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Innowacyjny kombinezon ma pomóc 
uczniom w Chwałowicach

Powstanie pierwsze w powiecie 
Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne

Powiat przebuduje drogi w Pionkach 
oraz gminach Wolanów i Kowala

Od 1 września w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym mają rozpo-
cząć się badania naukowe i terapia.
   s. 10

Jeszcze w tym roku Powiat Radomski ma 
rozpocząć budowę Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło 
Iłży.    s. 8

Powiatowe szkoły średnie 
zapraszają ósmoklasistów

Trwają remonty ulic Polnej i Spacerowej 
wraz z mostem na Zagożdżonce oraz 
dwóch zniszczonych odcinków byłych 
dróg wojewódzkich.    s. 6-7

W ogólnopolskim rankingu edukacyjnym Perspektywy szkoły średnie w Pionkach oraz Iłży 
znalazły się wśród najlepszych w regionie oraz w czołówce rankingu szkół w województwie 
mazowieckim. Wszystkie placówki edukacyjne zapewniają swoim uczniom wszechstronny roz-
wój, oferują unikalne kierunki kształcenia, a także bardzo dobrze przygotowują do egzaminów 
- maturalnego i zawodowego.

#SzkołaBliskoDomu
Wybór szkół średnich, prowadzonych przez Powiat Radomski, to dobra inwestycja w przyszłość 
młodzieży. Warto podkreślić, że liceum w Iłży i technikum w Pionkach są od kilku lat klasyfiko-
wane w rankingach edukacyjnych o wiele wyżej niż renomowane szkoły średnie w Radomiu, 
czy znane placówki w Lipsku, Kozienicach czy Zwoleniu. 

Pełna oferta edukacyjna naszych placówek na stronie www.radompowiat.pl oraz na Face-
booku: facebook.com/szkolabliskodomu.
   s. 12
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Znajdziecie nas w:
  urzędach gmin powiatu radomskiego    jednostkach organizacyjnych powiatu    instytucjach kulturalno-oświatowych    domach kultury  
  świetlicach    placówkach usługowo – handlowych    Radomiu w siedzibach jednostek samorządowych    największych halach targowych.

Szczegółowy wykaz punktów kolportażu na stronie internetowej www.radompowiat.pl w zakładce nasz powiat radomski.
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Dwie grupy trzymają władzę 
w powiecie: pierwsza, radą 
zwana, uchwałami samorzą-
dowe prawo ustala; druga, 
miano zarządu nosząca, dba 
o to, by literę paragrafów 
ożywić, co sprawi, że słowo 
ciałem się stanie. Dalej już 
tylko o zarządzie właśnie…

Tr ze c h r ze c z y t r ze b a 
powiatowi, by rósł w siłę 
i dostatek: kasy, kasy, kasy! 
Prawda…, ale nie do koń-
ca. Kufereczek stóweczek 
daj Boże, lecz do tego jesz-
cze konieczny jest pomysł, 
w co inwestować, ile i kiedy. 
Kasa, czyli budżet, oraz wi-
zja, której na imię: strategia, 
program, prognoza finanso-
wa - najlepiej wieloletnia, to 

jednak wciąż za mało; musi 
być jeszcze kapitał, tu: już 
ludzki, który trudem i mo-
zołem wizję w czyn przekuć 
zdoła. 

Gdyby dla kasy, koncepcji 
i ludzi wspólny mianownik 
chcieć znaleźć, to będzie 
nim zarząd właśnie. To on 
projektuje strategie i progra-
my rozwojowe. On planuje 
wydatki  na drogi, szpitale, 
szkoły, domy pomocy spo-
łecznej, zwalczanie bez-
robocia i parę innych jesz-
cze „drobiazgów”. Przede 
w s z y s t k i m  z a ś  u k ł a d a 
i przedkłada radzie budżet. 
A dalej: odwołuje szefów 
jednostek, które, łącznie 
ze starostwem, ten zarząd 

O zarządzie lekko(strawnie)

Zmieniamy 
nasz powiat
na lepsze
Absolutna zmiana ilościo-
wa i jakościowa w ponad 
20-letniej historii Powiatu 
Radomskiego staje się fak-
tem. W 2020 roku do budże-

tu powiatu oraz jednostek 
podległych pozyskaliśmy 
z różnych źródeł ponad 218 
milionów złotych! Najwię-
cej, bo blisko 170 milionów 
przekazał rząd na ochro-
nę miejsc pracy w ramach 
Tarc z y A nt yk t y z ysowej. 
Otrzymaliśmy też łącznie 
ponad 42,2 miliona złotych 
z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, z czego 
ponad 30 milionów pójdzie 
na budowę nowego szpita-
la w Pionkach, a pozostałe 
środki na przebudowę dróg 
powiatowych oraz adapta-
cję budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawc zego w Chwałowi -
cach. Do budżetu wpłynęło 
również ponad 16,3 miliona 
złotych z Funduszu Dróg 
Samorządowych na zakoń-
czoną już w ubiegłym roku 

przebudowę odcinków dróg 
powiatowych w kilku gmi-
nach. 
Dodatkowe ponad 2,9 milio-
na złotych do naszego bu-
dżetu – to efekt moich starań 
o współpracę burmistrzów 
i wójtów przy inwestycjach 
na drogach powiatowych na 
terenie miast i gmin. Kolejne 
ponad 2,9 miliona złotych 
otrzymaliśmy z Funduszu 
Solidarnościowego na bu-
dowę pierwszego w powie-
cie Centrum Opiekuńczo 
- Mieszkalnego w Krzyżano-
wicach. Oprócz tego ponad 
1,4 miliona złotych z rezer-
wy ogólnej budżetu państwa 
na zakup sprzętu i wyposa-
żenia dla nowego szpitala 
w Pionkach, a ponad 581 ty-
sięcy złotych na remonty sal 
gimnastycznych i boisk przy 
szkołach średnich w Pion-

w codziennych działaniach 
wspierają. Dolce vita? – nic 
podobnego, bo tenże zarząd 
odpowiada przed radą za po-
litykę finansową, ryzykując 
głową przy udzielaniu abso-
lutorium. Zarząd, czyli kto? 
To proste: starosta, wicesta-
rosta i trzech innych człon-
ków. Nieetatowych. Tyle!

Postscriptum: zaintereso-
wanym szczegółami pole-
cam lekturę ustawy o samo-
rządzie powiatowym i sta-
tutu Powiatu Radomskiego, 
a mniej dociekliwym - „ABC 
powiatu” na www.infor.pl.

(jd)

kach oraz liceum w Iłży. 
Sukces jest wspólny, dla-
tego dziękuję parlamenta-
rzystom Prawa i Sprawie-
dliwości na czele z panem 
ministrem Markiem Suskim, 
jak też Zarządowi, Przewod-
niczącemu i Radnym Powia-
tu oraz wszystkim, którzy 
wspierają nas w pracy na 
rzecz „dobrej zmiany” w Po-
wiecie Radomskim. Dziękuję 
kolegom – samorządowcom, 
którzy wraz z Radnymi prze-
kazywali dofinansowanie 
na powiatowe zadania dro-
gowe. Podziękowania prze-
kazuję też przedstawicielom 
administracji  rządowej, 
czyli panom wojewodzie 
i wicewojewodzie. Przed 
nami czas inwestycji, a nasz 
powiat już kolejny rok jest 
coraz większym placem bu-
dowy. Oby tak dalej!
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Ponad 14,5 miliona od rządu dla 
Powiatu Radomskiego
Samorząd Powiatu Radom-
skiego otrzymał ponad 14,5 
miliona złotych w dodatko-
wym naborze do Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Pieniądze zostaną prze-
znaczone na kolejne etapy bu-
dowy nowego szpitala w Pion-
kach.
W dodatkowym naborze, który 
został ogłoszony w dniu 30 mar-
ca 2021 roku, Powiat Radomski 
otrzymał z RFIL dokładnie 14 
milionów 538 tysięcy 186,11 
złotych. To największa kwota 
w województwie mazowieckim, 
przekazana samorządowi powia-
towemu.

Rządowe wsparcie zostanie 
przeznaczone na budowę pawi-
lonu zachowawczego oraz zakup 
sprzętu i pierwszego wyposaże-
nia, jak również modernizację 
istniejącego budynku dla m.in. 
administracji, laboratorium, izo-
latorium wraz z zakupem sprzętu 
i wyposażenia.

- Bardzo dziękuję panu ministro-
wi Markowi Suskiemu oraz panu 
marszałkowi Stanisławowi Kar-
czewskiemu za wielkie wsparcie 
dla naszych projektów inwesty-
cji w ochronę zdrowia i świetną 

współpracę w tym zakresie. Po-
dziękowania należą się oczywi-
ście panu premierowi Mateuszo-
wi Morawieckiemu i rządowi Pol-
ski, który w ten sposób pomaga 
samorządom. Dziękuję całemu 

Rekordowe wsparcie 
dla samorządów
Przypomnijmy, że Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program 
bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, 
których przychody zostały uszczuplone 
przez pandemię koronawirusa. Pieniądze 
pochodzą z funduszu COVID-19. W sumie 
do jednostek samorządu terytorialnego 
trafiło aż 12 miliardów złotych.

Pierwsze 6 miliardów złotych otrzy-
mały latem 2020 roku wszystkie gminy 
i powiaty w Polsce. O wysokości wsparcia 
decydował algorytm, a Powiat Radomski 
otrzymał najwięcej w regionie radom-

Zarządowi Powiatu za zgodną 
współpracę oraz radnym po-
wiatowym za wsparcie naszych 
wspólnych planów – mówi Wal-
demar Trelka, starosta radomski.

skim, bo 11,1 miliona złotych. Jesienią do 
samorządów trafiło kolejne 6 miliardów 
złotych, ale już na konkretne inwestycje.
W drugim naborze Powiat Radomski 
otrzymał 14 milionów złotych na budowę 
nowego szpitala w Pionkach oraz 2,5 mi-
liona złotych na przebudowę i rozbudowę 
budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chwałowi-
cach koło Iłży.  Teraz samorząd powiato-
wy otrzymał ponad 14,5 miliona złotych 
na budowę szpitala w Pionkach.
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Starosta radomski napisał do  marszałka Mazowsza
637 milionów złotych z budżetu województwa mazowieckiego na dwa warszawskie szpitale, a jednocześnie 0 
złotych na inwestycje w Powiecie Radomskim w tej kadencji – te dwie liczby pokazują prawdziwe zaangażowanie 
pana marszałka Adama Struzika w „równomierny” rozwój województwa. Poniżej prezentujemy w całości list 
otwarty Waldemara Trelki, starosty radomskiego w tej sprawie.

