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SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy  INFORMACJE BIEŻĄCE  

Szanowni Państwo, 
jest mi bardzo miło, że ponownie mogę 
do Państwa skierować kilka słów 
o pracy naszego samorządu, m.in.  
o realizowanych zadaniach i planach  
na przyszłość.  
Rok 2019 to czas wielu wyzwań, które 
stoją przed samorządem gminy Szydło-
wiec. Wyzwania te dotyczyć będą 
przede wszystkim projektu rewitalizacji 
szydłowieckiego zalewu, wykupu grun-
tów pod dzielnicę przemysłową, ale 
również wielu innych, jakże ważnych 
inwestycji, na które wszyscy czekamy. 
Sukcesywnie poprawiamy gminną  
infrastrukturę drogową. W tym roku 
będziemy m.in. kontynuować budowę 
ulicy Wymysłów, przebudujemy drogi  
w sołectwach Hucisko i Jankowice. 
Planujemy w roku bieżącym zrealizo-
wać I etap budowy ulicy Różanej oraz 
przygotować dokumentację na budowę 
ulicy Jodłowej i Metalowej. Powstaną 
też nowe chodniki m.in. przy ulicach 
Hubala i Staszica w Szydłowcu. Wkrótce 
ogłosimy przetarg na zagospodarowa-
nie Placu Marii Konopnickiej. Będziemy 
kontynuowali budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w ulicy Książek 
Stary. Opracowana zostanie dokumen-
tacja projektowa na budowę kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Kościuszki. Czynimy 
również starania o pozyskanie środków 
na budowę kanalizacji sanitarnej  
w Woli Korzeniowej i Baraku. W pla-
nach są remonty budynków socjalnych. 
Trwają zaawansowane prace przy bu-
dowie zaplecza sanitarno – szatniowe-
go na terenie MKS „Szydłowianka”. 
Przed nami ponadto kolejny etap budo-
wy gminnej świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Chustki. 
Z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego pozyskaliśmy 

1.389.861,45zł na 
wymianę urządzeń 
grzewczych. W wyni-
ku tego projektu  
dofinansowaniem 
na modernizację 
przydomowych ko-
tłowni objęte zosta-
ną 64 gospodarstwa 
domowe. Nieefek-
tywne energetycznie 
piece są jedną  
z przyczyn złego 

stanu powietrza w sezonie grzew-
czym.  
Troska o środowisko naturalne jest 
obowiązkiem każdego z nas.  
17 kwietnia w auli PSP nr 2 w Szy-
dłowcu, o godz. 17.00 odbędzie się 
spotkanie z przedstawicielem Polskiej 
Spółki Gazownictwa. Tematem  
rozmów będą warunki, na jakich  
odbywa się podłączenie do sieci  
gazowej. Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapraszam. 
Ruszyła piąta edycja Budżetu Obywa-
telskiego. Już nie umiemy sobie  
wyobrazić rocznego planu wydatków 
naszej gminy bez uwzględnienia 
środków na zadania, o realizację 
których zabiegają mieszkańcy  
w ramach tej procedury partycypa-
cyjnej. W tym roku zmienił się regula-
min BO i została zwiększona kwota 
na jego realizację. Zachęcam do  
zapoznania się z nowymi warunkami 
i aktywnego udziału (więcej na ten 
temat na str. 14) 
Rozpoczynamy opracowanie „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego dla gminy 
Szydłowiec” - to długotrwała procedu-
ra, którą planujemy zakończyć w po-
łowie 2021 roku. Przygotowujemy się 
do naborów na programy wsparcia 
uruchomione przez samorząd woje-
wództwa mazowieckiego. Będziemy 
aplikowali m.in. o dotację na inwe-
stycję w infrastrukturę sportową, 
modernizację gminnych dróg, dopo-
sażenie jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych oraz zakup oczyszcza-
czy powietrza do przedszkoli i żłob-
ków. Złożymy wnioski o pieniądze na 
aktywizację sołectw i działkowców. 
W ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Działkowców  

będzie można wnioskować o środki 
na budowę i modernizację infrastruk-
tury ogrodowej. Złożymy również 
wnioski na budowę dróg gminnych  
w ramach naboru ogłoszonego przez 
Wojewodę Mazowieckiego z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Przed  
nami dużo pracy, gdyż każdy wniosek 
wymaga wielu specjalistycznych do-
kumentów. Dołożymy jednak wszel-
kich starań, aby pozyskać jak najwię-
cej środków. 
W poszczególnych sołectwach trwają 
wybory sołtysów i rad sołeckich. Ko-
rzystając z okazji składam serdeczne 
podziękowania osobom pełniącym 
dotychczas funkcję sołtysa. Państwa 
zaangażowanie i troska o swoje miej-
scowości jest nieoceniona. Serdecz-
nie gratuluję tym, którzy dostali 
mandat zaufania od mieszkańców  
i zapraszam do dalszej tak owocnej 
współpracy.  
Wkrótce po raz siedemnasty będziemy 
obchodzić święto miasta. Szydłowiec-
kie Zygmunty jak co roku, będą wyda-
rzeniem, w którym każdy znajdzie coś 
dla siebie. Majówka w Szydłowcu to 
dobry wybór, zapraszamy na kiermasz 
rękodzieła, występy sceniczne lokal-
nych artystów, koncerty gwiazd, Bieg 
Zygmuntów i inne atrakcje (szczegóły 
na ostatniej stronie) 
Ponadto chciałbym Państwa poinfor-
mować, że sezon letni w naszej gminie 
zapowiada się bardzo ciekawie. Nie-
mal każdego weekendu odbywać się 
będą wydarzenia kulturalne, muzyczne 
i sportowe. Zachęcam do śledzenia 
informacji i korzystania z oferty, jaką 
dla Państwa przygotowaliśmy.  
Szanowni Państwo, jak widzicie wy-
zwań w Gminie Szydłowiec nie braku-
je, a zmiany jakie zachodzą są wielo-
wymiarowe. Nie możemy jednak po-
zwolić, aby sprawy codzienne sprawiły, 
że zatracimy duchową sferę naszej 
egzystencji. Przed nami wyjątkowy 
czas, czas Świąt Wielkanocnych. Z tej 
okazji proszę przyjąć moje serdeczne 
życzenia, ciepłych i radosnych świąt 
spędzonych w gronie rodzinnym, peł-
nych przyjaznych spotkań i wzajemnej 
życzliwości. 
 

                  Z wyrazami szacunku  
 

      Burmistrz Szydłowca Artur Ludew 
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Na parterze szydło-
wieckiego ratusza  
(w bezpośrednim 
sąsiedztwie tablic 
o g ł o s z e n i o w y c h )  
został zamontowany 

domofon. Urządzenie to służy miesz-
kańcom niepełnosprawnym, a także 
tym wszystkim, dla których wejście 
na I bądź II piętro schodami jest 
utrudnione. Sygnał z domofonu od-
bierają pracownicy kancelarii Burmi-
strza Szydłowca, którzy po wstęp-
nym zapoznaniu się z tematem  
z jakim przychodzi mieszkaniec, prze-
kazują informację do urzędnika me-
rytorycznie odpowiedzialnego  
za sprawę którą chce załatwić pe-
tent. To rozwiązanie pozwoli miesz-
kańcom z niepełnosprawnością, sa-
modzielnie załatwiać sprawy w Urzę-
dzie Miejskim.  
2 kwietnia odbyło się otwarte  
spotkanie mieszkańców z Burmi-
strzem Szydłowca, podczas którego 
rozmawiamy o barierach architekto-
nicznych w naszej gminie oraz  
o możliwościach i sposobach ich ni-
welowania. Wspólna dyskusja poka-
zała, że mimo ciągłych zmian i sta-
rań, w naszej gminie jest nadal wiele 
spraw, które utrudniają komfortowe 
poruszanie się osób niepełnospraw-
nych, starszych oraz rodziców 
 z wózkami.  Prosimy wszystkich   
o pomoc w stworzeniu mapy, która 
będzie ukazywała miejsca, gdzie  
takie bariery występują. Jeśli  
dostrzegasz takie miejsce, poinfor-
muj o tym drogą mailową na adres: 
urzad@szydlowiec.pl, przy pomocy 
aplikacji Alertownik lub pisząc  
prywatną wiadomość na gminny 
fanpage. 

Nieefektywne energetycznie piece są jed-
ną z przyczyn złego stanu powietrza w se-
zonie grzewczym. Dlatego Fundusze Euro-
pejskie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 przeznaczane są m.in. na wy-
mianę takich urządzeń. Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego zdecydował o dofinan-
sowaniu siedmiu projektów, których zało-
żeniem jest modernizacja przydomowych 
kotłowni – wymiana nieefektywnych urzą-
dzeń grzewczych na bardziej przyjazne dla 
środowiska i zdrowia mieszkańców.  

Pieniądze na walkę ze smogiem 

Burmistrz Szydłowca powołał zastępcę   
Burmistrz Artur Ludew powołał z dniem 18 marca br. panią Anetę  
Furmańską na stanowisko Zastępcy Burmistrza Szydłowca.  

Pani Burmistrz będzie nadzorowała 
pracę: Zespołu Edukacji i Finansów 
Oświaty, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Szydłowieckiego Centrum 
Kultury „Zamek” oraz Miejskiego  
Zespołu Żłobków.  Ponadto będzie 
sprawowała nadzór na pracą nastę-
pujących komórek organizacyjnych 
Urzędu Miejskiego: Wydziału Infor-
macji i Promocji, Referatu Ewidencji 
Działalności Gospodarczej, Wielooso-
bowego Stanowiska ds. Społecznych  
i Współpracy z Organizacjami Poza-
rządowymi oraz Stanowiska ds. BHP  
i PPOŻ oraz Obsługą Prawną. 

Konkurs przeprowadziła Mazowiecka  
Jednostka Wdrażania Programów Unij-
nych. W wyniku jego rozstrzygnięcia  
w sumie 9,7 mln zł dofinansowania  
z UE i środków krajowych uzyska sie-
dem projektów. Wśród beneficjentów 
jest Gmina Szydłowiec. To dobra wia-
domość dla nas wszystkich, a szczegól-
nie dla właścicieli 64 gospodarstw do-
mowych, którzy w zeszłym roku zade-
klarowali chęć modernizacji kotłowni.  
Dzisiaj już wiemy, że po spełnieniu 
wymaganych kryteriów, otrzymają 
dofinansowanie tego przedsięwzięcia 
w ramach zadania: „Wymiana urzą-
dzeń grzewczych na terenie Gminy 
Szydłowiec „Całkowita wartość projek-
tu: 1.853.148,60. 
Kwota pozyskana przez gminę  
Szydłowiec to 1.389.861,45 zł. 

Domofon dla  
niepełnosprawnych  

 

Nowy prezes Ciepłowni Miejskiej  

Spółka Ciepłownia Miejska od marca br. ma nowego prezesa. W wyniku prze-
prowadzonego konkursu funkcję tą pełni obecnie Dariusz Podgórski. Pan pre-
zes ma 59 lat, wykształcenie wyższe i wieloletnie doświadczenie w pracy w 
ciepłownictwie w spółce Radpec w Radomiu. Jak sam mówi, decyzja o apliko-
waniu na prezesa szydłowieckiej spółki to w pewnym sensie wyzwanie. Z roku 
na rok rosną opłaty za emisję do atmosfery CO2, które są dla spółki dużym 
obciążeniem. Pan prezes ma sprecyzowany plan działania, którego pierwszym 
efektem ma być dostosowanie warunków technicznych pracy Ciepłowni  
Miejskiej umożliwiających zmniejszenie emisji CO2, a w konsekwencji całkowi-
te wyeliminowanie kosztów związanych z ich zakupem. W tym celu zostanie 
opracowana strategia rozwoju spółki określająca technologię jej modernizacji. 
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Przed nami realizacja kolejnej bardzo 
ważnej inwestycji, która będzie kon-
tynuacją zmian zachodzących w na-
szej gminie i dowodem na to, że Szy-
dłowiec dalej będzie się pozytywnie 
zmieniał. Dofinansowanie projektu 
wynosi 75% całości kosztów inwesty-
cji. Ponadto, gmina otrzyma dodatko-
wo dofinansowanie z budżetu Pań-
stwa do 15 % wartości projektu.  
Wicemarszałek Rafał Rajkowski wyra-
ził zadowolenie, że kolejne pieniądze 
trafią do Szydłowca, co pozwoli na 
dalszą rewitalizację przestrzeni pu-
blicznej. Podkreślał, że Szydłowiec 
jest perełką architektoniczną woje-
wództwa mazowieckiego i życzył wła-
dzom samorządowym pomyślnej  
realizacji zamierzonych planów. 
Dzięki pozyskanej dotacji, nad zale-
wem pojawią się urządzenia sporto-
wo - rekreacyjne. Będzie tam skate-
park, plac zabaw, siłownia plenerowa 
i boisko do piłki nożnej i plażowej,  
a także odkryte baseny dla dzieci  
i fontanna. W planach jest także bu-
dowa deptaku pieszo - jezdnego, któ-
ry docelowo połączy zalew z Rynkiem 
Wielkim.  
Rewitalizacja to również komplekso-
wy remont budynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej oraz modernizacja daw-
nego kina Górnik przy ulicy Strażac-
kiej. Powstanie tam sala wielofunk-
cyjna, która pozwoli na organizację 
przedsięwzięć kulturalnych i ogląda-
nie projekcji filmowych.  

15 lutego br. Burmistrz Szydłowca Artur Ludew przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Iwony Czarnoty i Wicemarszałek  
Mazowsza Rafał Rajkowski podpisali umowę na dofinansowanie z funduszy UE projektu "Rozwój aktywności społeczno go-
spodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem w Szydłowcu, rzeką Korzeniówką 
oraz modernizację kina "Górnik".  

- Szydłowiec zmienia się i są to zmia-
ny w dobrym kierunku. Przed nami 
realizacja ważnych inwestycji,  
na które czekają nasi mieszkańcy. 
Liczę na to, że pierwsze prace ruszą 
jeszcze tej wiosny, co jest uzależnio-
ne od postępowań przetargowych  
– powiedział Burmistrz Artur Ludew. 

