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RADA POWIATU 2018-2023

Krzysztof Murawski, Przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego: 

- Powiat Radomski jest liderem jeśli chodzi o inwestycje w służbę zdrowia, drogi, edukację, pomoc społeczną i rynek pracy. Jako samorządowiec 
z wieloletnim doświadczeniem dostrzegam pozytywne zmiany, jakie zachodzą w naszym regionie. W szczególności pierwsza połowa tej kadencji 
była bardzo dobra dla naszego powiatu i jego mieszkańców. Ostatni rok był w czasem walki z negatywnymi skutkami pandemii. Na szczęście 
szybka reakcja Zarządu Powiatu i zmiana dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu pomogła w odpowiedni sposób przekierować środki 
z Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców. Również długo oczekiwana budowa szpitala w Pionkach idzie w szybkim tempie, a dzięki aktywno-
ści Pana Starosty i Zarządu Powiatu udało się pozyskać bardzo dużą rządową dotację na ten cel, dlatego mam nadzieję, że do końca kadencji 
cała inwestycja w nowy, jakże potrzebny szpital zostanie zakończona. Podobna sytuacja jest z budową dróg, ponieważ nastąpił tutaj wyraźny 
wzrost inwestycji z dużym dofinansowaniem z programów rządowych, jak Fundusz Dróg Samorządowych i inne. Najważniejszą inwestycją z za-
kresu  pomocy społecznej, skierowaną do najsłabszych, jest budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Krzyżanowicach. Rodziny będą 
mogły skierować tam osoby niepełnosprawne   na pobyt czasowy. Reorganizację i dostosowanie do aktualnych potrzeb edukacyjnych przeszły 
również powiatowe szkoły. Największe zmiany zaszły w Chwałowicach, gdzie od września 2020 roku zaczął funkcjonować Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy  przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 24 roku życia. W tym miejscu chciałbym podziękować Radzie 
Powiatu za sprawne procedowanie uchwał oraz akceptację dla decyzji, podejmowanych przez Zarząd Powiatu.

Rada Powiatu Radomskiego 
VI kadencji: Teodozja Bień, Zbigniew 
Dziubasik, Ryszard Dziura, Irena 
Dygas, Roman Frąk, Adam Gibała, 
Paweł Górak, Marek Janeczek, 
Marek Jarosz, Małgorzata Klocek, 
Katarzyna Konopska, Jan Kowalczyk, 
Krzysztof Kozera, Ireneusz Kumięga, 
Marzena Murawska, Krzysztof 
Murawski, Zdzisław Mroczkowski, 
Cezary Nobis, Tadeusz Osiński, 
Agnieszka Pasek, Anna Rogulska, 
Adam Siczek, Jan Siek, Mirosław 
Ślifirczyk, Ewa Tkaczyk, Waldemar 
Trelka, Marian Wikło.
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Zarząd Powiatu Ra-
domskiego 2018-2020 
(od lewej):  Zbigniew 
Dziubasik, Krzysztof Ko-
zera, Waldemar Trelka, 
Roman Frąk, Zdzisław 
Mroczkowski.

Zarząd Powiatu Ra-
domskiego 2020-2021 
(od lewej): Krzysztof Ko-
zera, Ewa Tkaczyk, Zbi-
gniew Dziubasik, Walde-
mar Trelka, Roman Frąk.

inwestycje w ekologię, czyste środowisko 
oraz odnawialne źródła energii

cyfryzacja usług urzędowych i zwiększe-
nie ich dostępności dla mieszkańców

Waldemar Trelka, Starosta Radomski: - Półmetek obecnej 
kadencji samorządowej to absolutna zmiana na plus w po-
nad 20-letniej historii Powiatu Radomskiego. Tylko w 2020 
roku do budżetu powiatu oraz jednostek podległych pozy-
skaliśmy z różnych źródeł ponad 218 milionów złotych, czyli 
więcej niż wynosi cały roczny budżet starostwa. Rozpoczęli-
śmy budowę nowego szpitala w Pionkach, a dzięki naszym 
staraniom właśnie ta inwestycja uzyskała ponad 30 milio-
nów dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. W  sumie z  tego rządowego programu otrzymali-
śmy 42,2 miliona złotych, a pozostałe środki przeznaczamy 
na przebudowę dróg powiatowych oraz adaptację budynku 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwa-
łowicach. Ponad 57 milionów złotych uzyskaliśmy z Fundu-
szu Dróg Samorządowych na przebudowę odcinków dróg 
powiatowych w kilku gminach. Dodatkowo ponad 9 milio-
nów złotych wpłynęło do budżetu powiatu w rezultacie za-
inicjowanej przeze mnie współpracy z burmistrzami i wójta-
mi przy przebudowie naszych dróg. Rozpoczynamy budowę 
jednego z nielicznych w województwie Centrum Opiekuń-
czo - Mieszkalnego w Krzyżanowicach, na co otrzymaliśmy 
ponad 2,9 miliona złotych z  Funduszu Solidarnościowego. 
Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się kolejna duża inwesty-
cja edukacyjna: budowa sali gimnastycznej oraz wirtualnej 
strzelnicy powiatowej przy liceum w Pionkach. To wspólny 
sukces, dlatego dziękuję Zarządowi, Przewodniczącemu 
i  Radnym Powiatu oraz wszystkim, którzy wspierają nas 
w pracy na rzecz dobrej zmiany w Powiecie Radomskim. Za-
praszam Państwa do zapoznania się z prezentacją najważ-
niejszych kierunków działalności nowego Zarządu Powiatu 
w trakcie ostatniego 2,5 roku.

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
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Kiedy rozpoczęła się kadencja samorządowa nowych 
władz Powiatu Radomskiego, stan powiatowej służ-
by zdrowia był - mówiąc językiem medycznym – bar-
dzo ciężki, ale stabilny. Największym problemem był 
niezadowalający poziom inwestycji oraz finansowa-
nia dwóch najważniejszych placówek medycznych, 
prowadzonych przez samorząd powiatowy, czyli szpi-
tali w Pionkach oraz Iłży. 

W 2018 roku, a zatem w budżecie planowanym przez 
poprzednie władze powiatu, nakłady na całą powiato-
wą służbę zdrowia wyniosły ponad 1,9 miliona złotych. 
Oba szpitale miały wówczas ujemny wynik finansowy, 
zmagały się też z zadłużeniem, a jeden z nich musiał 
spłacać pożyczkę komercyjną, obciążoną wysokimi od-
setkami.

Po dwóch latach 
nowej kadencji 
oba szpitale w Pionkach 
oraz Iłży są na plusie

ZDROWIE

Nowy Zarząd Powiatu podjął energiczne działania na-
prawcze, które rozpoczęły się od zmiany dyrektorów 
zarządzających szpitalami. Jednocześnie na lata 2019-
2021 zaplanowano rekordowo wysokie nakłady na in-
westycje i dofinansowanie szpitali w Pionkach oraz Iłży, 
średnio po kilka – kilkanaście milionów złotych rocznie.