Starosta Radomski,
Radom, 8 kwietnia 2021 r. 

Szanowny Panie Marszałku,

w ostatnich dniach w debacie publicznej 
postawił Pan tezę, jakoby mieszkańcy Ra-
domia, czy szerzej Mazowsza otrzymali 0 
złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL). Do tego bowiem sprowa-
dza się Pańskie wystąpienie pod hasłem „0 
złotych dla mieszkańców Płocka, Radomia, 
Ostrołęki, Siedlec i Ciechanowa”. Uważam, 
że tego rodzaju stwierdzeniami – parafra-
zując słowa premiera Jacquesa Chiraca –  
stracił Pan dobrą okazję, aby nie szkodzić.
Jako starosta największego powiatu Ziemi 
Radomskiej, zdecydowałem się więc wysto-
sować list otwarty, aby przypomnieć fakty, 
które są następujące:

• po pierwsze – Miasto Radom otrzymało 
z RFIL w sumie ponad 52 miliony złotych, 
natomiast miasta i gminy, tworzące nasz 
powiat ponad 38 milionów złotych. Wraz ze 
wsparciem dla Powiatu Radomskiego, daje 
to łączną kwotę ponad 132,2 miliona zło-
tych. Zgodzi się Pan ze mną, że jest to jed-
nak dużo więcej niż wspomniane 0 złotych,

• po drugie – Powiat Radomski, nieza-
przeczalnie położony 
w województwie mazowieckim, otrzymał 
z RFIL ponad 42,5 miliona złotych, z czego 
blisko 30 milionów jest przeznaczone w ca-
łości na budowę nowego szpitala w Pion-
kach,

• po trzecie - bezzwrotne wsparcie rzą-
dowe w pierwszej połowie 2020 roku otrzy-
mała każda gmina i każde miasto w Polsce. 
Kwota dotacji wynikała z algorytmu, pro-

mującego samorządy, które wydawały 
więcej na inwestycje. Miasto Radom otrzy-
mało wówczas około 22 milionów złotych, 
a w pier wszym naborze konkursowym 
władze Miasta Radom, otrzymały najwięk-
sze dofinansowanie w Polsce, czyli 30 mi-
lionów złotych,

• po czwar te - do Radomia, którego 
włodarze bynajmniej nie sympat yzują 
z Prawem i Sprawiedliwością, skierowano 
rządową pomoc w wysokości 52 milionów 
złotych, a do Powiatu Radomskiego, któ-
rym zarządzają samorządowcy z Prawa 
i Sprawiedliwości - w sumie 42,5 miliona 
złotych, mimo wniosków składanych na 
znacznie większe kwoty. Według mnie jest 
to najlepszy dowód na całkowitą apolitycz-
ność tego naboru,

• po piąte –  ubolewa Pan, że środków 
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z RFIL nie otrzymał między innymi projekt 
budowy nowego SOR w szpitalu marszał-
kowskim na radomskim Józefowie, gdzie 
koszt inwestycji jest szacowany na około 70 
milionów złotych. Jednocześnie bez zbęd-
nej dyskusji z budżetu Mazowsza wydatkuje 
się 637 milionów złotych na remonty szpi-
tali: Bródnowskiego w Warszawie oraz pla-
cówki w Międzylesiu. Trudno nie dostrzec 
w tym poważnej sprzeczności logicznej, ale 
według Pana winny jest rząd, który „nie-
sprawiedliwie” rozdziela środki.

Poruszając kwestie ochrony zdrowia, 
serdecznie zapraszam Pana do współfi-
nansowania budowy szpitala powiatowe-
go w Pionkach, którego budowa i wypo-
sażenie są szacowane na ponad 60 milio-
nów złotych. Patrząc na skalę wsparcia 
z mazowieckiego budżetu dla stołecznych 
szpitali, jako samorząd powiatowy chęt-
nie przyjmiemy skromne 10 czy 20 milio-
nów złotych i dlatego zamierzamy złożyć 
stosowny wniosek w najbliższym naborze 
marszałkowskim.

Szanowny Panie Marszałku,
w swoim wystąpieniu stwierdził Pan, że 

„jeśli nie ma uczciwości, przejrzystości pro-
cesu podziału środków dzisiaj, to możemy 
przypuszczać, że podobnie będzie w przy-
padku kolejnych programów.” Zgadzam się 
z tymi słowami i kieruję je przede wszyst-
kim do Pana, ponieważ aby wytykać cudze 
błędy, należałoby zacząć od siebie.
Niestety, po raz kolejny przekonuję się, że 
środki z budżetu Mazowsza są przyznawa-
ne według klucza politycznego i dlatego 
przeciwstawiam się takiemu województwu, 
gdzie nie są realizowane potrzeby miesz-
kańców, tylko cele polityczne. W opinii 
wielu środowisk, dotacje marszałkowskie 
są udzielane hojniej i częściej tym samo-
rządom, gdzie władze sprawują członko-
wie czy sympatycy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego lub włodarze, którzy kontestują 
obecny rząd.

Faktem jest, że samorząd Powiatu Ra-
domskiego otrzymał z budżetu samorzą-
du województwa mazowieckiego między 
innymi:

• 0 złotych w ramach Instrumentu Wspar-
cia Zadań Ważnych dla Równomiernego 

Rozwoju Województwa Mazowieckiego. 
Wsparcie z tej puli, decyzją mazowieckiej 
koalicji PSL – PO, otrzymały w marcu 2021 
roku wszystkie samorządy w regionie ra-
domskim oprócz tych, gdzie rządzą przed-
stawiciele PiS – co jest najlepszym przy-
kładem prowadzonej od lat mazowieckiej 
polityki „zrównoważonego”, a raczej nie-
zrównoważonego rozwoju,

• 0 złotych w takich programach, jak Ma-
zowiecki Instrument Wspierania Infrastruk-
tur y Sportowej – Mazowsze 2020, gdzie 
zaproponowano nam dość niekorzystne 
warunki finansowania inwestycji i klauzulę, 
że nie możemy pozyskać środków z innych 
źródeł,

• 0 złotych z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych 2020, gdzie niektóre samorządy 
otrzymują do 50 procent dofinansowania 
swoich inwestycji, a my propozycję kilku-
procentowego wsparcia, której nie sposób 
było przyjąć. Pokazuje to, że w takich na-
borach decydujące są inne czynniki niż me-
rytoryka czy potrzeby danego samorządu.
Całkowicie gratis otrzymaliśmy natomiast 
24 kilometry najbardziej zniszczonych od-
cinków dróg wojewódzkich, przekazanych 
w ramach tzw. ustawy kaskadowej, bez 
jakichkolwiek uzgodnień czy konsultacji. 
Na szczęście dla mieszkańców Powiatu Ra-
domskiego, błyskawicznie nadrabiamy za-
niedbania poprzedniego zarządcy i obecnie 
trwa już kompleksowa przebudowa takich 
zdewastowanych miejsc w gminach Kowala 
czy Wolanów.

Na zakończenie z całego serca zachęcam 
Pana Marszałka do współpracy „pro pu-
blico bono”, czyli dla dobra wspólnego, 
życząc tego samego od lat – aby rozpoczął 
realne, a nie udawane działania na rzecz 
lepszego, zrównoważonego rozwoju połu-
dniowego Mazowsza. Nie ma naszej zgody 
na takie traktowanie mieszkańców Ziemi 
Radomskiej.

Z samorządowym pozdrowieniem

Waldemar Trelka
Starosta Radomski



INWEST YCJE

NASZ POWIAT RADOMSKI6

Powiatowy plac
budowy
Powiat Radomski przebuduje trzy od-
cinki dróg w Pionkach oraz gminach 
Wolanów i Kowala. Podpisano już umo-
wy z wykonawcami przebudowy trzech 
odcinków dróg powiatowych w gminach 
Wolanów, Kowala i mieście Pionki. Jed-
na z nich to poniemiecki trakt z betono-
wych płyt, a druga – najbardziej znisz-
czony fragment drogi wojewódzkiej, 
przekazanej powiatowi przez marszał-
ka mazowieckiego. Z kolei inwestycja 
Powiatu Radomskiego w mieście Pionki 
pozwoli lepiej wykorzystać atuty coraz 
bardziej atrakcyjnego Stawu Górnego.

W spotkaniu, które odbyło się w dniu 22 
marca wzięli udział przedstawiciele Po-
wiatu Radomskiego, czyli starosta Wal-
demar Trelka oraz wicestarosta Roman 
Frąk, a także Joanna Chojnacka, dyrek-
tor Powiatowego Zarządu Dróg Publicz-
nych i Wiesław Pachniewski, kierownik 
obwodu drogowego PZDP w Siczkach. 
Wykonawcę, czyli firmę Budromost Sta-
rachowice reprezentowali prezes Ryszard 
Wojton oraz wiceprezes Grzegorz Adamus. 
W podpisaniu umów wzięli również udział 
przedstawiciele samorządu powiatowego, 
czyli radni powiatowi Marzena Murawska 
i Marek Janeczek. Gośćmi spotkania byli 
ponadto: Rober t Kowalczyk, burmistrz 
Pionek, Ewa Markowska – Bzducha, wójt 
gminy Wolanów oraz Dariusz Bulski, wójt 
gminy Kowala.