Wizualizacja budynku OSP i dawnego kina „Górnik” w Szydłowcu  

3,6 miliona złotych na rewitalizację 
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Trwają prace przy budowie drogi w miejscowości Szydłówek.  

Rozpoczęła się budowa chodnika przy drodze Sadek – Sadek Komorniki.  

GMINNE INWESTYCJE 

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego zagospodarowali teren przy 
Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szydłowcu. 
Wykonano tam taras oraz wyznaczono miejsca 
parkingowe z kostki brukowej.  
- Dobra współpraca z samorządem gminnym 
przekłada się na efekty, m.in. na poprawę infra-
struktury, z której korzystamy. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni za wszelką pomoc - powiedział  
kierownik WTZ Marek Plewa.  

8 kwietnia odbył się odbiór prac wykonanych w sołectwie Krzcię-
cin przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Szydłowcu. Miejscowy plac zabaw został ogrodzony 
siatką o wysokości 1,23 m oraz zamontowano bramę panelową 
szerokości 4 m i dwie furtki panelowe. Całkowita długość ogrodze-
nia wynosi 193,4m.  

Plac zabaw ogrodzony  

W sołectwie Wilcza Wola zrobiony został wjazd  
z kostki brukowej na plac zabaw. Roboty zostały 
wykonane przez pracowników Referatu Zarządu 
Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. 
Niebawem rozpocznie się przebudowa rowów 
oraz przepustów wzdłuż drogi gminnej w miej-
scowości Jankowice.  

Wjazd w Wilczej Woli 
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Oficjalne otwarcie Żłobka Miejskiego 

Zarówno statystyki demograficzne, 
jak i informacje pozyskiwane od  
kierowników placówek oświatowych,  
a także informacje płynące bezpo-
średnio od rodziców małych dzieci 
wskazują, że potrzeby w zakresie fa-
chowej opieki nad dziećmi do lat 3  
w gminie Szydłowiec są duże.   
Wychodząc więc naprzeciw potrze-
bom rodziców, Urząd Miejski apliko-
wał o dotację w ramach Resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat  
3 „MALUCH+ 2018”. Wniosek złożony 
przez gminę został oceniony pozytyw-
nie. Gmina Szydłowiec pozyskała do-
tację w kwocie 400 tys. zł. na realiza-
cję zadania: UTWORZENIE ŻŁOBKA 
MIEJSKIEGO NR 2 poprzez Rozbudo-
wę Przedszkola Samorządowego nr 2 
w Szydłowcu „Mali Odkrywcy”.  
W obiekcie mieści się m.in.: sala inte-
gracji sensorycznej, pokój odpoczynku, 
gabinet opiekunek, pomieszczenie 
socjalne i magazynowe, toalety. Nowy 
budynek, jego urządzenie i wyposaże-
nie jest bardzo estetyczne. 
Podczas otwarcia, goście nie kryli 
swojego podziwu, bo trzeba przyznać, 
że wchodząc do takich sal, jakimi 
obecnie dysponuje Żłobek Miejski nr 
2, aż chce się wrócić do lat dzieciń-
stwa. Oficjalnego przecięcia wstęgi 
dokonali Wicemarszałek Woj. Maz. 
Rafał Rajkowski, Proboszcz parafii pw. 
św Zygmunta Adam Radzimirski  
i Proboszcz parafii pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny Krzysztof  
Śliwak, Burmistrz Szydłowca Artur 
Ludew, Przewodniczący Rady  

Miejskiej Marek Artur Koniarczyk 
oraz Dyrektor Zespołu Żłobków  
Miejskich Magdalena Nowacka.  
W uroczystości inauguracyjnej  
działalność placówki uczestniczyli 
rodzice wraz z dziećmi, które będą 
uczęszczały do żłobka, Wójt Gminy 
Jastrząb Andrzej Bracha, Radni Rady 
Miejskiej, Dyrektor ZEiFO Aneta  
Furmańska oraz dyrektorzy placówek 
oświatowych działających na terenie 
gminy, a także naczelnicy wydziałów 
Urzędu Miejskiego, przedstawiciele 
jednostek i organizacji. 
Ks. proboszcz Krzysztof Śliwak dokonał 
poświęcenia żłobka i poprowadził 
wspólną modlitwę za pomyślne funk-
cjonowanie placówki, która będzie 
zapewniała opiekę najmłodszym.  
Następnie głos zabrał Wicemarszałek 
Rafał Rajkowski, który pogratulował 
gminie realizacji tej inwestycji. Kilka 
słów do zgromadzonych skierowali 
również Burmistrz Artur Ludew i Prze-
wodniczący Rady Marek Artur Koniar-
czyk. Samorządowcy nie kryli swojego 
zadowolenia z pomyślnej realizacji 
inwestycji, która w znaczący sposób 
wzbogaca gminną infrastrukturę służą-
cą mieszkańcom oraz życzyli pomyśl-
ności w działalności. Ks. dziekan życzył 
Bożej opieki i podarował aniołka.  
Następnie wszyscy przybyli goście na 
ręce Dyrektor Magdaleny Nowackiej 
składali życzenia i wręczali prezenty 
dla placówki. W żłobku jest miejsce dla 
dwudziestu maluchów, którymi  
zajmują się cztery opiekunki, a o ład  
i porządek na terenie całego obiektu 
dbają dwie panie.  

Gmina Szydłowiec sfinalizowała 
kolejną ważną inwestycję, która 
będzie służyła najmłodszym miesz-
kańcom. 11 lutego 2019r. odbyło 
się uroczyste otwarcie Żłobka Miej-
skiego nr 2, który powstał w bezpo-
średnim sąsiedztwie Przedszkola 
Samorządowego "Mali Odkrywcy. 
Pierwsza tego typu placówka  
powstała w Szydłowcu 2015 roku  
i cieszy się dużym powodzeniem,  
a w kolejce na miejsce w żłobku 
wciąż czekają kolejne maluchy.  

W ramach rządowego programu  
MALUCH + gmina Szydłowiec otrzymała 
ponad 72 tys. złotych na funkcjonowa-
nie dwóch  placówek – Żłobka Miejskie-
go nr 1 przy ul. Kościuszki oraz Żłobka 
Miejskiego nr 2 przy ul. Staszica. Środki 
zostaną wykorzystane na bieżące  
potrzeby i wydatki.  
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Komisja dokonała oceny merytorycz-
nej złożonych ofert. Pod uwagę bra-
no liczbę beneficjentów, czyli tych, 
którzy są adresatami danego projek-
tu, doświadczenie organizacji w reali-
zacji podobnych projektów, rzetel-
ność kalkulacji kosztów, zasięg i ran-
gę przedsięwzięcia. 
18 stycznia br. w Ratuszu odbyło się 
spotkanie przedstawicieli NGO z Bur-
mistrzem Arturem Ludwem, podczas 
którego wręczono umowy dotacyjne.  
Dotacje na organizację zimowego 
wypoczynku otrzymały: 
- Zespół Caritas Parafii św. Zygmunta 
w Szydłowcu, 
- Uczniowski Klub Sportowy "REKORD", 
- Klub Sportowy ALTERNATYWA  
Szydłowiec, 
- Fundacja Wspierania Karate Matsushi-
ma Polska "MUSHIN" Szydłowiec, 
- Rodzinna Akademia Sportu Szydłówek, 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie, 
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-
ży, Szydłówek, 

Komisja, powołana zarządzeniem Burmistrza Szydłowca, rozpatrzyła wnioski organizacji pozarządowych o dofinansowanie 
organizowanego przez nie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu na ten cel ze 
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii kwoty 35 tys.  

Dotacje dla organizacji pozarządowych 

Podziękowania dla Rady Gospodarczej 
Zakończyła się pierwsza kadencja Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu  
Szydłowca. Wczoraj na ostatnim posiedzeniu Rady omówiono i podsumowano jej 
działalność. Burmistrz podziękował za współpracęi złożył wyrazy swojej serdecznej 
wdzięczności i uznania. Rada, reprezentująca przedsiębiorców i lokalne środowiska 
gospodarcze, jest ważnym organem opiniodawczo-doradczym.  

Młodzieżowa Rada Miejska  
na Europejskim Kongresie   

- Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturowych STREFA JP2, 
- Związek Strzelecki, 
- OSP w Woli Korzeniowej. 
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” przy PSP w Sadku, 
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe, 
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „VIKTORIA”, 
- Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” przy PSP w Majdowie, 
- MKS „SZYDŁOWIANKA”, 
- Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej, 
- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS”, 
- Klub Sportowy AKADEMIA PIŁKARSKA SZYDŁOWIEC.  

Delegacja MRM uczestniczyła w I Euro-
pejskim Kongresie Rad Młodzieżowych 
w Polsce. Radni Konrad Jóźwik i Michał 
Szymkiewicz wraz z opiekun MRM Iloną 
Mamlą w dniach 27-29 marca przeby-
wali na kongresie w Słupsku. Mieli oka-
zję zdobyć cenną wiedzą o Unii Europej-
skiej, wyborach do Parlamentu Europej-
skiego, uczestniczyli w warsztatach do-
tyczących organizacji wydarzenia profre-
kwencyjnego, wystąpień publicznych 
oraz wykorzystania mediów społeczno-
ściowych do promocji wydarzeń.  
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Ślubowanie złożył również Burmistrz 
Szydłowca Artur Ludew, rozpoczyna-
jąc tym samym swoją drugą kadencję 
na stanowisku włodarza gminy. 
Po złożeniu ślubowania przyszedł 
czas na wybór przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Radni zdecydowali 
powierzyć tę funkcję Markowi Artu-
rowi Koniarczykowi, który po otrzy-
maniu kredytu zaufania poprowadził 
dalszą część obrad. Na funkcję wice-
przewodniczących w wyniku głoso-
wania wybrani zostali radna Dorota 
Jakubczyk oraz radny Marek Plewa.  
Podczas inauguracyjnej sesji Rady 
Miejskiej w Szydłowcu VIII kadencji 
dokonano również wyborów, mają-
cych na celu ustalić składy poszcze-
gólnych komisji Rady Miejskiej. Zapis 
audiowizualny sesji dostępny jest na 
stronie www.bip.szydlowiec w za-
kładce Rada Miejska/ transmisje  
obrad. 
 

Komisja Rewizyjna: 
1. Adam Pietras – przewodniczący  
2. Wioleta Turek  
3. Marek Cegliński  
4. Paweł Surdy  
5. Maciej Kapturski  
6. Arkadiusz Sokołowski  
7. Jadwiga Kopycka 
 

Komisja Budżetu: 
1. Anna Majstrak - przewodnicząca  
2. Arkadiusz Sokołowski  
3. Marek Artur Koniarczyk  
4. Dorota Jakubczyk  
5. Grażyna Rycerska  
6. Wioleta Turek  
7. Paweł Surdy  
8. Paweł Bloch 
 

Komisja Infrastruktury: 
1. Arkadiusz Sokołowski – przewodni-
czący  
2. Marek Plewa  
3. Dorota Jakubczyk  
4. Marek Artur Koniarczyk  

5. Grażyna Rycerska  
6. Marek Cegliński  
7. Piotr Sadza  
8. Maciej Kapturski 
 

Komisja Edukacji 
1. Jadwiga Kopycka – przewodnicząca  
2. Anna Majstrak  
3. Grażyna Rycerska  
4. Paweł Bloch  
5. Marek Plewa  
6. Adam Pietras  
7. Leszek Jakubowski  
8. Piotr Sadza 
 
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 
1. Piotr Sadza – przewodniczący  
2. Jadwiga Kopycka 
 3.Anna Majstrak 
 4.Wioleta Turek  
5.Adam Pietras 
6. Leszek Jakubowski 
 
 

  Rada Miejska w Szydłowcu 

19 listopada w sali szydłowieckiego zamku odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu VIII kadencji.  
Do momentu wyboru przewodniczącego rady, obrady poprowadziła radna seniorka – Jadwiga Kopycka. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: "Wierny 
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie  
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców." 
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RADA 

Co zmotywowało Panią do kandydo-
wania na Radną Rady Miejskiej? 
 

Dobre pytanie – to był impuls. Zawsze się 
interesowałam, a także, zależało mi na 
tym, co się dzieje w całej naszej gminie. 
Zastanawiałam się dlaczego są realizowa-
ne takie, a nie inne inwestycje, co można 
zrobić, aby polepszyć komfort życia miesz-
kańców zarówno mojej miejscowości, jak 
również całej gminy. Dlaczego czasem 
należy zrezygnować z czegoś, kosztem 
czegoś innego… Nie była to łatwa decyzja  
w moim życiu. Jest to przede wszystkim 
dla mnie ogromne wyzwanie i  wielkie 
zobowiązanie wobec wyborców, którym 
jeszcze raz chciałabym bardzo podzięko-
wać za oddany na mnie głos i zaufanie, 
którego postaram się nie zawieść. 
 

Co uważa Pani za najważniejsze  
wyzwanie jakie stoi przed obecną ka-
dencją samorządową? 
 

Uważam, że obecna 5-letnia kadencja 
samorządowa jest dużym wyzwaniem nie 
tylko dla mnie, ale dla wszystkich radnych, 
którzy otrzymali mandat zaufania. Jest 
wiele spraw, inwestycji, które wymagają 
skrupulatnych przemyśleń, rozmów,  
a przede wszystkim współpracy i racjonal-
nego podejścia do tematu. Nie są to decy-
zje proste. W komisjach w których pracu-
jemy, każdy ma prawo wyrazić swoje zda-
nie i brane jest pod uwagę dobro całej 
gminy, które jest dla nas najważniejszym 
wyzwaniem. 

Co dla okręgu, którego jest Pani przedsta-
wicielem, jakie inwestycje Pani planuje  
w pierwszej kolejności? 
 

