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Coraz więcej
dla mieszkańców
W wakacyjnym wydaniu znajdziecie 
Państwo podsumowanie 2,5 roku ka-
dencji samorządowej. To rodzaj nasze-
go sprawozdania z tego, co udało się 
wykonać w tym czasie. To więcej niż w 
całej poprzedniej – tak można podsu-
mować to jednym zdaniem. Jako nowy 
Zarząd Powiatu uważamy bowiem, że 
więcej inwestycji, rozmaitych progra-

mów i projektów to więcej udogod-
nień dla mieszkańców. 
Trzy najważniejsze obszary zmian na 
plus w naszym powiecie to służba 
zdrowia, przebudowa i remonty dróg 
oraz edukacja. Przypomnę, że buduje-
my od podstaw nowy szpital w Pion-
kach (jego pierwszy pawilon powinien 
być gotowy już w połowie sierpnia) 
oraz sukcesywnie remontujemy szpi-
tal w Iłży. W ramach inwestycji drogo-
wych przebudowujemy obecnie kilka 
odcinków dróg powiatowych, między 
innymi w gminach Kowala (była droga 
wojewódzka 733) i Wolanów (dawna 
poniemiecka betonówka) oraz w mie-
ście Pionki (ulice Spacerowa i Polna 
przy Stawie Górnym). Oprócz tego wy-
konywane są remonty i odnowy na-
wierzchni w wielu gminach. 
Bardzo duże inwestycje czekają po-
wiatowe szkoły średnie. Kończą się 
remonty obiektów sportowych, jak 

boiska wielofunkcyjne czy sale gim-
nastyczne, ale na tym nie koniec. 
Wiele dzieje się też w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Chwałowicach, który prowadzi te-
rapię i rehabilitację dzieci i młodzieży 
z rozmaitymi niepełnosprawnościami. 
Trwa jego kompleksowa przebudowa, 
dzięki której już wkrótce będzie to jed-
na z najnowocześniejszych placówek 
tego typu w regionie.
Samorząd to nie tylko inwestycje, dla-
tego zapraszam Państwa również do 
przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć 
z Gali Mistrzów Sportu Powiatu Ra-
domskiego, podczas której nagrodzili-
śmy najlepszych młodych sportowców 
ze wszystkich 13 miast i gmin, tworzą-
cych Powiat Radomski. Na zakończe-
nie wszystkim Państwu życzę uda-
nych, bezpiecznych wakacji, a rolnikom 
i plantatorom dobrych zbiorów i godzi-
wej zapłaty za ciężką pracę.

O K I E M  S TA R O S T Y

Podsumowanie 2,5 roku 
naszej działalności
Waldemar Trelka,
Starosta Radomski:

- Półmetek obecnej kadencji samo-
rządowej to absolutna zmiana na plus 
w ponad 20-letniej historii Powiatu 
Radomskiego. Tylko w 2020 roku do 
budżetu powiatu oraz jednostek pod-
ległych pozyskaliśmy z różnych źró-
deł ponad 218 milionów złotych, czyli 
więcej niż wynosi cały roczny budżet 
starostwa. Rozpoczęliśmy budowę 
nowego szpitala w Pionkach, a dzięki 
naszym staraniom właśnie ta inwesty-
cja uzyskała ponad 30 milionów dofi-
nansowania z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W sumie z tego 
rządowego programu otrzymaliśmy 
42,2 miliona złotych, a pozostałe środ-
ki przeznaczamy na przebudowę dróg 
powiatowych oraz adaptację budynku 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego w Chwałowicach. Po-
nad 57 milionów złotych uzyskaliśmy 
z Funduszu Dróg Samorządowych na 
przebudowę odcinków dróg powia-
towych w kilku gminach. Dodatkowo 
ponad 5,5 miliona złotych wpłynęło do 
budżetu powiatu w rezultacie zainicjo-
wanej przeze mnie współpracy z bur-
mistrzami i wójtami przy przebudowie 
naszych dróg. Rozpoczynamy budowę 
jednego z nielicznych w województwie 
Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego 
w Krzyżanowicach, na co otrzymali-
śmy ponad 2,9 miliona złotych z Fun-
duszu Solidarnościowego. Jeszcze 
w tym roku ma rozpocząć się kolejna 
duża inwestycja edukacyjna: budo-
wa sali gimnastycznej oraz wirtualnej 
strzelnicy powiatowej przy liceum 
w Pionkach. To wspólny sukces, dlate-
go dziękuję Zarządowi, Przewodniczą-
cemu i Radnym Powiatu oraz wszyst-
kim, którzy wspierają nas w pracy na 
rzecz dobrej zmiany w Powiecie Ra-
domskim. Zapraszam Państwa do za-
poznania się z prezentacją najważniej-
szych kierunków działalności nowego 
Zarządu Powiatu w trakcie ostatniego 
2,5 roku.

Zarząd Powiatu Radomskiego: Krzysztof Kozera, Ewa Tkaczyk, Zbigniew Dziubasik,
Waldemar Trelka, Roman Frąk.

Nasze cele w tej kadencji:
•  nowy szpital w Pionkach, zmodernizowany szpital w Iłży
•  przebudowa odcinków dróg powiatowych w każdej gminie
•  nowe placówki oświatowe oraz inwestycje w szkołach średnich
•  budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Krzyżanowicach
•  inwestycje w ekologię, czyste środowisko oraz odnawialne źródła energii
•  cyfryzacja usług urzędowych i zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców

Z D J Ę C I E  N U M E R U

W szkołach średnich w Pionkach i Iłży, prowadzonych przez 
Powiat Radomski, do matury przystąpiło 216 tegorocznych 
abiturientów, z czego pozytywny wynik w terminie głównym 
uzyskały 174 osoby. Tylko nieliczni absolwenci będą musieli po-
prawiać niektóre przedmioty w sierpniu. Średnia zdawalność 
wyniosła 81 %, czyli więcej niż średnia wojewódzka (79,2 %) 
oraz krajowa (74,5 %). Gratulujemy!

L I C Z B A  N U M E R U

53 199
szczepień

przeciwko Covid-19 wykonano
do 16 lipca w naszym powiecie.

W pełni zaszczepionych
jest 23 612 osób.

Wydawca: 
Starostwo Powiatowe w Radomiu – Powiat Radomski

Redakcja: 
Starostwo Powiatowe w Radomiu
ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
tel. (48) 36 55 801 wew. 152, 153

Redaguje zespół:
Redaktor naczelny: Marcin Genca
Sekretarz redakcji: Katarzyna Jakubiak,
Mariusz Siczek, Iwona Ługowska, Anna Karolak,
Jarosław Daszkiewicz, Sylwia Potera, Renata Metzger.

Druk: 
Virgo Poligrafia, ul. Św. Wacława 2/6, 26-600 Radom



PÓŁMETEK K ADENCJI

54

PÓŁMETEK K ADENCJI

Szpitale powiatowe 
na plusie

Kiedy rozpoczęła się kadencja samo-
rządowa nowych władz Powiatu Ra-
domskiego, stan powiatowej służby 
zdrowia był - mówiąc językiem me-
dycznym – bardzo ciężki, ale stabilny. 
Największym problemem był nieza-
dowalający poziom inwestycji oraz fi-
nansowania dwóch najważniejszych 
placówek medycznych, prowadzonych 
przez samorząd powiatowy, czyli szpi-
tali w Pionkach oraz Iłży. 