WALDEMAR TRELKA,
starosta radomski: 
- Po raz kolejny potwierdziła się zasa-
da, wprowadzona przez nowy Zarząd 
Powiatu, aby postępowania prze-
targowe rozpoczynać jeszcze zimą, 
a nie tuż przed sezonem budowlanym. 
Dzięki temu wykonawcy mają pew-
ność uzyskania zamówień na dalsze 
miesiące, mogą też zaoferować niższe 
ceny, zapewniając taką samą jakość 
wykonania prac. Koszt przebudowy 
odcinka drogi w gminie Wolanów we-
dług kosztorysu inwestorskiego to po-
nad 9,2 miliona, a wartość zadania po 
przetargu wyniosła ponad 3,8 miliona 
złotych. W przypadku odcinka drogi 
w gminie Kowala kosztorys opiewał 
na ponad 7,3 miliona, a w przetargu 
wykonawca zaoferował ponad 3,5 mi-
liona złotych. Z kolei prace w mieście 
Pionki miały kosztować blisko 9,3 mi-
liona złotych, a po przetargu wartość 
zadania spadła do 6,1 miliona złotych. 
Łącznie niejako „zaoszczędziliśmy” 
zatem w naszym budżecie ponad 12,3 
miliona złotych.

Przebudowa 80 lat po wojnie
W tegorocznych zadaniach drogowych 
znalazła się przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej Jaszowice - Wacławów - Sławno 
w gminie Wolanów o długości ponad 4,3 ki-
lometra. Pozostałości starej, poniemieckiej 
drogi z płyt betonowych ma zastąpić szero-
ka, sześciometrowa jezdnia, wraz z chod-
nikiem. - Dopiero teraz, ponad 80 lat po 
wojnie, zmieniamy tę smutną okupacyjną 
rzeczywistość – mówił starosta Waldemar 
Trelka. 

W ramach prac zostanie wykonana nowa 
konstrukcja jezdni z nawierzchnią bitumicz-
ną o szerokości 6 metrów, a na odcinku 915 
metrów powstanie dodatkowo chodnik. 
Zostaną też przebudowane skrzyżowania 
z drogami gminnymi, istniejące zjazdy in-
dywidualne i publiczne, wykonane odwod-
nienie drogi oraz oznakowanie poziome 
i pionowe. Wyłonionym w przetargu wyko-
nawcą prac jest firma Budromost Staracho-
wice, która ma zakończyć przebudowę do 
30 października 2021 roku.

Inwestycję wsparł samorząd gminy Wo-
lanów, który przekazał na budowę ponad 
678 tysięcy złotych, czyli 35 procent wkła-
du własnego Powiatu. - Jestem bardzo za-
dowolona, że ten odcinek, wybudowany 
prowizorycznie przez okupanta, zostanie 
wreszcie przebudowany. Droga była nią 
tylko z nazwy, nikt nie chciał się przy niej 
budować, czy lokalizować siedziby swojej 
firmy. Przebudowa z pewnością poprawi 

Przedstawiciele wykonawcy, firmy Budromost z władzami powiatu i gmi-
ny Kowala po podpisaniu umowy na przebudowę odcinka drogi Kowala 
- Augustów.

Marszałek Mazowsza przekazał powiatowi byłą drogę wo-
jewódzką Kowala – Augustów, która znajdowała się w fatal-
nym stanie technicznym i wymagała generalnego remontu.
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jakość życia mieszkańców naszej gminy 
i jestem bardzo wdzięczna władzom Po-
wiatu Radomskiego za tę inwestycję – mó-
wiła Ewa Markowska – Bzducha, wójt gminy 
Wolanów.

Lepsza droga w gminie Kowala
Kolejnym z zadań drogowych jest przebu-
dowa odcinka drogi powiatowej Zakrzew 
- Wolanów - Augustów na terenie gminy 
Kowala o długości ponad 2,2 kilometra. 
Przebudowywana część to dawna droga 
wojewódzka w fatalnym stanie technicz-
nym, przekazana powiatowi przez mar-
szałka mazowieckiego.  Teraz zostanie 
przebudowana, a w ramach prac powsta-
nie nowa konstrukcja jezdni z nawierzch-
nią bitumiczną o szerokości 6 metrów 
oraz nowym chodnikiem. Zostaną również 
przebudowane skrzyżowania i istniejące 
zjazdy, powstanie odwodnienie drogi oraz 
oznakowanie poziome i pionowe. Prace 
mają zakończyć się do 30 września 2021 
roku, a ich wykonawcą jest firma Budro-
most Starachowice. W inwestycji partycy-

puje też samorząd Gminy Kowala, którego 
radni w dniu 12 marca 2021 roku podjęli 
uchwałę o przekazaniu na ten cel 400 ty-
sięcy złotych.

- Dziękuję panu staroście oraz radnym 
powiatowym za wprowadzenie tego zada-
nia na listę tegorocznych inwestycji drogo-
wych. Ten odcinek jest bardzo potrzebny 
i myślę, że mieszkańcy docenią te starania 
– powiedział Dariusz Bulski, wójt gminy Ko-
wala.

Przy Stawie Górnym w Pionkach
Trzecim zadaniem jest przebudowa ulic 
Spacerowej i Polnej wraz z budową mostu 
na rzece Zagożdżonce w ciągu drogi powia-
towej Pionki - Podgóra w mieście Pionki. 
Zostanie tam przebudowany odcinek o dłu-
gości ponad 1,6 kilometra, którego stan 
techniczny, pomimo remontów cząstko-
wych, ulegał wciąż pogorszeniu. W ramach 
prac zostanie wykonana nowa konstrukcji 
jezdni o nawierzchni bitumicznej szeroko-
ści 6 metrów, a obok niej na odcinku 745 
metrów powstanie ciąg pieszo-rowerowy 

o szerokości od 2,5 do 3 metrów, a także 
chodnik na odcinku o długości 1060 me-
trów. Zostaną przebudowane skrzyżowa-
nia z drogami gminnymi oraz istniejącymi 
zjazdami, powstanie odwodnienie drogi 
oraz jej oznakowanie poziome i pionowe. 
Kluczowym elementem inwestycji będzie 
również budowa nowego mostu na rzece 
Zagożdżonce. Planowany termin zakoń-
czenia prac to 30 listopada 2021 roku. Ich 
wykonawcą, wyłonionym w przetargu jest 
miejscowa firma ZTB Krzysztofa Wacha, 
z którą umowa została podpisana 7 kwiet-
nia. 

Miasto Pionki zadeklarowało przekaza-
nie na ten cel ponad 650 tysięcy złotych. 
- Bardzo dziękuję władzom powiatu za zro-
zumienie potrzeb mieszkańców Pionek. Ta 
inwestycja jest również dopełnieniem tego, 
co już zostało przez nas wykonane w ra-
mach rewitalizacji Stawu Górnego, gdzie 
powstają nowe obiekty sportowo – rekre-
acyjne. Dzięki temu zwiększy się potencjał 
turystyczny tego miejsca – mówił burmistrz 
Robert Kowalczyk.

Władze powiatu i gminy Wolanów wraz z wykonawcami prac podpisali 
umowy na przebudowę odcinka drogi powiatowej Wacławów - Sławno.

Przebudowany zostanie odcinek drogi Jaszowice – Wacła-
wów – Sławno. To kolejna była droga wojewódzka, przeka-
zana powiatowi w złym stanie technicznym.

Radni powiatowi Marzena Murawska i Marek Janeczek wraz z władzami 
powiatu i miasta Pionki przed popisaniem umowy na przebudowę ulic 
Polnej i Spacerowej.

Przebudowany zostanie odcinek ulicy Polnej i Spacero-
wej wraz z budową nowego mostu na rzece Zagożdżonce 
w Pionkach.
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W Krzyżanowicach powstanie 
Powiatowe Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne

Powiat Radomski zrealizuje budo -
wę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w Krzyżanowicach koło Iłży. Nowa pla-
cówka ma zapewniać wszechstronne 
wsparcie i opiekę dorosłym osobom nie-
pełnosprawnym. Inwestycję wspomogło 
wysokie dofinansowanie z Funduszu So-
lidarnościowego Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel 
samorząd powiatowy uzyskał blisko 3 
miliony złotych. Budowa ma zakończyć 
się w połowie 2022 roku.

W środę, 17 lutego w siedzibie delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Radomiu podpisano umowę dofinan-
sowania budowy Powiatowego Centrum 

Umowę dofinansowania budowy z Funduszu Solidarnościowego przy współudziale Wojewody Mazowieckiego podpisano 
w połowie lutego. 

Opiekuńczo – Mieszkalnego. Urząd repre-
zentował wicewojewoda Artur Standowicz, 
a samorząd powiatowy starosta Walde-
mar Trelka. Podpisanie umowy odbyło się 
w obecności Krzysztofa Murawskiego, kie-
rownika radomskiej delegatury i zarazem 
przewodniczącego Rady Powiatu, a także 
wicestarosty Romana Frąka oraz skarbnik 
Joanny Wontorskiej.

 
Prawie 3 miliony złotych dotacji
Inwestycja będzie realizowana w ramach 
ogólnokrajowego programu „Centra Opie-
kuńczo-Mieszkalne”, finansowanego z Fun-
duszu Solidarnościowego, wdrażanego 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej przy współudziale Wojewody 

Mazowieckiego. Całkowity koszt budowy 
oraz wyposażenia Powiatowego Centrum 
Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowi-
cach zaplanowano na kwotę 4 milionów 238 
tysięcy 615 złotych, z czego dofinansowa-
nie z Funduszu Solidarnościowego wynosi 
2 miliony 982 tysiące 076 złotych (70,4 %), 
a środki własne Powiatu Radomskiego to 
1 milion 256 tysięcy 539 złotych (29,6 %).

- W imieniu mieszkańców Powiatu Ra-
domskiego, potrzebujących tego rodzaju 
wsparcia bardzo serdecznie dziękuję panu 
wojewodzie mazowieckiemu Konstantemu 
Radziwiłłowi za bardzo dobrą, merytorycz-
ną i owocną współpracę. Dziękuję również 
pani minister Marlenie Maląg, ponieważ 
program budowy Centrów Opiekuńczo-
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Przykładowa realizacja Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Budowa podobnej placówki ma rozpocząć się w tym roku na działce w Krzy-
żanowicach.

-Mieszkalnych realnie poprawia jakość ży-
cia osób niepełnosprawnych czy przewle-
kle chorych w lokalnym środowisku - mówi 
Waldemar Trelka, starosta radomski.