Okręg wyborczy, którego jestem przedstawi-
cielem jest bardzo dużym obszarem obejmu-
jącym aż 10 miejscowości: Jankowice,  
Wysocko wraz z Mszadlą, Rybiankę, Dłu-
gosz, Marywil, Zastronie, Krzcięcin, Omięcin,  
Wilczą Wolę, Korzyce, dlatego jest to bardzo 
duże wyzwanie dla mnie oraz wspólne po-
czucie obowiązku wynikającego z potrzeb 
poprawy jakości życia mieszkańców. A tych 
potrzeb jest jeszcze bardzo dużo. Prioryteto-
wym zadaniem jest zmiana infrastruktury 
(min. dróg, chodników), budowa placów 
zabaw dla dzieci, jak również remont świetlic 
czy też budowa altanek, które mają posłużyć 
do wspólnych spotkań i integracji mieszkań-
ców. Zadań jest bardzo dużo, ale wierzę, że 
dzięki wspólnym rozmowom, pozyskiwaniu 
środków i dobrej współpracy będziemy 
wspólnie dążyć, aby nam wszystkim żyło się 
lepiej. Mówię „wspólnym”, ponieważ cieszy 
mnie fakt, że mamy fundusz sołecki, jak 
również budżet obywatelski, gdzie to miesz-
kańcy poszczególnych miejscowości mogą 
sami decydować, jaki projekt będzie realizo-
wany i na co chcą przeznaczyć pieniążki - co 
w danym roku będzie priorytetową inwesty-
cją w danym sołectwie. 
 

Czy jest coś w pracy radnego, albo w dzia-
łalności samorządu gminnego, co Panią 
szczególnie niepokoi, nie podoba się Pani, 
lub też chciałaby Pani to zmienić? 
Praca Radnej to dla mnie nowa funkcja, 
którą sprawuję od bardzo krótkiego czasu. 
Podchodzę do niej z pełnym zaangażowa-
niem i odpowiedzialnością. Jednak jest jedna 
rzecz która mnie niepokoi, są to nastroje 
społeczne i zbyt pochopne ocenianie podję-
tych decyzji. Każdy z nas, czy to Pan  
Burmistrz, czy Radni Rady Miejskiej staramy 

się jak najlepiej wykonywać powierzone 
nam zadania, dla wspólnego dobra 
wszystkich mieszkańców gminy. Są to 
trudne decyzje, które wymagają wiele 
godzin rozmów, dyskusji, przemyśleń, 
ale przede wszystkim proszę pamiętać, 
że zawsze prowadzą do kompromisu  
i odpowiedzialności za naszą gminę. 
 

Porozmawiajmy o tym co jest dobre, 
co Panią najbardziej cieszy, napawa 
optymizmem i daje energię do pracy  
w szeregach samorządu gminnego? 
 

Zawsze najważniejsza dla mnie była  
i jest moja rodzina i przyjaciele. To oni 
napawają mnie optymizmem, dają 
wiele wsparcia, zrozumienia, które jest 
dla mnie bezcenne. Praca w samorzą-
dzie to przede wszystkim praca z ludźmi 
i dla ludzi, dlatego bardzo ważne jest 
dla mnie samo podejście do drugiego 
człowieka, atmosfera jaką budujemy  
w relacjach z innymi ludźmi, a przede 
wszystkim wzajemny szacunek. 
 

Czego życzy Pani sobie i swoim kole-
żankom i kolegom radnym na te 
wspólne pięć lat pracy w Radzie  
Miejskiej? 
 

Po pierwsze chcę podziękować wszyst-
kim koleżankom i kolegom z samorzą-
du za dobre słowo, wsparcie, poradę, 
ciepłą i życzliwą atmosferę, po objęciu 
przeze mnie nowej funkcji, jaką jest 
bycie Radną Rady Miejskiej. Dlatego, 
życzę nam wszystkim dobrej współpra-
cy w tej kadencji, wspólnego zrozumie-
nia przy podejmowaniu decyzji, a także, 
aby nasza wspólna praca była owocna 
dla całej naszej gminy. Dziękuję za 
rozmowę. Pozdrawiam Wioleta Turek.  

Mężatka - mąż Piotr i mama dwójki cudownych dzieci – córeczki Julii i synka Danielka. 
Pochodzi z miejscowości Jankowice gdzie się wychowała i obecnie mieszka. Radna 
Wioleta Turek ukończyła Studia Pedagogiczne. Od wielu lat pracuje w Domu Pomocy 
Społecznej, gdzie pomoc, szacunek i zrozumienie dla drugiego człowieka są niezwykle 
ważne, a dla pani Wiolety stanowią najwyższą wartość. Jak sama o sobie mówi - je-
stem osobą bardzo aktywną, otwartą na wyzwania, na ogół uśmiechniętą i z dużym 
poczuciem humoru. Wolny czas najchętniej lubię spędzać w gronie rodziny, przyjaciół, 
na których wsparcie i pomoc zawsze mogę liczyć. Od niedawna jestem Radną Rady 
Miejskiej w Szydłowcu, gdzie pracuję w trzech komisjach- Budżetowej, Rewizyjnej 
oraz Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wywiad z Radną Rady Miejskiej  Panią Wioletą Turek  
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Nie wypalaj – nie zabijaj!!! 

W zakres prac wchodzi budowa nowego, 
dwukondygnacyjnego budynku klubo-
wego konstrukcji murowanej o po-
wierzchni użytkowej 521,90 m2 i kubatu-
rze 3055,24 m3, ze wszystkimi instalacja-
mi wewnętrznymi – wodociągową, kana-
lizacyjno – sanitarną, elektryczną, gazo-
wą, telekomunikacyjną i C.O., a także 
rekultywacja terenów zielonych w bez-
pośrednim otoczeniu budynku klubowe-
go. Prace wykonuje wyłonione w postę-
powaniu przetargowym Przedsiębior-
stwo Realizacji Budownictwa„KOMBUD” 
z Radomia. Ogólny koszt modernizacji to 
2.938.940,14 zł brutto. 50% kosztu  
inwestycji zostanie pokryte z pozyska-
nej przez Gminę Szydłowiec dotacji Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. Po zakoń-
czeniu modernizacji zawodnicy 
"Szydłowianki" i miłośnicy piłki nożnej 
będą dysponować o wiele lepszymi 
warunkami treningu. Tym bardziej, że  
z zaplecza boiska korzysta nie tylko na-
sza szydłowiecka 11-tka, ale też junio-
rzy, trampkarze, a także młodzi członko-
wie Akademii Piłkarskiej Szydłowiec;  

 Modernizacja  
‘’Szydłowianki’’ 

Trwają prace przy modernizacji  
zaplecza stadionu Szydłowianki. 

Początek roku zaskoczył ogromną ilością podpaleń.  Gaszenie  pożarów  
w ostatnich tygodniach to dla strażaków codzienność.  Niestety mimo wielu 
apeli i prowadzonych kampanii społecznych ilość pożarów wzrasta.   
W lutym i marcu  było  ich już ponad 270. Roślinność pali się bardzo szybko, 
wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby pożar wymknął się spod  
kontroli i przeniósł na zabudowania. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej 
próchniczej warstwy gleby, pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej 
nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozo-
stałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa  
gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację  
gleby i stanowi poważne zagrożenie dla ludzi i zwierząt.  
 Apelujemy – ludzie nie wypalajcie traw! Wypalanie zabija ludzi, zwierzęta  
i środowisko.   

W Szydłowcu trwają bezpłatne szkolenia ramach szkoły lokalnych liderów skie-
rowanej do osób chcących wzmocnić świadomość swoich celów  
społecznych, mocnych i słabych stron  i i podejmować efektywne działania na 
rzecz lokalnego środowiska. Zaprosił na nie Burmistrz Szydłowca we współpra-
cy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Radomiu.   

Lokalna szkoła liderów  
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Młodzieżowa Rada Miejska w Szy-
dłowcu zainspirowana zdjęciami  
z zagranicznych social-mediów posta-
nowiła zorganizować wartościową 
akcję, która przyczyni się do poprawy 
stanu naszego środowiska. 
#TraschChallenge, o którym mowa 
polega na wykonaniu zdjęcia w za-
śmieconym miejscu, uprzątnięcie go, 
a następnie wykonanie zdjęcia po-
nownie i pokazanie różnicy dodając w 
opisie odpowiedni hasztag 
#TrashChallenge. 
- Nasze wyzwanie kierujemy do 
WSZYSTKICH! Grup formalnych, orga-
nizacji pozarządowych, lokalnych 
grup społecznych, osób prywatnych, 
stowarzyszeń, szkół, grup znajomych 
itd. To nasz wspólny “dom” i każdy 
może przyczynić się do tego, aby chociaż 
trochę poprawić sytuację związaną z za-
nieczyszczaniem naszej planety  – powie-
dział Michał Szymkiewicz – przewodniczą-
cy Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Szy-
dłowcu. Zgodnie z informacją ze strony 
WWF POLSKA: "W polskich domach po-
wstaje rocznie 12 milionów ton odpad-
ków, których większość ląduje na wysypi-
skach. Aż 2 miliony ton trafia do lasów lub 
domowych palenisk. Tylko 14% śmieci 
poddawane jest recyklingowi, natomiast 
prawie 80% odpadów komunalnych trafia 
na składowiska. Dla porównania, jak wy-
nika z danych Eurostat, w 2009 r. średnia 
dla UE wynosiła jedynie 38%." 
- Na pomysł organizacji takiego wydarze-
nia wpadliśmy w związku z nadchodzą-
cym Światowym Dniem Ziemi, który przy-
pada na dzień 22 kwietnia. Sprzątanie 
zorganizowaliśmy 16 marca na terenie 
kamieniołomu “Podkowiński”. Zebraliśmy 
37 worków śmieci, głównie butelek i opa-
kowań po produktach spożywczych. Teraz 
zachęcamy innych  – podsumował  
przewodniczący Michał Szymkiewicz. 

W 2019 roku wykonam #TrashChallenge! 

Do wyzwania #TraschChallenge przyłą-
czyli się radni Rady Miejskiej w składzie: 
Marek Artur Koniarczyk, Arkadiusz Soko-
łowski, Marek Cegliński i Paweł Surdy. 
Dzięki pomocy Michała Kwiatka kierow-
nika  Referatu Gospodarki Komunalnej 
radni trafili do miejsc, które wymagały 
posprzątania tj. las Korzonek i okolice 
Gminy Szydłowiec.  Czterech radnych  
w ciągu 2,5 godzin uzbierało 20 worków 
śmieci, a także umywalki, opony, plastiki 
sklepowe, a nawet części telewizorów… 
Do kolejnego etapu wyzwania nomino-
wali szydłowiecką Radę Powiatu, która 
to wyzwanie przyjęła i posprzątała drogę 
powiatową Szydłowiec - Dworzec PKP. 
Do  TraschChallenge przyłączyli również  
wolontariusze z Punktu Przetrzymań 
Szydłowiec, którzy w ramach  wydarze-
nia posprzątali teren wyprowadzania 
podopiecznych punktu Przetrzymań 
Psów w Szydłowcu,  Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży Oddział Szydłówek, 
KSM Szydłowiec, Warsztaty Terapii  
Zajęciowej w Szydłowcu oraz Świetlica  
Sadek. 
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XVII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny odbył się 14 kwietnia na Rynku Wielkim, nadając uroczystą oprawę  
Niedzieli Palmowej.  

Po dokładnej ocenie palm zgłoszo-
nych do konkursu, komisja postano-
wiła przyznać w kategorii  
„Najładniejsza palma duża”: 
- I miejsce dla Zespołu „Zdziechowianki”   
- II miejsce dla Zespołu „Zaborowianki” 
 - III miejsce dla Zespołu „Kumosie”  
- Wyróżnienie dla Przedszkola   
Samorządowego nr 2 w Szydłowcu. 
 
W kategorii „Najładniejsza palma  
tradycyjna” komisja przyznała: 
- I miejsce  Kołu Gospodyń Wiejskich  
w Hucie  
- II miejsce Danucie Woźniak ze Zdzie-
chowa  
- III miejsce Zespołowo „Pawłowianki”  
Wyróżnienia przyznano Kołu Gospo-
dyń z Załawy, PSP nr 2 im. Jana Pawła II 
w Szydłowcu,  Zespołowi „Ostałki”.  
 
W kategorii „Najładniejsza palma nie-
tradycyjna” komisja przyznała:  
- I miejsce  dla Świetlicy GOK  
w Pawłowie, 
- II miejsce Zespołowi „Wróbelki”  
z Ostałówka 
- III miejsce PSP nr 2 im. Jana Pawła II  
w Szydłowcu,  
- wyróżnienia dla Justyny Pietras  
z Sadku i Zespołu „Cymbrzanki” z Huty.  

 W plebiscycie publiczności w kategorii 
„Najładniejsza palma duża” największa 
liczba głosów została oddana na palmę 
Zespołu „Kumosie” z Sadku. W kategorii 
palma tradycyjna największą liczę gło-
sów zebrała palma zgłoszona przez  PSP 
nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, 
w kategorii palmy nietradycyjnej  
największą liczbę głosów zebrała palma 
Zespołu „Cymbrzanki”.  
 
W kategorii pisanka tradycyjna przyznano: 
- I miejsce Danucie Gawędzie z Wysokiej 
- II miejsce Warsztatom Terapii Zajęcio-
wej w Szydłowcu  
- III miejsce Danucie Woźniak. 
- wyróżnienia dla Marty Sobczak  
z Wysokiej, Haliny Matygi z Chustek, 
Marii Pietras z Sadku.  
 
W kategorii pisanka stylizowana przy-
znano: 
- I miejsce Warsztatom Terapii Zajęcio-
wej w Szydłowcu 
- II miejsce Kołu Gospodyń Wiejskich  
w Ostałówku  
- III miejsce Agnieszce Jasik z Załawy 
- wyróżnienia dla: Koła Gospodyń  
Wiejskich w Pawłowie, Beaty Mielczarz  
z Pawłowa, Zespołu „Wróbelki”  z Osta-
łówka, Miejskiego Zespołu Żłobków  
w Szydłowcu, Świetlicy GOK w Pawłowie.  

