Obecnie został wyłożony do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Szydłowiec dla  

obszaru osiedla „Wschód” wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko. 
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Szy-
dłowcu, ul. Kilińskiego 2, I piętro,  
w godzinach pracy urzędu, w dniach 
od 19.10.2017 do 10.11.2017r.  można 
zapoznać się z projektem, a także  
z niezbędną dokumentacją sprawy.   
Projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
północno - wschodniej części miasta 
Szydłowca został wysłany, zgodnie  
z zapisami ustawy licznych instytucji 
celem opiniowania i uzgodnień.  
W dalszej kolejności będzie wyłożony 
do publicznego wglądu. O terminach 
wyłożenie poinformujemy mieszkań-
ców stosownym ogłoszeniem.  
Na etapie opracowania jest projekt 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego południo-
wo - zachodniej części miasta Szydłow-
ca, celem wysłania go do uzgodnień.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w Szydłowcu informuje, iż na terenie gminy 
Szydłowiec jest zatrudniony uprawniony tera-
peuta, który udziela pomocy terapeutycznej  
i psychologicznej osobom uzależnionym od 
alkoholu, internetu, osobom współuzależnio-
nym, ofiarom przemocy.  

Gminna pomoc dla uzależnionych! 

Informujemy, że operator oferuje  
użyczenie pomieszczenia bez opłaty 
czynszowej, wynajmujący pokrywa 
jedynie koszty użytkowania (energia 
elektryczna, woda, odpady komunal-
ne). Kontakt pod numerem tel.  
607 661 614.  

Lokal do wynajęcia 
Operator Międzygminnej Strefy  
Aktywności Gospodarczej w Szydłow-
cu - Ciepłownia Miejska Sp. z o. o. 
posiada do wynajęcia pomieszczenie  
biurowe w Inkubatorze  Przedsiębior-
czości i Centrum Obsługi Inwestora  
w Szydłowcu przy ul. Kolejowej. 
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Ożywiamy Szydłowiec... 

W wakacyjne niedziele na Rynku  
zagrały kapele ludowe,  odbyło się 
"Uliczne granie" w wykonaniu  zdolnej 
szydłowieckiej młodzieży: Laury Śliwy, 
Alberta Zapalskiego, Pawła Serafina, 
Jakuba Środy, połączone z wystawami 
obrazów oraz rękodzieła artystów  
z Szydłowca i okolic. Można było zaku-
pić m.in. oryginalną ręcznie wykonaną 
biżuterię, maskotki, torby i akcesoria 
dekoracyjne do domu. Swoje prace na 
Rynku prezentowały także Szydło-
wieckie Pasjonatki.  
Przed Ratuszem odbyły się również 
pokazy stuntu w wykonaniu szydło-
wieckiej młodzieży. Akrobacje na ro-
werach były widowiskowym popisem 
wzbudzającym zachwyt publiczności. 
Dla najmłodszych zorganizowano wy-
ścigi rowerowe w trzech kategoriach 
wiekowych i na różnych dystansach. 
Wszyscy uczestnicy szczęśliwie dotarli 
do mety i na każdego z nich czekały 
nagrody. Na dzieci, ale także na doro-
słych czekały na Rynku także gry plan-
szowe, do których zasiadano całymi 
rodzinami. Powodzeniem cieszyło się 
również bezpłatne malowanie twarzy. 
Nie lada frajdą była, rozstawiona przez 
strażaków z OSP kurtyna wodna.  
W sierpniu na Rynku zaśpiewała  
Zuzanna Gadowska, która zaprezento-
wała szydłowieckiej publiczności utwo-
ry ze swojej płyty oraz zaprezentował 
się artysta rzeźbiarz, Dominik Wdow-
ski.  Artysta demonstrował, jak po-
wstaje rzeźba - kobiecy portret, odpo-
wiadał na pytania, mówił o procesie 
powstawania rzeźby, demonstrował 
narzędzia i technikę, jaką się posługuje. 
Zarówno koncert, jak i pokaz cieszył się 
dużym zainteresowaniem odwiedzają-
cych rynek mieszkańców i turystów.  
Na Rynek „wyszedł” z plenerową pro-
pozycją również zakład fotograficzny 
„Foto-szyk”, który w wakacje organizo-
wał sesje plenerowe.  
Warto wspomnieć, że zaplanowano 
również wiele innych wydarzeń, lecz  
w ich realizacji przeszkodziła niepogoda.  