Warto również podkreślić, że obie placówki po dwóch 
latach nowej kadencji są na plusie. Szpital w Pionkach 
osiągnął w 2020 roku wynik finansowy + 1,223 miliona 
złotych, a szpital w Iłży zakończył rok 2020 z wynikiem 
+ 0,725 miliona złotych.
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W  ostatnich 10 latach kwota nakładów na szpital 
w Pionkach wynosiła średnio niewiele ponad 825 ty-
sięcy złotych rocznie. Do tego dochodziły koszty po-
życzek, udzielanych szpitalowi z  budżetu powiatu, 
w ostatnich latach około 3,4 miliona złotych. Niektóre 
oddziały, jak ginekologiczno – położniczy, generowały 
bardzo duże straty. 

W budżecie powiatu na rok 2019 nakłady na pionkowski 
szpital stanowiły kwotę ponad 5,9 miliona złotych, z cze-
go blisko 1,2 miliona przeznaczono na pokrycie ujemnego 
wyniku finansowego placówki. W 2020 roku łączna kwo-
ta nakładów na szpital w Pionkach z budżetu powiatu, 
ale też innych źródeł, wyniosła blisko 14,1 miliona złotych. 

Są to nakłady rekordowe, jakich nie było w trakcie całych 
20 lat istnienia powiatu. To również efekt wspólnej pracy 
nowego Zarządu Powiatu, radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści z Pionek, a także Rady Społecznej placówki oraz mery-
torycznej współpracy z Miastem Pionki. 

Roman Frąk, wicestarosta radomski w latach 2018-2021:  
- Wielka szkoda, że w poprzednich latach nie zapewniono od-
powiedniego poziomu finansowania szpitala w Pionkach. Nie zauwa-
żano tak kompromitujących powiat faktów, że brakowało łóżek na 
oddziałach, a pościel była tak sprana, że personel wstydził się cza-
sem kłaść na niej pacjentów. Na oddziale chirurgii chorych trzeba 
było wnosić na krzesłach na blok operacyjny na pierwsze piętro, a 
część sprzętu była przestarzała lub wyeksploatowana. Przez lata na 
budynki szpitalne wydano niemałe pieniądze, a o tym jaka była efek-
tywność tych inwestycji można się przekonać, odwiedzając budynek 
chirurgii. Od pierwszych dni nowej kadencji przyszło nam płacić za 
to słony rachunek. Mimo tego rozpoczęliśmy energiczne działania 
naprawcze, przede wszystkim zrezygnowaliśmy ze współpracy z do-
tychczasowym szefem szpitala. Wybraliśmy w konkursie nową panią 
dyrektor, której dotychczasowe zarządzanie szpitalem jest bardzo 
racjonalne, odpowiedzialne, a przede wszystkim uzasadnione eko-
nomicznie. Budowa nowego kompleksu szpitalnego, zdecydowana 
poprawa warunków świadczenia usług medycznych, pozyskanie wy-
kwalifikowanego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, jak rów-
nież racjonalne zarządzanie i bogata ofertą usług medycznych – to 
nasza recepta na uzdrowienie szpitala w Pionkach.

Nakłady na szpital w Pion-
kach są rekordowe, jakich nie 
było w ponad 20-letniej histo-
rii powiatu

Szpital w Pionkach

Jednocześnie rok 2020 stał się pierwszym, w  którym 
szpital wyszedł z  zapaści finansowej. Powiat przekazał 
szpitalowi ponad 2,4 miliona złotych na spłatę pożyczki 
w parabanku oraz umorzył niespłacone części wcześniej-
szych pożyczek (1,7 miliona złotych). Dzięki wielu korzyst-
nym czynnikom, dobremu zarządzaniu i  skutecznemu 
nadzorowi obu starostów nad placówką, rok 2020 udało 
się zamknąć na plusie (wynik finansowy to + 0,725 milio-
na złotych).

W 2021 roku na szpital zaplanowano nakłady w wysoko-
ści 27,2 miliona złotych, wliczając w  to zabezpieczenie 
finansowania budowy od podstaw drugiego pawilonu 
szpitalnego oraz rewitalizację starego budynku chirurgii.

- 2.674,397,71 z - 2.561,706,86 z
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Zbigniew Dziubasik, członek Zarządu Powiatu Radomskiego: 
W bieżącej kadencji, dzięki zwycięstwu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w 2018 roku, 
Zarząd i Rada Powiatu spełnia oczekiwania mieszkańców miasta i gminy Pionki, dotyczące przede wszyst-
kim rozbudowy i modernizacji szpitala. Ta inwestycja, czyli budowa nowych obiektów szpitala, ale również 
inwestycje w powiatowe szkoły, drogi oraz pozostałą infrastrukturę w Pionkach są dowodem na to, że de-
klaracje wyborcze kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości nie były pustymi obietnicami, i jak widać 
już na przestrzeni połowy kadencji, są dotrzymywane oraz sprawnie realizowane. Duża determinacja do-
trzymania obietnic wyborczych daje efekty dzięki wsparciu Parlamentarzystów PiS, a także zrozumieniu 
wszystkich potrzeb naszego Powiatu przez pana Premiera Rządu i poszczególnych ministrów. Mieszkańcy 
Pionek doceniają to i bardzo im za to dziękują.

Najważniejszym zdaniem inwestycyjnym w ochronie zdrowia 
w obecnej kadencji jest budowa nowego szpitala w Pionkach, 
który powstaje z inicjatywy Zarządu Powiatu. Na jego budowę 
pozyskano już ponad 30 milionów złotych z programów rzą-
dowych i rezerwy budżetu państwa. Z budżetu powiatu wy-
dano na ten cel jak dotąd ponad 11 milionów złotych.

Powoli dobiega końca budowa nowoczesnego pawilonu za-
biegowego przy ul. Niepodległości, gdzie będzie mieścić się 
oddział chirurgiczny i blok operacyjny, oddział ginekologiczny, 
diagnostyka, wyposażona w urządzenie rentgenowskie, USG 
oraz tomograf komputerowy, a także izba przyjęć oraz poradnie 
specjalistyczne. W 2020 roku podpisano umowę na jego budo-
wę. Wykonawca, wybrana w przetargu radomska firma Arbud, 
ma zbudować obiekt w 12 miesięcy, czyli do połowy sierpnia 
2021 roku. Obecnie jest gotowa elewacja budynku, a wewnątrz 
są prowadzone prace wykończeniowe. Wykonawca deklaruje 
oddanie inwestycji w terminie.