Około sześćdziesiąt stoisk ze świąteczny-
mi ozdobami, rękodziełem oraz swojski-
mi przysmakami, wykonane specjalnie 
na ten dzień, piękne palmy i regionalna 
muzyka wprawiały w radosny nastrój, 
nadając wyjątkowy klimat oczekiwaniu 
na Zmartwychwstanie Pańskie. Oficjalne 
rozpoczęcie uroczystości obwieścili mu-
zycy z Miejskiej Orkiestry Dętej, którzy  
odegrali Hejnał Szydłowca. Jak co roku 
najważniejszym punktem była wspólna 
modlitwa i poświęcenie palm na Rynku 
Wielkim, którego dokonał ks. dziekan 
Adam Radzimirski. Nie mogło zabraknąć 
świątecznych życzeń, które tłumnie 
zgromadzonym złożyli: Burmistrz Artur 
Ludew, a także Europoseł Zbigniew Kuź-
miuk i Wiceminister Wojciech Skurkie-
wicz. Wśród przybyłych gości byli rów-
nież przedstawiciele Powiatu Szydło-
wieckiego i radni Rady Miejskiej w Szy-
dłowcu. Po poświęceniu palm, uroczystą 
procesją z figurą Chrystusa na osiołku 
udano się do kościoła św. Zygmunta, 
gdzie została odprawiona suma z udzia-
łem chóru Gaudium Canti. Na kierma-
szowej scenie, tradycyjnie już, wystąpiły 
lokalne zespoły ludowe z pieśniami wiel-
kopostnymi: „Kumosie” z Sadku, Zdzie-
chowianki ze Zdziechowa, Zespół 
„Sąsiadeczki” z Chustek, Zespół Rodzin-
ny z Korzyc, „Pawłowianki” z Pawłowa, 
„Gąsawianki” z Gąsaw Rządowych, 
„Cymbrzanki” z Huty, a także Danuta  
i Władysław Gawędowie z Wysokiej. 

Honorowy Patronat nad  XVII Wielkanocnym Kiermaszem objęli: Marszałek  
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Ksiądz Biskup Henryk Tomasik 
Ordynariusz Radomski.  



SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy                            INFORMACJE 

 13 



SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy  

 14 

NASZE SOŁECTWA 

Podziękowano za owocną współpracę 
z Urzędem Miejskim i Radą Miejską 
oraz życzono wytrwałości w dążeniu 
do zamierzonych celów, satysfakcji  
z pracy blisko ludzi i dla ludzi oraz wie-
lu sukcesów. Sołtysi stoją na straży 
interesów swoich miejscowości  
i stanowią łącznik pomiędzy mieszkań-
cami a samorządem, będąc jednocze-
śnie wyrazicielami i głosem lokalnego 
społeczeństwa. Ich niełatwa praca  
w pełni zasługuje na uznanie, szacu-
nek i wdzięczność.  

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa.  Z tej okazji 14 marca, podczas  
obrad Rady Miejskiej sołtysi z terenu gminy Szydłowiec otrzymali od samorzą-
du serdeczne życzenia i upominki. 

DZIEŃ SOŁTYSA 

Już po raz piąty zapraszamy mieszkańców gminy Szydłowiec do aktywnego udziału  
w Budżecie Obywatelskim. Rusza właśnie V edycja tego wyjątkowego narzędzia party-
cypacyjnego, które daje możliwość decydowania, na co zostaną wydane gminne pienią-
dze. Budżet obywatelski to skuteczny i bezpośredni sposób, aby mieszkańcy mieli 
wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej i mogli wpływać na zmiany wizerunku 
miasta i gminy.  

V edycja Budżetu Obywatelskiego 

Kwota środków przeznaczonych do 
wydatkowania w ramach V edycji bu-
dżetu obywatelskiego gminy Szydło-
wiec w 2020 r. wynosi 383.808 zł.  
Projekty można zgłaszać w terminie od 
10 kwietnia do 10 maja br. 
Ważne terminy: 
- od 5 kwietnia br.– kampania informa-
cyjna dotycząca Budżetu Obywatelskie-
go Gminy Szydłowiec 
- do 8 kwietnia br. - zamieszczenie na 
stronie internetowej Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Szydłowiec informacji 
o wymaganiach, jakie powinien speł-
niać projekt Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Szydłowiec, zasadach oceny 
zgłoszonych projektów i zasadach prze-
prowadzania głosowania, ustalania 
wyników i podawania ich do publicznej 
wiadomości wraz z wzorem formularza 
zgłoszenia projektu oraz formularza 
listy poparcia; 
 

- od 10 kwietnia do 10 maja br. – 
zgłaszanie projektów do Budżetu 
Obywatelskiego przez mieszkańców; 
- od 13 maja do 24 maja br – weryfi-
kacja zgłoszonych projektów; 
- do 28 maja br. – opublikowanie 
listy projektów dopuszczonych do 
głosowania oraz listy projektów nie-
dopuszczonych do głosowania;- 
-  od 29 maja do 31 maja br. – okres 
wnoszenia odwołań od decyzji  
o niedopuszczeniu projektu do gło-
sownia; 
- do 1 czerwca br. – podanie do pu-
blicznej wiadomości wykazu punk-
tów, w których odbywać się będzie 
głosowanie; 
- do 7 czerwca br. – rozpatrywanie 
odwołań; 
- do 11 czerwca br. – opublikowanie 
wyników rozpatrzonych odwołań; 

- do 11 czerwca br.– określenie 
wzoru formularza karty do głoso-
wania i zamieszczenie go na stro-
nie internetowej Budżetu Obywa-
telskiego Gminy  Szydłowiec; 
- od 12 czerwca do 14 lipca br.  
– głosowanie mieszkańców; 
- od 15 lipca – weryfikacja i licze-
nie głosów oddanych w głosowa-
niu; 
- do 15 września – ogłoszenie wy-
ników głosowania. 
S z c z e g ó ł o w e  i n f o r m a c j e 
(regulamin, wzory dokumentów) 
dostępne na stronie  
h t t p : /  b u d z e t o b y w a t e l -
ski.szydlowiec.pl  
 
Zapraszamy do aktywnego uczest-
niczenia w tworzeniu Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Szydłowiec 
na 2020 rok.  
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Pani Ewo dobiega końca trzecia kaden-
cja pełnienia przez Panią funkcji sołtysa 
w Świerczku. Proszę powiedzieć, jak 
ocenia Pani te minione lata. Z czego jest 
Pani najbardziej zadowolona, a może 
nawet dumna? 
- To był bardzo aktywny czas, który dał mi 
dużo radości. Przez całe 12 lat starałam 
się być blisko ludzkich spraw, dbać o na-
sze sołectwo i zawsze być gotową do 
pomocy innym. A czy może być coś pięk-
niejszego niż pomaganie innym i wspiera-
nie działań, które służą ogólnemu dobru. 
Jestem zadowolona z wielu rzeczy, które 
w tym czasie zostały zrobione w naszym 
sołectwie, dla podniesienie komfortu  
i bezpieczeństwa mieszkańców. Cieszę się 
z oświetlenia ulicznego, jeszcze w tym 
roku będę wnioskowała o dowieszenie 
kolejnych lamp. Mamy częściowo wyko-
nane chodniki, a obecnie trwa budowa 
kolejnych. Chodnik będzie prowadził do 
Chustek. Bardzo ważną sprawą, którą 
udało się załatwić w poprzedniej kaden-
cji, za co jestem niezmiernie wdzięczna 
Burmistrzowi jest uregulowanie rowów 
melioracyjnych. Dzięki wykonanym pra-
com nie musimy zmagać się z podtopie-
niami gospodarstw. O znaczeniu tej zmia-
ny nie muszę chyba jakoś specjalnie prze-
konywać. Kolejną rzeczą z której jestem 
bardzo zadowolona to wykupienie działki 
na potrzeby sołectwa. Teren został już 
ogrodzony, teraz czekamy na wykonanie 

chodnika, na dojście do działki. W tym roku 
zostanie tam zamontowane urządzenia do 
zabaw dla najmłodszych mieszkańców. 
Plac zabaw będzie wykonany ze środków 
funduszu sołeckiego. A w planach na kolej-
ne lata jest budowa altany i boiska. 
 

Będzie Pani ponownie kandydowała na 
sołtysa Świerczku? 
- Na to pytanie jeszcze nie potrafię odpo-
wiedzieć, ponieważ rozważam wszystkie 
„za” i „przeciw”. Trzeba pamiętać, że funk-
cja sołtysa jest społeczna. Angażujemy 
dużo siły, aby zatroszczyć się o sołectwo. 
Nie można wszystkiego zrobić od ręki. Są 
sprawy które wymagają czasu i nakładów 
finansowych. Niestety nie każdy to rozu-
mie. Nie wszyscy też rozumieją, że sołtys 
nie odpowiada za podwyżki cen np. za 
odpady komunalne, bo nawet nasz samo-
rząd nie jest temu winny, a te regulacje 
wynikają z ustawy ministerialnej. Czasami 
sołtysi muszą tłumaczyć się ze spraw, na 
które kompletnie nie mają wpływu. Poza 
tym, ta praca społeczna jest wykonywana 
kosztem czasu, który można poświęcić 
rodzinie, czy też na inne aktywności. Tak 
jak wspomniałam, daje ona dużo satysfak-
cji, ale bywają też trudne momenty, dlate-
go daję sobie czas do zastanowienia.  
Bardzo zależy mi na rozwoju Stowarzysze-
nia Sołtysów Powiatu Szydłowieckiego, 
którego jestem prezesem, a jesteśmy do-
piero na początku drogi. To stowarzyszanie 
jest dla mnie ważne. Ponadto wizja wyco-
fania się ze społecznego życia, choć mam 
czym wypełnić swój czas, napawa mnie 
smutkiem. Dlatego jeszcze pomyślę. 
 

Pozmawiajmy zatem o Stowarzyszeniu 
Sołtysów Powiatu Szydłowieckiego, które-
go jest Pani prezesem. Co przyświecało 
założycielom stowarzyszenia i jakie są 
główne cele statutowe organizacji? 
- Kiedy zakładaliśmy stowarzyszenie to 
przede wszystkim chcieliśmy zintegrować 
sołtysów i członków rady sołeckich  
i to nie tylko z terenu naszej gminy, ale  
z całego powiatu szydłowieckiego. Stowa-
rzyszenie jako organizacja formalna daje 
nam możliwość pozyskiwania środków  

zewnętrznych na inwestycję oraz na 
przedsięwzięcia społeczno – gospodar-
cze. To pozytywne działania nie tylko 
dla mieszkańców sołectw, ale całego 
samorządu, ponieważ odciążają budżet 
gminy. W statucie naszego Stowarzy-
szenia wyszczególniliśmy 19 punktów w 
rozdziale „cele i zadania”. Ja wymienię 
tylko kilka: 
- działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsię-
biorczości, 
-działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, 
- działalność w zakresie ekologii  
i ochrony zwierząt oraz ochrony dzie-
dzictwa przyrodniczego,  
- działalność wspomagająca technicz-
nie, szkoleniowo, informacyjnie lub  
finansowo organizacje pozarządowe. 
Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć 
więcej lub zainteresowanych współpra-
cą zapraszam do kontaktu ze mną. 
Można mnie znaleźć na facebooku, 
jestem obecna na sesjach Rady Miej-
skiej, zawsze w przerwie mogę poroz-
mawiać z osobami zainteresowanymi 
stowarzyszeniem. 
 

Jest Pani przewodniczącą sołtysów 
Gminy Szydłowiec, wkrótce kolejne 
wybory i nowa kadencja sołtysów, co 
chciałaby Pani powiedzieć do swoich 
koleżanek i kolegów sołtysów, na pod-
sumowanie tej wspólnej pracy? 
Wszystkim koleżankom i kolegom 
sołtysom serdecznie dziękuję za 
współpracę, za wspólny czas, za 
wiele konstruktywnych rozmów  
i wszystkie dowody sympatii, bo  
i tego też nie brakowało. Życzę wiele 
fantastycznych pomysłów na działa-
nia w naszej lokalnej społeczności, 
oraz siły i wytrwałości do ich realiza-
cji. Aby nie zabrakło zrozumienia ze 
strony mieszkańców, a współpraca  
z samorządem nadal pomyślnie się 
układała. Nie traćcie wiary w lepsze 
jutro i radości z tego, co robicie  
dzisiaj. 
 

Ewa Kaczor – kobieta, która żadnej pracy się nie boi. Mama dwójki dzieci. Z wykształcenia technik – rolnik,  
z zawodu kolejarz, od 12 lat sołtys w sołectwie Świerczek. Jako sołtys Pani Ewa stara się być blisko mieszkańców  
i zawsze jest gotowa do podjęcia działania, funkcja ta daje jej wiele satysfakcji. Jak to w życiu, bywają też trudne chwi-
le, ale jak zapewnia - tych lepszych jest zdecydowanie więcej. 

Wywiad z Sołtysem sołectwa Świerczek Panią Ewą Kaczor  
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15 marca delegacja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej z Szydłowca brała udział  
w konferencji zorganizowanej przez 
Młodzieżowy Sejmik Województwa 
Świętokrzyskiego zatytułowanej 
„Działalność społeczna, a życie  
codzienne”. Spotkanie odbyło się  
w Filharmonii Świętokrzyskiej,  mło-
dzież mogła posłuchać wykładów  
oraz wziąć udział w wartościowych 
warsztatach z różnych dziedzin. Nawią-
zano nowe znajomości, co  z pewno-
ścią poskutkuje owocną współpracą.  

7 kwietnia nad szydłowieckim zalewem odbyło się 
oficjalne zakończenie sezonu morsowania 2018/-

2019 zorganizowane przez Ekipę Lodowcową Chlewiska. Do wspólnej 
lodowatej kąpieli zaprosili morsów z Jastrzębia, Skarżyska - Kamien-
nej, Mostków, Opoczna, Skierniewic, Starachowic i Morawicy. Były 
sportowe konkurencje,  intensywna rozgrzewka, wspólne morsowa-
nie, integracja. Morsowanie – kąpiele w lodowatej wodzie w otwar-
tych zbiornikach wodnych są coraz popularniejsze, grupy morsów 
spotykają się kilka razy w tygodniu, aby zażyć zimnych kąpieli. Główną 
zaletą jest hartowanie organizmu, spowolnienie procesów starzenia 
oraz poprawa samopoczucia. Patronat nad imprezą objął Burmistrz 
Szydłowca Artur Ludew i Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński.  