Podczas tegorocznych wakacji wiele się działo. Praktycznie w każdy letni weekend turyści, a także mieszkańcy 
mogli skorzystać z oferty, którą przygotował Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego wraz z Młodzie-
żową Radą Miejską. 
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9 lipca w Szydłowcu, odbyła się szósta edycja 
Festiwalu Dance i Disco Polo, w tym roku 
wyjątkowo na placu Szydłowianki. Oficjalne-
go otwarcia dokonał organizator Rafał  
Czubak wspólnie z Burmistrzem Szydłowca 
Arturem Ludwem. Na scenie wystąpiło  
ponad trzydzieści zespołów dance i disco 
polo oraz wykonawców z różnych części kra-
ju. Gwiazdą imprezy był zespół Boys oraz 
zespół Mirami – żeńskie trio pochodzące  
z Ukrainy. Tego dnia plac przy ulicy Targowej 
zgromadził kilka tysięcy osób.  

VI Festiwal Dance i Disco Polo 

15 sierpnia na Rynku odbył się Piknik  
Pokoleń, którego organizatorem było Stowa-
rzyszenie Emerytów "Spokojna Jesień Życia". 
Na scenie zaprezentowały się zespoły:  
Kumosie z Sadku, Zdziechowianki ze Zdzie-
chowa, Zespół Rodzinny z Korzyc, Gawędo-
wie z Wysokiej, Sąsiadeczki z Chustek,  
Niezapominajki ze Zbijowa, Grzybowianki  
z Grzybowej Góry, Mirowianki z Mirowa,  
Wolanki z Woli Lipienieckiej, Gąsawianki  
z Gąsaw, Zespół Fantazja z Szydłowca.  

Piknik Pokoleń 

Koncert Guzowianek  10 sierpnia w szydłowieckim zamku odbył 
się koncert Młodzieżowego Zespołu Ludo-
wego, który działa od 2014 r. przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Guzowie pod czuj-
nym okiem Wioletty Fijałkowskiej. Przy 
akompaniamencie Kapeli Ludowej BURSÓW 
z Guzowa na zamkowej scenie zabrzmiały 
tak znane i lubiane piosenki jak „Czerwone 
jab łuszko”, „Posz ła  Karol inka”, 
„Karczmareczka” czy „Lipka zielona”.  
Na drugą część koncertu dziewczęta z zespo-
łu zaprosiły wszystkich na dziedziniec  
zamkowy. 

Wianki 23 czerwca muzyczną biesiadę Kupały rozpo-
częła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Hen-
ryka Kapturskiego. Z zamkowych krużganków 
popłynęły dźwięki znanych i lubianych prze-
bojów polskiej i światowej muzyki rozrywko-
wej m.in. wiązanka największych przebojów 
Po muzycznych prezentacjach przyszła kolej 
na gościa specjalnego, Kapelę CIUPAGA.  
Grupa przyjaciół z Łącka zaczarowała szydło-
wiecką publiczność niezwykle energetyczną 
muzyką etniczną z terenów pogranicza, łączą-
cą brzmienia polskie, ukraińskie, łemkowskie, 
słowackie, a nawet bałkańskie. Po koncercie 
gości Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”, 
przedstawił plenerowe widowisko w reżyserii 
Sławy Lorenc Hanusz.  
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EDUKACJA 

o ś w i a t o w y m i    
p l a c ó w k a m i  o ś w i a t o w y  
 

 Powierzenia dyrektorskie i awanse zawodowe 

Na spotkaniu, które odbyło się  
30 sierpnia w ratuszu Burmistrz  
Szydłowca Artur Ludew wspólnie  
z Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów 
Oświaty Dorotą Nowak oficjalnie wrę-
czył nowe powierzenia dyrektorskie. 
Renata Kowalik ponownie została dy-
rektorem Przedszkola Samorządowego 
Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłow-
cu, Krzysztof Ubysz został dyrektorem 
Zespołu Szkół  im. Jana Pawła II w Szy-
dłowcu, Jolanta Kozłowska ponownie 
została dyrektorem Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Sadku, a Marta 
Owczarek została wybrana na dyrekto-
ra Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Wysokiej. Dyrektorzy będą kierować 
powierzonymi im placówkami  

oświatowymi przez najbliższe pięć 
lat   tj. od 1 września 2017 roku do 31 
sierpnia 2022r. Gratulujemy i życzymy  
sukcesów oraz satysfakcji z pełnionej 
funkcji. 
Tego samego dnia odbyło się również 
spotkanie, na którym Burmistrz  
wręczył awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego nauczyciel-
ce Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 
1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu 
siostrze Ewie Górlickiej.  
25 września odbyło się wręczenie aktu 
mianowania również dla pani Katarzyny 
Karpety – nauczycielki  PSP nr 1  
w Szydłowcu, która podniosła swoje 
kwalifikacje, pozytywnie zdając egzamin 
na stopień nauczyciela mianowanego.  

