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Nowoczesna droga 
w Przytyku i Jedlińsku
W poniedziałek, 21 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie odcinka drogi 
Wieniawa–Przytyk–Jedlińsk na terenie gminy Przytyk. – To kolejna z kilku 
przebudowanych dróg powiatowych, które oddajemy do użytku do końca 
roku – mówił Waldemar Trelka, starosta radomski, dziękując jednocześnie 
parlamentarzystom PiS za wsparcie inwestycji Powiatu Radomskiego.

Kolejne inwestycje w Iłży

Bezpieczny Powiat

Potężne grzmoty

W ciągu ostatnich dwóch lat Zarząd Po-
wiatu Radomskiego prowadził szereg 
działań, zmierzających do modernizacji 
szpitala powiatowego w Iłży.     s. 7

Zakończyły się konkursy pn. ,,Bezpieczny 
Powiat Radomski”. Celem programu jest 
m.in. zapobieganie wszelkiego rodzaju 
zjawiskom patologicznym.     s. 8

Sporty walki w Powiecie Radomskim trzy-
mają się mocno. Nie mogło być więc lep-
szego bilansu roku, jak gala pięściarska, 
która odbyła się w Pionkach.     s. 14

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych zre-
alizował w tym roku dwa zadania w ciągu 
drogi powiatowej Wieniawa – Przytyk – Je-
dlińsk. Pierwsze z nich obejmowało wy-
budowanie odcinka drogi długości ponad 
3,5 kilometra na terenie gminy Przytyk. Dru-
gie z zadań, realizowane było w cyklu dwu-
letnim w latach 2019–2020, było związane 
z przebudową kolejnego odcinka długości 
o 3,4 kilometra na terenie gminy Jedlińsk.

Wybudowana od nowa
Droga pod Przytykiem została wybudowana 
od nowa, ponieważ istniała tam jedynie dro-
ga gruntowa, chociaż prowadziła m.in. do 
gminnej oczyszczalni ścieków. Skraca przy 
tym podróż z Przytyka przez Sukowską Wolę 
w stronę Gutowa, a następnie Jedlińska.

Nowa droga ma parametr y technicz-
ne, wymagane dla drogi powiatowej klasy 

Z (zbiorcza), czyli jezdnię o szerokości 6 me-
trów, zaprojektowaną dla wyższych obcią-
żeń, obustronne pobocza o szerokości 1 me-
tra, wzmocnione kruszywem, odwodnienie 
drogi wraz z rowami i przepustami oraz 
oznakowanie poziome i pionowe. 

– Nie ukrywam, że decyzję o budowie no-
wego odcinka drogi powiatowej znacznie 
ułatwił fakt, że Powiat Radomski uzyskał 
70 procent dofinansowania do tej inwesty-
cji, a kolejne 35 procent wartości naszego 
wkładu finansowego przekazali radni i wójt 
gminy Przytyk. Wspólnie mogliśmy zatem 
wykonać więcej z korzyścią dla mieszkań-
ców – mówił podczas otwarcia starosta 
Waldemar Trelka, dziękując jednocześnie 
parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwo-
ści za wspieranie inwestycji lokalnych, a wo-
jewodzie mazowieckiemu za bardzo dobrą 
współpracę.      s. 3
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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.

Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz 
Mu o swoich planach. Rozbawianie Stwórcy 
nigdy jednak nie przychodziło łatwiej niż dziś 
– w świecie wibrującym transferem gigabitów 
informacji, ale też pełnym niewiadomych 
i sprzecznych danych, który pędzi światłowo-
dami, a gdy już przymuszony covidem staje, 
to na głowie. Skoro tak, to czy warto formu-
łować dalekosiężne koncepcje i wyznaczać 
horyzontalne cele? Może lepiej żyć chwilą, 
bo przyszłość niepewna?

Dla samorządu znaczy to tyle: planować 
długofalowo lokalny rozwój czy poprzestać 
na rocznym budżecie, prognozie finansowej 
i programach sektorowych? Dylemat powra-
ca głośnym echem szczególnie teraz, w okre-
sie przełomu dwóch unijnych perspektyw 

budżetowych 2014–2020 i 2021–2027. W Po-
wiecie Radomskim zbiega się on z wygasa-
niem starej strategii rozwojowej (z horyzon-
tem do 2020 r.) i perspektywą tworzenia 
nowej na kolejne 7–10 lat.

Choć wszystkiego przewidzieć nie spo-
sób, strategiczne planowanie (i zarządzanie) 
jawić się musi jako uświadomiona koniecz-
ność. Unieważnić ją znaczyłoby godzić się 
na „dojutrkowość” i kunktatorstwo w pro-
gramowaniu lokalnego rozwoju, rezygnację 
z formułowania odważnej wizji i ambitnych 
celów, bycie przedmiotem zdarzeń bieżą-
cych, a nie ich podmiotem i energicznym 
kreatorem.

Trudno efektywnie zarządzać powiatem 
czy gminą bez solidnej wiedzy o słabościach 

i atutach samorządu, bez wyznaczenia na tej 
podstawie celów rozwojowych oraz określe-
nia działań służących ich realizacji, wreszcie 
bez monitorowania i oceny postępów wdra-
żania przyjętych założeń w oparciu o odpo-
wiednio dobrane mierniki. Słowem bez tego 
wszystkiego, co zawiera i czym służy strate-
gia rozwoju. 

Niektóre pierwotne zapisy dokumentu 
przyjdzie zapewne modyfikować. Część 
śmiałych zamiarów po drodze trzeba będzie 
powściągnąć lub nawet anulować. Kompro-
mis między dogmatem a elastycznością pla-
nowania z natury wpisuje się w proces reali-
zacji każdej strategii. Nie podważa zatem ani 
jej użyteczności, ani racji bytu.   

(jd)

O pożytkach rozbawiania Stwórcy

Powrót do 
normalności

Jaki będzie 2021 rok? Mam 
nadzieję, że będzie to czas 
powrotu do normalności 
sprzed pandemii. Gdy ru-
szą masowe szczepienia na 
COVID-19, będzie możliwe 
uzyskanie odporności spo-
łecznej na koronawirusa. 
Mam nadzieję, że pozwoli 
to na stopniowe otwieranie 
gospodarki oraz znoszenie 
obostrzeń epidemicznych. 

Wszystko to będzie pewnie 
luzowane stopniowo, ale 
jest nadzieja, że wrócimy do 
spotkań w lokalach, ćwiczeń 
w siłowni, rozgrywek piłkar-
skich z udziałem kibiców czy 
festynów i pikników. Jeszcze 
tylko trochę cierpliwości…

A co czeka nas w 2021 roku 
w Powiecie Radomskim? 
Będzie to kolejny rok coraz 
większych inwestycji, na 
które zaplanowaliśmy w bu-
dżecie na 2021 rok ponad 
52 mln zł. Będą oczywiście 
przebudowy kolejnych od-
cinków dróg, głównie w gmi-
nach Wolanów, Kowala i Ja-
strzębia oraz kompleksowy 
remont ulicy Spacerowej 
i Polnej wraz z mostem przy 
Stawie Górnym w Pionkach.

Będziemy kontynuować 
budowę nowego szpita-
la w Pionkach. Do połowy 
sierpnia ma być gotowy 
pierwszy pawilon, a po No-
wym Roku rozpoczniemy 
przygotowania do ogłosze-
nia przetargu na projekt, 

a następnie wykonawstwo 
kolejnego, dwupiętrowego 
pawilonu. Będą również in-
westycje w szpitalu w Iłży, 
gdzie w 2021 roku ma za-
kończyć się kompleksowa 
modernizacja Bloku Opera-
cyjnego oraz Działu Chirur-
gicznego. Chcemy również 
pozyskać środki na najno-
wocześniejsze wyposażenie 
medyczne dla tej placówki.