 

Karol Bielecki w Szydłowcu  
9 kwietnia br.. szydłowiecki ratusz odwiedzili Karol Bielecki - utytułowany pił-
karz ręczny i Radosław Wasiak – dyrektor kieleckiej Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego. Celem rozmów było nawiązanie współpracy w zakresie popularyzacji 
piłki ręcznej na terenie naszej gminy. Goście opowiedzieli też o CHAMPIONS 
HANDBALL ACADEMY i możliwościach zorganizowania regularnych treningów 
piłki ręcznej na terenie naszej gminy.  

Zakończenie sezonu morsowania  

„Działalność społeczna, 
a życie codzienne”  
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Gminne obchody Dnia Chorego  

12 lutego br. w PSP Nr 1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szy-
dłowcu odbyły się gminne obchody Dnia 
Chorego. Uczniowie szkoły, w tym także 
klas integracyjnych i specjalnych zaprezen-
towali program artystyczny. Na widowni 
zasiedli przede wszystkim ich koledzy  
i koleżanki, rodzice, ale i zaproszeni goście 
– Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Prze-
wodnicząca Komisji Edukacji Rady Miej-
skiej Jadwiga Kopycka, Dyrektor Zespołu 
Edukacji i Finansów Oświaty Aneta  
Furmańska. Zgromadzonych powitała Dy-
rektor PSP nr 1 Danuta Gnat, która w kilku 
słowach wprowadziła w tematykę spotka-
nia. Głos zabrał Burmistrz Artur Ludew, 
który mówił, że empatia jest bardzo  
ważna. Zachęcał także do wspierania osób 
doświadczonych przez los oraz tych, którzy 
opiekują się najbardziej potrzebującymi 
pomocy. Wszystkim, którzy na co dzień 
zmagają się z przeciwnościami, Burmistrz 
życzył uśmiechu i radości, która pomaga 
przetrwać trudne chwile oraz życzliwości 
otoczenia. Uczniowie zaprezentowali się  
w różnych stylizacjach, nie brakowało do-
brej muzyki, pięknego śpiewu oraz tańca.  
Po zakończeniu występów Burmistrz Artur 
Ludew i Przewodnicząca Komisji Edukacji 
Jadwiga Kopycka przekazali dzieciom słod-
kie upominki, a na wszystkich zgromadzo-
nych czekał  słodki poczęstunek.   

11 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, który został ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku 
w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na Jego życie.  

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 
1 w Szydłowcu odbył się uroczysty 
apel, podczas którego uhonorowano 
młodych bohaterów – uczniów tej 
szkoły –  Gabrysię Szeligę i Aleksandra 
Jastrzębskiego.  
Aleksander w ubiegłym roku wezwał 
pomoc ratując kierowcę ciężarówki. 
Gabrysia wezwała pomoc, kiedy  
w jej domu zapaliła się butla z gazem. 
Uczniowie odebrali liczne gratulacje  
i dyplomy uznania. Wśród winszują-
cych nie zabrakło przedstawicieli  
samorządu gminnego, który repre-
zentowali Dorota Kubiś - sekretarz 
gminy Szydłowiec i Marek Artur  
Koniarczyk - przewodniczący Rady 
Miejskiej w Szydłowcu.  

Młodzi bohaterowie  



SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy  KULTURA 

 18 

Panie Kapelmistrzu, niedawno  
przekazał Pan batutę w ręce jednego 
ze swoich wychowanków. Nie żałuje 
Pan rozstania z orkiestrą? 
Wszystko ma swój czas. Z orkiestrą 
jestem związany od 12 roku życia, to 
już 60 lat, w tym 45 lat jako kapel-
mistrz. Prowadzenie orkiestry wyma-
ga dużo siły i energii, której w moim 
wieku nie ma się już tak dużo, jak kie-
dyś. Teraz czas zrobić miejsce młod-
szym, zająć się sobą, rodziną, wnuka-
mi, działką. 
 
Ale przecież orkiestra, muzyka to 
było całe Pana życie. 
Rzeczywiście. Jak powiedziałem, 
gram w orkiestrze od 12 roku życia. 
W latach 1962 – 64 byłem w wojsku. 
Grałem w Reprezentacyjnej Orkie-
strze Śląskiego Okręgu Wojskowego 
w Katowicach, na klarnecie i saksofo-
nie. Tam trafiłem na wspaniałych 
muzyków, jak np. kapelmistrz Renald 
Czajkowski, z którym utrzymuję zna-
jomość do dzisiejszego  dnia.  
Od 1970 roku byłem kapelmistrzem 
szydłowieckiej orkiestry. Moja cała 
rodzina żyła i żyje muzyką. W orkie-
strze grał  jeden z moich braci, syn 
drugiego Włodzimierz, no i moi syno-
wie – Tomek i Maciek. Także dwóch 
wnuków – Bartek i Marcin.  Córka gra 
na akordeonie. Nie rozstaję się z mu-
zyką, ona dla mnie jest dalej bardzo 
ważna. Teraz będę kibicował moim 
wnukom no i nowemu kapelmistrzo-
wi, Tomkowi. 
 
Ale przecież oprócz muzyki i orkiestry 
miał Pan swoje życie zawodowe. 
Oczywiście. W 1965 roku zacząłem 
pracę w Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska. W czasach PRL, GS 

odpowiadał za zaopatrzenie w podsta-
wowe produkty spożywcze i przemy-
słowe, więc to nie była bardzo lekka  
i niestresująca praca, bo o towary nie 
było łatwo. Pracowałem tam na 
wszystkich stanowiskach, od referenta  
do prezesa Zarządu włącznie. Na pełną 
emeryturę przeszedłem w 2007 roku. 
 
Czy może Pan zdradzić tajemnicę, jak 
to robiliście, że jak twierdzą niektórzy 
mieszkańcy, chleb z piekarni przy  
ul. Kolejowej był najlepszy w Polsce? 
Każda piekarnia ma swoje tajemnice. 
Może takie, że nie zawsze robiło się 
ten chleb zgodnie z ogólnopolskimi 
przepisami, dlatego, żeby właśnie był 
lepszy? 
 
Jak Pan godził pracę zawodową  
z działalnością w orkiestrze? 
I jedno i drugie było dla mnie ważne, 
bo i tu i tam zawsze trzeba było o coś 
walczyć. W Spółdzielni o zaopatrzenie 
dla miasta, w orkiestrze o jej warunki  
i byt. Żeby działała potrzebni są nie 
tylko muzycy, ale i instrumenty, mun-
dury, miejsce gdzie orkiestra może 
ćwiczyć i odbywać próby, a to wszyst-
ko kosztuje. Dlatego dzieje organiza-
cyjne orkiestry były burzliwe, stale 
szukaliśmy siedziby. Najpierw naszym 
patronem była Ochotnicza Straż Po-
żarna, potem Zakłady Elektroniczne 
Profel. Kiedy Profel upadł, wróciliśmy 
do Straży. W 1990 roku, dzięki życzli-
wości burmistrza Kurzępy, przejął nas 
samorząd i zostaliśmy Miejską Orkie-
strą Dętą. Samorząd zapewnił nam 
nowe mundury, zakupiono instrumen-
ty, ale wciąż szukaliśmy siedziby. Ćwi-
czyliśmy w różnych miejscach. W sie-
dzibie Straży, w spółdzielni GS, w Szy-
dłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II,  
w zamku. Obecnie mamy siedzibę  
w Regionalnym Centrum Biblioteczno- 
Multimedialnym przy ulicy Kolejowej. 
 
Orkiestra działa już ponad 100 lat, nie-
dawno obchodziła swój jubileusz. Jak 
Pan myśli, ilu mieszkańców przewinęło 
w tym czasie przez  Orkiestrę? 

Odkąd pamiętam, pewno to było kilka 
setek ludzi. Odwiedzamy groby ponad  
30 nieżyjących naszych kolegów. Ludzie 
przychodzą do nas jako nastolatki, uczą 
się grać, razem ćwiczymy i występuje-
my, a później każdy ma swoje życie  
– studia, rodzinę. Odchodzą, przycho-
dzą nowi. Trudno mi to policzyć. Kiedyś, 
dawniej, w orkiestrze grali samo dorośli 
mężczyźni, teraz jest to młodzież, prze-
ważnie dziewczęta. Chłopcy bardziej się 
interesują innymi rzeczami, inną muzy-
ką, innymi instrumentami. Ci, którzy 
studiują, są  z orkiestrą w kontakcie, 
jeśli tylko mogą, przyjeżdżają na próby i 
na koncerty, chociaż  i bez nich orkie-
stra może wystąpić w pełnym repertu-
arze. To świadczy o przyjaźni, jaka zaw-
sze łączyła naszą młodzież. 
 
No właśnie – zawsze mieliście bardzo sze-
roki repertuar. To pewnie wymagało 
dużej pracy? 
Zawsze się starałem, żeby repertuar był 
jak najbardziej  wszechstronny. Jeste-
śmy orkiestrą miejską, a więc gramy 
przede wszystkim dla mieszkańców, 
towarzyszymy ich życiu przy różnych 
okazjach, jesteśmy przede wszystkim 
dla nich. Nie było chyba takiego święta 
ani innego dnia ważnego dla  naszego 
miasta, żeby nas przy tym nie było.  
Na każdą okazję musimy mieć odpo-
wiedni repertuar. Od pieśni religijnych, 
patriotycznych, melodii marszowych  
po utwory taneczne, popularne pio-
senki, po muzykę filmową którą lubią 
słuchacze.  
Mieliśmy też grupę taneczną, czyli ma-
joretki, które prowadziła Karolina Pie-
tras, śpiewaczkę solową Dorotę Soba-
nię i wspaniałą tambormajorkę, Doro-
tę Twardzik. Pamiętam jak kiedyś na 
koncercie orkiestr, transmitowanym 
przez TVP i TRWAM, kamery filmowały 
wszystkich, tylko nie nas. Do momen-
tu, kiedy Dorota zaczęła rzucać buła-
wą. Wszystkie kamery zaczęły wtedy 
patrzeć tylko na nas. To było świetne 
widowisko, bo Dorota była jedną z naj-
lepszych tambormajorek w kraju. 
 

 

Wywiad z Henrykiem Kapturskim 
Kapelmistrzem Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu 



Rozstaje się Pan z naprawdę dobrą 
orkiestrą. Będzie Pan wspomagał 
nowego kapelmistrza? 
Oczywiście, będę mu kibicował.  
Przekazałem Tomkowi poradniki 
kapelmistrza i dyrygenta, z których 
sam się uczyłem i wiele różnych 
rad. To bardzo zdolny młody czło-
wiek, myślę, że będzie dobrym ka-
pelmistrzem. Życzę mu samych suk-
cesów i myślę, że dużo osiągnie. Na 
ponda 990 orkiestr w Polsce nasza 
sytuuje się na 33 miejscu. Może 
uda się nowemu kapelmistrzowi 
przesunąć ją w tym rankingu jesz-
cze wyżej. 
 

I do dalej? Nie będzie Panu brako-
wało prób, występów? 
Jak powiedziałem, czas odpocząć  
i zająć się sobą, rodziną, zadbać  
o zdrowie. Czekają książki, które 
chciałbym przeczytać, działka. Moja 
córka od 14 lat mieszka w Irlandii. 
Chociaż odwiedza nas razem  
z wnuczką, ja jeszcze u niej nie by-
łem. Teraz może znajdę czas, żeby ją 
odwiedzić. 
Chcę też skorzystać z okazji i z całe-
go serca podziękować wszystkim 
życzliwym ludziom, którzy przez ten 
długi czas wspierali orkiestrę, byli 
razem z nami. I przede wszystkim 
naszej szydłowieckiej publiczności. 
Dziękuję też za piękne pożegnanie 
panu burmistrzowi Szydłowca Artu-
rowi Ludwowi i pani Małgorzacie 
Bernatek z Szydłowieckiemu Cen-
trum Kultury– Zamek. Dziękuję rów-
nież poprzednim Burmistrzom  
Szydłowca Andrzejowi Jarzyńskiemu  
i Włodzimierzowi Kurzępie za wielo-
letnie wsparcie i pomoc.  
Bardzo serdecznie dziękuję. 
 

Panie Kapelmistrzu, i my bardzo 
dziękujemy za rozmowę i czas, któ-
ry nam Pan poświęcił. Życzymy wy-
poczynku, dużo, dużo zdrowia  
i mamy nadzieje, że będziemy się 
spotykać na występach i koncer-
tach orkiestry. 
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Koncert 
„Dziękujemy  

Panie  
Kapelmistrzu” 

z życia byłego kapelmistrza, jak i samej 
Orkiestry.  
W trakcie trwania koncertu przybyli 
goście mogli oglądać również prezen-
tację fotografii z występów i koncer-
tów Orkiestry. Podziękowania oraz 
słowa uznania dla byłego kapelmistrza 
złożyli: Wicestarosta Szydłowiecki Ani-
ta Gołosz, Burmistrz Szydłowca Artur 
Ludew, Ks. Dziekan Adam Radzimirski, 
Dyrektor SCK– Zamek Małgorzata  
Bernatek, Komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Szydłowcu Paweł 
Sokół, Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP Aleksy Sasin, 
Kapelmistrz Orkiestry Dętej ze Skary-
szewa Tomasz Góźdź. Uchwałą Zarzą-
du Powiatu Szydłowieckiego Pan Hen-
ryk otrzymał nagrodę w wysokości 
3000 zł „Zasłużony dla kultury Powiatu 
Szydłowieckiego” za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 
oraz srebrną plakietę „Herb Powiatu 
Szydłowieckiego”. SCK– Zamek przy-
znało nagrodę finansową w wysokości 
2000 zł. Na zakończenie  Orkiestra wy-
konała marsz „Orkiestry Dęte”, a przy-
byli goście złożyli podziękowania oraz 
kwiaty na ręce bohatera koncertu.  