27 września w Sobieskim odbyły 
się warsztaty dla uczniów  
z kl.IIIa, IIIc. Zajęcia poprowadzi-
ły panie ze stowarzysze-
nia ,,Szydłowieckie Pasjonatki”, 
w ramach projektu - Światełko 
dla Korzeniówki. Panie gościły  
w szkole nie po raz pierwszy. 
Tym razem zaproponowały dzie-
ciom, jak w ciekawy sposób moż-
na wykorzystać patyczki od  
lodów. Pokazały kilka gotowych 
prac, m.in. ramkę na zdjęcia, 
szopkę betlejemską, lampkę itp. 
Uczniów nie trzeba było zachę-
cać, by wzięli się do prac ręcz-
nych. Celem lekcji było samo-
dzielne wykonanie lampeczki. 
Praca ta wymagała nie lada pre-
cyzji. Najpierw uczniowie składa-
li trzy trójkąty równoboczne, 
sklejali je ,,magicznym klejem”, 
potem układali przemiennie na 
siebie trójkąty, by na koniec do-
kleić światełko i przymocować 
zawieszkę. Radość z własnoręcz-
nie wykonywanej ozdoby towa-
rzyszyła wszystkim małym twór-
com. Poprzez takie zajęcia dzieci 
uczą się jak wykorzystywać  
materiały wtórne, z recyklingu,  
by stworzyć coś pięknego, orygi-
nalnego.  

Lekcja rękodzieła dla 
uczniów klas trzecich  

„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają” – pod takim  
hasłem 29 września w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1  w Szydłow-
cu obchodziliśmy VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.  
Uczniowie  przygotowali plakaty, rekwizyty i ozdobili szkołę tematycznymi  
dekoracjami. W tym dniu odwiedzili również Burmistrza Artura Ludwa i poprosili 
o rozwiązanie działań matematycznych. Burmistrz na wszystkie zadane pytania 
odpowiedział bezbłędnie, za co uczniowie przyznali mu tytuł Mistrza Tabliczki 
Mnożenia.  
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Przed nowym  
rokiem szkolnym  

27 września 2017 roku odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 
im. Jana Pawła II w Szydłowcu akademia poświęcona 78 rocznicy powsta-
nia Polskiego Państwa Podziemnego. 
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego.  
Następnie uczniowie obejrzeli montaż słowno - muzyczny, przedstawiona 
została historia Polskiego Państwa Podziemnego. Występujący recytowali 
patriotyczne wiersze oraz  śpiewali pieśni. Młodzież szkolna z zaintereso-
waniem i w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii. 
Akademia przygotowana została przez nauczycielki: Jadwigę Sochacką, 
Annę Tokarską i Paulinę Kalugę. Dekorację wykonała p. Eliza Waszczyk. 

Uczniowie upamiętnili rocznicę powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego 

Zdolnej młodzieży w Szydłowcu  
nie brakuje. Za II semestr roku szkol-
nego 2016/2017 przyznano sześć-
dziesiąt sześć stypendiów Burmi-
strza Szydłowca za wybitne osiągnię-
cia w nauce oraz dwa stypendia za 
osiągnięcia sportowe. 30 sierpnia br. 
Burmistrz Artur Ludew i Dyrektor 
Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty 
Dorota Nowak spotkali się w ratuszu 
z tegorocznymi absolwentami szy-
dłowieckich gimnazjów, aby uroczy-
ście wręczyć im przyznane stypen-
dia.  
Podczas spotkania serdecznie pogra-
tulowano młodzieży doskonałych 
wyników w nauce. Burmistrz pod-
kreślił, że to dla niego bardzo przy-
jemne chwile móc uhonorować tak 
zdolnych i ambitnych ludzi. Życzył im 
niesłabnącego zapału, akcentując, 
że nauka, to najlepsza inwestycja  
w siebie. Pogratulowano, również 

Uczniowie dostali stypendia 
obecnym na spotkaniu rodzicom 
naszych prymusów.  
Spośród uczniów klas III Publicznego 
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika w Szydłowcu stypendia otrzy-
mali: Julia Nowek, Kajetan Górlicki, 

Anna Głuch, Karolina Gromek, 
Piotr Stopa. Z Publicznego Gimna-
zjum Nr 1 im. Jana Pawła II  
w Szydłowcu stypendia przyznano 
uczennicom Natalii Miernik i Mai 
Janczyk. 