 
Duże potrzeby środowiska lokalnego 
Celem powstawania Centrów Opiekuńczo-
-Mieszkalnych jest zwiększenie dostępno-
ści dla dorosłych osób niepełnosprawnych 
(w stopniu znacznym lub umiarkowanym) 
do wysokiej jakości całodobowych i dzien-
nych usług: zamieszkiwania, opiekuńczych 
oraz specjalistycznych, w tym wsparcia 
w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgna-
cyjnych, rozwijania sprawności ruchowej 
oraz kompetencji poznawczych i społecz-
nych. - Przeprowadzone wcześniej bada-
nia ankietowe w gminach wykazały, że 
zapotrzebowanie na pobyty w takiej pla-
cówce jest bardzo duże, ponieważ ponad 
230 osób wymaga specjalistycznej opieki. 
Pobyt w Centrum będzie miał charakter 
rotacyjny, w turach około 3-miesięcznych 
i może objąć około 100 osób rocznie. Rekru-

tacja mieszkańców będzie prowadzona przy 
współudziale gminnych ośrodków pomocy 
społecznej oraz organizacji społecznych, 
działających w środowisku osób niepeł-
nosprawnych – mówi starosta Waldemar 
Trelka.

 
Wsparcie na różne sposoby
Centrum będzie ośrodkiem wsparcia dzien-
nego pobytu z miejscami całodobowymi 
okresowego pobytu dla 23 dorosłych osób 
niepełnosprawnych z umiarkowanym lub 
znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Spośród ogólnej liczby podopiecznych 15 
osób ma korzystać ze wsparcia placówki 
w formie pobytu dziennego (przez 8 godzin 
dziennie w ciągu 5 dni roboczych), zaś 8 
osób otrzyma wsparcie w formie całodobo-
wego zamieszkania przez 7 dni w tygodniu.

Według wstępnych szacunków, PCM 
w Krzyżanowicach może zatrudniać ponad 
20 osób, w tym wykwalifikowanych opieku-
nów i asystentów osób z niepełnospraw-
nościami, psychologa, fizjoterapeutę, pie-

lęgniarki, personel administracyjny oraz 
pomocniczy (pomoc kuchenną, kierowcę, 
sprzątaczkę). - Co ważne, wsparcie z Fun-
duszu Solidarnościowego nie kończy się na 
etapie utworzenia, czyli budowy i wyposa-
żenia Centrum w Krzyżanowicach. Program 
przewiduje bowiem możliwość dalszego 
współfinansowania działalności tej pla-
cówki. Po utworzeniu Centrum będziemy 
ubiegać się o dotację na jego działalność – 
dodaje starosta Waldemar Trelka.

 
Budowa w Krzyżanowicach
Nowy budynek ma powstać w Krzyżanowi-
cach koło Iłży na działce, będącej własno-
ścią Powiatu Radomskiego, niedaleko drogi 
krajowej numer 9. W sąsiedztwie znajduje 
się powiatowy Dom Pomocy Społecznej, 
otoczony starym parkiem. Projektowany 
budynek ma mieć powierzchnię całkowitą 
około 730 metrów kwadratowych i będzie 
obiektem 1-kondygnacyjnym z podziałem 
na część dzienną wraz z jadalnią oraz miesz-
kalną z 8 jednoosobowymi pokojami. 
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Innowacyjna terapia 
autyzmu w Chwałowicach

Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz 
firma Neures podpisały list intencyjny 
w sprawie współpracy, w ramach której 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wycho-
wawczym w Chwałowicach koło Iłży od 1 
września 2021 roku będzie prowadzona 
innowacyjna terapia oraz prowadzone 
badania naukowe nad metodą terapii 
w kombinezonach ciśnieniowych Neures.

- Aby osiągnąć sukces trzeba spełnić dwa 
warunki: być pierwszym i być innym. Myślę, 
że firma Neures i Powiat Radomski poka-
zują nową jakość w pomocy, rehabilitacji 
i wsparciu osób niepełnosprawnych. Cie-
szymy się z faktu, że nasz Specjalny Ośro-
dek Szkolno – Wychowawczy może brać 
udział w tak innowacyjnym w skali kraju 
projekcie badawczym – mówi Waldemar 
Trelka, starosta radomski.

Od 1 września 2021 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chwałowicach ma rozpocząć 
się innowacyjna terapia autyzmu z wykorzystaniem kombinezonu ciśnieniowego Neures. W Starostwie 
Powiatowym w Radomiu podpisano pierwszy w Polsce list intencyjny o współpracy z firmą Neures, którego 
celem jest wyposażenie Ośrodka w kombinezony oraz przeszkolenie fizjoterapeutów.

Wynalazek z technologii lotniczych
Firma Neures opracowuje innowacyjne 

metody terapii osób z autyzmem, schorze-
niem Parkinsona oraz stwardnieniem roz-
sianym. Podczas spotkania w radomskim 
starostwie o kombinezonach Neures mó-
wił ich pomysłodawca i konstruktor Maciej 
Abakumow, fizjoterapeuta, który jest rów-
nież autorem terapii z ich wykorzystaniem. 

- Kombinezon Neures jest modyfika-
cją tak zwanego Wysokościowego Ubioru 
Kompensacyjnego, używanego przez pilo-
tów samolotów wojskowych, który chro-
ni ich przed skutkami dużych przeciążeń 
w manewrach bojowych. Podczas testów 
odkr y to, że kombinezon ma wpł y w na 
procesy neurochemiczne ciałach pilotów, 
co miało zwiększać możliwości regenera-
cyjne mózgu i uruchamiać mechanizmy 
kompensacyjne w przypadku urazów – tłu-

maczył Maciej Abakumow. – Tak narodził 
się pomysł wykorzystania mechanizmów 
oddziaływania kombinezonu ciśnienio-
wego w fizjoterapii osób ze schorzeniami 
neurologicznymi. Dzięki zwiększeniu możli-
wości regeneracyjnych i kompensacyjnych 
mózgu, możliwa jest poprawa stanu osób 
ze schorzeniami neurologicznymi. 
Rewolucja w terapii autyzmu
Terapia z wykorzystaniem kombinezonu 
Neures polega na poddaniu pacjenta pre-
cyzyjnie dobranym naciskom na tkanki 
miękkie. Nacisk ten powoduje reakcje or-
ganizmu, stymulujące procesy regeneracyj-
ne i kompensacyjne w układzie nerwowym, 
a w szczególności w mózgu. Pierwszy, pro-
totypowy kombinezon był przerobionym 
ubiorem wojskowego pilota odrzutowca. 

Kolejne, użytkowe kombinezony są uszy-
te na jego wzór, ale mają szereg udogod-

Władze Powiatu Radomskiego podpisały list intencyjny o współpracy z firmą Neures, aby prowadzić badania naukowe nad terapią 
autyzmu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chwałowicach.
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Atuty Ośrodka
w Chwałowicach
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Chwałowicach jest przeznaczony dla dzieci 
i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym i głębokim, z niepełnosprawnością 
ruchową, afazją, dla dzieci słabosłyszących, 
słabowidzących, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, które wymagają stosowania 
specjalnych oddziaływań wychowawczych, 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej i za-
jęć rewalidacyjnych.
Atutem Ośrodka jest kompleksowa eduka-
cja w jednym miejscu na wszystkich etapach 
kształcenia: od WWRD (Wczesnego Wspoma-
gania Rozwoju Dzieci) do szkoły ponadpod-
stawowej. Oferuje zajęcia edukacyjne, tera-
peutyczne i zawodowe, a branżowa szkoła 
I stopnia posiada bogatą ofertę kształcenia 
na bazie istniejącego CKZiU. Opiekę naukową 

nad placówką prowadzi Akademia Pedago-
giki Specjalnej. Oprócz tego szkoła posiada 
przestronną salę gimnastyczną, daje też moż-
liwość zakwaterowania w internacie wyposa-
żonym w pokoje 1-2-3 osobowe z łazienkami. 
Na terenie placówki są również mieszkania 

treningowe, usamodzielniające dla uczniów 
niepełnosprawnych.
Dodatkowym atutem szkoły jest piękna, bez-
pieczna okolica oraz własna Poradnia Psycho-
logiczno - Pedagogiczna, diagnozująca au-
tyzm, która ma ruszyć tam od 1 września 2021.

nień, jak na przykład możliwość oddzielne-
go przypinania rękawów czy nogawek, co 
w przypadku pacjentów autystycznych jest 
bardzo ważne. Siłą nacisku na poszczegól-
ne części ciała bardzo precyzyjnie steruje 
komputer, zintegrowany z kombinezonem.

Według Macieja Abakumowa, zastoso-
wanie kombinezonu w terapii osób z auty-
zmem jest prawdziwą rewolucją. 

- Na podstawie naszych doświadczeń 
i badań wiemy już, że autyzm, który jest 
uważany za nieuleczalną jednostkę choro-
bową, może być uleczalny –twierdzi twórca 
kombinezonu Neures.

Wspólny projekt badawczy
Ośrodek w Chwałowicach, którego orga-
nem prowadzącym jest Powiat Radomski, 
jest dedykowany uczniom z niepe łno-
sprawnościami intelektualnymi, dużą część 
uczniów stanowią dzieci z autyzmem.

- Szukaliśmy niepowtarzalnych, nowo-
czesnych terapii w pracy z naszymi ucznia-
mi. Firma Neures proponuje bardzo no-
woczesną terapię na podłożu naukowym, 
dlatego chcemy wdrożyć ją w naszej szkole 
– mówi Ewa Mąkosa, dyrektor Specjalne-
go Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Chwałowicach. 

- Podpisane porozumienie zakłada, że 
Ośrodek w Chwałowicach stanie się jedy-
nym w Polsce miejscem, gdzie na szerszą 
skalę będzie prowadzona terapia w kombi-
nezonach Neures oraz prowadzone bada-
nia naukowe w tym zakresie. Odbędą się 
również szkolenia fizjoterapeutów, którzy 
będą prowadzili terapię z uczniami. Projekt 
ma ruszyć od 1 września 2021 roku – mówi 
Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego w Rado-
miu. 
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Sukcesy szkół w Pionkach i Iłży 
oraz ich najlepszych uczniów

W rankingu Perspektyw Liceum Ogólnokształcące w Iłży zajęło 242. miejsce w Polsce,
4 miejsce w regionie radomskim i pierwsze w powiecie.