23 lutego br. w auli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Szydłowcu odbył się koncert benefisowy Henryka Kapturskiego pt. 
„Dziękujemy Panie Kapelmistrzu”.  

Koncert był doskonałą okazją do podsu-
mowania wieloletniej działalności arty-
stycznej Kapelmistrza Miejskiej Orkie-
stry Dętej - Henryka Kapturskiego.  
O uroczystą oprawę benefisu zadbała 
Miejska Orkiestra Dęta pod batutą To-
masza Gila, która rozpoczęła muzyczne 
widowisko sygnałem orkiestry. Przyby-
łych gości w imieniu organizatorów:  
Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa oraz 
SCK– Zamek powitała Agnieszka Sobutka 
Klepaczewska. Podczas koncertu za-
brzmiały najpiękniejsze utwory polskiej  
i światowej muzyki klasyczneji rozrywko-
wej m.in.: „Walc nr 2” Dmitriego Szosta-
kowicza, „New York, New York” z reper-
tuaru Franka Sinatry czy wiązanka prze-
bojów grupy Abba. Orkiestra wykonała 
również dwie suity muzyki filmowej na 
podstawie soundtracku z filmu „Piraci  
z Karaibów” oraz „Król Lew”. Partie wo-
kalne w: „Can't help falling in love”, 
„Kasztany”, „Tango Bolero” wykonała 
Żaneta Sasin. Gościnnie z Orkiestrą wy-
stąpiła także Karolina Pietras – Berus, 
którą można było usłyszeć w takich 
utworach jak: „Muzyka Twoje imię ma” 
oraz „Moje jedyne marzenie”. Pomiędzy 
muzyczne prezentacje wplecione zostały 
ciekawostki i najważniejsze wydarzenia  



Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
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1 marca w Szydłowcu odbyły się uroczystości patiotyczne z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ob-
chody rozpoczęły się w Parku Niepodległości, gdzie zebrały się poczty sztandarowe, kombatanci, młodzież szkolna, sa-
morządowcy i mieszkańcy Szydłowca.  

79 rocznica Zbrodni Katyńskiej  

Zgromadzonych powitał Robert Górlicki 
– wicedyrektor PSP nr 1  w Szydłowcu.  
Modlitwę w intencji żołnierzy, którzy 
oddali życie w niezłomnej walce  
o prawdziwą wolność Ojczyzny,  
odmówił ks. Michał Faryna.  
Głos zabrała poseł na Sejm RP Anna 
Kwiecień, która podkreślała znaczenie 
pamięci o bohaterach narodowych. 
Okolicznościowe przemówienie  
wygłosił burmistrz Szydłowca Artur 
Ludew, a także Zofia Pawlak – prezes 
Koła AK oddział Szydłowiec. Następ-
nie delegacje złożyły biało – czerwone 
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze 
przy obelisku upamiętniających żoł-
nierzy wyklętych.  
Dalsze uroczystości odbyły się  
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 
przy ulicy Folwarcznej. Uczniowie 
zaprezentowali montaż słowno – mu-
zyczny „Najwyższa racja – Bóg, Honor 
i Ojczyzna". Na zakończenie głos za-
brał Jerzy Bąk – sekretarz Koła AK 
oddział Szydłowiec, który przybliżył 
zgromadzonym wydarzenia z 1945 
roku i poprosił o oddanie hołdu boha-
terom narodowym. 

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Rada Miejska w Szydłowcu, Dyrekcja PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 
III Sobieskiego w Szydłowcu zaprosili na uroczystości poświęcone 79 rocznicy masowej egzekucji polskich oficerów  
w lesie katyńskim, które odbyły się 10 kwietnia.  

Obchody rozpoczęła msza w intencji 
ofiar zbrodni katyńskiej w kościele far-
nym w Szydłowcu, następnie uczestnicy 
przeszli do Parku Niepodległości, by 
tam przy pomniku "Katyń 1940" oddać 
cześć ofiarom zbrodni. Po odegraniu 
Mazurka Dąbrowskiego ks. Michał Fary-
na odmówił modlitwę za dusze pole-
głych i pomordowanych Polaków. Oko-
licznościowe wystąpienie wygłosił  
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, na-
świetlając tło historyczne tamtych wy-
darzeń. W obecności pocztów sztanda-
rowych złożono pod pomnikiem wią-
zanki kwiatów i zapalono znicze.  
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Medale  "Za długoletnie pożycie małżeńskie”  

2 kwietnia br. w Szydłowcu świętowa-
liśmy złote gody. Tradycyjnie, ten wy-
jątkowy jubileusz zainaugurowała 
msza św. w kościele pw. św. Zygmun-
ta. W Eucharystii uczestniczyli przed-
stawiciele władz gminnych: Artur 
Ludew – burmistrz Szydłowca, Magda-
lena Szymczyk – naczelnik Urzędu Sta-
nu Cywilnego, Marek Plewa – Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej, a tak-
że Jadwiga Kopycka i Wioleta Turek  
– radne Rady Miejskiej. 
W słowie skierowanym do wiernych 
kapłan mówił, o najważniejszych war-
tościach, o rodzinie, która powstaje na 
fundamencie uczucia i świadomej de-
cyzji mężczyzny i kobiety. Gratulował 
Jubilatom wytrwałości i błogosławił im 
na dalsze wspólne lata. Z kościoła 
świętujący udali się do szydłowieckie-
go zamku. Tam, na "złote pary" czekał 
występ artystyczny przygotowany 
przez aktorów Teatru "U Radziwiłła". 
Wiersze o miłości i przeboje sprzed lat 
przewołały wspomnienia młodości  
i wprawiły w melancholijny nastrój. 
Podniosły akt dekoracji poprzedziły 
serdeczne życzenia i gratulacje złożo-
ne przez samorządowców. 
Medalami "Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” przyznawanymi przez 
Prezydenta RP zostali odznaczeni Pań-
stwo: Adamczyk Ludwik i Teresa, Cen-
der Władysław i Helena, Figarski Józef 
i Danuta Irena, Gozdek Zbigniew i Ma-
rianna, Grzybowski Stanisław i Halina 
Jadwiga, Jakubczyk Henryk i Maria, 
Kobyłecki Eugeniusz Paweł i Bożena 
Franciszka, Krakowiak Tadeusz i Joan-
na Wanda, Krupa Witold Maciej i Da-
nuta Zofia, Kucfir Edward Tadeusz  
i Marianna Janina, Łabęcki Henryk  
i Krystyna, Madejski Henryk i Teofila, 
Majstrak Aleksander i Helena, Mróz 
Mieczysław i Teresa, Niewadzisz Wal-
demar Andrzej i Danuta, Piwowarczyk 
Jan i Maria, Sasal Roman i Grażyna, 
Skórewicz Jan Paweł i Jolanta Halina, 
Słyk Jan i Teresa, Sokołowski Włady-
sław i Marianna Teresa, Witkowski Jan 
i Krystyna, Zieliński Jerzy i Kazimiera, 
Zimnicki Jan i Ewa Bożena. 
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Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet Stowarzyszenie „Spokojna 
Jesień Życia” oraz Zespół Fantazja 
zorganizowały w szydłowieckim 
zamku okolicznościowe spotkanie. 
W programie wieczoru zaplanowa-
no piosenki, skecze oraz scenki  
rodzajowe. Zanim jednak zaczęły się 
występy sceniczne, Kazimierz  
Zawadzki – prezes Stowarzyszenia 
złożył wszystkim Paniom życzenia  
i wręczył kwiaty Małgorzacie Berna-
tek – dyrektorce SCK Zamek. Część 
artystyczna, jak zawsze wprawiła 
zgromadzonych w dobre humory,  
a znane i lubiane piosenki były śpie-
wane przez wszystkich. Kiedy już 
brawa dla artystów ucichły, głos 
zabrali Burmistrz Artur Ludew i Sta-
rosta Włodzimierz Górlicki, którzy 
złożyli Paniom życzenia, wręczając 
kwiaty i słodkości. 

Z życzeniami dla Pań 

W dniu 6 kwietnia br. Zespół  
Teatralno-Wokalny "Fantazja", dzia-
łający przy Stowarzyszeniu Emery-
tów „Spokojna Jesień Życia” w Szy-
dłowcu uczestniczył w II Przeglądzie 
Artystycznego Ruchu Seniorów 
Opoczno 2019. 
Przygotowania do Przeglądu trwały 
kilka miesięcy. Zespół spotykał się 
dwa razy w tygodniu w salach  
SCK- Zamek, przygotowując się za-
równo wokalnie, jak i choreograficz-
nie. Do Przeglądu zgłosiło się 33 
uczestników (solistów, duetów, ze-
społów) z trzech województw: łódz-
kiego, mazowieckiego i świętokrzy-
skiego.  Zespół „Fantazja” wziął 
udział w Przeglądzie w trzech  

SUKCES ZESPOŁU TEATRALNO-WOKALNEGO „FANTAZJA”  

kategoriach konkursowych: 
solistka: Anna Tchórzewska z piosen-
ką "Kto tak ładnie kradnie", 
duet: Anna Tchórzewska i Zenon 
Czerwionka z piosenką "Czego się 
boisz głupia", 
zespół: 3 utwory (max. 10 minut): 
"Jedno jest niebo dla wszystkich", 
"Tańczę z tobą moje życie", 
"Cyganeczka Zosia". 
Zespół "Fantazja" wystąpił w takim 
konkursie po raz pierwszy i od razu  
z sukcesem, zdobywając 2 nagrody: 
III nagrodę zdobyła Anna Tchórzew-
ska w kategorii „solistka”, 
III nagrodę zdobył Zespół "Fantazja" 
w kategorii „zespół”. 
Gratulujemy naszym szydłowieckim 
artystom! Mamy powód do radości – przybywa 

coraz więcej młodych mieszkańców 
Szydłowca. Do Ośrodka Pomocy 
Społecznej przekazana została kolej-
na setka pięknych body dla naszych 
nowych obywateli. Będzie je można 
otrzymać razem z „becikowym”. 
Wszystkim nowo narodzonym 
mieszkańcom naszego miasta i gmi-
ny życzymy 100 lat, a rodzicom du-
my i pociechy ze swoich maluchów.  

Coraz więcej  
mieszkańców  
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Za wybitne wyniki w nauce 
Zdolnych uczniów w gminie Szydłowiec 
nie brakuje, mamy więc powody do dumy 
i zadowolenia. 22 lutego Burmistrz Artur 
Ludew wręczył stypendia za wybitne wy-
niki w nauce w pierwszym semestrze  
roku szkolnego 2018/2019. W spotkaniu, 
które odbyło się w szydłowieckim ratuszu 
uczestniczyli stypendyści wraz ze swoimi 
rodzicami, dyrektorzy gminnych szkół,  
a także przewodnicząca Komisji Edukacji 
Rady Miejskiej w Szydłowcu Jadwiga  
Kopycka i dyrektor Zespołu Edukacji  
i Finansów Oświaty Aneta Furmańska.  
Samorządowcy złożyli serdeczne gratula-
cje nagrodzonym uczniom i życzyli dal-
szych sukcesów, na każdym kolejnym 
poziomie edukacji. 
 

Stypendyści PSP nr 1 w Szydłowcu: 
- Kamil Łyczek - uczeń kl. 3 „c” oddziału 
gimnazjalnego, 
- Igor Podlewski - uczeń kl. 3 „c” oddziału 
gimnazjalnego, 
- Zofia Nowacka - uczennica kl. VI „a”   
- Magdalena Majewska - uczennica kl. VII „a”, 
- Marcelina Mędryk - uczennica kl. VI „a”, 
- Aleksandra Niziołek - uczennica kl. VIII „a”, 
- Patryk Czerwiak - uczeń kl. VII „a”. 
 
 

Stypendyści PSP nr 2 w Szydłowcu: 
- Zuzanna Kopycka - uczennica kl. VI „s”, 
- Sonia Łyżwa - uczennica kl. VI „s”,  
- Klaudia Maślarz - uczennica kl. VI „a” , 
- Julia Czajkowska - uczennica kl. 3 „a” 
oddziału gimnazjalnego  
 
Stypendyści PSP w Sadku: 
- Patrycja Głowacka – uczennica kl. V,  
- Karolina Drypa – uczennica kl. VI, 
- Bartosz Czarnota – uczeń kl. IV PSP, 
-  Wiktoria Banaczek – uczennica kl. IV.  
 

 
Stypendyści PSP w Majdowie: 
- Dominik Szcześniak - uczeń kl. VII, 
- Radosław Góral - uczeń kl. V. 
 
  

Stypendystka PSP w Wysokiej: 
- Aleksandra Rokicka – uczennica kl. IV.  
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EDUKACJA 

24 stycznia br. w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi odbył się finał  
XI Powiatowego Konkursu Mate-
matycznego.  
Uczestników powitała pani mgr 
Urszula Bugaj – v-ce dyrektor szko-
ły. Spośród uczniów szkół podsta-
wowych naszego powiatu szydło-
wieckiego, w pierwszym szkolnym 
etapie konkurowało 199 uczniów, 
w kolejnym, gminnym 58,  
a w powiatowym 24.  
Organizatorami konkursu byli  
nauczyciele: Barbara Irańska, Piotr 
Kilarski, Bożena Podsiadła i Mariola 
Półtorak.  

XI Powiatowy Konkurs Matematyczny 

Zwycięzcami zostali: 
I miejsce – Adam Maghraby z nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu 
II miejsce – Sandra Siedlecka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie 
III miejsce – Jakub  Zakonnik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych 

W tym roku Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Sadku przystąpiła do kampanii 
"Dobrze Cię Widzieć". Jest to ogólnopol-
ska kampania społeczna – realizowana 
w ramach projektu „Bezpieczna droga” 
– której celem jest poprawa bezpie-
czeństwa niechronionych uczestników 
ruchu drogowego, w szczególności dzie-
ci i młodzieży. W szkolnym konkursie na 
plakat promujący noszenie elementów 
odblaskowych zwyciężyli: Patrycja Gło-
wacka, Maja Jaworska oraz Bartosz 
Czarnota. Uczniowie klasy VIII przygoto-
wali prezentację, którą przedstawili 
swoim kolegom i koleżankom. Każdy 
uczeń szkoły otrzymał kamizelkę odbla-
skową, przedszkolaki - elementy odbla-
skowe. Kamizelki ufundowane zostały 
przez Fundusz Sprawiedliwości.  