Pod koniec sierpnia radni miejscy 
wspólnie z przedstawicielami Zespołu 
Edukacji i Finansów Oświaty odwiedzili 
gminne placówki oświatowe, aby 
sprawdzić stan przygotowania do  roku 
szkolnego. Czas wakacyjny obfitował  
w remonty  – malowanie ścian, wymia-
na okien, remonty poszycia dachowego 
czy też wymianę podłóg, a także zakup 
nowych mebli i prace porządkowe.  
O przygotowanych placówkach infor-
mowali dyrektorzy, którzy oprowadzali 
komisję po salach, pokazywali efekty  
prac, mówili o nowym wyposażeniu  
i pomocach naukowych, a także dzielili 
się planami założonymi do realizacji  
w najbliższych miesiącach. Była to rów-
nież doskonała okazja, aby porozma-
wiać o najważniejszych potrzebach, 
szczególnie tych inwestycyjnych. 
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Nowe mundury dla Miejskiej Orkiestry Dętej  

 
 

Zakończenie sezonu inwestycyjnego w Ciepłowni 
ciepłowni przez wspólnoty mieszkanio-
we z tego osiedla obejmujący budowę 
sieci rozdzielczej i zabudowę nowych 
węzłów wymiennikowych w budyn-
kach Radomska 48 oraz Plac M. Konop-
nickiej 13. Inwestycję tą zakończono we 
wrześniu i w chwili obecnej sieć wraz  
z węzłami jest eksploatowana przez 
ciepłownię. Planowane koszty dla tego 
zadania powinny zamknąć się w kwocie 
108286 zł brutto. Końcowe rozliczenie 
nastąpi w miesiącu październiku. Ostat-
nim realizowanym zadaniem jest mo-
dernizacja układu pomiarowo rozlicze-
niowego energii elektrycznej w kotłow-
ni przy ul. Kolejowej. Realizacja tego 
zadania nie była planowana i jest ona 
wynikiem zmiany ustawy Prawo ener-
getyczne wymuszającej na odbiorcach 
energii elektrycznej wprowadzenie 
nowych standardów układów rozlicza-
nia energii elektrycznej. Przewidywany 
koszt tej modernizacji to ok. 12 tys. zł 
brutto. Łącznie w 2017r. koszty inwe-
stycji i modernizacji realizowanych 
przez ciepłownię zamkną się w kwocie 
863403 zł brutto, a w kwocie netto 
701953 zł. Proces odtwarzania majątku 
produkcyjnego i przesyłowego ciepłow-
ni postępuje w szybkim tempie gwaran-
tującym utrzymanie bezpieczeństwa 
energetycznego  miasta na wysokim 
poziomie. 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. Kwota pożyczki, jaką 
uzyskała ciepłownia to 501 tys. złotych  
z możliwością jej częściowego umorzenia 
po wywiązaniu się z realizacji zadania  
i warunków zawartych w umowie pożycz-
ki. Inwestycja ta w znacznym stopniu 
zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne 
osiedli zasilanych z miejskiej sieci ciepłow-
niczej oraz pozwoliła na znaczne obniże-
nie strat przesyłu energii cieplnej na zmo-
dernizowanych odcinkach sieci. 
Szydłowiec jako jedno z niewielu miast  
w Polsce posiada sieci wykonane w 100% 
w technologii rur preizolowanych. Kwota 
za jaką realizowano to zadanie była znacz-
nie niższa od kwoty wynikającej z koszto-
rysu inwestorskiego, co pozwoliło na roz-
szerzenie zakresu rzeczowego inwestycji 
realizowanych w bieżącym roku. Tym 
samym wprowadzono do planu inwesty-
cyjnego modernizację pompowni wody 
sieciowej w kotłowni systemowej polega-
jącej na zabudowie dwóch nowych pomp 
sterowanych przekształtnikami częstotli-
wości o znacznie mniejszym zapotrzebo-
waniu na energię elektryczną. Zadanie to 
jest w trakcie realizacji. Przewidywany 
koszt to 52 tys. zł. Ponadto wprowadzono 
do planu inwestycyjnego modernizację 
węzła wymiennikowego w budynku Ogro-
dowa 24 o wartości 23370 zł brutto. Zada-
nie to wpisuje się w zakres robót zleconych 

W ramach przyjętej przez właściciela 
Ciepłowni Miejskiej Strategii Działalno-
ści i Rozwoju Spółki w latach 2017 do 
2019, Ciepłownia Miejska sp. z o.o.  
w Szydłowcu przeprowadziła w 2017r. 
przebudowę kolejnego odcinka miej-
skiej sieci ciepłowniczej od parkingu 
przy ul. Wschodniej (przy Lewiatanie) 
w kierunku os. Wschód i w kierunku 
os. Zamkowa. Były to ostatnie odcinki 
sieci podlegające modernizacji, z któ-
rych zasilane są dwa największe osiedla 
Szydłowca. 
Przetarg prowadzony w oparciu o usta-
wę Prawo zamówień publicznych roz-
strzygnięto w miesiącu maju. Realizacji 
podjęła się firma "DOM-TOM" z Łodzi 
za kwotę ponad 667747 zł brutto.  
Roboty sieciowe rozpoczęto w czerw-
cu, natomiast zakończono w lipcu 
2017r., oddając zmodernizowane od-
cinki sieci do eksploatacji. Zadanie to 
realizowano przy udziale środków po-
zyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 