Chcemy, aby szpital w Pionkach 
był najnowocześniejszy w regio-
nie, z odpowiednią, specjalistycz-
ną kadrą lekarską i pielęgniarską, 
aby jak najlepiej służył pacjentom

Lipiec 2020. Prezentacja wizualizacji 
pierwszego pawilonu szpitala w Pion-
kach z wojewodą mazowieckim Kon-
stantym Radziwiłłem

Sierpień 2020. Podpisanie 
umowy na budowę pierw-
szego pawilonu z radomską 
firmą Arbud.

Wrzesień 2020. Wmurowanie aktu 
erekcyjnego pod pierwszy pawilon szpi-
talny – na zdjęciu minister Marek Suski  
i wicestarosta Roman Frąk.

Wrzesień 2020. Prace przy 
wylewaniu fundamentów 
kondygnacji podziemnej.

Październik 2020. 
Montaż zbrojeń 
konstrukcji 
i murowanie ścian.

Szpital w Pionkach

ZDROWIE
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Marzena Murawska (Aktywny Samorząd): - Bu-
dowa pierwszego pawilonu szpitala w Pionkach 
jest już na ukończeniu, niebawem ujrzymy mury 
drugiego pawilonu. Lokalizacja w jednym miejscu 
poradni, szpitala i administracji obniży koszty funk-
cjonowania, a jednocześnie ułatwi mieszkańcom 
dostęp do lekarzy różnych specjalności. Niezbędne 
będzie również pozyskanie wyposażenia, niezbęd-
nego do prawidłowej diagnozy pacjentów tj. m.in. 
tomografu, nowoczesnego wyposażenia sal szpital-
nych, sali operacyjnej i gabinetów lekarskich.

Katarzyna Konopska (Polskie Stronnictwo Ludo-
we): - Bardzo duże nakłady finansowe na szpitale 
powiatowe, a szczególnie bliski mojemu sercu szpi-
tal w Pionkach, który wreszcie jest budowany. Duży 
plus dla Zarządu Powiatu za pozyskanie środków 
zewnętrznych na ten cel. Nikt nie wierzył w to, że 
ta inwestycja dojdzie do skutku, a jednak to, co mia-
ło być nierealne stało się prawdziwe, mury nowego 
szpitala rosną i cieszą oko wszystkich mieszkańców 
Pionek i okolic.

Jan Siek (Prawo i Sprawiedliwość): - Najważniej-
szymi, a zarazem największymi inwestycjami tej ka-
dencji są rozbudowa i modernizacja szpitali w Pion-
kach i Iłży oraz doposażenie placówek medycznych 
w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Cieszę się, że 
dzięki determinacji władz powiatu oraz rządowe-
mu wparciu ruszyła budowa szpitala w Pionkach. 
To wielki sukces całego samorządu powiatowego.

Ireneusz Kumięga (Forum Samorządowe): - Pomysł 
Zarządu Powiatu na modernizację szpitala w Pion-
kach jest dobry, szczególnie w zakresie konsolidacji 
wszystkich jego obiektów do jednej lokalizacji. Od-
ważna była decyzja Rady Powiatu co do realizacji 
tego bardzo dużego zadania inwestycyjnego. Obec-
ny stan realizacji tego projektu, ilość pozyskiwanych 
przez Zarząd środków finansowych dobrze rokują 
co pełnej realizacji tego zadania.

Adam Gibała (Polskie Stronnictwo Ludowe): – 
Ostatni rok pokazał, że inwestycje w służbę zdrowia 
są konieczne, dlatego też trzeba dokończyć budowę 
szpitala w Pionkach nawet kosztem zaciągnięcia kre-
dytu, a także remontować i doposażać szpital w Iłży. 
Myślę, że wszystkie podjęte przez Zarząd Powiatu 
działania są dobre i korzystne dla mieszkańców.

Marek Janeczek (Forum Samorządowe): - Marzenia 
mieszkańców Pionek o budowie szpitala nareszcie 
się spełniły. Za kwotę prawie 60 mln złotych po-
wstaje szpital z nowoczesnym wyposażeniem. Jest 
to zasługa całej Rady Powiatu, pana starosty i Za-
rządu, a także wspólnego finansowania ze strony 
samorządu Miasta Pionki oraz Gminy Pionki.

Cały kompleks szpitalny wraz z wyposażeniem ma 
być zrealizowany w  latach 2022-23. Oprócz samej 
budowy, trwają też zakupy sprzętu medycznego 
i wyposażenia szpitalnego na miarę XXI wieku. Swój 
wkład finansowy wnoszą również lokalne samorzą-
dy – Gmina Pionki przekazała 250 tysięcy złotych, zaś 
Miasto Pionki przekazało już 500 tysięcy złotych i za-
deklarowało przekazanie kolejnego 1 miliona złotych 
(środki te nie trafiły jeszcze na konto powiatu).

Grudzień 2020. Wykona-
nie piętra i przykrycie bu-
dynku, montaż okien.

Styczeń 2020. Prace 
wykończeniowe we-
wnątrz pawilonu.

Marzec 2021. Wyko-
nanie nowej elewa-
cji pawilonu.

Kwiecień. Marszałek 
Stanisław Karczewski 
na placu budowy.

Maj. Przewodniczący 
Rady Powiatu 
Krzysztof Murawski 
w nowym pawilonie.

Wizualizacja
Drugi etap prac zakłada budowę drugiego, dwupiętrowe-
go pawilonu oraz rewitalizację przedwojennego budynku 
chirurgii.

Komentarze Radnych

W drugim etapie, którego realizacja ma rozpocząć 
się jeszcze w 2021 roku obok pierwszego budynku 
powstanie kolejny, dwupiętrowy pawilon zacho-
wawczy, z  oddziałami wewnętrznym i  rehabilitacji. 
W trzecim etapie zostanie zrewitalizowany przedwo-
jenny budynek, gdzie obecnie mieści się chirurgia. 
Dzięki wysokiemu dofinansowaniu zewnętrznemu, 
powiat jest w stanie udźwignąć inwestycję bez szko-
dy np. dla zadań drogowych czy edukacyjnych.

ZDROWIE

Na całe zadanie 
władze powiatu 
pozyskały już w sumie 
ponad 30 milionów 
złotych z budżetu
państwa
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Waldemar Trelka, starosta radomski: 
Przez lata mieliśmy do czynienia ze stopniową degradacją szpitala w Iłży. Ow-
szem, były prowadzone inwestycje, rozpoczęto na przykład adaptację dawnej 
pralni na potrzeby przychodni specjalistycznych, którą to inwestycję dokończyli-
śmy i rozliczyliśmy w 2019 roku oraz kilka innych. Ogólny stan szpitalnych budyn-
ków, zwłaszcza pomocniczych, jaki zastaliśmy był jednak fatalny: cieknące rynny, 
stare, drewniane okna, zawilgocone fundamenty…  Dobre wyniki finansowe szpi-
tala pokazują jednak, że dobre zarządzanie placówką i wypracowanie dodatnie-
go wyniku finansowego jest możliwe, choć jeszcze wiele spraw wymaga poprawy.