FINAŁ AKCJI UNICEF - WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA  

zadaniem było przygotowanie  
charytatywnych szmacianych lalek, 
które stanowiły symbole pomocy, 
jakiej dzieci chcą udzielić swoim ró-
wieśnikom z biednych krajów. Każda 
lalka miała swoje imię, kraj, z którego 
pochodzi, hobby.  
Dzięki środkom zebranym z licytacji 
została zebrana kwota: 4.240 zł i 20 
funtów.  Pozyskane pieniądze zostaną 
przekazane na pomoc dzieciom  
w Afryce.  
Pomysłodawcami przeprowadzonych 
działań w ramach akcji i koordynowa-
niem projektu zajęły się nauczycielki 
(Barbara Jankowska, Joanna Figarska, 
Agnieszka Mikołajczak).  

Zakończył się projekt edukacyjny 
UNICEF – „Wszystkie Kolory Świata” 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 
2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.  
Wszystkie kolory świata to akcja 
UNICEF, która już po raz piąty jest 
przeprowadzana w polskich placów-
kach edukacyjnych.  W akcję zaanga-
żowani byli dzieci, rodzice, nauczy-
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
znalazła się w gronie 10 najlepszych 
szkół, które wyróżniono w programie 
Szkoła Myślenia Pozytywnego organi-
zowanym przez Fundację Instytut Edu-
kacji Pozytywnej w Warszawie.  
19 marca br. odbyła się w Warszawie 
Pierwsza Ogólnopolska Konferencja 
„Myślę pozytywnie – profilaktyka zdro-
wia psychicznego dzieci i młodzieży  
w Polsce”. Na konferencji na ręce  
Dyrektora szkoły pana Krzysztofa Uby-
sza przekazano statuetkę, a koordyna-
torka projektu pani wicedyrektor Ma-
rianna Łaska otrzymała miano jednej  
z najlepszych Koordynatorek Programu 
w Polsce. W konferencji wzięła też 

 

Szkoła Myślenia  
Pozytywnego  

22 marca br. odbyła się prelekcja pt. 
”Bliżej Francji” w PSP w Wysokiej.  
Burmistrz Artur Ludew oraz  dyrektor 
Marta Owczarek przywitali serdecznie 
wyjątkowego gościa z Francji - pana Ala-
in Dubuy. Uczniowie  zapoznali się  
z położeniem kraju Europy Zachodniej,  
jego warunkami naturalnymi. Ponadto 
obejrzały  fotografie zabytków min. W 
ieży Eiffla- symbolu Francji, katedry No-
tre-Dame, zamków nad Loarą i położo-
nych nad Morzem Śródziemnym ośrod-
ków wypoczynkowych. Gość zaznaczył, 
iż Francja słynie z wybornej kuchni, win 
oraz serów. Nawiązał również do historii 
kraju, którą kojarzymy z komiksu  

 17 

Kamil Łyczek, uczeń klasy III c gim-
nazjum Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Jana III Sobieskiego w Szy-
dłowcu uzyskał tytuł finalisty kura-
toryjnego konkursu historycznego. 
W etapie wojewódzkim, który odbył 
się 20 lutego 2019r. w Warszawie, 
Kamil bardzo dobrze zaprezentował 
swoją wiedzę i umiejętności plasując 
się na pozycji punktowej, uprawnia-
jącej go do zaszczytnego tytułu fina-
listy. 

Finalista konkursu  
historycznego  

Francuskie opowieści w Wysokiej 
 i PSP nr 2 w Szydłowcu  

W dniach 25-29 marca w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbyła się 
akcja prozdrowotna ”Tydzień Zdrowia”, której głównym celem było promowa-
nie zdrowego stylu życia, opartego na właściwym odżywianiu i aktywności  
fizycznej. W ramach tej imprezy odbyły się: przedstawienie prozdrowotne,  
prelekcja ”Dlaczego warto jeździć na rowerze?”, prezentacje multimedialne dla 
uczniów pod hasłem „Piramida zdrowia”,, inscenizacje wierszy pt. „Rzepka”  
i „Na straganie”,, „Strefa zdrowego odżywiania” – przygotowanie  
i degustacja pożywnych koktajli i sałatek,, „Strefa ruchu” – w tym: aerobik, pio-
senki o zdrowiu z układami tanecznymi, wspólna zabawa w rytm „Belgijki”,, 
rozgrywki sportowe w kosza i siatkówkę, konkursy: plastyczny „Trzymam  
formę” oraz kulinarny „Sałatkowy zawrót głowy”.  

„Tydzień Zdrowia” w Majdowie 

Asteriks i Obeliks. Podsumowaniem 
spotkania były pytania od uczniów. 
Lekcja prowadzona przez pana  
Alaina Dubuy odbyła się również  
w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu. 
W kwietniu uczniowie z olbrzymim 
zainteresowaniem i ciekawością 
słuchali barwnych opowieści pana 
Dubuy, zadawali pytania i prowa-
dzili dyskusję mającą na celu głęb-
sze poznanie Francji. Nie obyło się 
bez prób nauczenia się kilku słów  
i wyrażeń w języku francuskim, czy 
zaśpiewania piosenki . 
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Międzynarodowy turniej z medalami dla naszych 

Mistrzostwa Polski juniorów i seniorów - medale dla VICTORII 
SKS KB Victoria Szydłowiec z mistrzostw Polski juniorów i seniorów w Nowym targu z jednym złotym, jednym srebrnym 
i ośmioma brązowymi medalami. Viktorię Szydłowiec reprezentowało 12 kickboxerów (w tym 10 zawodników i dwie 
zawodniczki). 

Po raz 16 organizatorem tych zawodów 
była chorwacka organizacja I.K.O.  
Matsushima. Tym razem zawodnicy star-
towali w kata i kumite, zdobywając osiem 
medali. W kata Julia Pobideł wywalczyła 
srebro, a Magdalena Siudek brąz. 
 Aleksandra Wyciszkiewicz i Kamila Nal-
berska uplasowały się na czwartych miej-
scach. W kumite natomiast ekipa nasza 
zdobyła sześć medali: Igor Kijak i Alicja 
Sala - złoto, Julia Pobideł - srebro, Adam 
Bednarczyk, Jakub Dwojak i Kamila  
Nalberska - brąz. Kornel Cegliński w swo-
jej kat. wiekowo-wagowej – czwarte 
miejsce. Kolejne doświadczenie na arenie 
międzynarodowej i sukces  zawodników.  

Szymon Cender –  mistrz Polski juniorów low-kick kat. do 48 kg, Maciek Michalski i Kacper Zaborski – brązowi medaliści juniorów 
low-kick w kat. do 71 kg, Szymon Piątek – wicemistrz Polski juniorów low-kick w kat. do 91 kg, Hubert Tarka – brąz juniorów 
młodszych w kat. do 81 kg, Jagoda Ślusarska –  brąz juniorek młodszych w kat. do 48 kg, Szymon Figarski –  brąz juniorów młod-
szych w kat. do 57 kg, Marlena Tomczyk –  brąz w gronie seniorek w kat. do 48 kg, Norbert Kiełek –  brąz juniorów młodszych  

w kat. do 71 kg, Piotr Wiśnios – brąz juniorów starszych w kat. do 75 kg. 

30 marca br. ekipa Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec startowała także w Mistrzostwach 
Makroregionu Południowego OYAMA PFK w konkurencji kumite. Zawody odbyły się w hali Widowisko-Sportowej Pałacu  
Młodzieży w Tarnowie. Alicja Sala i Julia Pobideł -  zdobyły złote medale,  Adam Bednarczyk, Filip Czyżewski, Igor Kijak, Jakub 
Dwojak i debiutująca Adela Olszewska - brązowe medale. Bardzo dobrze spisała się druga debiutantka Martyna Kotwica,  
przegrywając wyrównaną walkę z bardziej doświadczoną zawodniczką, przez wskazanie sędziów.  

9 marca br. reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec, w składzie: Julia Pobideł, 
Alicja Sala, Kornel Cegliński, Adam Bednarczyk, Igor Kijak, Magdalena Siudek, Aleksandra Wyciszkiewicz, Kamila Nalberska, 
Piotr i Jakub Dwojak, startowała w międzynarodowym turnieju karate "Domenica Cup" Sveta Nedelja w Chorwacji.  

 26 
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Mazowieckie Igrzyska  
w biegach indywidualnych  

Bardzo dobry występ w Finale międzypowiatowym Ziemi radomskiej zanoto-
wały koszykarki z PSP nr 1 w Szydłowcu. Podczas turnieju w Radomiu drużyna 
z trenerem Andrzejem Koniarczykiem zajęła drugie miejsce, ulegając PSP nr 1 
z Grójca i pokonując PSP nr 21 z Radomia oraz PSP z Lipska.  

Młodzi koszykarze z PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu okazali się najlepsi 
w powiatowych zawodach mini piłki koszykowej. Drużyna z trenerem Macie-
jem Kapturskim zajęła pierwsze miejsce w zawodach rozegranych w PSP  
w Mirowie. 

Koszykarze z PSP nr 2  

Koszykarki z PSP nr 1  

5 kwietnia w Radomiu  
odbył się finał międzypo-
wiatowy w mini piłce siat-
kowej chłopców w ramach 
XXI Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Powiat 
reprezentowali chłopcy z 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Jana Pawła 
II. Po dość ciekawych me-
czach nasza drużyna zajęła 
III miejsce, otrzymując brą-
zowe medale. 

Brązowi medaliści finału międzypowiatowego 

1 kwietnia br. na Błoniach koło  
Jedlińska odbyły się półfinały woje-
wódzkie w indywidualnych biegach 
przełajowych. Podczas zawodów  
w Jedlińsku złoto zdobyły: Aleksan-
dra Niziołek w roczniku 2005 z  PSP 
nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szy-
dłowcu, Zuzanna Kopycka w roczniku 
2006,  Jagoda Sasin w roczniku 2003 
z PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szy-
dłowcu, srebro zdobył Kacper Stopa 
z PSP w Majdowie. Do dalszego eta-
pu przeszli również Filip Urbaniak, 
Marysia Arak, Alicja Skrzyńska.  
Wszyscy reprezentowali oni szydło-
wiecką szkołę i powiat szydłowiecki 
podczas XXI Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, które odbyły się 
5 kwietnia w Kamionie. Aleksandra 
Niziołek na Igrzyskach zajęła V miej-
sce, tym samym uzyskując awans na 
Mistrzostwa Polski w kategorii wie-
kowej 2005, Zuzanna Kopycka miej-
sce 7 miejsce, Jagoda Sasin 12, pozo-
stali także godne miejsca.  
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Zawody w tenisie w Sadku  Bezkonkurencyjne w swojej kategorii (klasy 
VI i młodsi) okazały się Emilka Sochacka  
i Karolina Drypa. Sukces udało się również 
osiągnąć ich rówieśnikom, którzy zdołali 
wywalczyć drugie miejsce i awansować do 
zawodów powiatowych – Dominika Dukla-
sa i Aleksa Sodla.  W klasach VII-VIII szkoły 
podst. oraz III gimnazjalnej zwyciężyły Ka-
mila Sadza i Marysia Gwarek, zwyciężając 
ekipy z Szydłowca i Wysokiej. W tej samej 
kategorii uczniowie: Adam Bilski, Karol  
Duklas i Mateusz Dermanowski wywalczyli 
drugie miejsce i awans do zawodów powia-
towych.  

Trenerzy Akademii Karate Szydłowiec 
brali udział w szkoleniu w Japońskim 
Centrum Sztuk Walki w Starej Wsi.  
Sensei Mariusz Szymkiewicz oraz  
sensei Zbigniew Kozłowski wzięli udział 
w międzynarodowym seminarium 
czarnych pasów EKO BLACK BELT SE-
MINAR organizowanym przez Polską 
Federacje Karate Shinkyokushinkai.  
W seminarium uczestniczyło 140 osób 
z dwunastu krajów, a wśród nich szy-
dłowieccy trenerzy. Na zaproszenie 
PFKS do Polski zawitali znakomici in-
struktorzy, uczniowie samego Masu-
tatsy Oyamy tacy jak shihan Furko Kal-
man 8 dan - prekursor węgierskiego 
karate kyokushin, shihan Bryan Fitkin 8 
dan, shihan Koen Scherrenberg 6 dan - 
prezydent Europejskiej Organizacji 
Karate Shinkyokushinkai. 

Worek medali i szkolenie trenerów 

Zawodnicy Akademii Karate Szydłowic wzięli 
udział w Ogólnopolskim Turnieju Karate dla  
Dzieci i Młodzieży Sendomiria Cup w Sandomie-
rzu zdobywając dwa złote i dwa srebrne medale. 
Pierwsze miejsca oraz złote medale zdobyli  
– Krzysztof Winecki i Juliusz Orzechowski, nato-
miast drugie miejsca oraz srebrne medale zdobyli 
Kacper Janka i jego młodszy brat Dominik Janka.  

W dn. 30 marca br.  w Starachowicach odbył się 
ogólnopolski turniej karate Shinkyokushin BUSHI-
DO CUP. Uczestniczyło w nim 380 zawodników 
startujących w kategorii kumite oraz 120 w kata  
z 34 klubów. Zawodnicy Akademii Karate Szydło-
wiec wywalczyli 5 medali. W KATEGORII KUMITE 
(walki) złoto: Krzysztof Winecki, srebro: Kacper 
Janka, brąz : Dominik Janka. W KATEGORII KATA 
(układy formalne technik) Złoto: Patrycja  
Przygodzka, srebro: Maciej Sobierajski. 