W 2018 roku, a zatem w budżecie pla-
nowanym przez poprzednie władze po-

wiatu, nakłady na całą powiatową służbę 
zdrowia wyniosły ponad 1,9 miliona zło-
tych. Oba szpitale miały wówczas ujemny 
wynik finansowy, zmagały się też z zadłu-
żeniem, a jeden z nich musiał spłacać po-
życzkę komercyjną, obciążoną wysokimi 
odsetkami.

Nowy Zarząd Powiatu podjął energicz-
ne działania naprawcze, które rozpoczęły 
się od zmiany dyrektorów zarządzających 
szpitalami. Jednocześnie na lata 2019-
2021 zaplanowano rekordowo wysokie 
nakłady na inwestycje i dofinansowanie 

szpitali w Pionkach oraz Iłży, średnio po 
kilka – kilkanaście milionów złotych rocz-
nie.

Warto również podkreślić, że obie pla-
cówki po dwóch latach nowej kadencji 
są na plusie. Szpital w Pionkach osiągnął 
w 2020 roku wynik finansowy + 1,223 mi-
liona złotych, a szpital w Iłży zakończył rok 
2020 z wynikiem + 0,725 miliona złotych.

Najważniejszym zadaniem obecnej 
kadencji jest budowa nowego szpitala 
w Pionkach. W 2021 roku na ten cel zapla-

Budowa pierwszego pawilonu zabiegowego 
nowego szpitala powiatowego w Pionkach 
jest już na ukończeniu.

Od kilku miesięcy w nowym pionkowskim szpitalu trwają prace 
wykończeniowe. Całość ma być gotowa w połowie sierpnia.

nowano nakłady w wysokości 27,2 milio-
na złotych, wliczając w to zabezpieczenie 
finansowania budowy od podstaw dru-
giego pawilonu szpitalnego oraz rewita-
lizację starego budynku chirurgii. 

Równie ważne są inwestycje w szpitalu 
w Iłży, gdzie w 2021 roku kończy się trzy-
letnie zadanie przebudowy i moderniza-
cji Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgii. 
Kolejnym krokiem ma być remont Działu 
Pediatrii oraz Działu Ginekologiczno – Po-
łożniczego.

Wizualizacja drugiego pawilonu szpitalnego, którego budowa ma 
ruszyć jeszcze w tym roku.

W szpitalu powiatowym w Iłży od trzech lat
jest modernizowany Dział Chirurgii oraz Blok Operacyjny.

W szpitalu w Iłży działa nowoczesny tomograf 
komputerowy.

Iłżecki szpital wzbogacił się
o nową karetkę specjalistyczną.
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Więcej nowych
dróg w powiecie

W ciągu czterech lat poprzedniej 
kadencji zrealizowano inwestycje 
drogowe za ponad 116 milionów zło-
tych. Tymczasem tylko w latach 2018 
– 2021 na drogi powiatowe przezna-
czono blisko 144 miliony złotych.

Odcinek przebudowanej drogi powiatowej 
Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk.

W latach 2018-2020 przebudowa-
no lub rozbudowano 68,9 kilometrów 
dróg powiatowych, ponosząc nakłady 
w wysokości 110,2 milionów złotych. Na 
2021 rok zaplanowano rozbudowę  ko-
lejnych odcinków dróg powiatowych 
o łącznej długości 21,5 kilometra i war-
tości ponad 32,2 miliona złotych. Łącz-
nie w latach 2018-2021 zbudowano 
ponad 88,6 kilometrów dróg za łączną 
kwotę blisko 144 miliony złotych, z cze-
go ponad 91 milionów złotych to środki 
pozyskane spoza budżetu.

Największe nakłady na inwestycje 
drogowe, czyli ponad 56 milionów zło-
tych zostały poniesione w 2019 roku, 
gdy ruszył Fundusz Dróg Samorzą-
dowych, nowy program państwowy, 
dofinansowujący inwestycje drogowe 
w gminach, miastach i powiatach. W 
pierwszym naborze Powiat Radomski 
zgłosił trzy zadania – przebudowy od-
cinków dróg w gminach Jedlińsk, Ja-
strzębia, Gózd i Skaryszew. Do wszyst-
kich tych zadań otrzymano dofinanso-
wanie w wysokości ponad 13,4 miliona 
złotych, czyli aż 80 procent. 

Jednocześnie od 2018 roku, z inicja-
tywy nowego starosty Waldemara 
Trelki, lokalne samorządy partycypują 

w kosztach przebudowy dróg powia-
towych na swoim terenie. Jeśli powiat 
wykłada na drogę 1 milion złotych, to 
dana gmina przekazuje 350 tysięcy 
złotych, czyli 35 procent wkładu wła-
snego powiatu. W ten sposób, dzia-
łając wspólnie, można przebudować 
więcej dłuższych odcinków dróg z ko-
rzyścią dla mieszkańców. 

Oprócz tego ponad 57,5 milionów 
złotych na inwestycje drogowe pocho-
dziło z innych źródeł, w tym z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (głównie w ramach tzw. projektu 
multimodalnego, rozpoczętego wraz 
z miastem Radom pod koniec po-
przedniej kadencji) oraz budżetu wo-
jewództwa mazowieckiego.

Odcinek drogi powiatowej Jedlinsk - Bartodzieje  -  Łukawa - Głowaczów
w okolicach miejscowości Brody.

Trwa przebudowa odcinka drogi powia-
towej w Pionkach wraz z budową mostu 
przy Stawie Górnym.

Wsparcie powiatowej edukacji
Rozwój szkolnictwa specjalnego, bu-
dowa obiektów sportowych i dydak-
tycznych, wzmocnienie placówek 
edukacyjnych, prowadzonych przez 
Powiat Radomski oraz elektroniczny 
system naboru i zarządzania oświa-
tą – to cele nowego Zarządu Powia-
tu na obecną kadencję. Wiele z nich 
jest już w realizacji, aby zneutralizo-
wać zbliżającą się falę niżu demo-
graficznego.

Analiza stanu powiatowej oświaty, 
wykonana na początku kadencji, po-
zwoliła nakreślić cztery główne kie-
runki rozwoju sieci szkół. Pierwszym 
z nich jest rozwój szkolnictwa spe-
cjalnego. Szkoła specjalna, działająca 
w Zespole Szkół imienia Jędrzeja Śnia-
deckiego w Pionkach, bez rozbudowy 
i modernizacji nie przyjmie już więk-
szej liczby uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. Nowy Zarząd 
Powiatu prowadzi działania, zmierza-
jące do jej wzmocnienia i rozszerzenia 
bazy lokalowej. Utworzono również 
drugą szkołę tego typu, czyli Specjal-
ny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Chwałowicach dla dzieci z niepełno-
sprawnością ruchową, intelektualną, 
autyzmem, czy zespołem Aspergera. 
Na prace budowlane powiat otrzymał 
dofinansowanie z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
2,5 miliona złotych. 

Liceum w Pionkach wzbogaci się o salę gimnastyczną z zapleczem.

Zarząd Powiatu opracował również 
koncepcję wzmocnienia Liceum Ogól-
nokształcącego imienia Marii Dąbrow-
skiej w Pionkach. W ciągu kilku najbliż-
szych lat liczba absolwentów szkół pod-
stawowych w Mieście i Gminie Pionki 
ma zmaleć aż trzykrotnie. Plany, które 
mają zniwelować skutki niżu demogra-
ficznego, a co za tym idzie uratować 
miejsca pracy dla nauczycieli i pracow-
ników obsługi, zakładają przeniesienie 
Zespołu Szkół imienia Jędrzeja Śnia-
deckiego do budynku Liceum. Przy tej 
szkole w najbliższym czasie powstanie 
nowa sala gimnastyczna z piętrowym 
łącznikiem, gdzie znajdą się dodatkowe 
pracownie. Ma tam również powstać 
wirtualna strzelnica. Wszystko pozwoli 

na stworzenie jeszcze lepszej, komplek-
sowej oferty dla młodzieży i atrakcyj-
nych kierunków nauczania.  