Miejska Orkiestra Dęta od lat swoim 
zaangażowaniem i poświęceniem 
sztuce, daje nam możliwość obco-
wania z piękną muzyką. Uświetnia 
ważne uroczystości państwowe  
i kościelne, gra na imprezach kultu-
ralnych.  W ciągu roku koncertuje 
ponad kilkadziesiąt razy, godnie  
reprezentując Szydłowiec.  
Decyzją Burmistrza Szydłowca  
Artura Ludwa w bieżącym roku, Szy-
dłowieckie Centrum Kultury - Zamek 
otrzymało od gminy Szydłowiec  
20 tys. dofinansowania na zakup 
mundurów reprezentacyjnych dla 
członków Orkiestry.  
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upominku artystycznego w wyko-
naniu uczniów. W rolę dziennika-
rzy przekazujących najświeższe 
informację z życia nauczycieli 
wcielili się wychowankowie PSP  
w Sadku. Humorystyczne scenki  
o pracy nauczycieli i niestandardo-
wych pomysłach na przetrwanie  
w szkolnych murach wywołały bu-
rzę oklasków, wprawiając zgroma-
dzonych w doskonały humor.   
Miłym akcentem gminnych obcho-
dów było wręczenie dyplomów 
gratulacyjnych i nagród przyzna-
nych pracownikom oświaty przez 
Burmistrza Artura Ludwa. Na zakoń-
czenie spotkania Gminny Koordyna-
tor Sportu Rafał Kiljanek przedsta-
wił klasyfikację gminnych placówek 
oświatowych w sporcie, a dla naj-
lepszych szkół przekazano puchary. 

 

13 października odbyły się gminne 
obchody Dnia Edukacji Narodowej. 
Uhonorowanie pracy osób związa-
nych z oświatą, rozpoczęto od złoże-
nia kwiatów przy pomniku Tajnej  
Organizacji Nauczycielskiej. Następnie 
nauczyciele i pracownicy gminnej 
oświaty oraz samorządowcy i zapro-
szeni goście spotkali się w PSP nr 1 
przy ulicy Folwarcznej. 
Tam zgromadzonych powitali dyrek-
tor Danuta Gnat i wicedyrektor  
Robert Górlicki, którzy wprowadzili 
zebranych w klimat spotkania. Najser-
deczniejsze życzenia nauczycielom ze 
wszystkich placówek oświatowych  
z gminy Szydłowiec, dyrektorom szkół 
i przedszkoli oraz pracownikom admi-
nistracji i obsługi złożył Burmistrz Szy-
dłowca Artur Ludew. Gospodarz gmi-
ny podkreślił, że praca z dziećmi i mło-
dzieżą to niełatwe i odpowiedzialne 
zadanie i życzył wszystkim, aby mieli 
dużo satysfakcji z wykonywanego 
zawodu. W imieniu własnym i Rady 
Miejskiej życzenia złożył także  

GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  
Przewodniczący RM Marek Artur  
Koniarczyk. Szczególnie podniosłym 
momentem gminnych uroczystości 
było wręczenie Medalu Pro Masovia 
dla Ewy Świercz – emerytowanej  
nauczycielki, wieloletniej dyrektorki  
ZS im. Jana Pawła II. Wyróżnienie przy-
znane przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego wręczył, wspólnie  
z Burmistrzem, radny Sejmiku Zbigniew 
Gołąbek, który również dołączył się do  
życzeń i przekazał powinszowania  
od samorządu wojewódzkiego.  
Świętowanie Dnia Nauczyciela było 
okazją do wręczenia odznaczeń  
przyznanych przez Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego. W tym roku z okazji 
50-lecia przynależności do związku, 
wyróżnienia wręczono paniom:  
Barbarze Skorupie i Krystynie Grygiel. 
Nie mogło oczywiście zabraknąć  

22 października br.  odbyło się pierwsze spotkanie  
z cyklu „Szydłowiec cudze chwalicie, swego nie 
znacie”. Około 80 osób  odpowiedziało na   zapro-
szenie do wspólnego odkrywania na nowo  
Szydłowca i jego zabytków.  
Przewodnik Miejskiej Informacji Turystycznej  
Tomasz Jakubowski oprowadził wszystkich zainte-
resowanych po zabytkowym kościele pw. św. Zyg-
munta w Szydłowcu. Kolejne spotkanie w ramach 
projektu "Szydłowiec - cudze chwalicie, swego nie 
znacie..." odbędzie się w drugiej połowie listopa-
da. Tym razem mieszkańcy będą mogli odwiedzić 
zamek.  