Chcemy rozpocząć bu-
dowę hali sportowej przy 
Liceum Ogólnokształcącym 
w Pionkach. Rusza też prze-
budowa siedziby Specjalne-
go Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Chwałowicach, 
który ma szansę stać się 
jedną z najlepszych tego ro-
dzaju placówek w regionie. 
Mam nadzieję, że najbliższe 
miesiące będą więc czasem 
nowej nadziei, optymizmu 
i tak długo wyczekiwanej 
normalności – czego Pań-
stwu serdecznie życzę.   

Waldemar Trelka
Starosta Radomski
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Kontynuacja str. 1 
Parlamentarzyści: wspieramy 
rozwój Polski
Do słów starosty radomskiego 
odnieśli się poseł Marek Suski, 
senator Stanisław Karczewski 
i poseł Andrzej Kosztowniak pod-
kreślając, że rządowy Fundusz 
Inwestycji Samorządowych to 
narzędzie finansowe, które było 
wręcz wyczekiwane przez wój-
tów, burmistrzów czy starostów 
w całej Polsce.

– Wspieramy w ten sposób 
rozwój Polski lokalnej, ponie-
waż jest ona tak samo ważna jak 
stolica czy miasta wojewódzkie. 
Przez całe lata samorządowcy 
mogli jedynie marzyć o tak wyso-
kim dofinansowaniu rządowym 
dla inwestycji na ich terenie, te-
raz, dzięki rządowi PiS, staje się 
to możliwe i jest realizowane – 
mówił m.in. poseł Marek Suski.

Podziękowania i tradycyjna 
wstęga
– Dzięki temu samorządy dostały 
realne narzędzie do kształtowa-
nia polityki inwestycyjnej, a rok 
2021 zapowiada się pod tym 
względem równie dobrze. Dzię-
ki rządowym programom, sa-
morządy naprawdę odżyły i dla 
wielu z nich skończył się czas 
stagnacji – podkreślał Krzysztof 
Murawski, kierownik radomskiej 
delegatury Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego, reprezentu-
jący wojewodę mazowieckiego, 
a zarazem przewodniczący Rady 
Powiatu Radomskiego i radny 
powiatowy z tego terenu.

Dariusz Wołczyński, wójt gmi-
ny Przytyk dziękował za inwesty-
cję wszystkim zaangażowanym 
w jej powstanie i zrealizowanie.

– Dziękuję panu staroście, że 
ta droga, od lat zapomniana, 
została zbudowana i dziś może-
my ją otwierać dla mieszkańców 
gminy, a zarazem powiatu. Dzię-
kuję radnym za decyzję o współ-
finansowaniu tego zadania oraz 
pani skarbnik, która jest również 
radną powiatową za lobbowanie 
za inwestycją – powiedział wło-
darz gminy Przytyk. 

W tradycyjnym przecięciu 
wstęgi brali udział władze po-
wiatu i gminy, parlamentarzyści, 

przedstawiciele wykonawcy, 
a także radni powiatu radom-
skiego: Anna Rogulska, repre-
zentująca gminę Przytyk oraz 
Teodozja Bień i Ryszard Dziura, 
reprezentujący gminę Jedlińsk. 
W ten sposób symbolicznie 
otwarto również drugi z odcin-
ków, wykonanych w tym roku na 
terenie gminy Jedlińsk.

Łączne nakłady na realizację 
powyższych zadań w 2020 roku 
wyniosły 10 milionów 75 tysięcy 
803,10 złotych, w tym: na terenie 

gminy Przytyk – 5 151 185,55 
złotych, a na terenie gminy Je-
dlińsk – 4 924 617,55 zł. Obydwa 
zadania zostały dofinansowane 
w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Dofinansowanie 
to wyniosło: 3 568 754,40 zł do 
zadania realizowanego na te-
renie gminy Przytyk (70 proc.) 
oraz 3 921 038,00 zł do zadania 
realizowanego na terenie gminy 
Jedlińsk (80 proc.). W sfinanso-
waniu inwestycji na swoim tere-
nie w wysokości 35 proc. wkładu 

własnego powiatu partycypowa-
ły również obie gminy. Pomoc fi-
nansowa udzielona przez gminę 
Przytyk wyniosła ponad 535 ty-
sięcy złotych, a gmina Jedlińsk 
przekazała na ten cel ponad 344 
tysiące złotych.

Wykonawcą robót na obydwu 
zadaniach była firma Budromost 
– Starachowice z Wąchocka, re-
prezentowana podczas otwarcia 
przez Grzegorza Adamusa, wice-
prezesa zarządu oraz Dominika 
Podsiadłego, dyrektora ds. tech-
nicznych. Funkcję inspektora 
nadzoru z ramienia PZDP pełnił 
Leszek Adach.   

Nowoczesna droga 
w Przytyku i Jedlińsku

Odcinek W gminie 
Przytyk

•	 długość 3,5 kilometra;
•	 parametry techniczne 

wymagane dla drogi po-
wiatowej klasy Z (zbior-
cza);

•	 jezdnia o szerokości 6 me-
trów, zaprojektowana dla 
wyższych obciążeń; 

•	 obustronne pobocza 
o szerokości 1 metra;

•	 wzmocnione kruszywem, 
odwodnienie drogi wraz 
z rowami i przepustami;

•	 oznakowanie poziome 
i pionowe.

Odcinek W gminie 
Jedlińsk

•	 długość 3,4 kilometra;
•	 jezdnia o szerokości 6 

metrów;
•	 2 metrowy chodnik na 

odcinku długości 1,1 kilo-
metra;

•	 obustronne pobocza 
umocnione kruszywem, 
odwodnienie drogi; 

•	 oznakowanie poziome 
i pionowe.
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Powiat Radomski stawia na inwestycjeDo wydania ma być blisko 
200 mln zł, z czego ponad 
52 mln zł na inwestycje – to 
założenia projektu budżetu 
Powiatu Radomskiego na 2021 
rok. Wśród dużych inwestycji 
będzie kontynuacja budowy 
nowego szpitala w Pionkach, 
przebudowa kilku odcinków dróg 
powiatowych w różnych gminach 
oraz modernizacje budynków 
i obiektów szkolnych.

Prace nad projektem przyszłorocznego 
budżetu Powiatu Radomskiego zostały 
zakończone przed ustawowym terminem 
15 listopada. Projekt uzyskał w dniu 25 li-
stopada pozytywną ocenę Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, a następnie został przyję-
ty przez radnych w poniedziałek, 28 grud-
nia, podczas ostatniej w bieżącym roku 
sesji Rady Powiatu.

– To bardzo ambitny budżet, nakierowa-
ny na zrównoważone inwestycje w drogi, 
ochronę zdrowia i edukację. Na zadania 
drogowe chcemy przeznaczyć ponad 24 mi-
liony złotych ze środków własnych, na in-
westycje w szpitalach w Pionkach i Iłży 
w sumie ponad 22 miliony złotych, a na 
modernizację siedziby Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowi-
cach około 4,5 miliona złotych. W budżecie 
nie liczymy jeszcze pieniędzy, które chcemy 
pozyskać z zewnątrz w trakcie roku – mówi 
starosta radomski Waldemar Trelka.

W ostatnich dniach 2020 roku władze 
powiatu złożyły jeszcze wniosek w ramach 
tzw. trzeciego naboru do Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych na trzy zada-
nia. Są to: budowa sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem przy liceum w Pionkach, zakup 
sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala 
w Iłży oraz kontynuacja prac przy budowie 
nowego szpitala w Pionkach.