Budowa szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powia-
tu zapominają o  drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia 
w Iłży. Od początku kadencji jest tam realizowany szeroki pro-
gram inwestycyjny, zmierzający do całkowitej modernizacji 
tego szpitala. 

Przez ostatnie trzy lata szpital w Iłży przynosił straty.  Po zmianie 
dyrekcji zakończył rok 2019 z wynikiem finansowym ponad 228 
tysięcy złotych na plusie. W 2020 roku było to już 725 tysięcy 
złotych na plusie.
W ocenie nowego Zarządu Powiatu, przez 10 ostatnich lat na-
kłady na inwestycje i zakupy sprzętu dla szpitala w Iłży były nie-
wystarczające (w 2018 roku nakłady z budżetu powiatu wynio-
sły 143,2 tysiąca złotych). Dlatego w 2019 roku szpital otrzymał 
4,3 miliona złotych, w 2020 roku finansowanie wyniosło ponad 
4,8 miliona złotych, zaś w 2021 roku nakłady to już blisko 7,5 mi-
liona złotych. Najważniejszą, trzyletnią inwestycją, która ma za-
kończyć się w tym roku, jest kompleksowa modernizacja Działu 
Chirurgicznego oraz Bloku Operacyjnego.

Nowe władze powiatu wzmocniły też finansowo placówkę. 
W 2019 roku szpital otrzymał 1 - milionową pożyczkę z budżetu 
powiatu, a w 2021 roku kolejną pożyczkę 318 tysięcy złotych, na 
spłatę zobowiązań z  Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych, aby wszyscy uprawnieni pracownicy otrzymali należne 
im środki. Dzięki tym działaniom oraz wielu inwestycjom, sytu-
acja iłżeckiej placówki uległa znacznemu polepszeniu.

W 2018 roku dla szpitala w Iłży 
w budżecie powiatu zaplanowano 
143,2 tysiące złotych. W 2021 roku - 
blisko 7,5 miliona złotych

Szpital w Iłży
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W  kolejnych latach mają zostać zmodernizowane 
Działy Pediatrii oraz Ginekologii, a  władze powia-
tu złożyły już wnioski o  dofinansowanie prac do 
marszałkowskiego Instrumentu Zrównoważonego 
Wsparcia Rozwoju Mazowsza.

Zmienia się również wnętrze głównego budynku 
szpitala, gdzie wymieniono bardzo stare windy (oso-
bową i towarową). W związku z pełnieniem funkcji 
szpitala covidowego, dzięki środkom wojewody ma-
zowieckiego w  wysokości prawie 370 tysięcy zło-
tych, jest tam instalowany nowy zbiornik na ciekły 
tlen oraz nowa parownicę. Starostwo kupiło również 
środki ochrony osobistej dla personelu na łączną 
kwotę ponad 160 tysięcy złotych.

Były też zakupy sprzętu medycznego, jak aparatu 
do terapii narkozastępczej (w zakupie partycypowa-
ło Miasto i Gmina Skaryszew, przekazując 50 tysięcy 
złotych), a  także aparat USG. Jeszcze w  2019 roku 
nowe władze powiatu pozyskały 400 tysięcy złotych 
dotacji z programu Ministerstwa Zdrowia na zakup 
ambulansu specjalistycznego.

W kolejnych latach mają zo-
stać zmodernizowane Dzia-
ły Pediatrii oraz Ginekologii

Zdzisław Mroczkowski (Prawo i  Sprawiedliwość):  
- Całkowita przebudowa i  modernizacja Bloku 
Operacyjnego oraz Działu Chirurgii szpitala w  Iłży 
jest wielkim sukcesem nowego Zarządu Powiatu, 
w którym miałem zaszczyt pracować do 2020 roku. 
Nie zapominamy o  mieszkańcach gmin w  połu-
dniowej części powiatu, których potrzeby zdrowot-
ne zabezpiecza właśnie iłżecki szpital. Myślę, że 
dowiedliśmy już, że potrafimy nie tylko prowadzić 
duże projekty, jak budowa szpitala w Pionkach, ale 
również skutecznie wyprowadzać z  zapaści drugi 
z powiatowych szpitali. Niezbędne będzie też do-
posażenie szpitali w  nowoczesny specjalistyczny 
sprzęt, zapewniający wysoką jakość badań, zabie-
gów i konsultacji medycznych.

Małgorzata Klocek (Polskie Stronnictwo Ludowe):  
- Oczywiście niezbędne są inwestycje w sprzęt i bu-
dynki szpitala w Iłży, ale także zwiększenie limitów 
do lekarzy specjalistów, wznowienie planowych za-
biegów i programów badań profilaktycznych (mor-
fologia, poziom cholesterolu, RTG klatki piersiowej) 
oraz wdrożenie programu wykrywania wad rozwo-
jowych u dzieci z niepełnosprawnościami.

Ryszard Dziura (Prawo i Sprawiedliwość): - Działa-
nia władz w ochronie zdrowia oceniam na szóstkę 
z plusem. Z faktami i liczbami się nie dyskutuje, bo 
one zawsze same się obronią. Tylko w 2019 roku 
szpital w Iłży otrzymał z budżetu powiatu więcej 
pieniędzy na inwestycje i zakupy niż przez ostat-
nie kilka lat. Sytuacja finansowa tej placówki uległa 
diametralnej poprawie, dzięki zaangażowaniu całe-
go Zarządu Powiatu oraz radnych, jak również po-
przedniej i obecnej dyrekcji placówki. 

Jan Kowalczyk (Prawo i Sprawiedliwość): - Nowe 
władze powiatu skutecznie realizują plan zrówno-
ważonego rozwoju wszystkich gmin. Chciałbym, 
aby w kolejnych latach tej kadencji była kontynu-
owana szersza modernizacja szpitala w Iłży. Niezwy-
kle ważne będzie również dostosowanie placówki 
do potrzeb społeczeństwa i utrzymywanie jej w do-
brej kondycji ekonomicznej.