Technikum w CKZIU w Pionkach awansowało w rankingu aż 70 oczek w górę, zajmując
106 miejsce w Polsce i pierwsze w powiecie.

Wysoka pozycja w prestiżowym rankingu 
Perspektyw jest potwierdzeniem jakości 
kształcenia w szkołach średnich, prowa-
dzonych przez Powiat Radomski. - To ko-
lejny fakt, który przemawia za wyborem 
szkół w Pionkach czy Iłży przez ósmokla-
sistów - mówi Waldemar Trelka, starosta 
radomski.
Kolejny awans technikum "Czerwonego", 
jaki dokonał się w ciągu kilku ostatnich lat 
w ogólnopolskim rankingu edukacyjnym 
Perspektywy. W 2017 roku szkoła była po-
wyżej 300. pozycji w rankingu Perspektyw. 
W 2018 roku znalazła się na 198 miejscu, 
w 2019 była na 143 pozycji, a w rankingu za 
2020 rok na 175 pozycji w Polsce.

Sukces „Czerwonego” w Pionkach 
- Cieszy nas to ogromnie, gdyż znacznie 
poprawiliśmy pozycję z 2020 roku. To efekt 
pracy całego zespołu nauczycieli i uczniów. 
Przy tej okazji dziękuję ubiegłorocznym 
absolwentom, którzy przyczynili się do 
tego sukcesu, zdając bardzo dobrze matury 
i egzaminy zawodowe, a także nauczycie-
lom, którzy wspierali i motywowali swoich 
uczniów – mówi Magdalena Wiśniewska, 
dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Pionkach.

Technikum w Iłży ze Srebrną Szkołą
Wysoką pozycję w rankingu zajęło również 
technikum w Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych imienia Stanisława Staszica w Iłży, 
które zajęło w rankingu techników 131. miej-
sce w Polsce, 20. miejsce w województwie 
mazowieckim i 3. miejsce w regionie radom-
skim. - Otrzymaliśmy honorowy tytuł Srebr-
nej Szkoły 2021, który jest potwierdzeniem 
wysokiej jakości pracy. Naszym celem jest 
kształcenie na najwyższym poziomie – mówi 
Dariusz Leśkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Iłży.

Pozostałe szkoły wysoko
Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja 
Kopernika, które w 2020 roku miało tytuł 
Złotej Szkoły, w kolejnym zestawieniu nie-
znacznie spadło na 61 pozycję w wojewódz-
twie mazowieckim i 242 miejsce w Polsce 

(w 2020 roku – 159). Uzyskało jednak tytuł 
Srebrnej Szkoły 2021, wyprzedzając w ran-
kingu 2021 wiele znanych radomskich szkół, 
jak: licea imienia Konopnickiej, Czachow-
skiego, Traugutta czy Katolickie. Tytuł Brą-
zowej Szkoły 2021 uzyskało z kolei Liceum 
Ogólnokształcące imienia Marii Dąbrowskiej 
w Pionkach, które uplasowało się na 157 
pozycji w województwie mazowieckim oraz 
842 miejscu w Polsce. Drugie technikum 
w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckie-
go w Pionkach znalazło się na 131 miejscu 
w województwie mazowieckim.

Najlepsi ze stypendiami starosty
Sukcesy szkół zbiegły się z indywidualnymi 
sukcesami ich najlepszych uczniów. W poło-
wie lutego starosta Waldemar Trelka po raz 
kolejny przyznał stypendia naukowe w wy-
sokości 600 - 1000 złotych na semestr. Łącz-
nie w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 
otrzymało je 37 osób. W gronie stypendy-
stów są uczniowie liceów, techników i bran-
żowej szkoły I stopnia. Głównym kryterium 
są wyniki w nauce lub inne osiągnięcia, jak 
udział w konkursach, olimpiadach, zaję-
ciach pozaszkolnych lub sportowych.
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Szpitale na plusie

Najważniejszą okazała się decyzja o budo-
wie nowego szpitala w Pionkach. W 2019 
roku postanowiono rozpocząć prace od 
wzniesienia pawilonu zabiegowego. Jego 
budowę f inansuje głównie budżet Po-
wiatu Radomskiego. Dużą część środków 
przekazano z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, a także bezpośrednio 
z budżetu państwa (głównie na potrzeby 
zakupów nowoczesnego wyposażenia me-
dycznego).

Nowy szpital w Pionkach 
W nowym pawilonie zabiegowym znajdą 
się dwa odziały: chirurgiczny i ginekolo-
giczny, a także izba przyjęć, poradnie spe-
cjalistyczne, nocna i świąteczna pomoc 
lekarska oraz diagnostyka, wyposażona 
w urządzenie rentgenowskie, ultrasono-
graf (USG) oraz tomograf komputerowy. 
Budowa pawilonu, rozpoczęta w sierpniu 
2020 roku, przebiega zgodnie z założonym 
harmonogramem. Obiekt jest już w pełni 
zadaszony, zamontowano w nim okna, 
trwają pierwsze prace wykończeniowe, 
w tym budowa ścian działowych.

Drugi etap zakłada budowę kolejnego, 
dwupiętrowego pawilonu - zachowaw-
czego, gdzie będą mieścić się oddział 
wewnętrzny oraz oddział rehabilitacji. 
Przetarg na wykonawstwo prac ma być 
ogłoszony jeszcze w tym roku. Ostatni, 
trzeci etap, realizowany do jesieni 2023 

Pierwszy pawilon zabiegowy nowego szpitala powiatowego w Pionkach ma być goto-
wy pod koniec sierpnia tego roku.

roku zakłada rewitalizację przedwojen-
nego budynku obecnej chirurgii, gdzie ma 
przenieść się między innymi administracja 
oraz kompleksowe zagospodarowanie ca-
łego terenu.

Modernizacja szpitala w Iłży
Szpital w Iłż y jest również przedmio -
tem troski władz Powiatu Radomskiego. 
W 2019 roku otrzymał on z budżetu Po-
wiatu Radomskiego środki o war tości 
ponad 4 milionów złotych. Dzięki temu 
placówka zrealizowała przebudowę i mo-
dernizację Bloku Operacyjnego oraz Dzia-
łu Chirurgicznego Ogólnego. W 2020 roku 
finansowanie placówki wyniosło ponad 
3,7 miliona złotych. Największą inwestycją 
była kontynuacja prac przy przebudowie 
i modernizacji Bloku Operacyjnego i Dzia-
łu Chirurgicznego Ogólnego.

Zakupiono też nowy agregat prądotwór-
czy, konieczny do zabezpieczenia działal-
ności szpitala w przypadku awarii prądu, 
oprócz tego zostały wymienione windy 
osobowa i towarowa wraz z niezbędną 
infrastrukturą. Na 2021 rok zaplanowano 
kolejne nakłady, w tym zakupy sprzętu 
i aparatury medycznej dla Bloku Operacyj-
nego i Pracowni Endoskopii. Ma zakończyć 
się całkowita przebudowa i modernizacja 
Bloku Operacyjnego, a także Działu Chi-
rurgicznego Ogólnego.

Nowa dyrektor szpitala w Iłży
W poniedziałek, 29 marca, Zarząd Powia-
tu Radomskiego odwołał panią Marzenę 
Barwicką ze stanowiska dyrektora szpitala 
w Iłży. Wniosek w tej sprawie złożył Wal-
demar Trelka, starosta radomski. Zarząd 
Powiatu przychylił się do tego wniosku, 
a wśród przyczyn odwołania znalazły się 
m.in. sprawy związane z prowadzeniem 
placówki w czasie pandemii oraz kwe-
stie pracownicze. Natychmiast powołano 
nową osobę na pełniącą obowiązki dyrek-
tora szpitala. 
Jest nią pani Joanna Pionka, mieszkanka 
gminy Iłża, posiada ponad blisko 30-let-
nie doświadczenie w pracy w placówkach 
ochrony zdrowia. W wykształcenia jest 
pielęgniarką, a w zawodzie pracowała 
od 1990 roku, najpier w w przychodni 
w Lipsku, a następnie przez kilkanaście 
lat w szpitalu w Iłży. W 2003 uzyskała dy-
plom ukończenia studiów magisterskich 
w zakresu ekonomiki i organizacji ochrony 
zdrowia. W latach 2004 - 2020 pracowała 
jako kierownik działu rozliczeń medycz-
nych szpitala w Iłży. Posiada certyfikat 
audytora wewnętrznego oraz pełnomoc-
nika systemów zarządzania jakością. Roz-
poczęła studia podyplomowe MBA z zarzą-
dzania w ochronie zdrowia. Docelowo ma 
zostać ogłoszony konkurs na dyrektora 
szpitala w Iłży.medycznych szpitala w Iłży. 

Roman Frąk, wicestarosta radomski: 
- Po raz pierwszy od wielu lat, Powiat Ra-
domski nie będzie musiał pokrywać strat 
finansowych obu szpitali za ubiegły rok. 
W uzyskaniu dodatniego wyniku finansowe-
go pomogło wiele czynników, zaś ostatnio 
również dodatkowe finansowanie w ramach 
przeciwdziałania epidemii koronawirusa. 
Zdajemy sobie sprawę, że w kolejnym roku 
uzyskanie dodatnich wyników na wolnym 
rynku usług medycznych może być znacz-
nie trudniejsze. Dlatego jako nowy Zarząd 
Powiatu już od kilku lat w obu placówkach 
ochrony zdrowia prowadzimy duży program 
inwestycyjny.