Budżet na blisko 200 milionów 
Budżet Powiatu Radomskiego zakłada do-
chody w kwocie 171 milionów 606 tysięcy 
640,50 złotych, a wydatki w kwocie 195 mi-
lionów 773 tysiące 113,81 złotych, z czego 
52 miliony 876 tysięcy 581,40 złotych to wy-
datki majątkowe, czyli na inwestycje. Dług 
budżetu to 14 milionów 875 tysięcy złotych, 
a wartość deficytu to w sumie 24 miliony 
166 tysięcy 473,31 złotych. Deficyt zosta-
nie pokryty kredytem bankowym w kwo-
cie 7,5 miliona złotych, wolnymi środkami 
z 2019 roku w kwocie 4 milionów 714 ty-

sięcy 143,66 złotych i niewykorzystanymi 
środkami na rachunku bieżącym budżetu.

skąd powiat ma pieniądze?
Na dochody budżetu Powiatu Radomskiego 
w wysokości 171.606.640,50 złotych składają 
się przede wszystkim subwencje, czyli kwoty 
na realizację poszczególnych zadań, przeka-
zywane przez rząd samorządom. Subwencja 
ogólna to 81.640.695 złotych, tj. 47,6 proc. 
dochodów ogółem, z czego subwencja oświa-
towa wynosi 27.023.549 złotych, wyrównaw-
cza – 53.425.617 złotych, a tzw. równoważą-
ca – 1.191.529 złotych. Dodatkowym źródłem 
dochodu budżetu powiatu są dotacje celowe 

w kwocie 36.617.435,50 złotych, tj. 21,3 proc. 
dochodów ogółem, w tym: z budżetu pań-
stwa 25.612.681 złotych na zadania rządowe, 
z innych powiatów na zadania powierzone 
9.830.184 złote oraz w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europej-
skich 384.436,50 złotych.

Ponad 52 miliony na inwestycje
Zarząd Powiatu zaplanował wydatki bu-
dżetowe na rok 2021 w wysokości ponad 
195,7 milionów złotych. Wydatki majątko-
we i inwestycyjne stanowią kwotę ponad 
52,8 miliona złotych, z czego najwięcej, bo 
ponad 24,4 miliona złotych to wydatki na 

Wydatki majątkowe na 2021 r. ogółem i według działów budżetu

Legenda wykresu

Wydatki majątkowe ogółem – 52, 877 mln zł 

Transport i łączność – 24, 432 mln zł

Ochrona zdrowia – 22, 166 mln zł 

Oświata i wychowanie – 4, 549 mln zł

Pozostałe działy – 1, 730 mln zł

52, 877 mln zł

24, 432 mln zł

22, 166 mln zł

4, 549 mln zł 1, 730 mln zł
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Powiat Radomski stawia na inwestycje
przebudowę dróg powiatowych. Niewiele 
mniej, bo prawie 22,5 miliona złotych ma 
zostać wydane na inwestycje w powiatowej 
służbie zdrowia. Ponad 4,5 miliona złotych 
zostanie przeznaczonych na powiatową 
oświatę, czyli przede wszystkim moderni-
zację siedziby Specjalnego Ośrodka Szkol-
no – Wychowawczego w Chwałowicach. 
Warto jednak dodać, że Powiat Radomski 
uzyskał na ten cel 2,5 miliona złotych z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Samorządo-
wej, zaś firma budowlana, która zwyciężyła 
w przetargu zaoferowała wykonanie prac 
za mniejszą kwotę – nieco powyżej 2,1 mi-
liona złotych. 

inwestycje drogowe
Na realizację inwestycji drogowych prze-
znaczono kwotę 24.432.060 złotych. Na li-
ście zadań na 2021 rok znalazły się między 
innymi takie inwestycje, jak: 
•	 przebudowa ponad 4 km drogi 3505W Ja-

szowice – Wacławów – Sławno na terenie 
gminy Wolanów i Zakrzew,

•	 przebudowa 1,9 km drogi 3509W Gulin –  
Wsola – Wojciechów na terenie gminy Za-
krzew (dokończenie zadania z 2020 roku),

•	 przebudowa 1,4-kilometrowego odcinka 
drogi 3518W Wola Goryńska – Mąkosy Sta-
re – Jedlnia na terenie gminy Jastrzębia,

•	 przebudowa blisko 1,7-kilometrowego od-
cinka drogi 3522W Pionki–Podgóra w mie-
ście Pionki (ulice Spacerowa i Polna wraz 
z budową mostu).
Oprócz tego na wydatki bieżące przezna-

czono kwotę ponad 13,6 miliona złotych, 
w tym ponad 10 milionów złotych na utrzy-
manie blisko 500 kilometrów dróg powiato-
wych, głównie odnowy nawierzchni i remon-
ty cząstkowe, a także remonty mostów. 

inwestycje w ochronę zdrowia
W budżecie na 2021 rok zaplanowano kwo-
tę ponad 37,9 milionów złotych na finanso-
wanie zadań rządowych (to głównie skład-
ki zdrowotne za osoby bezrobotne oraz 
niepełnoletnich podopiecznych placówek 
wychowawczych i opiekuńczych – w sumie 
ponad 14,6 miliona złotych). Na zadania 
własne powiatu zaplanowano 23,3  mi-
liona złotych, z czego ponad 22,1 miliona 
złotych stanowią wydatki majątkowe prze-
znaczone na dotacje do inwestycji, prowa-
dzonych przez dwa powiatowe szpitale. 
Szpital w Pionkach ma otrzymać dotację 
w wysokości blisko 18,7 miliona złotych na 
kontynuację budowy nowych budynków (I, 
II i III etap) oraz wkład własny do rezerwy 
ogólnej budżetu państwa. Z kolei szpital 
w Iłży ma otrzymać ponad 3,5 miliona zło-

tych, głównie na zakup sprzętu i aparatury 
medycznej dla Bloku Operacyjnego i Pra-
cowni Endoskopii czy dalsze prace przy 
modernizacji Bloku Operacyjnego i Działu 
Chirurgicznego Ogólnego.

inwestycje w edukacje
Na oświatę przeznaczono ponad 32,7 mi-
lionów złotych, z czego ponad 28,1 milio-
na złotych to wydatki bieżące, głównie 
na utrzymanie 7 powiatowych szkół po-
nadpodstawowych i placówki oświatowej 
(łącznie 26,9 miliona złotych). Subwencja 
oświatowa przekazana samorządowi po-
wiatowemu ma wynieść 19,2 miliona zło-
tych, a pozostała część potrzebnej kwoty, 
ponad 12,6 miliona złotych, będzie pocho-
dzić z dochodów własnych powiatu. 

Inwestycje oświatowe, zaplanowane na 
2021 rok to przede wszystkim przebudowa 
i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego w Chwało-
wicach wraz z zakupem wyposażenia oraz 
budowa mini obserwatorium astronomicz-
nego i amfiteatru, na co zaplanowano po-
nad 4,5 miliona złotych. Oprócz tego po-
nad 1,1 miliona złotych przeznaczono na 
remont sal gimnastycznych przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Pionkach i Zespole Szkół w Pionkach, 
a także remont boiska wielofunkcyjnego 
i bieżni przy Liceum Ogólnokształcącym 
w Iłży. Te trzy zadania będą prowadzone 
w ramach programu Spor towa Polska, 
współf inansowanego w 50 procentach 
przez Ministerstwo Sportu.   

KRZySZTof MuRaWSKI 
Przewodniczący Rady 
Powiatu Radomskiego
– Budżet na 2021 rok jest 
bardzo ambitny, histo -
rycznie wysoki, a przede 
wszystkim prorozwojowy. 

Nacisk został położony na inwestycje w powiatową 
służbę zdrowia, a zwłaszcza dokończenie budowy 
pawilonu zabiegowego szpitala w Pionkach i roz-
poczęcie drugiego etapu jego rozbudowy.  Znacz-
ne środki przeznaczono również na rozbudowę 
i modernizację jednostek oświatowych. Ważną 
część budżetu stanowią także inwestycje drogowe. 
Wierzę, że powiat pozyska dodatkowe środki m.in. 
z Funduszu Dróg Samorządowych i ostatecznie 
kwota przeznaczona na drogi wzrośnie. Cieszę się, 
że Rada Powiatu przyjęła ten budżet jednogłośnie, 
za co wszystkim radnym serdecznie dziękuję.

KaTaRZyNa KoNoPSKa
Radna
– Budżet na rok 2021 został bardzo dobrze skonstruowa-
ny, wszyscy mieszkańcy powiatu powinni być zadowoleni, 
że jest tyle inwestycji. Jako mieszkanka Pionek szczegól-
nie się cieszę, że duża kwota z budżetu przeznaczona jest 
na budowę szpitala w Pionkach. Mam nadzieję, że przy 
dobrej współpracy wszystkich radnych wszystko uda się 
zrealizować.