Trzecim kierunkiem jest zachowanie 
i rozwój placówek, które obecnie nie 
narzekają na brak uczniów. Wśród nich 
są chociażby Liceum Ogólnokształcą-
ce imienia Mikołaja Kopernika i Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych w Iłży oraz 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Pionkach. Czwartym 
elementem jest stworzenie kompu-
terowego Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Oświatą, który wspomoże 
planowanie rekrutacji i bieżące zarzą-
dzanie szkołami. Ma też być wprowa-
dzona elektroniczna rekrutacja do szkół 
średnich. 

Przy liceum w Iłży wyremontowano ostatnio kompleks boisk.

W Chwałowicach trwa kompleksowa modernizacja siedziby Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego.
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Ponad 80 milionów złotych
na inwestycje Powiatu Radomskiego w Pionkach

Podpisanie umowy na budowę najnowocześniejszej w regionie, zeroemisyjnej sali gimnastycznej przy Liceum Ogól-
nokształcącym imienia Marii Dąbrowskiej w Pionkach, wizyta na budowie pawilonu zabiegowego nowego szpitala 
oraz ocena stanu prac przy przebudowie ulic Spacerowej i Polnej w ciągu drogi powiatowej – to plan wizyty staro-
sty radomskiego Waldemara Trelki wraz Zarządem i Radnymi Powiatu, którym towarzyszył poseł Marek Suski, na 
najważniejszych inwestycjach powiatowych w Mieście Pionki. Ich wartość w tej kadencji przekroczy 80 milionów 
złotych.

Wizyta w Pionkach, na którą zostały 
zaproszone również media, rozpoczęła 
się od placu budowy nowego Szpitala 
Powiatowego. Zarząd Powiatu repre-
zentowali: wicestarosta Krzysztof Koze-
ra i członkowie: Ewa Tkaczyk, Roman 
Frąk i Zbigniew Dziubasik. 

Jak zauważył starosta Waldemar 
Trelka, inwestycje samorządu powia-
towego w Pionkach przekroczą w tej 
kadencji kwotę 80 milionów złotych. 
Jedną z nich jest budowa nowocze-
snego szpitala. - Szpital w Pionkach 
będzie tworzył kompleks, składają-
cy się z pięciu lub sześciu budynków 
i będzie miał skoncentrowaną, bogatą 

Prezentacja wizualizacji nowej sali
gimnastycznej przy liceum w Pionkach.

ofertę medyczną. Przez 20 ostatnich 
lat szpital był rozproszony po całym 
mieście, co generowało wiele kosztów 
i problemów. To kluczowa inwestycja 
powiatowa, bo zakładamy, że wybu-
dowanie i wyposażenie szpitala będzie 
kosztowało około 60 milionów złotych, 
ale ponad 30 milionów pozyskaliśmy 
już z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – mówił starosta Waldemar 
Trelka.

Bernarda Dudek, dyrektor szpitala 
w Pionkach, mówiła o znaczącej zmia-
nie warunków dla pacjentów i perso-
nelu, jaki przyniesie nowy obiekt.

- Oddanie do użytki pierwszego 

pawilonu nastąpi prawdopodobnie 
w połowie października. Gdy scen-
tralizujemy wszystkie usługi w jed-
nym miejscu, zmniejszą się koszty 
utrzymania placówki i zdecydowanie 
poprawimy komfort pracy całego ze-
społu szpitala i warunki hospitalizacji 
naszych pacjentów - mówiła dyrektor 
Bernarda Dudek.

Inwestycja nad Stawem Górnym
Kolejnym punktem wizyty była prze-
budowa ulic Polnej i Spacerowej. To 
inwestycja ważna nie tylko dla miesz-
kańców Pionek i okolic, ale również 
przyjezdnych, którzy będą mieli kom-

fortowy dojazd do Stawu Górnego. 
Prace, które już trwają obejmują bu-
dowę nowego mostu, budowę nowej 
podbudowy jezdni o szerokości 6 me-
trów, a także poboczy chodnika i ciągu 
pieszo-rowerowego, wykonanie zatoki 
postojowej, przebudowę istniejących 
zjazdów oraz odwodnienia wraz z bu-
dową odcinka kanalizacji deszczowej, 
a na zakończenie wykonanie oznako-
wania pionowego i poziomego. Termin 
realizacji inwestycji to 30 listopada 2021 
roku.

Słowa podziękowania dla starosty 
i Zarządu Powiatu oraz posła Marka 
Suskiego skierowali radny powiatowy 
Marek Janeczek, wcześniej wieloletni 
burmistrz Pionek oraz pionkowski rad-
ny Tomasz Łyżwa.

Zeroemisyjna sala i wirtualna strzel-
nica dla liceum
Najważniejszym punktem wizyty 
w Pionkach stało się podpisanie umo-
wy na budowę nowoczesnej sali gim-
nastycznej przy tamtejszym liceum. 
Starosta Waldemar Trelka i wicesta-
rosta Krzysztof Kozera podpisali ją 
z wykonawcą prac, wybranym w prze-
targu Korporacją Budowlaną Darco 
z Radomia, którą reprezentował prezes 
Dariusz Żak. Budowa obiektu ma kosz-
tować blisko 5 milionów złotych.

- To kolejna wspaniała decyzja orga-
nu prowadzącego. Nowa sala będzie 
mieścić boisko wielofunkcyjne do gier 
zespołowych, a infrastruktura około-
sportowa oraz nowe pracownie znajdą 
się w dwupiętrowym łączniku, który 

połączy ją z obecnym budynkiem szko-
ły. Będzie to bardzo nowoczesny obiekt 
z klimatyzacją i fotowoltaiką, przez co 
ma być on całkowicie zeroemisyjny 
- mówił z kolei Rafał Kącki, dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego imienia 
Marii Dąbrowskiej w Pionkach.

Budowa Sali ma rozpocząć się jeszcze 
w tym roku, a cała inwestycja powinna 
być gotowa przed wrześniem 2022 
roku. To niejedyna dobra wiadomość 
dla przyszłych uczniów pionkowskiego 
liceum. Powiat Radomski ma otrzymać 
blisko 150 tysięcy złotych dofinansowa-
nia z Ministerstwa Obrony Narodowej 
do budowy wirtualnej strzelnicy (ca-
łość ma kosztować około 250 tysięcy 
złotych). Adaptacja pomieszczeń szkoły 
ma rozpocząć się w wakacje.

Władze powiatu w miejscu przebudowy drogi powiatowej, czyli 
ulic Spacerowej i Polnej przy Stawie Górnym w Pionkach.

Radni powiatowi z Pionek: Marzena Murawska i Zbigniew Dziuba-
sik, członek Zarządu Powiatu w towarzystwie licealistek.

Spotkanie z dziennikarzami na placu budowy nowego szpitala 
w Pionkach.

Wnętrze nowego pawilonu zabiegowego oglądał m.in. poseł
Marek Suski.
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Przybywa inwestycji
na drogach powiatu

Jeszcze w tym roku ma powstać 
nowy odcinek drogi powiatowej 
Kiedrzyn – Radom w gminie Gózd. 
Chodzi o 2,5-kilometrową drogę od 
lotniska w kierunku krajowej "dwu-
nastki". Ruszą również długo ocze-
kiwane przez mieszkańców prace 
przy przebudowie kolejnego odcin-
ka drogi powiatowej Antoniówka – 
Groszowice – Piotrowice w gminie 
Jedlnia - Letnisko. 