"Szydłowiec - cudze chwalicie, swego nie znacie..."  
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siebie, a zabawa trwała do białego 
rana. Była to wspaniała okazja, by 
odnowić znajomości zawarte z miesz-
kańcami innych Jankowic w poprzed-
nich latach i nawiązać nowe znajomo-
ści z przedstawicielami tych Jankowic, 
których nie spotkaliśmy wcześniej. 
Uczestnicy spotkania wyrażali chęć 
kontynuacji takich zjazdów, będziemy 
czekać więc na zaproszenie – powie-
działa sołtys  Teresa Mrozowska.  
W imieniu mieszkańców Jankowic 
serdecznie dziękuję Burmistrzowi 
Arturowi Ludwowi za dofinansowanie 
wyjazdu oraz przekazanie materiałów 
promocyjnych, dzięki którym przeka-
zywaliśmy informacje o naszym regio-
nie – dodała Teresa Mrozowska. 

uroczystość przybyło 12 delegacji  
z całej Polski, wraz z pomysłodawcą 
tych zlotów, czyli księdzem Edwar-
dem Mosiołem. Jak zwykle przyjaciel-
skie spotkanie  rozpoczął barwny 
korowód i msza święta, następnie 
odbyło się oficjalne otwarcie na tam-
tejszym stadionie sportowym, pre-
zentacje sołectw i występy artystów z 
poszczególnych części kraju. Z gminy 
Szydłowiec uczestniczyło 48 miesz-
kańców z Jankowic w różnym prze-
dziale wiekowym. Wspólne biesiado-
wanie udało się wspaniale, atrakcji 
nie brakowało, każdy znalazł coś dla 

24 czerwca br., w Jankowicach w gmi-
nie Chłopice (podkarpackie), odbył się 
VIII Ogólnopolski Zjazd Jankowiczan. 
Impreza w powiecie chłopickim była już 
ósmą edycją zjazdu zapoczątkowanego 
w 2005 roku przez proboszcza parafii 
pw. Św. Mikołaja w Jankowicach  
Radomskich. Potem integracyjne im-
prezy odbywały się w Jankowicach gm. 
Świerklany na Śląsku (2007), w Janko-
wicach gm. Kuźnia Raciborska (2009), 
w Jankowicach gm. Babice w Małopol-
sce (2010), u nas czyli w Jankowicach 
gm. Szydłowiec (2011) i znów w ślą-
skich Jankowicach gm. Pszczyna (2013),  
w Jankowicach gm. Tarnowo Podgórne 
k. Poznania w roku 2015. 
Co dwa lata mieszkańcy polskich miej-
scowości o nazwie Jankowice spotyka-
ją się pod koniec czerwca - w okoli-
cach święta patrona tych miejscowo-
ści, czyli św. Jana, za każdym razem  
w innej części kraju, by podczas wspól-
nej zabawy poznawać kulturę i oby-
czaje innych regionów oraz nawiązy-
wać nowe kontakty. Na tegoroczną 

Mieszkańcy Jankowic na VIII Ogólnopolskim Zjeździe 

23 września odbyło się wspólne posie-
dzenie Rady Seniorów z Szydłowca  
i Wyszkowa. W spotkaniu uczestniczyli 
również samorządowcy: starosta  
szydłowiecki Włodzimierz Górlicki,  
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Janina Bodo, burmistrz Szydłowca Ar-
tur Ludew, przewodniczący Rady Miej-
skiej w Szydłowcu Marek Artur Koniar-
czyk, wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Marek Plewa. 
Obrady rozpoczął Przewodniczący  
Szydłowieckiej Rady Seniorów  
Kazimierz Zawadzki, który powitał 
wszystkich zebranych i opowiedział  
o tym, jak układa się współpraca z sa-
morządem. Korzystając z okazji po-
dziękował lokalnej władzy za zrozu-
mienie potrzeb seniorów i wsparcie 
jakie otrzymują. Pan Kazimierz opo-
wiedział również o inicjatywach podej-
mowanych przez seniorów i przedsię-
wzięciach, które zostały zrealizowana 
w trakcie trwania obecnej kadencji. 