MaReK JaNeCZeK
Radny
– Uchwalony budżet jest bardzo ambitny i odważny. Jest 
odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa, i w dużej mierze 
dotyczy mieszkańców miasta Pionki, gminy Pionki oraz 
gmin sąsiednich, ponieważ obejmuje bardzo ważne dla 
naszego środowiska inwestycje w szpital, drogi i eduka-
cję. Jest jednym z najlepszych w historii powiatu. 

kOmentarz radnych POWiatu radOmskiegO
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Kalendarium Powiatu 
Radomskiego 2020
Rok 2020 upłynął nam głównie w cieniu 
epidemii CoVID-19. Mimo wielu 
trudności i obostrzeń, dla Powiatu 
Radomskiego był jednak szczęśliwy 
a to za sprawą milionowych grantów, 
wspierających inwestycje. Jak to 
w życiu, było i do śmiechu, i do łez. 
Pamięć o szczegółach jest jednak 
ulotna. Przywróćmy więc jej obraz, 
sięgając do kalendarium wydarzeń 
najważniejszych i najciekawszych 
w panoramie od stycznia do grudnia.

STYCZEŃ 2020

 y Starosta powierzył dr Jolancie Borek 
społeczną funkcję Powiatowego Rzecz-
nika Praw Rodziny i przewodniczącej 
Rady Dialogu „Razem dla Rodziny”. Jest 
adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych i Prawnych Uniwersytetu Techno-
logiczno-Humanistycznego w Radomiu 
oraz dyrektorem Domu Pomocy Społecz-
nej w Krzyżanowicach.   

 y W ogólnopolskim rankingu edukacyj-
nym liceów i techników 2020 pisma „Per-
spektywy” bardzo wysoką pozycję zajęło 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Pionkach, gdzie odnotowano 
100-procentową zdawalność egzaminów 
zawodowych. Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Iłży z wynika-
mi zdawalności matur powyżej średniej 
mazowieckiej, zostało sklasyfikowane 
o wiele wyżej niż znane radomskie szkoły 
średnie.

Ruszyły szczepienia

W ostatnich dniach grudnia 
szpitale powiatowe w Pionkach 
i Iłży rozpoczęły przeprowadzanie 
szczepień przeciwko COVID-19. 
Placówki otrzymały po 75 dawek 
szczepionki  firmy Pfizer. Niemal 
od razu ruszyły szczepienia 
personelu tych placówek.

Pierwsze zaszczepione osoby z tak zwa-
nej „grupy 0” to: Barbara Sosińska, pełniąca 
obowiązki Naczelnej Pielęgniarki oraz dok-
tor Krzysztof Jakubowski, ordynator Od-
działu Chirurgicznego szpitala w Pionkach, 
a także dyrektor szpitala w Iłży Marzena Bar-
wicka oraz naczelna pielęgniarka Agnieszka 
Pawłowska – Muc.

W Iłży pierwszą dawkę przyjęło w sumie 
70 pracowników medycznych i niemedycz-
nych szpitala oraz 5 pracowników medycz-
nych z podmiotów zewnętrznych, którzy  
zgłosili wcześniej zamiar przyjęcia szcze-
pionki. Każda osoba przeszła przez wstęp-

ną kwalifikację medyczną, której dokonali 
lekarze: Paweł Radwański, dyrektor ds. 
lecznictwa, Małgorzata Sikora i Zbigniewa 
Pająk. Procedurę zaszczepienia wykonały 
pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej, Poradni Specjalistycznych oraz sama 
naczelna pielęgniarka.

W pionkowskiej placówce z około 160 
osób z grupy „0” chęć przyjęcia szczepion-
ki zadeklarowała zdecydowana większość. 
Kilkanaście osób z personelu zostało uzna-
nych za ozdrowieńców, którzy mogą zostać 
zaszczepieni w innym terminie.

Wszystkie zaszczepione osoby czują się 
dobrze i zachęcają pozostałych pracow-
ników szpitala do dokonania szczepienia 
przeciwko COVID-19.

W następnej kolejności zostaną za-
szczepieni pracownicy medyczni z innych 
podmiotów, którzy zgłosili chęć przyjęcia 
szczepionki, a także osoby z grup ryzyka, jak 
pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej, 
a następnie seniorzy, oczywiście jeśli tylko 
wyrażą chęć do skorzystania ze szczepionki 
na COVID-19.   
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LUTY 2020

 y W bilansie roku 2019 szpitala w Iłży po-
jawiła się po raz pierwszy od kilku lat nad-
wyżka 231 tys. zł. Od kwietnia miał ruszyć 
przebudowany oddział chirurgiczny, od-
nowiono pracownię diagnostyki z nowym 
tomografem komputerowym (z projektu 
unijnego, rozpoczętego w poprzedniej ka-
dencji). Trwa, rozpisana na lata 2019–2021, 
modernizacja bloku operacyjnego, której 
koszt to w sumie 7 mln zł z budżetu Powia-
tu, a ponad 640 tys. zł wykłada szpital.

 y Na skrzyżowaniu w Kowali dochodziło 
do wielu wypadków i kolizji. Zmiana tego 
stanu rzeczy stała się możliwa dopiero po 
przekazaniu przez marszałka Mazowsza 
tego odcinka drogi wojewódzkiej nr 733 
w zarząd Powiatu Radomskiego. Zmiany 
w ruchu, zwiększające bezpieczeństwo, 
wprowadzono tam bardzo szybko.

MARZEC 2020

 y Pierwsza fala epidemii COVID-19. Po-
wiat Radomski przy współpracy z Policją, 
Państwową Strażą Pożarną oraz Ratow-
nictwem Medycznym rozpoczął ogólno-
polską akcję pod hasłem #NieKłamRa-
townikom. Powiatowa służba zdrowia 
ograniczyła planowe urlopy personelu 
i wprowadziła teleporady, a powiatowe 
szkoły średnie – nauczanie zdalne. Zarząd 
Powiatu anulował zaplanowane imprezy 
plenerowe, a uzyskane oszczędności 
wzmocniły rezerwy finansowe na walkę 
z koronawirusem. Mieszkańcy powiatu 
spontanicznie zaangażowali się w szycie 
maseczek ochronnych dla szpitali i innych 
instytucji.   

Kolejne inwestycje 
w szpitalu w Iłży
W ciągu ostatnich dwóch lat Zarząd Powiatu Radomskiego prowadził 
szereg działań, zmierzających do rozwoju infrastruktury oraz 
modernizacji sprzętu szpitala powiatowego w Iłży. W latach 2019–2020 
tylko na inwestycje wydano ponad 7,8 miliona złotych. Są to nakłady, 
jakich szpital nie otrzymywał przez ostatnie 20 lat.

Mimo potężnej inwestycji w szpitalu 
w Pionkach, również Samodzielny Publicz-
ny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
– Szpital w Iłży jest przedmiotem zaintere-
sowania władz Powiatu Radomskiego. 

– Nie planujemy ani likwidacji szpita-
la, będącego największym pracodawcą 
w Mieście i Gminie Iłża, ani redukcji perso-
nelu, bo również takie plotki krążą wśród 
mieszkańców. Chcemy nadal utrzymywać 
szpital w Iłży, który jest bardzo ważną pla-
cówką w południowej części regionu i który 
zapewnia dobry dostęp do opieki medycz-
nej dla mieszkańców nie tylko z naszego 
powiatu – mówi starosta Waldemar Trelka.

Powiat dla szpitala w 2021 roku
W budżecie Powiatu Radomskiego na 
2021 rok zaplanowano kolejne nakłady na 
rzecz iłżeckiego szpitala. Wśród nich będą 
zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla 
Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii 

(981.000 – Powiat, 369 000 – Szpital, 3 mi-
liony 150 tysięcy złotych – wniosek do re-
zerwy ogólnej budżetu państwa). 

W 2021 roku ma zakończyć się moderni-
zacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirur-
gicznego Ogólnego – na ten cel jest kwota 
2 milionów 341 tysięcy 390 złotych. Kolejne 
183,6 tysiąca złotych zostanie wydane na 
przystosowanie obiektów szpitala do aktu-
alnych wymagań przeciwpożarowych.