W połowie czerwca w Starostwie 
Powiatowym w Radomiu podpisano 
umowę z wykonawcą przebudowy 
drogi powiatowej Kiedrzyn – Radom. 

Remonty dróg powiatowych

W tym roku prace będą prowadzone na terenie pięciu gmin. Na ich re-
alizację w budżecie powiatu zarezerwowano 5 milionów złotych. Prace 
remontowe zostaną wykonane w: 

- gminie Skaryszew – odcinek drogi Makowiec – Rawica o długości 
2740 metrów (od skrzyżowania z drogą powiatową we wsi Kazimie-
rówka do skrzyżowania z drogą gminną we wsi Kłonowiec Koracz),

- gminie Kowala - odcinek drogi Młodocin – Kowala o długości 991 me-
trów (od przejazdu kolejowego w Rożkach do Kowali),

- gminie Iłża – odcinek drogi Iłża- Antoniów o długości 680 metrów, 

- gminie Przytyk – odcinek drogi Wir – Goszczewice – Przytyk o długo-
ści 1950 metrów (od miejscowości Wrzos w kierunku Przytyka),

- gminie Gózd – odcinek drogi Klwatka – Bogusławice – Skaryszew – na 
długości 850 metrów.

Na wskazanych odcinkach zostaną wykonane nowe nawierzchnie bi-
tumiczne, a pobocza dróg będą wzmacniane kruszywem. Istniejące 
rowy przydrożne zostaną odmulone, a przepusty udrożnione lub wy-
remontowane.

Ich wartość po przetargu wynosi oko-
ło 2,55 miliona złotych. Wykonawcą 
zadania jest firma Roadstar ze Stara-
chowic. Zakres prac obejmuje między 
innymi sfrezowanie nawierzchni, bu-
dowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z 
chodnikiem. Prace mają zakończyć się 
do 18 października.

- Nowa ścieżka rowerowa będzie łą-
czyć się z podobnym traktem wzdłuż 
przyszłego lotniska, którą na zlecenie 
powiatu wykonuje obecnie miasto Ra-
dom. Z kolei gmina Gózd ma wykonać 
oświetlenie nowej drogi za około 500 
tysięcy złotych, za co dziękuję panu 
wójtowi Pawłowi Dziewitowi i prze-

wodniczącemu Rady Gminy Marcino-
wi Linowskiemu. Zgodna współpraca 
samorządów sprawia, że możemy wy-
konać o wiele więcej zadań z korzyścią 
dla mieszkańców – mówił Waldemar 
Trelka, starosta radomski. 

W przypadku drogi w gminie Jedlnia 
– Letnisko będzie to już IV etap tej in-
westycji. W jego ramach zostanie prze-
budowany odcinek o długości 1 060 
metrów. Ma on zakończyć przebudo-
wę całego ciągu drogowego o łącznej 
długości ponad 4,1 kilometra. Wartość 
tego zadania po przetargu to ponad 
1,275 miliona złotych. Wykonawcą ro-
bót, z którym podpisano umowę jest 
firma Budromost - Starachowice, re-

prezentowana przez pana prezesa Ry-
szarda Wojtona oraz pana wiceprezesa 
Grzegorza Adamusa.

W podpisaniu umowy uczestniczył 
Piotr Leśnowolski, wójt gminy Jedlnia - 
Letnisko. - Dziękuję panu wójtowi oraz 
państwu radnym gminy Jedlnia - Let-
nisko za udzielenie pomocy finanso-
wej do budowy tej drogi w wysokości 
ponad 446 tysięcy złotych – powiedział 
Waldemar Trelka, starosta radom-
ski, dodając, że o przebudowę dróg 
w gminach Gózd i Jedlnia – Letnisko, 
zabiegali również radni powiatu, repre-
zentujący ten okręg, czyli Ewa Tkaczyk, 
członek Zarządu Powiatu, Irena Dygas 
oraz Paweł Górak.

W ramach zadania planuje się roze-
branie istniejącej nawierzchni i wyko-
nanie z niej podbudowy, wykonanie 
nowej konstrukcji jezdni, przebudo-
wę istniejących zjazdów, wykonanie 
poboczy umocnionych kruszywem, 
przebudowę odwodnienia oraz wyko-
nanie oznakowania. Planowany termin 
zakończenia prac - do 25 października 
2021 roku.

Dzięki współpracy władz powiatu oraz gminy Gózd jeszcze w tym roku powstanie odcinek drogi powiatowej Kiedrzyn – Radom
wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem.

W gminie Jedlnia - Letnisko zostanie przebudowany ostatni odcinek drogi Antoniówka – Groszowice – Piotrowice. 
W budowie będzie partycypować również gmina.
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Sztuczna inteligencja
made by Iłża

Maksymilian Paczyński, uczeń z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Mikoła-
ja Kopernika  w Iłży znalazł się w finale 
Programu Intel AI for Youth. Stworzył 
sztuczną inteligencję, która może ura-
tować życie uczestników ruchu drogo-
wego. "Zmęczenie plagą dzisiejszego 
świata - detekcja oraz analiza użyt-
kownika" - tak brzmi pełna nazwa na-
grodzonego projektu licealisty.

Ten rok był wyjątkowy, ze względu 
na pandemię, większość nauki odby-
wała się zdalnie. Czy dla Ciebie to było 
trudniejsze?

Maksymilian Paczyński: Nie, nie było 
trudniej. Najważniejsze to właściwa or-
ganizacja czasu pracy.

Rodzice nie narzekali, że godzinami 
siedzisz przed komputerem?

Na początku tak, ale wytłumaczyłem 
im, że to nie są jakieś gry, rozrywka, ale 
nauka i praca. 

Spodziewałeś się takiego sukcesu?
Wierzyłem w siebie. Jeśli nie ma się tej 

wiary, to polegnie się już na samym po-
czątku projektu. Byłem przekonany, że 
problem społeczny, którym się zajmuje 
- wypadki drogowe, do jakich dochodzi, 
gdy zmęczony kierowca zaśnie w trak-
cie jazdy - jest ważny i wymaga rozwią-
zania. Z danych wynika, że taki powód 
wypadków jest częsty, np. w USA co 
trzeci wypadek jest właśnie wynikiem 
tego, że kierowcy zasypiają prowadząc 
auta. Wypadki, bywa, że kończą się tra-
gicznie - uszkodzeniami ciała, śmiercią 
kierowców i innych uczestników ruchu 
drogowego. Stąd mój projekt to detek-
tor zmęczenia, który dzięki analizie da-
nych ma na celu rozpoznanie tego, czy 
użytkownik zasnął. 

Sztuczna inteligencja - z jednej stro-
ny brzmi fascynująco, z drugiej od razu 
pojawiają się jakieś złowrogie obrazy 
z filmów s-f, gdy komputery przejmu-
ją władzę nad światem. Spróbujesz 
jakoś prosto wytłumaczyć co to jest?