Seniorzy sięgają po więcej 
Głos zabrała również Maria Szydłow-
ska, przewodnicząca Wyszkowskiej 
Rady Seniorów, która powitała zebra-
nych, podziękowała za zaproszenie do 
Szydłowca  
i opowiedziała o działalności WRS  
w ciągu ostatnich dwóch lat. 
Przewodniczący SRS poinformował 
zebranych o zasadniczym celu spotka-
nia, którym było wypracowanie wspól-
nego stanowiska w sprawie nadania 
większych kompetencji i przyznanie 

środków budżetowych na działalność 
Rad Seniorów. Wniosek w tej sprawie 
zostanie złożony do Prezydenta RP 
oraz Marszałka Sejmu. Głos zabrali 
również samorządowcy, którzy zachę-
cali seniorów do artykułowania swoich 
potrzeb i zadeklarowali swoje poparcie 
w staraniach o zmiany w zapisach usta-
wy dotyczących Rad Seniorów. 
Po obradach goście zwiedzili najuro-
kliwsze zakątki Szydłowca. Wizytę  
zakończyło spotkanie integracyjne  
podczas którego wystąpił Zespół Pieśni  
i Tańca „Oberek” z Wyszkowa. 
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  ników. Mecz zakończył się wynikiem 
remisowym 3:3. Po tym meczu na 
zmniejszonym boisku drużyny rywalizo-
wały o Puchar Burmistrza. W zaciętej  
i wyrównanej rywalizacji najlepsi okaza-
li się Oldboje Szydłowianki, przed CBS 
oraz Oskarem Przysucha. Wszystkie 
drużyny otrzymały puchary.  
Najlepszym zawodnikiem turnieju  
został Tomasz Ruzik z Szydłowianki,  
a najlepszym bramkarzem Andrzej Pod-
lewski z CBS. Organizatorem turnieju 
był Rafał Kiljanek - Gminny Koordyna-
tor Sportu, który wspólnie ze Stefanem 
Łękawskim sędziował zawody. Serdecz-
ne podziękowania dla pana Wiesława 
Burka z firmy JarBur za pomoc finanso-
wą przy organizacji turnieju. Po turnieju 
uczestnicy przekazali 700 zł, na rehabili-
tację młodego zawodnika MKS Szydło-
wianki Eryka Kołodziejskiego. 

Szydłowianka Szydłowiec, Oldboje CBS  
z Szydłowca. 
Turniej rozpoczął się przedmeczem na 
pełnowymiarowym boisku pomiędzy 
Starem Starachowice, a wspólną  
drużyną złożoną z pozostałych zawod-

2 września odbył się Turniej Piłki Noż-
nej Oldbojów o Puchar Burmistrza 
Szydłowca Artura Ludwa. W turnieju 
uczestniczyły cztery zaproszone druży-
ny: Oldboje Star Starachowice,  
Oldboje Oskar Przysucha, Oldboje 

29 września br. na stadionie w Jastrzę-
biu odbyły się powiatowe zawody  
w sztafetowych biegach przełajowych. 
Wielki sukces zaznaczyły reprezentacje 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Jana Pawła II w Szydłowcu. 
Wszystkie roczniki zawodników tej 
szkoły zakończyły starty na podium 
oraz awansem do finałów w tej konku-
rencji biegowej, którą zaplanowano 
wiosną 2018r. w Domaniowie. 
Dziewczęta w roczniku 2005 i młodsze 
uzyskały drugie miejsce, natomiast 
chłopcy byli bezkonkurencyjni, zdoby-
wając złoty medal.  

Przełajowe sukcesy  

  Turniej Piłki Nożnej Oldbojów 

W rocznikach starszych obie sztafety 
wywalczyły srebrne medale. Opieku-
nami oraz trenerami zespołów byli 
Pani Katarzyna Staniewska – Dziwirek,  
Marzena Czarnecka oraz Panowie  
Robert Wojcieszek i Maciej Kapturski. 
Podczas zawodów wręczono także  
puchary za szkolną rywalizację sporto-
wą w roku szkolnym 2016-2017,  
w której to szkoły zdobyły pierwsze 
miejsca. Trofea na ręce Dyrektora 
szkoły Krzysztofa Ubysza wręczył obec-
ny na zawodach Wicestarosta Szydło-
wiecki oraz Burmistrz Szydłowca. 