Dodatkowo Powiat Radomski złoż ył 
wniosek do Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych na kwotę 3,3 miliona zło-
tych. Pieniądze mają zostać przeznaczone 
na zakup aparatury i sprzętu medycznego. 
Wniosek dotyczy m.in. aparatów do znie-
czulania z monitorami, aparatów USG, la-
paroskopu z wyposażeniem, sterylizatora 
niskoteperaturowego, wideogastroskopów 
i wideokolonoskopów, diatermii, stołów 
operacyjnych i zabiegowych wraz z nożem 
harmonicznym.   
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MARZEC 2020

 y Wobec nieprzyjmowania porodów od 
3 lat, formalnie zlikwidowano ginekologię 
i położnictwo w szpitalu w Pionkach, aby 
w to miejsce powołać oddział ginekologii 
jednego dnia. Radni powiatowi dokonali 
tego podczas sesji, którą rozpoczął pomiar 
temperatury ciała u wszystkich obecnych.

KWIECIEŃ 2020

 y Trzy dezynfektory do rąk Clean & Go 
trafiły do Starostwa Powiatowego w Ra-
domiu. Genialne w swojej prostocie urzą-
dzenie to wspólne dzieło firm Koordyna-
cja z Radomia oraz ISUS z Zielonej Góry. 
Słupki dezynfekujące przekazał staro-
stwu nieodpłatnie Mariusz Strzecha, 
prezes firmy Koordynacja. Trafiły one do 
szpitala w Iłży. Wkrótce potem podob-
ne dezynfektory zostały zakupione dla 
szpitala w Pionkach (dzięki darowiźnie 
w kwocie 100 tys. zł od Fundacji Enea).

 y Rozbudowę trzech dróg powiatowych: 
Gulin–Wsola–Wojciechów, Wierzbica– 
Modrzejowice oraz Wieniawa–Przytyk – 
Jedlińsk została sfinansowana w 70 proc. 
z rządowego Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Łączna dotacja od państwa to pra-
wie 23 mln zł.   

Bezpieczny Powiat
Zakończyły się konkursy organizowane przez Powiat Radomski 
w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pn. 
,,Bezpieczny Powiat Radomski”.

Celem tego programu jest m.in. zapobiega-
nie wszelkiego rodzaju przestępczości oraz 
przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym. 
Program spełnia także funkcję integracyjną 
samorządu lokalnego ze służbami i strażami 
powiatowymi oraz mieszkańcami powiatu 
radomskiego. 

W  r a m a c h  n i n i e j s z e g o  p r o g r a m u 
w 2020 roku odbyły się konkursy: ,,Wybieram 
Życie”, „Bezpieczny Senior”, ,,Cyberprzemo-
cy mówimy NIE”, ,,Powietrze, Ogień, Woda… 
W nagłej potrzebie Straż Pożarna dłoń swą 
Tobie poda” oraz „Odblaski na topie”. 

Nagrody we wszystkich konkursach, ufun-
dował starosta radomski Waldemar Trelka, 

który wręczał je wraz z komendantem Miej-
skim Policji w Radomiu podinsp. Robert 
Hodio, jego zastępcą mł. insp. Dariuszem 
Frączkiem, st.asp. Ernestem Wojciechow-
ski z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu, 
a także komendantem Miejskim Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu bryg. Pawłem 
Fliszkiewiczem. 

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych z terenu powiatu 
radomskiego, biorące udział w zmaganiach 
w nagrodę otrzymały: smartwatche, drukar-
ki do zdjęć, deskorolki, hulajnogi, teleskopy 
astronomiczne, tarcze do Darta, puzzle, słu-
chawki bezprzewodowe i powerbank.   

Marcel Sowa z PSP w Jedlińsku odbiera nagrodę w konkursie pożarniczym, którą wręczył Starosta 
Radomski Waldemar Trelka i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu bryg. 
Paweł fliszkiewicz.

Małgosia Kwiatkowska i aleksandra Petniak 
z PSP w Suchej z Panią Dorotą Glimasińską.

Julian Janas odbiera nagrodę. obok jego 
mama oraz nauczycielka Pani anna Kosiec.
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MAJ 2020

 y Zarząd Powiatu odstąpił od likwidacji 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go w Wierzbicy. Za decyzją przemawiała 
troska o zdrowie wychowanek podczas 
pandemii oraz wzrost liczby podopiecz-
nych placówki. Finansowanie działalności 
ośrodka zostało zbilansowane.

 y Szpital w Pionkach jako jeden z pierw-
szych w regionie radomskim wprowadził 
wideorozmowy z podopiecznymi Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego. Od połowy 
marca obowiązywał tam zakaz odwiedzin 
dla osób z zewnątrz, ale bliscy i pacjenci 
potrzebowali kontaktu. 

CZERWIEC 2020

 y Now ym dyrektorem Powiatowego 
Urzędu Pracy został Sebastian Murawski. 
Jednocześnie starosta rozwiązał umowę 
o pracę z jego poprzednikiem Józefem 
Bakułą. Zadaniem nowego dyrektora było 
przyspieszenie rozpatrywania zaległych 
i bieżących wniosków od przedsiębiorców 
w ramach Tarczy Antykryzysowej.   

Życiowe drogowskazy 
w Wierzbicy
Dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy 
wzięły udział w projekcie profilaktycznym, który stworzyli pracownicy 
placówki: Przemysław Kowalski, Monika Kufel-Maleta, Martyna Jamka 
oraz Angelika Stanik. Projekt zakłada zapobieganie uzależnieniom, 
zwiększenie świadomości oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Projekt, realizowany z wychowankami, 
podejmuje wiele trudnych tematów m.in.: 
uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narko-
tyków, przemocy, ucieczki z domów czy bez-
domności. – Żeby pozytywnie nastawić na-
sze podopieczne do współpracy opracowali-
śmy i wdrożyliśmy innowację pedagogiczną  
pt. „Drogowskaz – słów kilka o świadomym 
życiu” – mówi dyrektor placówki  Agniesz-
ka Ankurowska, która mocno wspiera takie 
inicjatywy.

różne metody na trudne tematy
Co ważne – zajęcia wcale nie są nudne. 
Oprócz warsztatów ze specjalistami mło-
dzież bierze udział w konkursach, pogadan-
kach i grach edukacyjnych. Ciekawą formą 
profilaktyki był konkurs fotograficzny, 
w efekcie którego powstały niesamowite 
prace-zdjęcia wychowanek wyrażające sy-
tuacje przemocy. Dziewczęta przygotowały 
także występ artystyczny, jako kampanię 
przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży. 

Przygotowane i zgromadzone przez wy-
chowanki plakaty oraz afisze mówiące 
o przemocy i jej przeciwdziałaniu, zostały 
rozwieszone przez wychowanki w miej-
scach publicznych, między innymi na słu-
pach ogłoszeniowych, przystankach auto-
busowych, w gminnych instytucjach czy 
sklepach.

celem lepsza przyszłość
Wprowadzona w tym roku w placówce in-
nowacja przyczyniła się do podjęcia współ-
pracy Ośrodka m.in. z: Fundacją Przeciwko 
Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, 
Stowarzyszeniem Katolickiego Ruchu Anty-
narkotycznego Karan czy Stowarzyszeniem 
na Rzecz Rodzin Nowe Perspektywy.

– Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej 
w kraju, staramy się pokazać i podkreślić, że 
profilaktyka może być ciekawa. Mamy jesz-
cze dużo pomysłów jak pracować nad lepszą 
przyszłością naszych wychowanek – dodała 
dyrektor Ankurowska.   