Sztuczna inteligencja (artificial intelli-
gence, AI) to systemy lub maszyny, któ-
re naśladują ludzką inteligencję w celu 
wykonywania zadań i mogą sukcesyw-
nie usprawniać swoje działanie w opar-
ciu o zbierane informacje. AI przyjmuje 
różne formy i w zasadzie każdy z nas ma 
w taki czy inny sposób do czynienia 
z nią. Jest w telefonie komórkowym, 
gdzie jest w aparacie np. funkcja rozpo-
znawania twarzy, czy tłumacz google 
działa w oparciu o nią. W moim pro-
jekcie sztuczna inteligencja analizowa-

ła bazy danych, kilkudziesięciu tysięcy 
zdjęć, by nauczyć się jak rozpoznawać, 
kiedy kierowca jest zmęczony. Za ozna-
kę zmęczenia uznałem przymykanie 
powieki przez 6 sekund, czyli zapadanie 
w mikrosen. Wtedy włącza się alarm. 

Informatyka to twoja pasja?
W zasadzie zajmuję się nią dopiero 

od roku. Zobaczyłem filmik o językach 
programowania i zafascynowało mnie 
to. Wcześniej interesował mnie tenis, 
lotnictwo... .Teraz swoją przyszłość widzę 
w takich dziedzinach jak automatyka, 
robotyka. 

Rozpoczęły się wakacje. Jak zamie-
rzasz je spędzić?

Trochę odpocznę po roku szkolnym, 
ale przede wszystkim chciałbym dalej 
rozwijać swój projekt. Chciałbym stwo-
rzyć grupę, bo tak pracuje się szybciej, 
wydajniej niż samemu.   

Skąd zainteresowanie konkursem? 
Przecież to dla nauczyciela dodatko-
wa, nadprogramowa praca?

Robert Celuch, nauczyciel infor-
matyki, opiekun ucznia w projekcie 
Programu Intel AI for Youth: Zawsze 
staramy się robić wszystko co tylko moż-
liwe, aby pogłębiać wiedzę uczniów, po-
magać rozwijać ich pasje. Od tego jest 
nasza szkoła Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Iłży i jego na-
uczyciele.

A ten konkretnie program?
Od 2019 r., we współpracy z rządami 

państw na całym świecie, firma Intel 
wdraża szkolenia ze sztucznej inteligen-
cji (AI) - AI Intel AI for Youth, przygoto-
wujący młodzież na nadejście zmian 
związanych z tą technologią. To okazja 
dla młodych ludzi na uzyskanie kom-
pleksowej wiedzy i praktyki z zakresu 
sztucznej inteligencji, by w przyszłości 

sprostać wyzwaniom rynku pracy i no-
woczesnej gospodarki. W pierwszej fazie 
programu, w szkoleniu trenerów brali 
udział nauczyciele. Ukończyłem takie 
szkolenie. Potem nauczyciele zachę-
cali uczniów do udziału. Byliśmy jedną 
z dwudziestu szkół w Polsce, biorących 
udział w projekcie "Intel AI4Youth". 
W październiku 2020 r. do kursu, doty-
czącego sztucznej inteligencji, w na-
szej szkole zgłosiło się 18 uczniów z klas 
pierwszych i drugich. Intensywny kurs, 
realizowany w warunkach pracy zdalnej, 
zakończył się w marcu 2021. Współorga-
nizatorami tej edycji programu Intel AI 
for Youth są Poznańskie Centrum Super-
komputerowo-Sieciowe oraz Fundacja 
Orange, partnerami zaangażowanymi 
w szkolenie: Ogólnopolska Sieć Eduka-
cyjna, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, Sieć Edukatorów Kon-
sorcjum PIONIER Research & Classroom. 
Uczestnicy programu mogli również na-
bytą na szkoleniach wiedzę wykorzystać 
w praktyce realizując stworzone prototy-
py w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.

Jest Pan dumny z Maksymiliana?
Oczywiście. To był wymagający pro-

jekt. Z czasem, uczestnicy dostawali 
wsparcie mentora Intel i z nim mogli 
omawiać swoje problemy przy budowa-
niu sztucznej inteligencji. Mentor nie da-
wał jednak gotowych rozwiązań, ale po-
kazywał, jak gdzie indziej, w podobnych 
przypadkach, rozwiązano zagadnienie. 
Maksymilianowi np. podesłał kilkadzie-
siąt stron dokumentacji po angielsku. 
Ostatecznie, w trakcie tej edycji progra-
mu powstało 26 prototypów, z których 
organizatorzy nagrodzili 5 najbardziej 
wyróżniających się, w tym Maksymiliana. 

Sukces Maksymiliana pokazuje chy-
ba też, że szkoły z małych miejsco-
wości, uczniowie z tych placówek nie 
powinni mieć żadnych kompleksów 
wobec swoich kolegów z większych 
ośrodków?

Właśnie tak! Liczy się pasja, zaangażo-
wanie. Oczywiście także wyposażenie, 
jeśli chodzi o pracownie komputero-
we. Kiedyś, gdy ja kończyłem to samo 
liceum, to o komputerach mogliśmy 
sobie tylko poczytać. Teraz nie mamy 
żadnych powodów do kompleksów. 

Robert Celuch i Maksymilian Paczyński

- Gościliśmy dzisiaj w naszych 
progach wielu pasjonatów poety, 
mieszkańców Iłży oraz okolicznych 
miejscowości. Pierwszym punktem 
programu był spacer do Malinowe-
go Chruśniaka, gdzie wśród zieleni 
członkowie Dyskusyjnego Klubu 
Książki, radni oraz przybyli goście 
odczytali wiersze poety – powiedziała 
dyrektor biblioteki Katarzyna Pomor-
ska. 

Następnie urodziny przeniosły się 
do Biblioteki, gdzie w 7 językach 
odczytano wiersz pt.: „Dziewczyna”, 
a aktorzy z Teatru Resursa Obywa-
telska z Radomia recytowali kolejne 
utwory w ramach akcji „Cały Powiat 
czyta Leśmiana”. 

Głównym prelegentem spotkania 
był leśmianolog Piotr Łopuszański, 
autor wielu książek o Bolesławie 
Leśmianie. Najnowsza jego pozycja 
o iłżeckim poecie wydana przez Wy-
dawnictwo „Iskry”, to „Bywalec zie-
leni” - niezwykła biografia, w której 
autor przybliżył postać poety i jego 
związki z Iłżą. Bardzo ciekawie przed-
stawił proces poszukiwania doku-
mentów oraz materiałów, z których 
korzystał pracując nad najnowszą 
książką. 

W rozmowie z prof. Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego 
w Radomiu dr hab. Anną Spólną, 
Ryszard Górniak podzielił się pasją 
zbierania unikatowych książek i wy-
dań antykwarycznych. Można było 
także obejrzeć film o poecie. Roczni-
cowe obchody występem wokalnym 
uświetnili uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Jedlance Starej.

- Cieszę się, że tak wiele wspania-
łych osób znalazło czas i uczestniczy-
ło w tym pięknym i ważnym dla nas 
dniu. Dziękuję także za wyjątkową 
wystawę prac rękodzielniczych, którą 
można oglądać na ścianach Czytelni 
Biblioteki – dodała dyrektor placówki.

Spotkanie
z Leśmianem

Jedyna i niepowtarzalna w Polsce 
Biblioteczka Pana Leśmiana w Iłży 
obchodziła swoje drugie urodziny, 
na które zaproszony został Ryszard 
Górniak darczyńca oraz sponsor, 
dzięki któremu powstało tak wy-
jątkowe miejsce. Gospodarzem 
wydarzenia była Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Iłży, a w or-
ganizację wydarzenia zaangażował 
się Powiatowy Instytut Kultury.   

Wiersz „Dziewczyna” czytali wicestarosta radomski Krzysztof Kozera i burmistrz Przemy-
sław Burek.

Uczestnicy wydarzenia spotkali się w Malinowym Chruśniaku.

