Szydłowiec, 16 grudnia 2021 r.
Or-I.0003.7.2021.DK

Pan
Maciej Kapturski
Radny Rady Miejskiej
w Szydłowcu

Odpowiedzi na zapytania z dnia 29.11.2021 r.1

TREŚĆ ZAPYTANIA:
(1) Czy prawdą jest że podjęta została decyzja o likwidacji „restauracji” w pomieszczeniach
Szydłowieckiego Zamku po byłej bibliotece ?
ODPOWIEDŹ:
Działalność restauracji w pomieszczeniach szydłowieckiego Zamku prowadzona była na
podstawie umowy koncesji na usługi przez operatora – Firmę Catering OK Maciej Sałek
z siedzibą w Radomiu. Umowa koncesji zawarta była do dnia 6.11.2021 r. i zakończyła się
z upływem jej obowiązywania.
Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na najem tych pomieszczeń.
TREŚĆ ZAPYTANIA:
(2) Czy w trakcie likwidacji biblioteki znajdujące się w jej zasobach stare woluminy zostały
przekazane do nowej biblioteki.
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Biblioteka Publiczna nie została zlikwidowana.
W 2013 roku została przeniesiona do nowej siedziby przy ulicy Kolejowej do Regionalnego
Centrum Biblioteczno – Multimedialnego. Do nowej siedziby przeniesiona została całość
księgozbioru Biblioteki.
TREŚĆ ZAPYTANIA:
(3) Czy prawda jest, ze część pomieszczeń użytkowane przez SzOK zostały przekazane MLIM.
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Data przekazania interpelacji Burmistrzowi Szydłowca: 03.12.11.2021 r.

ODPOWIEDŹ:
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek przekazywało Muzeum Ludowych Instrumentów
Muzycznych w Szydłowcu część pomieszczeń Zamku zgodnie z umową użyczenia z 2004 roku.
Od 2004 roku, SCK-Zamek nie przekazywało MLIM innych pomieszczeń.
TREŚĆ ZAPYTANIA:
(4) Proszę o przedstawienie szczegółowej działalności SzOK w ostatnim roku. Jakie kluby
(grupy organizacyjne) ich ilość i jaka jest liczebność uczestników.?
ODPOWIEDŹ:
W 2021 r. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek podejmowało następujące działania:
 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 „Słodziaki dla Babci i Dziadka” realizacja filmu edukacyjnego
 Ferie 2021 online – warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty plastyczne „Ze sztuką przez
zimę”, joga dla dzieci
 SCENA ZAMEK dla KAŻDEGO online
 Walentynkowy koncert zespołu IN MY SOUL online
 „Kolorowe koszyki z papierowej wikliny”
 KINO NA DYWANIE – „Był sobie pies 2”
 KINO NA DYWANIE – „Król Lew”
 „Ech kobiety!” koncert online zespołu „FANTAZJA” z okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet
 „Palma Wielkanocna” – realizacja filmu edukacyjnego
 „Pisanki wielkanocne” – realizacja filmu edukacyjnego
 KINO NA DYWANIE – „Bohemian Rhapsody”
 Eliminacje Powiatowe online 40. Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 44 Konkursu
Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
 „Co robić by dbać o planetę” – Dzień Ziemi 2021 realizacja filmu edukacyjnego
 Koncert online „KECZUP - poznaj mnie”
 KINO NA DYWANIE – „Faworyta”
 FILMOWY DZIEŃ DZIECKA – „Coco”, „Waiana”
 Koncert DOMINIK ŻAK – akordeon
 Koncert DARIA ZAWIAŁOW z zespołem ( współorganizacja)
 Koncert zespołu ŁĄKI ŁAN ( współorganizacja)
 WIANKI’ 2021 – koncert zespołu KRAMBABULA
 WIANKI’ 2021 – gra miejska „Uwolnij Białą Damę”
 KINO NA DYWANIE – „Kształt wody”
 KINO NA DYWANIE – „Zwierzogród”
 KINO NA DYWANIE – „Czwarta władza”
 KINO NA DYWANIE – „Pinokio”
 Cykl warsztatów ceramicznych dla dzieci i młodzieży „Śladami dawnego rzemiosła”- 4
spotkania
 Koncert zespołu Nocny Kochanek ( współorganizacja)
 Recital Aleksandry Kiljanek
 Event dla dzieci promujący projekt Cyfrowe Goki: warsztaty programowania, zabawy z
animatorami, gry z nagrodami
























Zamkowe Kino Letnie – „Greenbook”
Zamkowe Kino Letnie – „Joker”
Warsztaty tworzenia latawców
Festyn nad zalewem w Szydłowcu, Festiwal Kolorów Holi
Rodzinny wyjazd do Muzeum Wsi Radomskiej: warsztaty tkackie, pokaz filmu, zwiedzanie,
piknik.
Koncert kamertonowy Sylwia Nadgrodkiewicz
Zamkowe Kino Letnie – „O psie, który wrócił do domu”
Zamkowe Kino Letnie – „Mulan”
Cykl warsztatów Qigong na wyspie zamkowej - 4 spotkania
Marian Gronek – koncert piosenek Piotra Szczepanika
Obchody 101. rocznicy bitwy warszawskiej i Święta Wojska Polskiego – uroczystości
miejskie
Kabaret Moralnego Niepokoju ( współorganizacja)
Koncert Ani Dąbrowskiej ( współorganizacja)
Piknik na wyspie zamkowej: warsztaty folklorystyczne, degustacja, warsztaty plastyczne dla
dzieci, gry i zabawy
Narodowe Czytanie z udziałem wojewody Konstantego Radziwiłła i teatru U Radziwiłła
Warsztaty kuglarstwa ogniowego dla młodzieży i dorosłych - „Fireshow”
Fosa Fest – koncerty na dziedzińcu zamkowym (partnerzy wydarzenia)
Dzień Psiaka Szydłowiaka (partnerzy wydarzenia)
XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur „Złotego Gargulca”: konkurs, warsztaty
Koncert Doroty Osińskiej
103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – uroczystości miejskie
Promocja książki „Skarby kultury ludowej” Ireny Przybyłowskiej-Hanusz