Wychowanki MoW w Wierzbicy wraz z kadrą pedagogiczną realizowały projekt „Drogowskaz”.
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CZERWIEC 2020

 y Starosta Waldemar Trelka wraz z wi-
cestarostą Romanem Frąkiem wręczyli 
nagrody najlepszym sportowcom i trene-
rom Powiatu Radomskiego. W pierwszej 
kategorii wiekowej byli: I miejsce – Jakub 
Płachta, Tang Soo Do, II miejsce – Zu-
zanna Chołuj – karate, III miejsce – Ali-
cja Wiszniowska – kickboxing. W drugiej 
kategorii wiekowej: I miejsce Aleksandra 
Grzywacz – Tang Soo Do, II miejsce Ceza-
ry Nowak – zapasy, III miejsce Julia Gór-
ka – gimnastyka sportowa. W spotkaniu 
wzięli udział również trenerzy: Dariusz 
Sułek, Artur Rutkowski, Marcin Stąpór 
i Anna Stawczyk, którzy również otrzy-
mali statuetki, dyplomy i upominki.

LIPIEC 2020

 y W PUP przyjmowanie wniosków w ra-
mach Tarczy Antykryzysowej szło peł-
ną parą. Stan na 20 lipca wyniósł ponad 
21,8 tys. rozpatrzonych wniosków. Zdecy-
dowana większość dotyczyła pożyczek na 
pokrycie kosztów prowadzenia firmy.   

 y Poznaliśmy szczegóły wizualizacji pro-
jektu pawilonu zabiegowego nowego 
szpitala w Pionkach. Znajdą w nim miej-
sce m.in. blok operacyjny, oddział chirur-
gii z pododdziałem ginekologicznym, izba 
przyjęć, poradnie zabiegowe. Przetarg na 
budowę wygrała radomska firma Arbud. 
Realizacja I etapu budowy szpitala, łącz-
nie z zakupami sprzętu i wyposażenia, 
opiewa na 23,3 mln zł i potrwa do końca 
2021 roku.

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

Porady konsumenckie

Usługi 
kurierskie 
O czym powinniśmy 
pamiętać?
W czasach pandemii sprzedaż 
konsumencka w dużej mierze  
przeniosła się do sieci i w sposób 
naturalny wrosła liczba zleceń 
dot. przewozu rzeczy. Dlatego 
należy zwrócić uwagę na kilka 
prozaicznych, a jednak ważnych 
zasad dot. usługi kurierskiej, 
o których konsumentom zdarza 
się zapomnieć, a mają istotny 
wpływ na ochronę ich praw. 
Zasady te to nie tylko obowiązki 
przewoźnika ale również 
i konsumenta.

Zatem, jako konsumenci korzystając 
z serwisów umożliwiających wybór firmy 
kurierskiej jak i w przypadku samej firmy 
przewozowej, musimy uważnie czytać re-
gulaminy tych firm, gdyż są one integralną 
częścią umowy i mają charakter wiążący 
dla obu stron. Pamiętajmy, że choć prawo 
nie reguluje formy umowy przewozowej, to 
my sami zadbajmy o to, aby w miarę moż-
liwości była ona sporządzona na piśmie. 
Zawsze żądajmy wystawienia listu przewo-
zowego, który powinien zawierać dokładny 
opis rzeczy zawartej w paczce, dane tele-
adresowe nadawcy jak i odbiorcy, dokład-
ne określenie rozmiarów oraz wagi prze-
syłki. Dopilnujmy, aby osoba przyjmująca 
paczkę potwierdziła zgodność podanych 
gabarytów z ofertą przewoźnika. Należy 
także pamiętać, że to konsument ma oddać 
przewoźnikowi towar do przewozu w takim 
stanie,  aby mógł on w sposób prawidłowy 
i bez szkody dostarczyć go adresatowi. 
Informacje jak prawidłowo przygotować 
towar do wysyłki zawarte są właśnie w re-
gulaminach firm przewozowych.

Natomiast, zawsze po otrzymaniu prze-
syłki należy sprawdzić jej stan, najlepiej 

w obecności kuriera! Jeśli opakowanie ze-
wnętrzne nosi ślady uszkodzeń  lub w środ-
ku towar jest uszkodzony lub go w ogóle nie 
ma, należy o tym fakcie niezwłocznie poin-
formować przewoźnika i sporządzić proto-
kół szkody, lecz  nie później niż w terminie 
7 dni, od zaistniałej sytuacji. 

Firma kurierska odpowiada za dostar-
czenie przesyłki w stanie nienaruszonym. 
W sytuacji, gdy przesyłka nie została do-
starczona adresatowi w ciągu 30 dni, uwa-
ża się ją za utraconą, a przewoźnik ponosi 
odpowiedzialność za jej utratę. Jednakże 
nie będzie on ponosił żadnej sankcji finan-
sowej w sytuacji, gdy utrata przesyłki, jej 
uszkodzenie lub nie dostarczenie w czasie, 
nastąpiło z winy nadawcy lub odbiorcy np.; 
nadanie rzeczy którą wyklucza regulamin 
przewoźnika.

W sytuacji gdy usługa przewozu rzeczy  
została wykonana nienależycie należy zło-
żyć reklamację na piśmie. Tej czynności 
może dokonać zarówno nadawca jak i od-
biorca z załączeniem protokołu szkody. 
Przewoźnik ma 30 dni od dnia jej przyjęcia 
na udzielenie odpowiedzi.   

W przypadku problemów związanych 
z firmami kurierskimi mieszkańcy powia-
tu radomskiego mogą skorzystać z pomo-
cy Biura Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów w Radomiu.
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SIERPIEŃ 2020

 y Trwały przebudowy sześciu odcinków 
dróg, realizowanych przy wsparciu Fun-
duszu Dróg Samorządowych, czyli: Gulin–
Wsola–Wojciechów; Wieniawa–Przytyk 
–Jedlińsk; Kuczki–Kazimierówka–Ska-
ryszew, Jedlińsk–Bartodzieje–Łukawa–
Głowaczów oraz Wierzbica–Modrzejowi-
ce. Tylko dzięki nim w powiecie przybyło 
26 km przebudowanych dróg. Łączny 
koszt to 37 mln zł, w tym rządowe dofinan-
sowanie z FDS to 27 mln zł.

 y Radomska firma Arbud podpisała umo-
wę na budowę nowego pawilonu zabiego-
wego szpitala w Pionkach i wkrótce potem 
weszła na plac budowy. Na początek trze-
ba było wyburzyć stare budynki i uporząd-
kować teren.

WRZESIEŃ 2020

 y Wmurowano kamień węgielny w no-
wopowstającym pawilonie zabiegowym 
szpitala w Pionkach. Wcześniej radni przy-
jęli uchwałę o nadaniu szpitalowi imienia 
Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezy-
denckiej. Opowiedzieli się też za admini-
stracyjnym podziałem Mazowsza na dwa 
odrębne województwa.   

Szlachetna Paczka 
dla rodziny z Kowali
Starosta radomski Waldemar Trelka oraz pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Radomiu i jednostek podległych włączyli się 
w tegoroczną edycję akcji Szlachetna Paczka. W „weekend cudów”, czyli 
w dniach 12–13 grudnia, do jednej z rodzin w gminie Kowala trafiły dary 
o wartości ponad 2,5 tys. zł.

Z inicjatywą zorganizowania bożonaro-
dzeniowej akcji wyszli pracownicy urzędu, 
których wsparł starosta Waldemar Trelka. 
Dzięki bardzo dobrej współpracy z liderami 
i wolontariuszami z grupy Szlachetna Pacz-
ka – Radom i okolice, do przekazania pomocy 
wytypowano jedną z rodzin z gminy Kowala. 
W akcję włączył się także bardzo chętnie klub 
radnych „Gmina Kowala – Wspólny cel” oraz 
sołtys Kowali.

Pomogli nam wspaniali ludzie
W wyniku dobrowolnej zbiórki, uzyskano 
prawie 2 tys. zł na zaspokojenie praktycznie 
wszystkich potrzeb rodziny. Najważniejszymi 
z nich, wskazanymi na liście zakupów Szla-
chetnej Paczki, było zapewnienie opału oraz 
tapczanu i pralki.