Gościem spotkania był leśmianolog Piotr Łopuszański, z którym rozmawiała
dr Anna Spólna.
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Coraz bezpieczniej
w Powiecie Radomskim 
Jak co roku Powiat Radomski reali-
zuje wiele zadań w ramach Powia-
towego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bez-
pieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego ,,Bezpieczny Powiat 
Radomski”. W czerwcu odbyło się 
wręczenie nagród w dwóch kon-
kursach ,,Bezpieczny senior” oraz 
,,Odblaski na topie.”

Pierwszy z nich skierowany był do 
uczniów szkół średnich. Zadanie pole-
gało na przygotowaniu projektu plaka-
tu ostrzegającego osoby starsze przed 
różnego rodzaju wyłudzeniami.  

Jego zwycięzcą został Konrad Szew-
czyk, uczeń CKZiU w Pionkach. Projekt 
przygotowany przez Konrada zostanie 
wydrukowany i rozpowszechniony w 
miejscach publicznych. 

Wyróżnienia w tym konkursie zdoby-
ły uczennice tej samej szkoły Wiktoria 
Gniwek i Weronika Duszka. Nagrodą 
dodatkową została doceniona praca 
Anity Młynarczak z MOW w Wierzbicy. 

Pomysł na hasło
„By bezpiecznie dojść do celu noś 

odblaski przyjacielu”, to zwycięskie ha-
sło drugiego konkursu realizowanego 
przez powiat ,,Odblaski na topie”. Jego 
autorem jest Szczepan Staniewski 
uczeń PSP w Makowie. 

W konkursie drugie miejsce zdobył 
Jan Siwiec z PSP w Błazinach Dolnych, 
a trzecie Bartłomiej Targowski z PSP w 
Mazowszanach. Wyróżnienie otrzymał 
Szymon Stopka uczeń  PSP w Młodoci-
nie Mniejszym. 

Adresatami tego konkursu byli 
uczniowie szkół podstawowych z te-
renu Powiatu Radomskiego. Ich zada-
niem było przygotowanie pracy pla-
stycznej zawierającej hasło promujące 
noszenie odblasków.

Zwycięskie hasło „By bezpiecznie 
dojść do celu noś odblaski przyjacie-
lu” zostanie umieszczone na gadże-
tach odblaskowych, które otrzymają 
mieszkańcy Powiatu Radomskiego w 
ramach realizacji Programu ,,Bezpiecz-
ny Powiat Radomski”:

Laureaci konkursów otrzymali cenne 
nagrody: keyboard, gitary klasyczne, 
kulę dyskotekową, smartwatch, dru-
karki do zdjęć z urządzeń mobilnych.

Laureaci konkursu „Bezpieczny senior” w towarzystwie opiekunów i organizatorów.

 Jan Siwiec z PSP w Błazinach Dolnych w nagrodę za zajęcie
II miejsca otrzymał gitarę.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu „Odblaski na topie”.
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Konsumencie
nie daj się oszukać!

Schemat tego oszustwa jest dość pro-
sty. Oszuści dzwonią do nas, przedsta-
wiając się jako pracownicy banku i pod 
pretekstem podejrzanych operacji na 
kartach płatniczych lub próby zmiany 
danych, chcą zweryfikować ich praw-
dziwość. 

W ten sposób chcą wyłudzić takie infor-
macje jak PESEL, czy panieńskie nazwisko 
matki, czyli dane, które często wykorzysty-
wane są do zabezpieczania konta banko-
wego. Podanie ich może kosztować nas 
utratą pieniędzy zgromadzonych na ra-
chunku bankowym.

Pamiętajmy !!! 
Policjanci czy pracownicy banków 
nigdy nie kontaktują się z nami te-
lefonicznie i nie żądają pieniędzy ani 
poufnych danych.

Innego rodzaju oszustwo polega na 
wysyłaniu wiadomości sms na nasze tele-
fony z aktywnym linkiem internetowym. 
W zależności od pomysłowości oszustów 
treść wiadomości jest różnego rodzaju np. 
„ posiadasz niezapłacony mandat karny!”, 
„Twoja przesyłka wymaga dopłaty”, „Two-
ja paczka została zatrzymana przez służby 
celne” czy jak w ostatnim czasie fałszywe 
wiadomości sms z informacją o „planowa-
nym wyłączeniu prądu w związku z nie-
uregulowanymi płatnościami”. 

W przypadku tej metody prośba o do-
płatę jest zawsze niska, a kliknięcie w za-
warty w wiadomości link spowoduje zain-
stalowanie złośliwego oprogramowania 

na urządzeniu, które może prowadzić 
do kradzieży naszych danych i naszych 
oszczędności.

W podobny sposób oszuści działają na 
popularnym w Internecie portalu sprze-
dażowym, tylko z tą różnicą, że przedsta-
wią się za osobę zainteresowaną kupnem 
jakieś rzeczy, którą akurat oferujemy do 
sprzedaży. W ramach konwersacji i uzgod-
nienia dostawy towaru oszuści wysyłają 
nam link potwierdzający płatność.

Wiele osób właśnie w ten sposób dało 
się oszukać i straciło swoje oszczędności. 

Pamiętajmy !!! 
Nigdy nie klikajmy w linki interneto-
we, szczególnie wysłane przez osoby 
których nie znamy!!! Przede wszyst-
kim po otrzymaniu tego typu wiado-
mości powinniśmy zweryfikować czy 
taka sytuacja faktycznie ma miejsce.

Mniej dotkliwi są nierzetelni sprzedaw-
cy, którzy nierzadko są również oszustami. 
Oferują na swoich stronach internetowych 
towary, których po zakupie i opłaceniu 
możemy w ogóle nie otrzymać. Zwyczaj 

sprzedawcy ci wyróżniają się tym, że na 
swoich stronach oferują towary w promo-
cyjnych cenach, które są dla nas kuszące. 
Po jakimś czasie strony znikają, a my zo-
stajemy bez zakupionego towaru i bez 
pieniędzy. 

Pamiętajmy!!!
Przed zakupem towaru w Internecie 
zawsze zweryfikujmy sprzedawcę, 
poprzez sprawdzenie jego danych 
osobowych, adresowych oraz poprzez 
opinie innych klientów. 

Metod oszustw jest co niemiara, a roz-
wijająca się technologia daje wiele możli-
wości kreowania rzeczywistości i stwarza 
dla oszustów – cyberprzestępców cały 
szereg sposobów na kradzież naszych 
danych osobowych czy wręcz wszystkich 
oszczędności naszego życia. To tylko od 
nas zależy czy damy się na nie nabrać czy 
tylko utrzemy nos oszustowi.

W przypadku kradzieży pieniędzy 
z naszego konta należy jak najszybciej 
powiadomić bank, w którym posiadamy 
rachunek oraz sprawę zgłosić na Policję. 

Sylwia Potera
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w Radomiu



REL ACJE REL ACJE

1716

Najlepsi sportowcy i trenerzy
Powiatu Radomskiego nagrodzeni
Już po raz dwunasty sportowcy, 
trenerzy otrzymali nagrody i wy-
różnienia Starosty Radomskiego 
podczas Gali Mistrzów Sportu Po-
wiatu Radomskiego. Gościem spe-
cjalnym był Jan Tomaszewski, le-
gendarny bramkarz reprezentacji 
Polski. Całość zakończył występ 
Szymona Wydry.

Nagrodzeni zostali nominowani 
sportowcy z 13 gmin, wchodzących w 
skład powiatu, a także zawodnicy wy-
różnieni w całym powiecie w dwóch 
kategoriach wiekowych oraz trenerzy 
i wychowawcy młodzieży.