Równie dobrze zaprezentowały się 
sztafety  z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego  
w Szydłowcu. W biegach roczników 
2005-2006 dziewczęta zdobyły złote 
medale, a chłopcy srebrne.  
Opiekunami zespołów była Pani  
Bożena Jasińska i Pan Andrzej Koniar-
czyk.  
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Turniej drużyn OSP 

Mecze były emocjonujące, a klasyfika-
cja końcowa przedstawia się następu-
jąco: 
- I miejsce OSP Wola Korzeniowa, 
- II miejsce - OSP Majdów, 
- III miejsce - OSP Sadek, 
- IV miejsce - OSP Szydłowiec, 
- V miejsce - OSP Jankowice, 
- VI miejsce - OSP Wysoka. 
Zwycięzców uhonorowano puchara-
mi, które wręczył Komendant Gminny 
OSP Krzysztof Adamczyk.Tytuł najlep-
szego bramkarza turnieju wywalczył - 
Konrad Matla z OSP Wola Korzeniowa. 
Najlepszym piłkarzem zawodów został 
Krzysztof Mróz z OSP Majdów. 

9 września 2017r. na stadionie Szydło-
wianki przy ul. Targowej odbyły się 
zawody sportowo – pożarnicze jedno-
stek ochotniczych straży pożarnych 
gminy Szydłowiec. W zawodach udział 
wzięły cztery męskie drużyny: OSP 
Majów, Jankowice, Szydłowiec, Wyso-
ka („gr A”), jedna kobieca drużyna  
pożarnicza OSP Majdów (gr „C”) oraz 
dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze 
również OSP Majdów. 
Strażacy ochotnicy rywalizowali  
w dwóch konkurencjach: w sztafecie 
pożarniczej z przeszkodami oraz  

MDP gr dziewcząt: 
I miejsce OSP Majdów 
Klasyfikacja generalna zawodów MDP 
gr chłopców: 
I miejsce OSP Majdów. 
W trakcie zawodów drużyny oraz 
widzowie mogli spróbować grochów-
ki przygotowanej przez OSP Sadek 
oraz kiełbasek przygotowanych przez 
OSP Majdów. Drużyny zostały uhono-
rowane pucharami, dyplomami  
i nagrodami rzeczowymi ufundowa-
nymi przez Burmistrza Szydłowca. 

w ćwiczeniu bojowym. 
Organizatorami zawodów był Zarząd 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polskiej w Szydłowcu oraz 
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew. 
Klasyfikacja generalna zawodów gr „A”: 
I miejsce OSP Szydłowiec 
II miejsce OSP Majdów 
III Miejsce OSP Wysoka 
IV miejsce OSP Jankowice 
Klasyfikacja generalna zawodów gr „C”: 
I miejsce OSP Majdów 
Klasyfikacja generalna zawodów 

27 sierpnia br. na stadionie KS „Szydłowianki” odbył się VII Turniej w Piłce Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Zespoły grały o Puchar Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa. 
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Kancelaria Burmistrza        48/ 617 86 30 
 

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

Ewidencja Działalności Gospodarczej    
                   48/ 617 86 50 
Urząd Stanu Cywilnego   
                          48/ 617 86 43 
Wydział Finansowy  
                          48/ 617 86 39 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych             
                    48/ 617 86 40 
Wydział Zagospodarowania Przestrzenne-
go i Inwestycji   
                          48/ 617 86 47 
Referat Gospodarowania Odpadami 
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 

 

Teleinformator 
Urząd Miejski w Szydłowcu 
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Dotacje na wspieranie sportu rozdane 
24 sierpnia Burmistrz Szydłowca  
Artur Ludew wręczył umowy na  
realizację zadania „Wspieranie  
rozwoju sportu na terenie Miasta  
i Gminy Szydłowiec w 2017 roku”. 
W spotkaniu, które odbyło się  
w ratuszu uczestniczyli Burmistrz 
Szydłowca, przedstawiciele klubów 
sportowych, które otrzymały dota-
cję oraz Przewodnicząca Komisji ds. 
rozpatrzenia wniosków - Jadwiga 
Kopycka. Burmistrz wyraził zadowo-
lenie, że wszystkie kluby sportowe, 

które złożyły wnioski o dotację, bardzo 
aktywnie działają i tym samym promują  
Szydłowiec. Wszyscy wnioskodawcy 
otrzymali dotacje. Burmistrz na realiza-
cję zadania przeznaczył kwotę 50 000 zł. 
Dotację otrzymały: 
- Klub Sportowy „AKADEMIA PIŁKAR-
SKA SZYDŁOWIEC” 
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick  
– Boxingu „VICTORIA” 
- Stowarzyszenie MKS Szydłowianka 
- Klub Sportowy „TRÓJMIASTO” 
- Rodzinna Akademia Sportu 



 

Konkurs!!! 
Podaj imię i nazwisko ostatniej  

właścicielki szydłowieckiego zamku.  
Dla pierwszych trzech kobiet, które  
prześlą prawidłową odpowiedź na  
adres: promocja@szydlowiec.pl,  

czekają wejściówki do Studia Figura  
w Szydłowcu. 