W miesiącach lipiec i sierpień 2021 roku, SCK-Zamek prowadziło kąpielisko strzeżone na
zalewie szydłowieckim wraz z wypożyczalnią sprzętu wodnego.
W związku ze stanem pandemii, stosownie do obowiązujących przepisów, instytucja
czasowo ograniczała i zawieszała działania kulturalne i zajęcia w zespołach artystycznych
i klubach zainteresowań. Od dn. 01.06.2021 r, wznowiły działania zespoły artystyczne i grupy
zainteresowań działające w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek – zajęcia odbywają się
w reżimie sanitarnym.










Teatr Poezji i Muzyki „U RADIWIŁŁA” – 19 osób / 10 gr. młodsza, 9 gr. starsza /
Chór Kameralny „GAUDIUM CANTI” - 15 osób
Klub Tańca Towarzyskiego „ZAMEK” – 56 osób
Miejska Orkiestra Dęta – 20 osób / 9 gr. podstawowa, 7 gr. studentów, 4 os. uczące się/.
Zespół Teatralno – Wokalny „FANTAZJA” – 12 osób
Klub Seniora „Zamek” – 112 osób
„Szydłowieckie Pasjonatki” – 10 osób
Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – śr.30 osób (czasowo zawieszone)
Grupa QIGONG – 13 osób

W trakcie naboru: od stycznia 2022 r.- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży - hip hop, haus,
dancehall, balet oraz zajęcia z ceramiki adresowane również do dorosłych.
Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne SCK-Zamek
Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne od stycznia 2021 r. pozostawało
otwarte dla czytelników, wypożyczając książki w ścisłym reżimie sanitarnym.
W 2021 roku Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne w roku 2021 zorganizowało
następujące działania kulturalne:












Warsztaty wielkanocne on-line – tworzenie koszyczków
Window art – wystawa świątecznych prac Szydłowieckich Pasjonatek
Weź książkę i podaj dalej – akcja promująca dzielenie się książkami z drugiej ręki
XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich
autorów” – tydzień plenerowego czytania polskich dzieł literatury dziecięcej w której
udział wzięło ponad 100 uczniów szydłowieckich przedszkoli i szkół podstawowych
Projekt Mała książka, wielki człowiek – projekt promujący czytelnictwo wśród dzieci
w wieku 3-5 lat
„Wakacyjny zawrót głowy” – działania manualne i ruchowe dla dzieci i młodzieży z
gminy Szydłowiec:
 Mini plener malarski x2
 Haft diamentowy x2
 Spotkanie z policjantem nt. bezpieczeństwa podczas wakacji
 Kreatywnie w 3D
 Gry i zabawy podwórkowe
„Noc w bibliotece” – nocne działania biblioteczne dla dzieci i młodzieży:
 „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć? – tworzenie osikowych zwierząt i
postaci z bajek
 „Czytanie w świetle księżyca”
 „Z jakiej okazji?” – tworzenie kart okolicznościowych
„LemONiada” – konkurs dla dzieci i młodzieży inspirowany twórczością Stanisława
Lema

TREŚĆ ZAPYTANIA:
(5)Jakie koszty ponosi Gmina Szydłowiec z utrzymania Szydłowieckiego „ZAMKU” i jaka jest
dotacja Miasta Szydłowca na działalność merytoryczną SzOKu ?
ODPOWIEDŹ:
Dotacja Gminy Szydłowiec dla Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek na rok 2021 wynosi
1.366.800,00 zł, w tym na prowadzenie instytucji kultury 1.036.800,00 zł oraz biblioteki
publicznej 330.000,00 zł.
W okresie styczeń – listopad 2021 r. wydatkowano na organizację działań kulturalnych
43.013,13 zł, na zakup książek 12.007,28 zł.
W 2021 roku SCK-Zamek pozyskało dodatkowe środki na prowadzenie statutowej działalności:
z programu „Kultura – Interwencje 2021” Narodowego Centrum Kultury na organizację „XXVI
Zamkowych Spotkań Teatralnych o laur „Złotego Gargulca” –-16 000 zł, z programu

„Konwersja cyfrowa domów kultury” Narodowego Centrum Kultury na projekt „Cyfryzacja
Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek poprzez podniesienie kompetencji pracowników
i doposażenie instytucji” –- 164 500 zł ( realizacja w 2022r.), z Instytutu Książki z programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” na zakup sprzętu do RCB-M - 12 685 zł, z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych –
6 000 zł.

Z poważaniem
BURMISTRZ
/-/
Artur Ludew

Do wiadomości:
Rada Miejska w Szydłowcu