Honory gospodarza XII Gali Mi-
strzów Sportu Powiatu Radomskie-
go pełnił starosta radomski Walde-
mar Trelka, mistrz Polski w zapasach 
w stylu klasycznym.

- Mija już 12 lat odkąd nagradzamy 
najlepszych sportowców oraz trene-
rów ze wszystkich 13 gmin, tworzą-
cych Powiat Radomski. Wraz z Po-
wiatową Radą Sportu chcemy dziś 
podziękować im za ostatni rok oraz 
pogratulować sukcesów na różnych 
polach aktywności – mówił Walde-
mar Trelka. - W naszym powiecie 
najpopularniejszymi dyscyplinami są 
karate i zapasy, choć nie brakuje też 
przedstawicieli gier zespołowych, 
czyli piłki nożnej, siatkówki albo piłki 
ręcznej. Reprezentanci naszego po-
wiatu odnoszą sukcesy nie tylko na 
poziomie województwa, ale także 
na szczeblu centralnym oraz na are-
nach międzynarodowych. Serdecznie 

dziękuję wszystkim sportowcom, tym 
młodszym i trochę starszym oraz ich 
trenerom i rodzicom, za godne repre-
zentowanie Powiatu Radomskiego – 
dodał starosta.

Najmłodsi sportowcy
Najpierw wręczono nagrody w ka-
tegorii młodszej „Urodzeni w 2006 r. 
i młodsi”. Starosta Waldemar Trelka, 
przewodniczący Powiatowej Rady 
Sportu Ryszard Kosiec oraz Jan To-
maszewski nagrodzili troje najlepiej 
zapowiadających się najmłodszych 
sportowców w powiecie.

Trzecie miejsce zajęła Lena Orze-
chowska z gminy Kowala, reprezen-
tująca Gimnastyczny Klub Sportowy 

Quick Flik. Drugie miejsce zajęła Alicja 
Wiszniowska z miasta Pionki, wicemi-
strzyni Polski kickboxingu w walkach 
pointfighting kadetek starszych – 55 
kg,  powołana do Kadry Narodowej 
Kadetów PZKB w formule pointfigh-
ting.

Pierwsze miejsce zajął Jakub Lisek 
z gminy Wierzbica, zapaśnik Młodzie-
żowego Ludowego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Orlik Wierzbica, 
zdobywca m.in. I miejsc podczas Mi-
strzostw Polski Młodzików Styl Kla-
syczny – Kostrzyn/Nad Odrą oraz 
Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifika-
cyjnego Młodzików – Olsztyn.

Pokaz sztuk walki
Po ceremonii dekoracji najmłod-

szych sportowców powiatu przyszedł 
czas na imponujący pokaz umiejęt-
ności zawodników Klubu Tang Soo 
Do Pionki, podopiecznych założyciela 
klubu i głównego trenera Dariusza 
Sułka. Wśród nich znaleźli się medali-
ści mistrzostw Polski, Europy i Świata 
w tej dyscyplinie sportu. Dynamiczne 
układy sztuk walki, wśród których nie 
zabrakło widowiskowego łamania 
desek, był gorąco oklaskiwany przez 
publiczność.

Sportowe nadzieje powiatu
Później starosta Waldemar Trelka 
wraz z wicestarostą Krzysztofem Ko-
zerą i Janem Tomaszewskim nagro-
dzili sportowców starszych, czyli uro-
dzonych w 2005 roku i starszych.

Trzecie miejsce zajęła Julia Stań-
czyk z gminy Jedlińsk, finalistka   Mi-
strzostw Polski Młodzików  w lekkiej 
atletyce (rzut oszczepem), III miejsce 
w Mistrzostwach Mazowsza Mło-
dzików w lekkiej atletyce, powoła-

na do kadry młodzików Mazowsza 
w lekkiej atletyce. Drugie miejsce 
przypadło Zuzannie Maj z miasta 
Pionki, mistrzyni Polski kickboxingu 
w walkach pointfighting juniorek + 70 
kg, powołanej do Kadry Narodowej Ju-
niorów PZKB w formule pointfighting.

Pierwsze miejsce zajął Marcel Ra-
falski z gminy Wierzbica, zapaśnik 
Młodzieżowego Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Orlik Wierz-
bica, członek Kadry Narodowej Kade-
tów, zdobywca wielu czołowych lokat 
w ogólnopolskich zawodach zapaśni-
czych.

Jan Tomaszewski bez tajemnic
Do tradycyjnej już „Kawiarenki pod 
gwiazdami’ Marcin Genca, rzecznik 
Starosty Radomskiego i jednocześnie 
dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
Powiatu, zaprosił gościa specjalnego 
Gali, bramkarza Jana Tomaszewskie-
go. Były pytania o dawną i obecną re-
prezentację Polski, tajniki futbolowego 
fachu oraz wspomnienia z niezapo-
mnianych triumfów polskie reprezen-

Okazały tort z herbem Powiatu Radomskiego kroił legendarny bramkarz Jan Tomaszew-
ski w towarzystwie młodych sportowców: Leny Orzechowskiej i Jakuba Liska.
Obok starosta  Waldemar Trelka i wiceprzewodniczący Zdzisław Mroczkowski.

podpis foto

tacji w latach siedemdziesiątych XX 
wieku.

 - Nie byłoby Jana Tomaszewskiego 
bez trenera Kazimierza Górskiego – 
przyznał znakomity bramkarz polskiej 
reprezentacji. - Był dla nas trochę jak 
ojciec, a trochę jak starszy kolega. Po-
wtarzał, że nie jesteśmy zakonnikami 
i dla nas, młodych ludzi, są kobiety, 
wino i śpiew, ale trzeba wiedzieć kiedy, 
gdzie, z kim i ile. Wiedzieliśmy więc, 
że nie możemy przekraczać pewnych 
granic. Wyniosłem od niego karność 
i samokontrolę. Ukształtował mnie 
jako sportowca i człowieka.

Człowiek, który zatrzymał wszystkich.
Po wspomnieniach przyszedł czas 
na rzuty karne. Nasz gość specjalny 
założył rękawice i stanął na bramce. 
W rolę Roberta Lewandowskiego 
wcielił się jako pierwszy starosta 
Waldemar Trelka, a po nim jeszcze 
przewodniczący Krzysztof Muraw-
ski i wiceprzewodniczący Zdzisław 
Mroczkowski i radny Marek Jane-
czek. Swoich sił spróbowali rów-

Najlepsi sportowcy w kategorii starszej. Wyróżnieni to: 1. Marcel Rafalski z Wierzbicy, 2. Zuzanna Maj z Pionek, 3. Julia Stańczyk  z Jedlińska.

Legendarny bramkarz Jan Tomaszewski skierował do młodych 
sportowców wiele ciepłych i motywujących słów. Obok Ryszard 
Kosiec, przewodniczący  Powiatowej Rady Sportu. Najlepsi sportowcy w kategorii młodszej. Wyróżnieni to: 1. Jakub Lisek z Wierzbicy, 2. Alicja Wiszniowska z Pionek, 3. Lena Orzechowska z Kowali. 

W kategorii młodszej pierwsze miejsce zajął Jakub Lisek, zapa-
śnik MLUKS Orlik Wierzbica, drugie miejsce Alicja Wiszniowska, 
wicemistrzyni Polski w Kickboxingu, a trzecie Lena Orzechowska 
z GKS Quick Flik. 
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Rozwiązanie Quizu z nr (16) 1/2021
Naszego Powiatu Radomskiego
Rozwiązanie quizu z kwartalnika Nasz Powiat Radomski nr  (16) 1/2021. 
Spośród 37 nadesłanych odpowiedzi ,  29 było prawidłow ych,  spo-
śród których komisja wylosowała 5. Nagrody wysłano do Marty Lipiec, 
Bogumiły Zwolskiej, Barbary Pawłowskiej, Jadwigi Kazimierczak 
i Tadeusza Kowalczyka. 