Trenerzy Akademii Karate Szydłowiec brali udział w szkoleniu w Japońskim Centrum Sztuk Walki w Starej Wsi. Sensei  
Mariusz Szymkiewicz oraz sensei Zbigniew Kozłowski wzięli udział w międzynarodowym seminarium czarnych pasów EKO 
BLACK BELT SEMINAR organizowanym przez Polską Federacje Karate Shinkyokushinkai.  

7 marca br. w PSP  w Sadku odbyły się gminne zawody w tenisie stołowym.  
Rywalizowano w dwóch grupach wiekowych w kat. dziewcząt i chłopców.  

Na Ogólnopolskim Turnieju Karate w Lipniku 
karatecy z Szydłowca i sekcji Chlewiska zdo-
byli 22 medale: 8 złotych, 6 srebrnych i 8 brą-
zowych.  Złoto: Sandra Warchocka, Zuzanna 
Nowakowska, Bartosz Kaleta, Juliusz Orze-
chowski, Kacper Janka, Krzysztof Winecki, 
Maciej Olesiński, Filip Dziwirek. Srebro: Ame-
lia Zdziech, Lena Kozłowska, Agnieszka Pod-
siadła, Dominik Janka, Igor Kozłowski, Bartosz 
Krzewiński. Brąz: Kinga Siemieniec, Laura 
Depo, Małgorzata Sowińska-Dąbrowska, 
Zuzanna Gizińska, Zuzanna Podsiadła, Jakub 
Serdak, Maciej Nowak, Filip Powideł. 
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Adoptuj psa z gminnego punktu! 

 Program teleopieki dla seniorów 

program teleopieki wykorzystujący  
nowoczesne rozwiązania w zakresie 
poprawy opieki nad osobami starszymi 
w środowisku ich zamieszkania. Gwa-
rantuje on bezpłatne dostarczanie, in-
stalację oraz użytkowanie systemu tele-
opieki. Plusem programu są bezpłatne 
telekonsultacje lekarskie polegające na 
rozmowie telefonicznej z lekarzem od-
nośnie wszelkich kwestii medycznych, 
nie będących sytuacją alarmową. Każdy 
senior objęty programem otrzyma bran-
soletkę z tzw. przyciskiem życia. Wystar-
czy jedno naciśnięcie przycisku na nadaj-
niku noszonym przez starszą osobę, by 
wezwać pomoc. System oparty jest o 
działanie współpracujących ze sobą ele-
mentów składowych. Pierwszy z nich to 
urządzenie monitorujące/ alarmujące 
oraz załączony do nich przycisk SOS.  
W celu wezwania pomocy osoba po-
trzebująca naciska przycisk SOS, za po-
mocą którego nawiązuje połączenie  
z Centrum Telemedycznym. Następnie 

Program został skierowany do osób, 
które ukończyły 65 lat, zamieszkują na 
terenie Gminy Szydłowiec, a miesięczny 
dochód na osobę nie przekroczył 2103 
zł netto. Program teleopieki „Alarm dla 
życia” jest systemem ostrzegawczo  
– ratunkowym, który jest aktywowany  
w razie powstania zagrożenia lub ryzyka 
zagrożenia. Usługa teleopieki domowej 
polega na elektronicznym całodobo-
wym monitoringu i przyzywaniu na-
tychmiastowej pomocy w przypadku 
zagrożenia życia, zdrowia lub bezpie-
czeństwa osób starszych w miejscu ich 
zamieszkania. „Alarm dla życia” to  

całodobowe Centrum Telemedyczne 
dzięki zgromadzonym wcześniej infor-
macjom identyfikuje wzywającego po-
mocy, nie prosząc go o podanie swoje-
go nazwiska czy adresu zamieszkania. 
Ostatnim elementem systemu jest ope-
rator dyżurujący w Centrum Teleme-
dycznym odbierający zgłoszenie alar-
mowe. Operator ten widząc wszystkie 
informacje o osobie, która uruchomiła 
alarm, decyduje o wdrożeniu właściwej 
procedury. W razie konieczności, czyli 
zagrożenia życia, zdrowia lub bezpie-
czeństwa powiadamia służby ratunko-
we, skracając ich czas dotarcia. Wdraża-
niem systemu i podłączeniem urządzeń 
zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szydłowcu. Osoby zainte-
resowane przystąpieniem do programu 
teleopieki mogą kontaktować się z pra-
cownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2 
w pok. nr 5 lub dzwoniąc pod nr telefo-
nu 48 617 64 84.  

W Szydłowcu, przy ul. Piaskowej 29 
działa Tymczasowy Punkt Przetrzymań 
Psów — to właśnie tu trafiają bezdom-
ne zwierzęta, które zabłąkały się lub 
zostały porzucone i nie ma możliwości 
ustalenia ich właścicieli. Psy, z utęsknie-
niem czekają na nowe domy stałe lub 
tymczasowe. Zwierzęta są pod stałą 
opieką weterynaryjną, są zaszczepione, 
odrobaczone i wysterylizowane. Zapra-
szamy  miłośników zwierząt do pomocy, 
szukaniu im domów i wspieraniu wolon-
tariuszy opiekujących się pieskami.   
Zachęcamy do zaglądania na stronę na 
facebooku wolontariuszy, którzy zajmu-
ją się opieką nad pieskami i ich wypro-
wadzaniem - Punkt Przetrzymań Szydło-
wiec ~psyz ulic naszego miasta oraz na 
stronę prowadzoną przez  wolontariuszy: 
https:/ bezdomneszydlowiec.blogspot.com, 
gdzie znajdują się ogłoszenia adopcyj-
ne.  

Burmistrz Szydłowca i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu zapraszają do skorzystania  
z programu teleopieki. Rok temu realizowany był program pilotażowy, w tym roku zasady jego funkcjonowania zostały 
nieco zmienione.  



Zapraszamy na VI Bieg Zygmuntów  
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9-10 lutego br. było świętem szydło-
wieckiej siatkówki. W tym roku  
w turnieju wzięło udział 18 drużyn,  
9 damskich i 9 męskich. Patronat  nad 
ogólnopolskim turniejem piłki siatkowej  
objął Burmistrz  Artur Ludew oraz Mar-
szałek Woj. Mazowieckiego Adam Stru-
zik. Partnerami byli Powiat Szydłowiecki, 
PSP Nr 2 w Szydłowcu oraz Urząd Miej-
ski w Szydłowcu – Wydział Informacji  
i Promocji. Patronat medialny objęło 
Radio Plus Radom, Echo Dnia, NaszSzy-
dłowiec. Przygotowaniem materiałów 
reklamowych zajęła się firma Meduza. 
Nagrody dla zawodników  podarowały 
firmy:  WUJEK, Dom Weselny LODOW-
NIA, MX VOLLEY, Sp.zo.o. Wodociągi  
i Kanalizacja, Hurtownia Wędlini Drobiu 
VICO, Ciepłownia Miejska, Groszek, Piz-
zeria NOVA, ELIZA KULITA zakład fryzjer-
ski, firma  Krall. Sędziami  zawodów byli: 
Adrianna Spadło, Michał Malinowski, 
Rafał Witkowski, ratownikiem  była  
Anita Jankowska.  

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Szydłowca 

SZYDŁOWIEC – informacje z miasta i gminy 

Wyniki  turnieju: KOBIETY: 
1. Mi…Mi Łódź 
2. Light System Audio Video Opole 
3. Apollo Kraków 
4. RAS6(1) Szydłowiec 
5. Dream Team Manekin Łódź 
6. Bez Obaw Kraków 
7. Atomówki Kielce 
8. Cytrynki Warszawa 
9. RAS6(2) Szydłowiec 
MĘŻCZYŹNI: 
1. Jurne Młokosy 
2. RAS Szydłowiec 
3. AZS UJK Kielce 
4. Siatkarze z Majami  
5. Zuzanki Warszawa 
6. UKS OLIMP Skaryszew 
7. SAN AZS Łódź 
8. Prze Fixy Ropczyce 
9. Volley Team Błyskawica Sosnowiec 

NAGRODY INDYWIDUALNE: Najlepsza 
zawodniczka z Szydłowca: Zosia Wi-
śniewska i Aleksandra Jedynak-Lis 
MVP: Ela Klein, najlepsza libero: Kata-
rzyna Pakuła-Nockowska, najlepsza 

przyjmująca Joanna Rejno, najlepsza 
Środkowa Fatima Blaza, najlepsza  
atakująca Weronika Wilczyńska, naj-
lepszy zawodnik z Szydłowca – Michał 
Koryciński,MVP Paweł Szczepaniak, 
najlepszy libero Kamil Jędrych, najlep-
szy przyjmujący Wojciech Kowalski, 
najlepszy środkowy Piotr Świerżewski,  
najlepszy atakujący Obremski Marcin.  
Uroczystego zakończenia imprezy wraz 
z wręczaniem pucharów, medali i na-
gród dokonali wspólnie Burmistrz  
Szydłowca Artur Ludew i dyrektor  PSP 
nr 2 im. Jana Pawła II  Krzysztof Ubysz . 
Słowo podsumowania należało rów-
nież do głównego organizatora turnie-
ju, którym od lat jest Prezes RAS Grze-
gorz Nowak. SKŁAD KOMITETU ORGA-
NIZACYJNEGO TURNIEJU W SKŁADZIE: 
Grzegorz Nowak, Aleksandra Jedynak-
Lis, Łukasz Lis, Krzysztof Jedynak, Alek-
sander Lis, Magdalena Wanat, Robert 
Wojcieszek, Paweł Bloch, zawodniczki  
i zawodnicy RAS6.  

Tradycyjnie na przełomie lutego i marca odbyło się w Szydłowcu cykliczne Święto Piłki Siatkowej – przy współpracy  
Rodzinnej Akademii Sportu z Urzędem Miejskim, wieloma instytucjami, firmami, sponsorami, przyjaciółmi siatkówki odbył się  
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Burmistrza Szydłowca.  

 

Urząd Miejski w Szydłowcu oraz Klub Biegacza „Endorfina” serdecznie zapraszają 2 maja 
br. do udziału w VI Biegu Zygmuntów. Trasa ma długość 5 km, start i meta usytuowane 
będą na Rynku Wielkim. Do udziału zapraszamy wszystkich zawodników, którzy w dniu 
biegu (02.05.2019r.) ukończyli 16 rok życia. Zapisy prowadzone będą w dniu biegu od 
godz. 11.00 do 13.00 na Rynku Wielkim. Opłata startowa będzie wynosiła 20 złotych i 
będzie przyjmowana w dniu biegu podczas zapisów. Dla 100 osób, którzy jako pierwsi 
przekroczą linię mety organizator zapewnia medale, a zdobywcy trzech pierwszych 

miejsc (w kategorii kobiet i mężczyzn) otrzymają, puchary i nagrody pieniężne. Pomiar czasu zapewni Radomski Okręgowy 
Związek  Lekkiej Atletyki. Start biegu – godz. 13:30.  



Oferta publikacji o Szydłowcu została wzbogacona o kolejną pozycję.  
We wrześniu zrealizowany został Projekt pn.: „Powrót do tradycji - zachowa-
nie dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystywanie zasobów obszaru do 
promocji” z projektu grantowego ze środków Unii Europejskiej, za pośrednic-
twem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”  
w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Realizacja zadania pozwoliła na stworzenie publikacji pn.: „Szydłowiec  
miasto, gdzie czas płynie wolniej”. Publikacja zawiera informację o kulturze, 
historii, miejscowych tradycjach kulinarnych, tradycjach wspólnego świętowa-
nia oraz muzyki ludowej z terenu gminy oraz najbliższych okolic, co przyczynia 
się do poszerzenia wiedzy wśród osób z grupy defaworyzowanych oraz tury-
stów. 

 
 

STOPKA REDAKCYJNA: 
Wydawca: Urząd Miejski w Szydłowcu, 
Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec 
Adres redakcji: Wydział Informacji  
i Promocji, ul. Kilińskiego 10, 26- 500 
Szydłowiec 
Redaktor naczelny: Justyna Jezierska 
- Naczelnik Wydziału Informacji  
i Promocji Urzędu Miejskiego  
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O kulturze,  
historii,  

miejscowych 
tradycjach 

Promocja książki Ireny Hanusz 

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 Ko-
munalnymi i Ochrony Środowiska  
                           48/ 617 86 54 

Referat Gospodarki Komunalnej  

                    48/ 617 86 56 

Referat 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 

Teleinformator 
Urząd Miejski w Szydłowcu 

Spotkanie promujące najnowszą publikację rozpoczęło się hejnałem  
Szydłowca wykonanym przez Jakuba Zyzmana z Miejskiej Orkiestry Dętej.  
W dalszej części programu wystąpili młodzi aktorzy z Grupy Teatralnej  
ZAMCZYSKO – Julia Jaworska, Monika Tyka oraz Paweł Krupa, którzy zapre-
zentowali fragmenty psalmów Jana Lechonia, Jana Kochanowskiego,  
Czesława Miłosza i Romana Brandstaettera. 
Ponadto uroczystość uświetnił męski tercet w składzie: Tomasz Gil,  
Zbigniew Matla oraz Adrian Dąbek, który wykonał najstarszą polską pieśń  
religijną „Bogurodzicę”. Część artystyczna zakończyła się występem Chóru  
Kameralnego GAUDIUM CANTI. Można było usłyszeć utwory patriotyczno-
religijne, takie jak: polski średniowieczny hymn „Gaude Mater Polonia”,  
polonez Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”,  a także „Raz się pytał  
Krakowiaczek”. 
Następnie przybyli goście udali się na poczęstunek, aby w miłej i ciepłej  
atmosferze porozmawiać oraz zakupić książkę z osobistą dedykacją Ireny 
Przybyłowskiej – Hanusz. 

15 lutego w Szydłowieckim Cen-
trum Kultury – Zamek odbyła się 
p r o m o c j a  k s i ą ż k i  p t . 
„Szydłowiecka fara pod wezwa-
niem św. Zygmunta Króla”.  
Przybyłych gości powitała autorka 
książki – Irena Przybyłowska  
– Hanusz. 