Komentarze Radnych

ZDROWIE
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Waldemar Trelka, starosta radomski: 
Cieszę się, że nasze wspólne działania przynoszą tak pozytywny 
i oczekiwany efekt, jakim są kolejne kilometry przebudowanych dróg. 
Dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, panu woje-
wodzie Konstantemu Radziwiłłowi i panu wicewojewodzie Arturowi 
Standowiczowi za docenienie naszych starań inwestycyjnych w  ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Nieocenione jest też wsparcie wszystkich parlamenta-
rzystów Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem ministrem Mar-
kiem Suskim. Dziękuję również pracownikom Powiatowego Zarządu 
Dróg Publicznych za przygotowanie bardzo dobrych, wysoko ocenia-
nych wniosków

W ciągu czterech lat poprzedniej kadencji zrealizowano inwe-
stycje drogowe za ponad 116 milionów złotych. Tymczasem 
w latach 2018 – 2021 na drogi powiatowe przeznaczono blisko 
144 milionów złotych.
W latach 2018-2020 przebudowano lub rozbudowano 68,9 ki-
lometrów dróg powiatowych, ponosząc nakłady w  wysokości 
110,2 milionów złotych. Na 2021 rok zaplanowano rozbudowę  
kolejnych odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 21,5 
kilometra i wartości ponad 32,2 miliona złotych. Łącznie w la-
tach 2018-2021 zbudowanych ponad 88,6 kilometrów dróg za 
łączną kwotę blisko 144 milionów złotych, z czego ponad 91 mi-
lionów złotych to środki pozyskane spoza budżetu.
Rządowe wsparcie 
Największe nakłady na inwestycje drogowe, czyli ponad 56 
milionów złotych zostały poniesione w  2019 roku, gdy ruszył 
Fundusz Dróg Samorządowych, nowy program państwowy, do-
finansowujący inwestycje drogowe w gminach, miastach i po-
wiatach. W  pierwszym naborze Powiat Radomski zgłosił trzy 
zadania – przebudowy odcinków dróg w  gminach Jedlińsk, 
Jastrzębia, Gózd i Skaryszew. Do wszystkich tych zadań otrzy-
mano dofinansowanie w wysokości ponad 13,4 miliona złotych, 
czyli aż 80 procent. 
Wspierają samorządy
Jednocześnie od 2018 roku, z inicjatywy nowego starosty Wal-
demara Trelki, lokalne samorządy partycypują w  kosztach 
przebudowy dróg powiatowych na swoim terenie. Jeśli powiat 
wykłada na drogę 1 milion złotych, to dana gmina przekazuje 
350 tysięcy złotych, czyli 35 procent wkładu własnego powiatu. 
W ten sposób, działając wspólnie, można przebudować więcej 
dłuższych odcinków dróg z korzyścią dla mieszkańców..

Oprócz tego ponad 57,5 milionów złotych na inwestycje dro-
gowe pochodziło z innych źródeł, w tym z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (głównie w ramach tzw. projektu 
multimodalnego, rozpoczętego wraz z  miastem Radom pod 
koniec poprzedniej kadencji) oraz budżetu województwa ma-
zowieckiego.

Na półmetku kadencji 
przebudowano lub 
rozbudowano blisko 
90 kilometrów dróg 
powiatowych
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Gminy Gózd i Jedlnia – Letnisko

Ewa Tkaczyk (Prawo i Sprawiedliwość): 
Powiat inwestuje w bezpieczeństwo poprzez budowę 
i remonty dróg. Inwestycje drogowe, które zostały już 
zakończone na terenie gmin Jedlnia-Letnisko i Gózd to 
drogi: Kuczki-Kazimierówka–Skaryszew, Kiedrzyn-Małę-
czyn- droga krajowa numer 9. W 2021 roku są zaplano-
wane inwestycje na drogach: Antoniówka-Groszowice-
-Piotrowice, Jedlnia Letnisko – Czarna, Kiedrzyn-Radom. 
Plany na następne lata to inwestycje na drogach: Klwat-
ka-Bogusławice i Drożanki – droga krajowa numer 12.

Irena Dygas (Prawo i Sprawiedliwość): 
Na terenie gmin Gózd i Jedlnia Letnisko od począt-
ku kadencji przebudowano już dwie drogi powia-
towe. Mam nadzieję, że w  następnych latach uda 
się zrealizować przebudowę lub remonty kolejnych 
odcinków, w tym Klwatka Królewska – Bogusławice, 
Piotrowice - Jedlnia Letnisko - Czarna oraz ciąg pie-
szo-rowerowy przy drodze Małęczyn-Radom w po-
bliżu lotniska.

Adam Siczek (Polskie Stronnictwo Ludowe) :
W przyszłości należy wykonać II etap przebudowy 
drogi Klwatka -Skaryszew, zbudować chodnik przy 
lotniku na ul. Lubelskiej, kontynuować przebudowę 
drogi w Antoniówce oraz Myśliszewicach, zwłaszcza 
odcinek przy cmentarzu, a także kontynuować prze-
budowę drogi  Jedlnia Letnisko-Czarna w Słupicy.

Komentarze Radnych

Odcinek drogi Jedlnia-Letnisko 
- Czarna w Cudnowie.

Odcinek drogi Jedlnia-Letnisko 
- Czarna w Słupicy.

Odcinek drogi Kuczki - Kazimierówka 
- Skaryszew w miejscowości Kuczki Kolonia.

Otwarcie drogi Kuczki - Kazimierówka 
– Skaryszew w 2019 roku.

Odcinek drogi Kuczki - 
Kazimierówka - Skaryszew 

w miejscowości Wojsławice.

Odcinek drogi Słupica - Gózd 
- chodnik w Budach Niemianowskich.

DROGI
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Miasto i Gmina Iłża, Gmina Wierzbica

Cezary Nobis (Prawo i Sprawiedliwość): 
W ostatnich dwóch latach widać znaczący wzrost 
nakładów na zadania drogowe, a  Zarządowi Po-
wiatu udało się pozyskać na ten cel ponad 80 
milionów złotych. Widać starania o  przebudowę 
i remonty dróg powiatowych w każdej z gmin. Prio-
rytetem powinny być drogi łączące najważniejsze 
miejscowości w gminie, jak również poprawa bez-
pieczeństwa poprzez budowę chodników i ścieżek 
rowerowych.

Małgorzata Klocek (Polskie Stronnictwo Ludo-
we):  Najważniejszą inwestycją drogową w moim 
okręgu była modernizacja drogi Modrzejowice-
-Wierzbica, z czego się bardzo cieszę. Priorytetem 
powinny być także następujące remonty i przebu-
dowy: droga Dąbrówka Warszawska- Ruda Wielka, 
chodniki przy drogach: Wierzbica-Polany i Ruda 
Wielka- Wierzbica. 

Krzysztof Kozera (Prawo i Sprawiedliwość):  
 W nowej kadencji stawiamy na równomierny roz-
wój powiatu, co przekłada się na prowadzenie inwe-
stycji drogowych w każdej gminie. Cieszę się, że na 
terenie powiatu nastąpiła poprawa bezpieczeństwa 
użytkowników dróg powiatowych poprzez budowę 
dróg Iłża –Rybiczyzna - Grabowiec, Iłża – Antoniów 
oraz Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska.