Dzięki pomocy pana Pawła Sochy, właści-
ciela firmy SODAP ze Skaryszewa mogliśmy 
kupić w jego składzie tonę wysokiej jakości 
węgla z 60-procentowym rabatem, a więc 
tylko za 40 proc. ceny. Z kolei pan Mateusz 
Tuzinek, właściciel Zakładu Tapicerskiego 
MEBLOMAT ze Skaryszewa błyskawicznie wy-
konał na zamówienie wersalkę, którą ofiaro-
wał nam… za pół ceny. Pralkę automatyczną 
pozyskaliśmy poprzez grupę Widzialna Ręka, 
a przekazał ją anonimowy darczyńca.

Podczas zakupów w jednej z sieci marke-
tów, do rachunku spontanicznie dołożyła się 

przypadkowa klientka – pani Ilona. Wszyst-
kim przyjaciołom Szlachetnej Paczki serdecz-
nie dziękujemy!

cała góra paczek
W ten sposób przekazaliśmy praktycznie 
pełną listę towarów i sprzętów. Wśród darów 
znalazły się artykuły o przedłużonej przydat-
ności do spożycia, jak: dżemy, makarony, ryż, 
kasza, olej, herbaty, kawy, słodycze. Paczkę 
od Starostwa i Przyjaciół wypełniły również 
środki czystości, środki do prania i płyny do 
płukania, czy artykuły higieny osobistej.

Głowa rodziny otrzymała również: mikser 
z miską obrotową, żelazko, maszynkę do 
strzyżenia włosów, a także obuwie zimowe, 
kurtkę, dres, bluzę polarową, bieliznę, ręcz-
nik i koc. Dodatkowymi prezentami od Sta-
rostwa były koszulki z logo Powiatu Radom-
skiego, torba podróżna, parasolka składana, 
ręcznik i kalendarz ścienny.

Wielka radość z dawania
– Powiedzenie, że „więcej radości jest z dawa-
nia niż brania” sprawdziło się w stu procen-
tach. Jestem szczęśliwy i dumny, że nasi pra-
cownicy okazali tyle serca i czasu, aby wziąć 
udział w akcji. Mam nadzieję, że stanie się to 
już bożonarodzeniową tradycją pod hasłem 
„Starostwo i Przyjaciele” – podsumowuje 
Waldemar Trelka, starosta radomski.   
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WRZESIEŃ 2020

 y Koniec przebudowy drogi Jedlińsk–
Bartodzieje–Łukawa–Głowaczów. Piąty 
etap inwestycji na odcinku 6,5 kilometra 
w gminie Jastrzębia był zrealizowany z 80 
– procentowym dofinansowaniem z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

PAŹDZIERNIK 2020

 y We wszystkich szkołach średnich zo-
stała wprowadzona nauka zdalna (z wy-
łączeniem zajęć praktycznych), jak się 
potem okazało – aż do końca 2020 roku. 
W związku ze wzrostem zakażeń koro-
nawirusem w Polsce, powiat radomski 
znalazł się w czerwonej strefie obostrzeń 
epidemicznych.   

 y W Starostwie Powiatowym w Radomiu 
podsumowano XVI edycję konkursu na 
najlepszą pasiekę w Powiecie Radom-
skim. Pierwsze miejsce zdobyła pasieka 
Roberta Kwietnia z Ludwikowa w gminie 
Jedlińsk. Drugie miejsce ex aequo: pasie-
ki Agnieszki Mąkosy z Natolina w gminie 
Jedlnia-Letnisko oraz Pawła Winiarskiego 
z Kuczek Kolonii w gminie Gózd, a trzecie 
miejsce zajął Norbert Rutkowski z Dą-
brówki Podłężnej w gminie Zakrzew.

Góry znam od urodzenia...
Andrzej Myrta, założyciel Stowarzyszania Podró żników Górołaz, o swojej pasji do wspinaczki wysokogórskiej i ekstremalnych wyprawOd czego zaczęła się pana przygoda 

z górami?
– Od założenia butów, wyjścia za próg 
domu i pójścia tam, gdzie mnie nogi ponio-
są (śmiech). Urodziłem się w Bieszczadach, 
tam były moje pierwsze biwaki, pierwsze 
rajdy. Już jako dziecko stanąłem na szczycie 
Tarnicy, uważając, że stoję na dachu świata, 
a teraz, chociaż mieszkam z żoną i dziećmi 
w Radomiu, nogi nadal noszą mnie w coraz 
to dalsze miejsca i coraz wyższe góry.

na jaki najwyższy szczyt pan dotarł?
– Był nim Pik Lenina o wysokości 7134 me-
trów nad poziomem morza, który od obozu 
drugiego na wysokości 4300 metrów zdoby-
wałem solo. Poza tym stanąłem na wierz-
chołkach takich pięknych gór, jak: Matter-
horn w Szwajcarii (4478 metrów), Mont Blanc 
we Francji (4810 metrów), czy Uszba Połu-
dniowa w Gruzji (4710 metrów) oraz innych 
„czterotysięczników”, głównie w Europie.

Jak wyglądają pana przygotowania 
do wypraw? 
– Niezbędne jest dobre przygotowanie fi-
zyczne oraz wspinaczkowe.  Kondycję i wy-
trwałość psychiczną ćwiczę podczas biegów, 
minimum trzy treningi w tygodniu. Dwa krót-
kie, po 12-15 kilometrów i jeden długi, około 
25 kilometrów w Górach Świętokrzyskich 
lub w lesie w Janiszewie. Ważna jest także 
wspinaczka na ściance oraz w Tatrach. Moją 
ulubioną doliną do wspinania jest Dolina Ba-
tyżowiecka na Słowacji.

Jak często wyjeżdża pan w góry?
– Za rzadko (śmiech). Wyprawę planuję prze-
ważnie jedną na rok i trwa ona 2-3 tygodnie 
w zależności od celu. Podczas przygotowań 
staram się wyjeżdżać w góry, choćby na wy-
pady weekendowe. Nie ma miesiąca, abym 
choć raz nie był w Tatrach czy też w innych 
naszych górach.

ile waży plecak podczas takiej wyprawy?
– Jeżeli jest to góra, na której zakładam obo-
zy pośrednie, to mam zawsze dwa plecaki: 
duży i mały. Duży waży około 25–30 kilogra-
mów, ale w miarę zdobywania wysokości i za-
kładania kolejnych obozów, robi się on coraz 
lżejszy. Do ataku szczytowego używam małe-
go plecaka, który waży około 6 kilogramów.

Wyprawy wysokogórskie to dość kosz-
towne hobby. czy pozyskuje pan sponso-
rów?
– Faktycznie, są to spore koszty, które rosną 
wraz z wysokością góry. Dla przykładu: ubra-
nie wierzchnie oraz buty, w których atako-
wałem Pik Lenina kosztowały około 6 tysięcy 

złotych, a była to tylko kropla w morzu po-
trzeb. Dobrze, że na swojej drodze spotykam 
życzliwych ludzi, jak na przykład pan starosta 
Waldemar Trelka, który wsparł moją ostatnią 
wyprawę w Alpy. Dzięki temu herb Powiatu 
Radomskiego do dziś widnieje na wierzchoł-
ku Mont Blanc. Dzięki wsparciu takich osób 
mogę później dzielić się swoją pasją, moty-
wować, zarażać przygodą, zarówno podczas 
spotkań z dziećmi, jak i ogólnodostępnych 
prezentacjach publicznych.

Jakie będą kolejne wyprawy?
– Rozpocząłem zdobywanie „Śnieżnej Pante-
ry”, czyli tytułu, przysługującego zdobywcy 
pięciu siedmiotysięcznych szczytów w kra-
jach byłego Związku Radzieckiego. W planach 
mam Pik Pobiedy (7439 metrów) oraz Chan 
Tengi (7010 metrów).

a pana szczyt marzeń?
– Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, więc 
wszystko jest możliwe.   
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LISTOPAD 2020

 y W związku z decyzją Wojewody Mazo-
wieckiego, w obu powiatowych szpitalach 
w Iłży i Pionkach wydzielono miejsca dla 
pacjentów zakażonych koronawirusem. 
Wkrótce potem zostały one przekształco-
ne w jednoimienne szpitale tylko dla pa-
cjentów z COVID-19.

 y Radni powiatu powołali nową samorzą-
dową instytucję kultury – Powiatowy In-
stytut Kultury z siedzibą w Iłży. Placówka 
ma pełnić zadania biblioteki powiatowej, 
rozwijać działalność kulturalną w powiecie 
oraz wspierać organizacje pozarządowe.