Uzdrowienie powiatowych szpitali było jednym z głównych zadań 
nowego Zarządu Powiatu Radomskiego po wyborach samorządowych 
w 2018 roku. - Chcemy, aby nasze szpitale były wybierane przez lekarzy 
i pacjentów jako dobre miejsce do pracy i leczenia w nowoczesnych 
warunkach – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.
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W poszukiwaniu zapomnianych 
skarbów naszej historii
Wiesław Marek Kowalik, 
wieloletni pracownik Starostwa 
Powiatowego w Radomiu otrzymał 
tegoroczną Nagrodę Świętego 
Kazimierza, przyznawaną za 
propagowanie dziedzictwa 
kulturowego Radomia i regionu 
za książkę „Dwory i pałace 
południowej części województwa 
mazowieckiego. Powiat radomski 
i okolice”. Opowiada nam jak 
powstawała i jakie ciekawostki 
kryją stare majątki ziemiańskie.

Jest pan historykiem sztuki z wieloletnim 
doświadczeniem. W którym momencie 
pracy zawodowej zaczął pan myśleć o na-
pisaniu książki na dość nietypowy temat?
Dworami zainteresowałem się już w la-
tach osiemdziesiątych XX wieku, pracując 
w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Ostrołęce i Radomiu. W  1991 roku w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Radomiu zorganizo-
wałem wystawę fotogramów pod tytułem 
„Zamki, pałace i dwory województwa ra-
domskiego. Żniwo komunizmu”. W drugiej 
połowie lat dziewięćdziesiątych, pełniąc 
funkcję miejskiego konserwatora zabytków, 
rozpoznałem pałace Radomia oraz zorgani-
zowałem objazd po dworach regionu grójec-
kiego dla Komisji Kultury Rady Miasta. Kon-

cepcja  publikacji książkowej poświęconej 
temu zagadnieniu zaczęła dojrzewać przed 
2000 rokiem. Najpierw zaproponowałem 
podjęcie się tego zadania prof. Tadeuszowi 
Jaroszewskiemu, autorowi kilku książek po-
święconych dworom i pałacom Mazowsza, 
deklarując swe ewentualne wsparcie. Profe-
sor jednak po pewnym czasie odpowiedział 
mi, że jednak najlepiej będzie jeśli to ja się 
tym zajmę, a on mi pomoże. Wkrótce potem 
zmarł, a ja postanowiłem kontynuować to 
zadanie, choć musiałem jeszcze dojrzeć do 
tej decyzji. Prace nad książką zintensyfiko-
wałem dopiero po 2010 roku. 

Minęło dziesięć lat zanim książka ukazała 
się w druku. Co zajmowało panu najwię-
cej czasu?
Niezbędny był dość złożony proces badaw-
czy, w tym analiza źródeł i bibliografii, kwe-
renda archiwalna, wizje terenowe czy prace 
gabinetowe. Wszystko to miało wypełnić 
białą plamę w badaniach opisywanego za-
gadnienia na tym obszarze. To właśnie ze-
branie materiałów, ich analiza i kwalifikacja, 
pochłonęły lwią część czasu w całym przed-
sięwzięciu. 
Jak wyglądają takie poszukiwania?
To była, mówiąc nieskromnie, iście bene-
dyktyńska praca. Polegała głównie na wi-
zjach terenowych i pracach archiwalnych. 
Wyjazdy, a było ich kilkaset, realizowałem 
w weekendy, ponieważ nadal pracowałem 
w Starostwie, gdzie miałem przecież wiele 
innych zadań służbowych. Duży problem 
stanowiła nierzadko lokalizacja dworów nie-
zachowanych. Często trzeba było intensyw-
nie penetrować daną miejscowość, kierując 
się jej topografią czy przesłankami wynika-
jącymi np. z odkrytych planów miejscowości 
lub majątku ziemskiego. Tym bardziej, że pa-
mięć o lokalnych dworach niejednokrotnie 
jakby wyparowała z lokalnej świadomości, 
jak stało się w Trablicach czy Ostrołęce. Nie-
raz porządnie zmoczyłem buty w obrębie 
stawów dworskich, opędzałem się od chmar 
owadów, czy ewakuowałem się przed psa-
mi. Zdarzały się też, na szczęście niegroźne, 
uszkodzenia samochodu. Z kolei prace ar-

Wiesław Marek Kowalik jest tegorocznym laureatem prestiżowej Nagrody Świętego Ka-
zimierza za książkę „Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego”.
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dyrektor), w latach 1995–1999 miejski konserwator zabytków w Radomiu. Od 2003 do 2005 
wykładowca w Katedrze Sztuki na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej im. K. 
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chiwalne polegały oczywiście na żmudnym, 
ale też swoiście ekscytującym, przeglądaniu 
i rozczytywaniu, z różnym skutkiem, głów-
nie w archiwach w Radomiu, setek tomów 
ksiąg hipotecznych i różnych dokumentów.
Czy podczas tych poszukiwań coś szcze-
gólnego utkwiło w pana pamięci?
Znamienna była życzliwość i zainteresowa-
nie mieszkańców wsi, którzy udzielali mi 
wielu cennych informacji, pozwalających 
zlokalizować pozostałości założenia dwor-
skiego. Ale były też sytuacje nieco zabawne, 
jak w Ostrołęce koło Przytyka, gdzie skie-
rowano mnie do ponoć najstarszej, stulet-
niej mieszkanki tej wsi. Pani ta, na pytanie 
o dwór, po krótkim namyśle odpowiedziała, 
że muszę jednak zapytać kogoś starszego. 
Miło wspominam też wielu mieszkańców, 
którzy udzielali mi informacji, jak na przy-
kład panowie: Jan Drab z Pakosławia, Hen-
ryk Glibowski z Chruślic, czy Janusz Macie-
jewski z Groszowic. Z drugiej jednak strony, 
zaskakiwał mnie często u wielu osób całko-
wity brak wiedzy o historii ich miejscowości.
Takie poszukiwania to także liczne roz-
mowy z potomkami właścicieli dworów 
i pałaców. Czy chętnie dzielili się z panem 
wspomnieniami rodzinnymi?
Jest to organizacyjnie trudne, głównie 
z uwagi na brak możliwości kontaktowych 
z potomkami właścicieli dworów, jak też 
ich rozproszenie po świecie. Czuję tu znacz-
ny niedosyt, ale cieszę się, że udało mi się 
nawiązać życzliwy kontakt z niektórymi 
rodzinami. Pragnę wymienić szczególnie 
przedstawicieli rodzin: Walewskich z Kowa-
li, Grodzińskich z Oblasu, Gulińskich z Za-

krzewskiej Woli, Górskich z Wrzeszczowa, 
Pruszaków ze Wsoli, z Wośnik i Orońska, 
Glibowskich z Chruślic, czy Gawrońskich 
z Jeżowej Woli. Bardzo im dziękuję.
Wiele opisywanych przez pana dworów 
dziś nie istnieje. Jak to się stało?
To głównie dramatyzm ojczystych dziejów 
związany z powstaniami narodowymi, woj-
nami i komunizmem spowodował katastro-
falną sytuację dworów i pałaców. Zupełnym 
zaskoczeniem była dla mnie lokalizacja 
zrujnowanych dworów w Chruślicach i Wól-
ce Klwateckiej, o których nikt wcześniej nie 
słyszał. Ale także nagłe zniknięcie z krajo-
brazu wsi niektórych dworów, na przykład 
w Kosowie i Bierwcach, gdzie w jego miejscu 
stanęła nowa szkoła, a także podworskiej 
gorzelni w Jedlance koło Jedlińska. Chciał-
bym podkreślić, że większość pozostałości 
założeń dworskich, czyli dworów i parków 
jest w złym stanie zachowania, choć często 
swoiście urokliwych, czy wręcz romantycz-
nych, jak w Piastowie, z największym par-
kiem w powiecie. 
Czy z którymś z opisywanych miejsc łączy 
się jakaś legenda czy interesująca histo-
ria?
Czasami miejscowi mówią o lochach, łą-
czących dwór z kościołem, jak w Cerekwi 
i Zakrzewie, czy zamku w Iłży z dworem 
w Jedlance. Mieszkańcy wspominają też 
o różnych obiektach zatopionych w sta-
wach dworskich, np. o czołgu zatopionym 
w Gutowie. Z historii rodzinnych ciekawe są 
wątki sławiące bohaterskich uczestników 
eskapad wojennych, począwszy od wiktorii 
grunwaldzkiej, odsieczy wiedeńskiej, po-
wstań narodowych i obu wojen światowych. 
Tu odsyłam już do lektury haseł, poświę-
conych poszczególnym miejscowościom 
w mojej książce. Z kolei legendami specjal-
nie się nie interesowałem, choć znana jest 
legenda związana z  Bartodziejami, z okresu 
powstania styczniowego. Chodzi tu o skrzy-

Autor przed dworkiem we Wsoli, w którym 
przed laty mieszkał Witold Gombrowicz, 
a gdzie obecnie mieści się muzeum tego 
pisarza.

nię z kosztownościami, jakoby zakopaną 
w parku dworskim przez powstańców, ukry-
tą przed Rosjanami do czasu, kiedy pewnej 
nocy dziedziczce Laurze Gordon miał ukazać 
się duch Andrzeja Deskura, nakazując jej 
odkopać skrzynię, a za ukryte w niej skarby 
wznieść kościół.
Który z dworów i pałaców opisywanych 
w książce uważa pan za najcenniejszy?
Niewątpliwie jest nim pałac w Orońsku, 
przez dziesiątki lat główny ośrodek życia 
kulturalnego i artystycznego regionu ra-
domskiego.  Na szczególną uwagę zasługują 
także dwory w Wośnikach i Wsoli. Pierwszy 
wyjątkowy z uwagi na trzy fazy rozwoju: 
gotycko-renesansową, barokową i eklek-
tyczną. Drugi zaś, wzniesiony w konwencji 
klasycyzującej z elementami secesyjnymi, 
w którym obecnie mieści się Muzeum Witol-
da Gombrowicza, jedno z najciekawszych 
muzeów biograficznych w Polsce. 
Czy zostały jeszcze jakieś miejsca do opi-
sania?
Niewątpliwie tak, ale to mogą wykazać do-
piero dalsze badania, tym bardziej, że nale-
ży spenetrować obszar znacznie większy niż 
sam powiat radomski. Widzę więc potrze-
bę, a nawet konieczność przeprowadzenia 
badań naukowych w kolejnych powiatach 
regionu. Notabene, kontynuuję prace tere-
nowe, a niedawno zlokalizowałem pozosta-
łości założenia dworskiego w Groszowicach, 
w tym „piwnice jak w Malborku”, jak powie-
dział mój informator.
Ma pan więc co robić przez kolejne lata…
Nie tylko, bo mam w głowie mnóstwo in-
nych pomysłów. Chciałbym na przykład, 
aby powstał „Szlak dworski” i odpowiednie 
oznakowania dworów, czy parków, poprzez 
umieszczenie tablic z krótką historią dworu. 
Mam także pomysły na zorganizowanie cho-
ciażby Festiwalu Franciszka Sołtyka, znane-
go skrzypka i kompozytora XIX w. w Klwa-
tach, ale to już zupełnie inna historia. 