Przebudowa drogi  Wierzbica - 
Modrzejowice 

w Zalesicach Kolonii.

Odcinek drogi Wierzbica - 
Modrzejowice w m. Zalesice 

Kolonia po przebudowie.

Odcinek drogi Jasieniec Iłżecki Górny - 
Pastwiska w Jasieńcu Iłż.eckim Górnym.

Otwarcie odcinka drogi powiatowej 
Wierzbica – Modrzejowice.

Ulica Wójtowska w Iłży  
w ciągu drogi powiatowej 
Iłża - Wólka Gonciarska.

DROGI

Komentarze Radnych
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Otwarcie drogi Jedlińsk - Bartodzieje -  
Łukawa - Głowaczów w Jedlińsku.

Teodozja Bień (Prawo i Sprawiedliwość) – W gminach 
Jedlińsk  i Jastrzębia główne inwestycje powiatowe do-
tyczą budowy dróg. W 2019 roku przebudowano drogę 
Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk, łącznie blisko 10 kilome-
trów. W Jedlińsku był to odcinek od apteki obok szkoły 
i cmentarza w kierunku Piaseczna. Został też przebu-
dowany most na rzece Tymiance oraz powstał chodnik 
do miejscowości Piaseczno. Na terenie gminy Jastrzę-
bia przebudowano zaś około 5,7 kilometra. W realizacji 
jest odcinek drogi Wsola – Gulin – Wojciechów, zakoń-
czenie przewidziano w  październiku 2021 roku. Trwa 
przebudowa odcinka 1,5 kilometra drogi przez miejsco-
wość Goryń. W 2020 roku wykonano też przebudowę 
drogi Wierzchowiny – Lisów, dzięki czemu powstała 
zatoka parkingowa, chodnik i  rów odwadniający przy 
szkole. Przebudowy w najbliższym czasie wymaga dro-
ga Mokrosęk – Jedlanka. Jest też wykonywany projekt 
przebudowy z Jedlińska do Urbanowa, jest to odcinek 
około 6 kilometrów.

Agnieszka Pasek (Prawo i  Sprawiedliwość) – W  tej ka-
dencji liczę na przebudowę drogi powiatowej w  miej-
scowości Owadów-Wojciechów. Obecnie wykonywany 
jest projekt tej drogi z  tak bardzo oczekiwanym przez 
mieszkańców chodnikiem. Ważnymi inwestycjami była-
by także: przebudowa drogi powiatowej Kozłów-Rajec 
ze ścieżką rowerową, a także zaprojektowanie chodnika 
przy drodze powiatowej w miejscowości Mąkosy Stare- 
Lewaszówka, ponieważ została ona wykonana za po-
przedniej kadencji pana starosty Ślifirczyka bez metra 
chodnika. Inwestycje, które udało się  wykonać w gminie 
Jastrzębia w tej kadencji, za które bardzo dziękują jako 
radna panu staroście i  całemu Zarządowi to: rozbudo-
wa drogi z chodnikiem w Owadowie, przebudowa drogi 
Jastrzębia - Bartodzieje, przebudowa długiego odcinka 
Bartodzieje – Wola Goryńska, na którą pozyskał 80 pro-
cent dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. 
W  realizacji jest przebudowa drogi w  Goryniu, koniec 
prac w listopadzie.

Marian Wikło (Polskie Stronnictwo Ludo-
we) - Już na pierwszej sesji nowej Rady Po-
wiatu, zaraz po wyborze nowego Zarządu 
byłem spokojny o  losy naszej wspólnoty 
samorządowej. Wybrano ludzi z dużym do-
świadczeniem w pracy w samorządzie. My-
ślę, że się nie zawiodłem i ten trudny czas tej 
kadencji naznaczony jest wieloma sukcesa-
mi. Zarząd podejmował trafne decyzje i sku-
tecznie zabiegał o środki zewnętrzne, także 
środki z  samorządów gminnych, ponieważ 
wspólnie można zrealizować większą ilość 
zadań. W  moim okręgu w  gminie Jedlińsk 
czy Jastrzębia wykonano wiele remontów 
i przebudów dróg, co jest bardzo pozytywne 
i zasługuje na uznanie. Dziękuję całej Radzie 
i  Zarządowi za skuteczne działania, a  pra-
cownikom Starostwa życzę sukcesów i  do-
brej atmosfery w pracy.

Komentarze Radnych

Gminy Jastrzębia i Jedlińsk

Otwarcie przebudowanego odcinka 
drogi wraz z mostem w Owadowie.

Odcinek drogi Gulin - Wsola - 
Wojciechów w Piastowie.

Odcinek drogi Jedlińsk - Bartodzieje -  Łukawa 
- Głowaczów w Jedlińsku.

Odcinek drogi Jedlińsk - Bartodzieje -  
Łukawa - Głowaczów w Jedlińsku.

Odcinek drogi Wieniawa - 
Przytyk - Jedlińsk 

w Gutowie.

Odcinek drogi Wierzchowiny - Lisów 
z chodnikiem i zatoką przy szkole.

DROGI
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Marzena Murawska (Aktywny Samorząd): W mieście Pionki trwa prze-
budowa drogi powiatowej, czyli ulic Spacerowej i Polnej wraz z budową 
chodnika i  ścieżki rowerowej oraz modernizacją mostu na rzece Za-
gożdżonce. Mam nadzieję, że w kolejnych latach zostanie wybudowa-
ny chodnik w Jedlni od skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 737 
w  kierunku Zadobrza, który poprawi bezpieczeństwo pieszych, w  tym 
uczniów szkoły w Jedlni. Liczę także, że zostanie wykonany kolejny etap 
przebudowy drogi powiatowej od miejscowości Poświętne w kierunku 
Lewaszówki oraz zostanie wybudowana ścieżka rowerowa przy drodze 
Jedlnia – Sokoły - Pionki.

Katarzyna Konopska (Polskie Stronnictwo 
Ludowe): – Dziękuję za przebudowę ulic Spa-
cerowej i Polnej w Pionkach, która jest właśnie 
realizowana. Mam nadzieję na kolejne inwe-
stycje w zakresie dróg powiatowych w Mieście 
i Gminie Pionki, które wpłyną na komfort jazdy 
i poprawę bezpieczeństwa użytkowników.

Jan Siek (Prawo i Sprawiedliwość): – W tej kadencji rozpoczęliśmy kom-
pleksową przebudowę ulic Spacerowej i Polnej wraz z budową chodników 
i ścieżki rowerowej, aby poprawić bezpieczeństwo na tych ulicach. Chciał-
bym, aby w dalszej kolejności przebudowano skrzyżowanie ulic Wspólnej 
i Zwoleńskiej w Pionkach, a więc styk drogi powiatowej i wojewódzkiej, co 
skutecznie poprawiłoby bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zmniej-
szyło bardzo dużą liczbę kolizji i wypadków na tym skrzyżowaniu.