GRUDZIEŃ 2020

 y W ostatnich dniach 2020 roku szpitale 
powiatowe w Iłży oraz Pionkach jako tzw. 
placówki węzłowe otrzymały pierwsze 
dawki szczepionek firmy Pfizer przeciwko 
COVID-19. Niemal od razu ruszyły szcze-
pienia personelu z tych oraz innych pod-
miotów medycznych.   

 y Radomska firma Skadar, oferując wyko-
nanie prac budowlanych za niespełna 2,2 
mln zł, wygrała przetarg i do połowy sierp-
nia 2021 roku ma przeprowadzić adaptację 
budynku na potrzeby Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Chwało-
wicach. Tymczasem Powiat otrzymał do-
datkowe 14 mln zł na rozbudowę szpitala 
w Pionkach oraz 2,5 mln właśnie na inwe-
stycję w Chwałowicach – w ramach kolej-
nej transzy rządowych środków pomoco-
wych z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Góry znam od urodzenia...
Andrzej Myrta, założyciel Stowarzyszania Podró żników Górołaz, o swojej pasji do wspinaczki wysokogórskiej i ekstremalnych wypraw

Na najpiękniejszym szczycie europy Matterhorn (4478 m n.p.m.).

Górołaz swoją wiedzą, pasją i umiejętnościami dzieli się zarówno z dorosłymi, jak i młodzieżą 
podczas wielu spotkań i prelekcji.
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Potężne grzmotySporty walki w Powiecie 
Radomskim trzymają się mocno. 
Nie mogło być więc lepszego 
podsumowania roku, jak gala 
pięściarska, która odbyła się 
w Pionkach.

Zawodowy boks wrócił do Pionek z wielką 
pompą. Zorganizowana przez Tymex Boxing 
Promotion gala stanowiła ogólnopolskie 
zwieńczenie batalii zawodowców z pande-
mią w minionym roku. – Ta gala wypadła na-
prawdę fajnie, pomimo wielu pojawiających 
się perypetii. Wyrównane walki i ich poziom 
z całą pewnością podobały się kibicom. 
Wierzę, że zapamiętają tę imprezę na długo, 
a my jeszcze nie raz zagościmy w naszym 
regionie – podsumował promotor, Mariusz 
Grabowski.

Dzięki współpracy z telewizją publiczną, 
pojedynki, które odbyły się w Pionkach śle-
dzić mogli widzowie w całej Polsce. W walce 
wieczoru Laura Grzyb (na zdjęciu) pokona-
ła pochodzącą z Dominikany Enerolisę De 
Leon. Co prawda, rywalka z Karaibów pró-
bowała wielu ciosów, ale były one niecelne. 
Skuteczne kontry Polki przynosiły jej nato-
miast kolejne punkty i to właśnie sędziowie 
wskazali jednogłośny triumf Grzyb po 10 
rundach rywalizacji.

Kolejne pojedynki rankingowe w Pion-
kach wygrali również m.in. Piotr Kubierski, 
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Z dziką kartą do finału
Bilans tenisowego roku w gronie kadetek odbył się w Pszczynie. W ramach zmagań 
Super Seria, pochodząca z Jedlińska Karolina Gołda dotarła do finału gry deblowej.

W rywalizacji na Śląsku Gołda miała za 
partnerkę Amelię Ciesielczyk z RP Sport 
Olsztyn. Para wystąpiła w turnieju deblo-
wym dzięki dzikiej karcie otrzymanej od or-
ganizatorów. Już w pierwszej rundzie Gołda 
i Ciesielczyk sprawiły dużą niespodziankę, 
bowiem pokonały turniejową „jedynkę” Oli-
vię Bergler (Górnik Bytom) / Sonię Pieczyń-
ską (Grunwald Poznań). W półfinale, również 
po bardzo wyrównanym spotkani odprawiły 
duet Maria Głowacka (IDEA SPORT Toruń) / 
Barbara Straszewska (SKT Szczecin). W finale 
nieco lepsza okazała się para Anastasia Bo-
zova (AZS Łódź) / Weronika Domańska (ŚCT 
Pszczyna). 

Nie był to jedyny sukces Karoliny Gołdy 
w zamykających rok występach. W Kozer-

kach koło Grodziska Mazowieckiego pod-
czas Ogólnopolskiego Turnieju Kadetów 
dotarła do finału zarówno gry pojedynczej, 
jak i podwójnej. W singlu pokonała Karoli-
nę Leja (UKT Radość 90 Warszawa), Anielę 
Odrobinę (MKT Łódź), Martynę Piechowicz 
(KKT Wrocław) oraz Karolinę Rajca (MKT 
Łódź). W finale lepsza okazała się turniejowa 
„jedynka” – Olivia Bergler z Górnika Bytom. 
W grze podwójnej Karolina Gołda w parze 
z Martyną Piechowicz pokonały kolejno duet 
Julia Kiwior (Górnik Bytom) / Adrianna Klu-
ska (KKT Wrocław) i Leticia Matuszewska (KT 
Matuszewski Stawiguda Olsztyn) / Alexandra 
Persson (RP Sport Olsztyn). W finale musiały 
uznać wyższość Olivii Bergler i Mariki Caruk 
(KT Break Warszawa).   

Kamil Kuździeń, Tomasz Nowicki oraz brą-
zowy medalista Mistrzostw Europy i Olimpij-
czyk z Pekinu Alexander Strecki.

Duże zainteresowanie towarzyszyło wal-
ce Marcina Siwego z Morganem Dessauxem. 
Polak przed konfrontacją mógł poszczycić 
się rekordem 21 triumfów. Na ringu mieli 
spędzić osiem rund, ale już po kilkudzie-

sięciu sekundach starcia lewy sierpowy dał 
się mocno we znaki Francuzowi. Dotrwał do 
końca pierwszej rundy. W drugiej był liczony, 
a po niesamowitej kombinacji ciosów i ist-
nym bombardowaniu, trenerzy z narożnika 
rywala zdecydowali o poddaniu go. Tym 
samym Marcin Siwy poprawił swój rekord 
w Pionkach do 22 zwycięstw.   

Noworoczne trafienie
Stało się już tradycją, że piłkarze KS-u Cho-

mentów spotykają się w Nowy Rok na jedy-
nym w swoim rodzaju treningu połączonym 
z wyjątkowym meczem. Pierwszą bramkę 
w Powiecie Radomskim w 2021 roku strzelił 
Rafał Marchewka. 

Piłkarze na otwierającym rok treningu 
w Chomentowie spotkali się już po raz 11. 
Tym razem frekwencja była wyjątkowa, 
a pierwszy gol padł o godz. 12.46. Jak pod-
kreślają uczestnicy spotkania, ze względu na 
prace prowadzone przy głównym boisku KS-
u, mecz został rozegrany w sąsiednim Cho-
mentowie Szczygieł.   
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Quizy 
Naszego Powiatu 
Radomskiego

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

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

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

Rozwiązanie Quizu z nr (14) 3/2020 
Naszego Powiatu Radomskiego
Rozwiązanie quizu z kwartalnika Nasz Powiat Radomski nr (14) 3/2020. 
Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi nagrody otrzymali: 
Joanna mroczek, alicja Przybyś, michał kapusta, natalia Śmietanka, 
Wiktoria chruślak, anna utkowska. Gratulujemy!

Życzymy powodzenia w kolejnym Quizie!

Prezentujemy prawidłowe rozwiązanie   

Udział w zabawie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym do jej realizacji.

Rozwiązanie Quizu z zazanczonymi różnicami oraz imieniem, nazwiskiem i adresem uczestnika Quizu prosimy przesyłać do 
28 lutego 2021 r. na 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.

znaJdź różnicę... 
iloma szczegółami różnią się obrazki?
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