Książka „Dwory i pałace…” została wyda-
na w 2020 roku przez Starostwo Powiatowe 
w Radomiu. Publikacja została dofinanso-
wana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz samorządy 
gmin: Wolanów, Skaryszew, Kowala, Jastrzę-
bia, Jedlnia Letnisko, Orońsko. Książka nie 
jest przeznaczona do sprzedaży komercyjnej. 
Obecnie cały nakład został wyczerpany, do-
druk jest planowany w drugiej połowie 2021 
roku. Książkę można przeczytać lub pobrać ją 
ze strony: www.radompowiat.pl. 
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Tradycje wielkanocne 
zagościły w Pionkach

Obecna sytuacja epidemiczna wymusiła 
na organizatorach wprowadzenie szeregu 
zmian dotyczących formy organizacyjnej 
imprezy. „Tradycje wielkanocne” stały się 
konkursem w trybie on-line. W tym roku 
ocenianymi kategoriami były: stroik wiel-
kanocny, palma, baranek lub kurczaczek. 
Autorzy prac dostarczali je do WTZ w Pion-
kach, gdzie ocenione były przez niezależne 
jury.
Duże zainteresowanie uczestników
W przedsięwzięcie zaangażowało się wiele 
placówek z terenu Powiatu Radomskiego: 
Szkoła Specjalna przy Zespole Szkół im. J. 
Śniadeckiego w Pionkach, Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Pionkach: klasa IIIB, IA; 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Pion-
kach: klasa IVB, VIB; Dom Pomocy Społecz-
nej z: Krzyżanowic, Jedlanki i Wierzbicy; 
Środowiskowy Dom Samopomocy z Je-
dlanki i Pionek oraz Warsztaty Terapii Za-
jęciowej z: Młodocina Większego, Jedlanki 
Starej i Pionek.
Laureaci konkursu 
W kategorii stroik wielkanocny pierwsze 
miejsce zajęły Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Jedlance Starej, miejsce drugie i trzecie 
przypadło odpowiednio: Szkole Specjalnej 
przy Zespole Szkół w Pionkach oraz Warsz-
tatom Terapii Zajęciowej w Pionkach. Wy-
różnienie otrzymały Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Młodocinie Większym.

Po raz piętnasty Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Pionkach gościły 
uczestników konkursu pod 
hasłem „Tradycje Wielkanocne”. 
Wydarzenie w 60 procentach 
jest finansowane przez Powiat 
Radomski ze środków PFRON, 
a jego ideą jest popularyzacja 
tradycji wielkanocnych wśród 
osób z niepełnosprawnościami.

Kolejną ocenianą kategorią był baranek 
lub kurczaczek wielkanocny. Pierwsze miej-
sce jury przyznało podopiecznym  Domu 
Pomocy Społecznej w Wierzbicy, drugie 
otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Krzy-
żanowicach, a trzecie Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Pionkach. Wyróżniono 
również ozdobę wykonaną przez  pensjona-
riuszy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Je-
dlance Starej.

Najpiękniejszą  palmę wielkanocną wyko-
nali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Młodocinie Większym. Równie atrak-
cyjnie prezentowała się palma z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, zajmu-
jąc tym samym drugie miejsce. Podium za-
mknęła Szkoła Specjalna przy Zespole Szkół 
w Pionkach. Dodatkowo wyróżniono Dom 
Pomocy Społecznej w Wierzbicy.
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kach i Iłży trwa akcja rozdawania pakietów 
z maseczkami dla każdego interesanta. Wy-
braliśmy taki sposób dystrybucji, bo chce-
my, żeby maseczki dotarły do jak najwięk-
szej liczby osób. Każdy, kto ma taką chęć, 
może się w nie zaopatrzyć. Maseczki będą 
dystrybuowane wśród mieszkańców aż do 
wyczerpania zapasów.

Fotowoltaika - czysta energia 
czy czysty zysk?

Ponad 600 tysięcy maseczek dla mieszkańców

Coraz częściej do mieszkańców powiatu 
radomskiego trafiają przedstawicie firm, 
którzy uporczywie namawiają na wy-
konanie dla swoich domostw instalacji 
fotowoltaicznej. Nierzetelni sprzedawcy 
przedkładają umowy do podpisu, w któ-
rych sami zakreślają zgody mieszkańców 
na realizację umowy przed terminem od-
stąpienia, a często… zaciągają  na wła-
ścicieli posesji kredyty konsumenckie 
w bankach lub parabankach.
Akwizytorzy przekonują właścicieli domów, 
że rachunki za energię elektryczną są zero-
we, a za ich pośrednictwem uzyskamy dofi-
nansowanie z programu „Mój prąd”. 

- Nie podejmujmy decyzji pochopnie, 
zastanówmy się najpierw czy taka instala-
cja jest nam niezbędna w naszym gospo-
darstwie domowym. Przed podpisaniem 
umowy, dokładnie przeczytajmy jej zapisy, 
a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
skonsultujmy się z pozostałymi domowni-
kami lub innymi osobami, które posiadają 
wiedzę o takiego rodzaju urządzeniach – 
radzi Sylwia Potera, Powiatowy Rzecznik 
Praw Konsumenta, dodając, że szczególnie 
narażeni w takich sytuacjach mogą być oso-
by starsze, które namawiane są przez przed-
stawicieli firm do podpisania umowy czy za-
ciągnięcia kredytu na realizację inwestycji.
Prawo do odstąpienia
W przypadku podpisania takiej umowy pa-
miętajmy, że mamy prawo od niej odstąpić 
w terminie 14 dni od jej podpisania. Podpi-
sane oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

należy wysłać pocztą  na adres przedsiębior-
cy wskazany w umowie, za potwierdzeniem 
odbioru. 

- Starajmy się też nie wyrażać zgody na 
rozpoczęcie I etapu inwestycji przed ter-
minem 14 dni, który w umowach zazwyczaj 
określany jest mianem „audytu instalacji 
fotowoltaicznej” lub „usługi projektowej”. 
Szczególną uwagę zwracajmy także co 
przedstawiciele firm fotowoltaicznych wy-
pełniają za nas w umowach i do czego wy-
korzystują nasze dane personalne – radzi 
pani rzecznik.

Jeżeli zdecydujemy się już na wykonanie 
mikroinstalacji fotowoltaicznej w naszych 
domostwach to od 1 lipca 2021 roku plano-
wany jest nabór wniosków na dofinansowa-
nie tego rodzaju inwestycji do 50 procent 
kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej 
niż 5 tysięcy złotych. Więcej informacji uzy-
skamy na stronie Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl.
W przypadku wystąpienia problemów 
związanych z podpisanymi umowami 
mieszkańcy powiatu radomskiego mogą 
skorzystać z pomocy Biura Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w Radomiu.

Mieszkańcy Powiatu Radomskiego będą 
mogli otrzymać nieodpłatnie maseczki 
chirurgiczne, pakowane po 2 sztuki na 
osobę. Ich dystrybucja odbywa się w Sta-
rostwie Powiatowym w Radomiu i jego 
jednostkach. Duże partie maseczek prze-
kazano również do Urzędów Miast i Gmin 
na terenie powiatu, które mają je przeka-
zywać mieszkańcom.
Maseczki w łącznej liczbie 606 tysięcy sztuk 
zostały przekazane przez Wojewodę Mazo-
wieckiego z Rządowej Agencji Rezerw Stra-
tegicznych za pośrednictwem Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej numer 3 Państwowej 
Straży Pożarnej.

Jak informuje Biuro Zarządzania Kryzyso-
wego Starostwa Powiatowego w Radomiu, 
dalsza dystrybucja środków ochronnych 
odbywa się bezpośrednio do samorządów 
miejskich i gminnych, tworzących Powiat 
Radomski, a także szpitali powiatowych 
w Iłży i Pionkach, powiatowych Domów Po-

mocy Społecznej w Krzyżanowicach, Wierz-
bicy i Jedlance (wraz ze Środowiskowym Do-
mem Samopomocy), a także Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy oraz 
pozostałych powiatowych placówek oświa-
towych. 

Również w budynku Starostwa Powiato-
wego w Radomiu oraz jego filiach w Pion-

Maseczki ochronne dla mieszkańców były 
odbierane przez samorządy lokalne bezpo-
średnio z magazynów Państwowej Straży 
Pożarnej w Radomiu.

Bezpłatne maseczki oraz płyny do dezyn-
fekcji rąk są rozdawane klientom Staro-
stwa Powiatowego w Radomiu i jednostek 
podległych.

Sylwia Potera
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

tel. 48 381 50 97, tel. 48 381 50 98
fax . 48 3655807

mail: konsument@spradom.eu
poniedziałek: 8.00–16.00

wtorek: 7.30–15.30
środa: 7.30–15.30

czwartek: 7.30–15.30
piątek: 7.00–15.00
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Rozwiązanie Quizu z nr (15) 4/2020 
Naszego Powiatu Radomskiego
Rozwiązanie quizu z kwartalnika Nasz Powiat Radomski nr (15) 4/2020. 
Spośród 15 nadesłanych odpowiedzi nagrody otrzymali:
Barbara Ziętek, Adrian Utkowski, Klub Seniora+ Chruślice, Ewa Lesiak. Gratulujemy!

Prezentujemy prawidłowe rozwiązanie:

Życzymy powodzenia w kolejnym Quizie!