Marek Janeczek (Forum Samorządowe): - 
Mam wielką nadzieję na to, że do końca tej ka-
dencji zostanie przebudowany wjazd do Pio-
nek, czyli ulica Radomska, łącznie z budową 
ścieżki rowerowej. Cieszę się, że mogę czynnie 
uczestniczyć w realizacji ważnych zadań i ra-
dować się z całą społecznością Miasta Pionki 
i Gminy Pionki.

Komentarze Radnych

Miasto Pionki, Gmina Pionki 
Budowa 

odcinka drogi 
powiatowej 

w Poświętnym. Odcinek drogi 
Jedlnia-Letnisko - 

Czarna w Czarnej Kolonii.

Przebudowa odcinka drogi Pionki 
– Podgóra w ciągu ulicy 
Spacerowej w Pionkach.

Przebudowa mostu na rzece Zagożdżonce 
na ulicy Polnej w ciągu drogi powiatowej 

Pionki – Podgóra.

DROGI
Przebudowa odcinka drogi Pionki 

– Podgóra w ciągu ulicy Spacerowej w Pionkach.
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Anna Rogulska (Prawo i Sprawiedliwość): - W ciągu ostatnich dwóch lat 
na terenie gminy Przytyk nastąpił rozwój powiatowej infrastruktury drogo-
wej. W ostatnim czasie, dzięki współpracy z Gminą Przytyk udało się  wybu-
dować ponad 3,5-kilometrowy odcinek drogi Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk. 
W 2019 roku zostały wykonane długo wyczekiwane remonty dróg Wir – 
Goszczewice - Przytyk oraz Wieniawa – Przytyk - Jedlińsk w kierunku Wrzo-
su. W realizacji jest rozbudowa drogi powiatowej Przytyk-Kożuchów. Go-
towa jest tez dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej 
Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk na odcinku od ronda z drogą wojewódzką 740 
do skrzyżowania z drogą powiatową Wir-Goszczewice-Przytyk. To zadanie 
ma być realizowane w tym roku. W ramach porozumienia z Gminą Przytyk 
ma być rozbudowany obiekt mostowy na rzece Wiązownicy w  miejsco-
wości Słowików wraz z  rozbudową drogi powiatowej Wieniawa-Przytyk-
-Jedlińsk. Gmina zobowiązała się do wykonania dokumentacji projektowej, 
a powiat wprowadzi to zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Adam Gibała (Polskie Stronnic-
two Ludowe): - Wszystkie inwe-
stycje drogowe zrealizowane w tej 
kadencji są bardzo ważne i wycze-
kiwane. Mam nadzieję, że kolejne 
drogi będą przebudowywane 
równie dobrze i  szybko. Liczę, że 
w  przyszłości zostaną także wy-
konane chodniki przy drogach 
powiatowych w  moim okręgu, 
a  w  szczególności w  Wolanowie, 
gdzie znacznie poprawiłoby to 
bezpieczeństwo mieszkańców.

Krzysztof Murawski (Prawo i  Sprawiedliwość): 
- Wśród tegorocznych zadań drogowych zna-
lazła się przebudowa odcinka drogi powiato-
wej Jaszowice - Wacławów - Sławno w gminie 
Wolanów o długości ponad 4,3 kilometra. Pozo-
stałości starej, poniemieckiej drogi z płyt beto-
nowych ma zastąpić szeroka, sześciometrowa 
jezdnia, wraz z  chodnikiem. Warto dodać, że 
dopiero teraz, ponad 80 lat po wojnie, zmienia-
my tę smutną okupacyjną rzeczywistość. Prace 
mają zakończyć się do 30 października tego 
roku. Inwestycję wsparł samorząd gminy Wola-
nów, który przekazał na budowę ponad 678 ty-
sięcy złotych. Przebudowa z pewnością poprawi 
jakość życia mieszkańców tych okolic.

Komentarze Radnych

Gminy Zakrzew, Przytyk Wolanów

Otwarcie odcinka drogi Wieniawa 
- Przytyk - Jedlińsk w Zameczku Kolonii.Budowa od podstaw drogi Wienia-

wa - Przytyk - Jedlińsk 
w Sukowskiej Woli.

Budowa drogi Jaszowice - 
Wacławów – Sławno.

Przebudowa drogi powiatowej 
w Zatopolicach.

Przebudowa drogi powiatowej 
w Taczowie.

Przebudowywana droga 
Gulin - Wsola - Wojciechów 

w Kolonii Piaski

Przebudowana droga Wieniawa - 
Przytyk - Jedlińsk 

w Sukowskiej Woli.

DROGI



16

Zdzisław Mroczkowski (Prawo i Sprawiedliwość) – Dużym sukcesem  Zarządu i Rady Powiatu jest 
sieć nowopowstałych odcinków dróg powiatowych, chodników, ścieżek rowerowych przy wsparciu 
rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Moje oczekiwania na drugą połowę kadencji to wy-
budowanie drogi od ulicy Bogusławskiej w Skaryszewie do miejscowości Wymysłów. Chciałbym 
także, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców, rowerzystów czy organizacji społecznych i wybu-
dować ścieżkę rowerową z miejscowości Gębarzów do Skaryszewa tak, aby połączyć w jedną pętlę 
odcinek około 22 kilometrów ścieżki rowerowej Radom – Sołtyków – Gębarzów – Magierów – Ska-
ryszew - Radom. W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z dróg: kierowców, rowerzystów 
oraz pieszych a szczególnie dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, wskazana jest 
także rozbudowa sieci chodników na terenie całego Powiatu Radomskiego.

Tadeusz Osiński (Polskie Stronnictwo Ludowe): - Kilometraż dróg 
powiatowych zwiększył się o przekazane drogi wojewódzkie. Szko-
da, że starosta robi drogi tylko tam, gdzie wójt lub burmistrz do-
płaca 30 procent. Są gminy bogate, które na to stać, ale są też te 
biedniejsze, w których stan dróg jest bardzo zły, a nie stać ich na 
wymagane 30 procent.

Jan Kowalczyk (Prawo i Sprawiedliwość): – Chciałbym, aby w moim okręgu kontynuowana była 
przebudowa drogi Radom-Gębarzów-Polany oraz została dokończona przebudowa drogi Kuczki 
Kolonia - Kazimierówka – Skaryszew. Liczę także na przebudowę drogi Skaryszew-Klwatka w mieście 
Skaryszew wraz z chodnikiem oraz wymiana nawierzchni drogi Makowiec - Rawica w miejscowości 
Kłonowiec Kurek.  Ważną inwestycją byłaby modernizacja drogi Skaryszew-Maków-Małęczyn, pro-
wadzącej do przyszłego portu lotniczego oraz modernizacja drogi Skaryszew-Gębarzów-Parznice.