Prezentujemy prawidłowe rozwiązanie:

Życzymy powodzenia w kolejnym Quizie!

Quizy
Naszego Powiatu
Radomskiego

Znajdź różnicę...
iloma szczegółami różnią się obrazki?

Rozwiązanie Quizu z zaznaczonymi różnicami oraz imieniem, nazwiskiem i adresem uczestnika Quizu prosimy przesyłać 
do 31 sierpnia 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 uczestników w zakresie niezbędnym do jej realizacji.

Odpowiedź:
...................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika Quizu:
...................................................................................................................
Adres uczestnika Quizu
...................................................................................................................

nież muzycy, czyli Szymon Wydra 
i Zbyszek Suski. Żadna z piłek nie 
wpadła do siatki.

- Nie ma dobrze obronionych kar-
nych, są tylko źle wykonane – tak 
podsumował serię rzutów karnych 
najlepszy polski bramkarz.

Najlepsi trenerzy
Władze Powiatu Radomskiego doce-
niły też pracę i zaangażowanie w pro-
wadzenie drużyn i zawodników wielu 
trenerów i wychowawców młodzieży.

Miasto Pionki reprezentował Rafał 
Grzybowski, nauczyciel wychowania 
fizycznego, trener drużyny piłki noż-
nej Proch Pionki U-15 z którą awan-
sował do Ligi Wojewódzkiej. Z terenu 
Miasta i Gminy Iłża nagrodę otrzymał 
Dominik Rokita, trener piłki nożnej 
z licencją trenerską UEFA A, nauczy-
ciel wychowania fizycznego w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Mi-
kołaja Kopernika w Iłży, założyciel 
i trener Iłżeckiej Akademii Piłki Noż-
nej Beniaminek Iłża. Gminę Skary-
szew reprezentował Hubert Jastrzęb-
ski, trener, wychowawca grup mło-
dzieżowych oraz wieloletni działacz 
Hubertusa Chomentów.

Nagrodzonym trenerem z gminy 

Gózd został Jacek Płaza, nauczyciel 
wychowania fizycznego, prowadzi 
Uczniowski Klub Sportowy UKS Ma-
łęczyn, ukończył kursy trenerskie 
UEFA C i piłki siatkowej PZPS, prowa-
dzi drużynę Promotor Gózd, grającą 
w IV lidze piłki siatkowej. Wyróżnio-
nym trenerem z gminy Jastrzębia 
został Marek Kliszewski, nauczyciel 
wychowania fizycznego w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębi, 
a z gminy Jedlnia – Letnisko - Beata 
Mazurkiewicz, nauczyciel wychowania 
fizycznego w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Myśliszewicach, animator 
sportu gminnego, instruktorka lekkiej 
atletyki.

Statuetkę otrzymał również Bogdan 
Religa z gminy Jedlińsk, trener Klub  
ULKS Viktoria Jedlińsk, działającego 
przy Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Jedlińsku, prowadzi zajęcia 
z tenisa stołowego dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. Najlepszym trenerem 
z gminy Kowala został Tomasz Świtka, 
wiceprezes LUKS Kowala, sekcji tenisa 
stołowego. W gminie Pionki nagrodę 
otrzymał Sebastian Sałek, wieloletni 
trener piłki nożnej grup młodzieżo-
wych oraz podstawowy zawodnik 
Królewskich Jedlnia, a w gminie Przy-

tyk - Michał Soliński, szkoleniowiec 
oraz podstawowy zawodnik młodszej 
grupy Sokoła Przytyk.

W gminie Wierzbica doceniono 
Mirosława Piskorza, trenera zapasów 
w  M ł o d z i e ż o w y m  L u d o w y m 
Uczniowskim Klubie Sportowym Or-
lik Wierzbica, a w gminie Wolanów 
– Karola Kwietnia, nauczyciela dyplo-
mowanego wychowania fizycznego 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach.

Gorący występ Szymona Wydry 
i słodki poczęstunek

Na zakończenie XII Gali Mistrzów 
Sportu Powiatu Radomskiego wy-
stąpił znany fan sportu, a przede 
wszystkim piłki nożnej, a przy tym 
wokalista, gitarzysta, kompozytor 
i autor tekstów, założyciel i lider ze-
społu Carpe Diem – czyli Szymon 
Wydra. Wraz z towarzyszącym mu 
gitarzystą Zbyszkiem Suskim zabrali 
wszystkich w muzyczną podróż z roz-
maitymi akcentami i motywami nie 
tylko sportowymi.

Po występie muzycznej gwiazdy, 
najlepsi zawodnicy mogli wspólnie 
pokroić wielki tort, a na wszystkich 
czekał słodki poczęstunek. 

Muzyczną gwiazdą Gali Mistrzów Sportu był wokalista, gitarzy-
sta, kompozytor i autor tekstów, założyciel i lider zespołu Carpe 
Diem, czyli Szymon Wydra, któremu towarzyszył Zbyszek Suski.

Publiczność mogła również podziwiać imponujący pokaz umie-
jętności zawodników Klubu Tang Soo Do Pionki. Nie zabrakło 
widowiskowych wyskoków i ciosów, które łamały deski.

Władze samorządu powiatowego wyróżniły również trenerów i opiekunów sportowych z gmin tworzących Powiat Radomski. 



GALERIA

W sobotę, 29 maja, odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chwałowicach. Była to 
pierwsza imprezowa plenerowa w placówce, której historia rozpoczęła 
się 1 września 2020 roku.

Tytuł Honorowego Obywatela Iłży otrzymał zasłużony poeta Ziemi 
Iłżeckiej Jan Czarnecki z Chwałowic, wieloletni nauczyciel, radiesteta, 
przyjaciel iłżeckiego środowiska bibliotekarskiego. Gratulujemy!

W etapie regionalnym tegorocznej edycji konkursu Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne zwyciężył:  Mariusz Sałek z Rzeczniowa, wyróżnie-
nia otrzymali: Łukasz Jankowski z Dęby w gminie Przytyk oraz Roman 
Pawlak z Odechowa w gminie Skaryszew.

Pani Paulina Paluch (z prawej), pochodząca z Jankowic w gminie Je-
dlińsk, będzie reprezentowała Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Tokio! Serdecznie gratulujemy i życzymy olimpijskiego złota!

W 10-tą rocznicę powstania Gminnego Klubu Sportowego Królewscy 
Jedlnia odbyła się uroczystość nadania obiektowi sportowemu w Je-
dlni w gminie Pionki imienia Tomasza Wróbla - wieloletniego radnego 
przewodniczącego Rady Gminy Pionki, sołtysa wsi Zadobrze, sędzie-
go piłkarskiego, który był współzałożycielem GKS Królewscy Jedlnia 
i Stowarzyszenia Jedlnia.

Waldemar Trelka - starosta radomski otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, któ-
ry wręczył mu Prezydent RP Andrzej Duda. Uroczystość z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego odbyła się w ogrodach belwederskich.

Uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach zostali laureatami konkursu plastyczno-cyfrowego 
„Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” Nagrodą jest mobilna pracownia komputerowa z 16 laptopami oraz nagrody dla członków 
i koordynatora drużyny.  