Quizy
Naszego Powiatu
Radomskiego

Odpowiedź: .................................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika Quizu: ..............................................................

Adres uczestnika Quizu ...............................................................................

Znajdź różnicę...
iloma szczegółami różnią się obrazki?

Rozwiązanie Quizu z zaznaczonymi różnicami oraz imieniem, nazwiskiem i adresem uczestnika Quizu prosimy przesyłać do
31 maja 2021 r. pod adres: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom z dopiskiem:
„ROZWIĄZANIE QUIZU”. Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosujemy 5 osób, które otrzymają nagrody.

Udział w zabawie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnikóww zakresie niezbędnym do jej realizacji.
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i centralnych (13000 zł), MLUKS „Orlik” Wierz-
bica na organizację udziału reprezentacji po-
wiatu radomskiego w zapasach w zawodach 
wojewódzkich i centralnych (13000 zł), LKS 
CHOMENTÓW na Powiatowy Turniej Piłki 
Nożnej CHOMENTÓW CUP o Puchar Staro-
sty Radomskiego (3000 zł), GKS „Królewscy” 
Jedlnia na Międzypowiatowy Turniej Piłki 
Nożnej dla Dzieci ALGIDA-CUP (łącznie 2500 
zł), UKS Odechów na Powiatowy Turniej Piłki 
Nożnej „ Bo Dzieci Kochają Sport” o Puchar 
Starosty Radomskiego (2000 zł), KS MAKÓW 
na Turniej Piłkarski dla dzieci pn. „Zagrajmy 
w nogę” (2000 zł), Stowarzyszenie „Zabiega-
ny Skaryszew” na Ogólnopolski Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym (5000 
zł), Stowarzyszenie Podróżników  „GÓROŁAZ” 
na warsztaty wspinaczkowe dla dzieci i mło-
dzieży z Powiatu Radomskiego (1500 zł).

Biegacze nie 
zwalniają tempa

Powiat Radomski podzielił pieniądze 
na działalność sportową

Mimo pandemii, w ostatnim czasie na te-
renie Powiatu Radomskiego odbyło się 
kilka imprez treningowych dla amatorów 
tego rodzaju aktywności fizycznej. Naj-
większą z nich był Dziki Cross w Kozłowie, 
gdzie uczestnicy pobiegli… bezkontakto-
wo i z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Były też treningi charytatywne. 
Dziki Cross w Kozłowie w gminie Jastrzębia 
był jednym z trzech treningów biegowych, 
zorganizowanych przy wsparciu Stowarzy-
szenia Biegiem Radom.  Biegacze podzieleni 
na małe grupy z zachowaniem zasad reżimu 
sanitarnego zmierzyli się z czterema dystan-
sami: maratonu, półmaratonu, 10 i 5 kilome-
trów, ten ostatni dedykowany był również 
kijkarzom. 

Leśnymi ścieżkami gminy Jastrzębia 
pobiegli amatorzy z regionu: Radomia, Ja-
strzębi, Iłży, Skaryszewa, Warki, Zwolenia, 
ale również biegacze z Krakowa, Lublina czy 
Białegostoku. 

Na mecie czekały na nich drewniane, 
leśne medale. Każdy, kto wziął udział we 
wszystkich edycjach treningu mógł więc ze-
brać fajną, dziką kolekcję. 
Charytatywny bieg dla Roberta 
150 osób pobiegło na radomskich Borkach, 
by pomóc w trudnej sytuacji życiowej ko-
ledze, biegaczowi, który w pożarze stracił  
tartak, swoje miejsce pracy i dorobek życia. 

Stowarzyszenie Biegiem Radom zorganizo-
wało również loterię fantową oraz licytacje. 
Do wylicytowania były fanty przekazane 
między innymi przez Powiat Radomski, ale 
zakupić można było również trening z wice-
mistrzynią Polski w maratonie, ciasto upie-
czone na dowolną okazję, koszenie trawnika 
lub danie przygotowane przez finalistę pro-
gramu MasterChef.

Na mecie czekały na wszystkich ręcznie 
robione, drewniane medale, którymi zawod-
ników dekorował sam Robert i członkowie 
jego rodziny. 
Wirtualny bieg "Piątka dla Tadzia"
Charytatywny bieg zorganizowały dwie bie-
gaczki z Teamu Zalesice: Kasia i Paulina, a ze 
względu na pandemię, wydarzenie odbywa-
ło się w formule wirtualnej. Tadzio to ośmio-

miesięczny mieszkaniec gminy Wierzbica, 
który od urodzenia zmaga się z zespołem 
pasm owodniowych wszystkich kończyn, 
obrzękiem limfatycznym i obiema stopami 
końsko-szpotawymi. 

W wirtualnym biegu wzięły udział 284 
osoby, które przemierzyły dystans 5 km 
dowolnie: biegnąc, spacerując, maszerując 
z kijkami bądź jadąc na rowerze. W wydarze-
nie włączyły się również wszystkie zaprzy-
jaźnione, okoliczne kluby i biegacze. Udało 
się zebrać ponad 10 tysięcy złotych na lecze-
nie i rehabilitację Tadzia. Odbył się również 
specjalny trening w rezerwacie przyrody  
Piotrowe Polu w gminie Iłża. Uczestniczyli 
w nim biegacze ze stowarzyszeń: Iłża Pędzi, 
Zabiegany Skaryszew, Team Zalesice i Ostro-
Biec.

Zarząd Powiatu w Radomiu ogłosił wyniki 
konkursu ofert na realizację zadań z za-
kresu upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu w 2021 roku. Do rozdysponowania 
było blisko 80 tysięcy złotych. 
Pieniądze trafią do  stowarzyszeń i podmio-
tów prowadzących działalność sportową, 
które zorganizują kilkadziesiąt imprez i za-
wodów sportowych, między innymi: turnie-
je piłkarskie, biegi, rywalizację w  sportach 
walk, a także sfinansują udział reprezentacji 
powiatu na imprezach rangi wojewódzkiej 
i ogólnopolskiej. 

Dofinansowanie otrzymały: UKS „BETA” 
Pionki na Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 
im. Tadeusza Machnio (łącznie 1500 zł), KS 
„PROCH” Pionki na XXII  Ogólnopolski Tur-
niej Mikołajkowy w halowej piłce nożnej dla 
dzieci, XXV Memoriał  Henryka Zatorskiego 
w  piłce nożnej dla dzieci, XVI Memoriał  An-
drzeja „Dzidka” Grosiaka w piłce nożnej dla 
dzieci oraz IX Memoriał Sławomira Rutki 
w piłce nożnej oldboyów (łącznie 5700 zł), 
ULKS „Judo Kowala” na organizację udziału 

reprezentacji powiatu radomskiego w judo 
w zawodach wojewódzkich i centralnych oraz 
Ogólnopolskiego Turnieju  Judo  dla dzieci 
i młodzieży (łącznie 17000 zł), GKS „DROGO-
WIEC JEDLIŃSK” na organizację udziału repre-
zentacji powiatu radomskiego w zawodach 
wojewódzkich i centralnych w piłce nożnej 
(łącznie 3650 zł), GKS JAGUAR Wolanów na  
Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej 
Mężczyzn o Puchar Starosty Radomskiego, 
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców 
o Puchar Starosty Radomskiego, Turniej Piłki 
Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Radom-
skiego oraz Międzypowiatowy Turniej Piłki 
Plażowej Mężczyzn o Puchar Starosty Ra-
domskiego (łącznie 8500 zł), Centrum Tang 
Soo Do Pionki na organizację udziału repre-
zentacji powiatu radomskiego w kickboxin-
gu i taekwondo  w zawodach wojewódzkich 
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Zofia Stawczyk z Klwatki Królewskiej została Sołtysem Roku 2020 
w powiecie radomskim w plebiscycie Mistrzowie Agro, przyzna-
jącym nagrody w trzech kategoriach: Rolnik Roku, Sołtys Roku 
i Koło Gospodyń Wiejskich Roku. Pani Zofia pełni obowiązki sołty-
sa zaledwie od dwóch lat, a już dała poznać się jako lokalna liderka 
i niezwykle serdeczna osoba. Gratulujemy!

Podczas Charytatywnego Kiermaszu „Razem dla Tomcia” w  Ja-
strzębi zebrano blisko 14 tysięcy złotych. Odbył się on w kwiet-
niu przy miejscowym kościele. Można było kupić m.in. ręcznie 
robione ozdoby wielkanocne oraz słodkości. Pieniądze pomogą 
w leczeniu małego mieszkańca Jastrzębi, który cierpi na dystrofię 
Duchenn’a, rzadką chorobę genetyczną.

Podczas uroczystej gali w Radomiu Prezydent RP Andrzej Duda po 
raz piąty wręczył Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”.  W kategorii 
Człowiek – Lider nagrodę otrzymał ratownik medyczny, strażak 
ochotnik i zarazem żołnierz Sił Zbrojnych - Jakub Wachnicki z Je-
dlni Letnisko.

W Kowali odbyły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej, poświęcone dwóm mieszkańcom Kosowa Stefanowi Czar-
nieckiemu i Jakubowi Dygasowi, zamordowanym przez Sowietów. 
Podczas uroczystości wiązanki kwiatów na cmentarzu złożyli 
między innymi poseł Marek Suski i starosta radomski Waldemar 
Trelka. Inicjatywa upamiętnienia „Katyńczyków z Kowali” wyszła 
od Agaty Kicor, radnej gminy Kowala i pasjonatki lokalnej historii.

Staros ta Waldemar Trelka 
wraz z dyrektor Haliną Jani-
szek- Stajniak i pracownikami 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Radomiu oglą-
dał nowy pokój spotkań dla 
dzieci i rodziców, będących 
podopiecznymi tej instytucji. 
Najmłodsi i ich rodzice mają 
teraz o wiele lepsze miejsce 
do rozmowy, czy spotkań ze 
specjalistami. Pomieszczenia, 
zajmowane dotychczas przez 
Powiatowy Inspektorat Nad-
zoru Budowlanego, który prze-
prowadził się do nowej siedzi-
by przy ulicy Marywilskiej, zo-
stały odnowione, pomalowane 
i odpowiednio wyposażone.