Ireneusz Kumięga (Forum Samorządowe): - Modernizacja drogi 
Radom - Gębarzów w świetle obecnego jej wykorzystania, szcze-
gólnie w zakresie ciągu pieszo – rowerowego, pokazuje jak bardzo 
była potrzebna ta inwestycja. Dalsza realizacja do Zalesic stworzy 
z niej jeden z najbardziej nowoczesnych i bezpiecznych szlaków 
komunikacyjnych na terenie Powiatu Radomskiego. Bardzo waż-
nym zadaniem pozostaje przebudowa  drogi Parznice - Skaryszew 
wraz z budową chodników w miejscowości Gębarzów oraz prze-
budowa drogi Makowiec - Rawica na odcinku przebiegającym 
przez Kłonowiec Kurek i Kłonowiec Koracz do granic powiatu.

Komentarze Radnych

Miasto i Gmina Skaryszew, Gmina Kowala
Odcinek drogi Kuczki - 

Kazimierówka - Skaryszew 
w Kazimierówce.

Odcinek przebudowanej drogi 
Radom - Augustów w Kosowie.

Odcinek przebudowanej drogi Radom - 
Gębarzów - Polany w Zenonowie.

Otwarcie drogi 
powiatowej Radom - 
Gębarzów – Polany.

DROGI
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Na początku obecnej kadencji sieć placówek oświato-
wych w Powiecie Radomskim obejmowała pięć szkół 
średnich różnych typów, ośrodek doskonalenia na-
uczycieli oraz ośrodek wychowawczy, a  oprócz tego 
trzy poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Najważ-
niejszym problemem do rozwiązania stały się wysokie 
koszty działalności szkół oraz niewielki nabór w niektó-
rych placówkach.
Pierwszym z problemów edukacji na każdym szczeblu sa-
morządu, czy jest to gmina, miasto czy powiat staje się nie-
wystarczająca subwencja oświatowa, czyli pieniądze prze-
kazywane przez państwo na działalność szkół, zależne od 
wielu czynników, w tym liczby uczniów. W 2018 roku różni-
ca pomiędzy subwencją a wydatkami na oświatę wynosiła 
5,3 miliona złotych. W 2019 roku powiat współfinansował 
działalność swoich placówek kwotą ponad 4,5 miliona 
złotych. Z kolei w 2020 roku różnica między subwencją 
a wydatkami osiągnęła poziom ponad 6,7 miliona złotych.
Szkoła bez uczniów
Kolejnym problemem jest niewystarczający nabór 
uczniów do niektórych szkół średnich, co dotykało 
zwłaszcza Centrum Kształcenia Zawodowego i  Usta-
wicznego w Chwałowicach. Największą przeszkodą stała 
się odległa lokalizacja placówki i wiążące się z tym pro-
blemy komunikacyjne. W przypadku tej szkoły widoczna 
była sprzeczność pomiędzy zamierzeniami a realną dzia-
łalnością. W  placówce teoretycznie agrotechnicznej od 
ponad 12 lat nie było naboru do technikum i nie kształ-
cono młodzieży w kierunkach rolniczych. Jednocześnie 
szkoła ta prowadziła liceum, do którego w ostatnim cza-
sie uczęszczało 16 osób. Całość mieściła się w dwóch du-
żych budynkach, które generowały coraz wyższe koszty. 
Problemy z naborem 
Z kolei w Pionkach i okolicach już od kilku lat widać było 
bardzo duże zapotrzebowanie na kształcenie specjalne, 
co udawało się zaspokoić tylko częściowo, a warunki loka-
lowe dla dzieci z niepełnosprawnościami w niewielkim 
budynku nie były i nadal nie są najlepsze. Oprócz tego 
działa tam liceum oraz dwie szkoły techniczne. Najtrud-
niejszą sytuację miał ogólniak, który mimo dobrej oferty 
edukacyjnej, funkcjonuje obok szkół, kształcących w kon-
kretnych zawodach, siłą rzeczy chętniej wybieranych 
przez młodzież. 

Waldemar Trelka, starosta radomski: - Od początku naszej ka-
dencji bardzo wnikliwie przyglądamy  się kosztom funkcjono-
wania powiatowej oświaty oraz szukamy pomysłów na opty-
malizację i rozwój sieci szkół. Problem finansowania oświaty 
nabrzmiewał przez całe lata i stał się kolejnym dużym wyzwa-
niem, z którym musieliśmy się zmierzyć po wyborach. W mojej 
ocenie tym obszarem zarządzano dotychczas niezadowalają-
co. Struktura szkół i typy placówek oświatowych nie do końca 
odpowiadały potrzebom rynku i oczekiwaniom środowiska lo-
kalnego. W związku z niżem demograficznym, który wkrótce 
dotknie wszystkie szkoły, już teraz wprowadzamy wiele zmian 
w systemie oświaty, wzmacniając istniejące placówki, ale rów-
nież rozbudowując kształcenie specjalne. Rozszerzamy też 
ofertę edukacyjną oraz bazę lokalową szkół.
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Ewa Tkaczyk, członek Zarządu Powiatu: - Półmetek kadencji to taki czas, kiedy można pokusić się o pierwsze podsumowa-
nie tego, co zostało zrealizowane, a co jeszcze jest do wykonania czy zaplanowania. Postawienie już na początku kadencji na 
zrównoważony rozwój powiatu pozwoliło na znaczny rozwój i zwiększenie nakładów w wielu obszarach. Oprócz rekordowo 
wysokich inwestycji w służbę zdrowia, władze powiatu stawiają również na rozwój bazy edukacyjnej, między innymi poprzez 
remonty szkół, budowę boisk, wyposażenie pracowni przedmiotowych. Podejmowane działania mają na celu poprawę bazy 
lokalowej i dostosowanie kierunków nauczania do potrzeb uczniów, a przede wszystkim lokalnego rynku pracy.  Powołany został 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chwałowicach, który jest odpowiedzią władz powiatu na potrzeby lokalne, związa-
ne ze szkolnictwem specjalnym.

Rozwój szkolnictwa specjalnego, budowa obiektów sporto-
wych i dydaktycznych, wzmocnienie placówek edukacyjnych, 
prowadzonych przez Powiat Radomski oraz elektroniczny sys-
tem naboru i zarządzania oświatą – to cele nowego Zarządu Po-
wiatu na obecną kadencję. Wiele z nich jest już w realizacji, aby 
zneutralizować zbliżającą się falę niżu demograficznego.

Analiza stanu powiatowej oświaty, wykonana na początku ka-
dencji, pozwoliła nakreślić cztery główne kierunki rozwoju sie-
ci szkół. Pierwszym z nich jest rozwój szkolnictwa specjalnego. 
Szkoła specjalna, działająca w ramach w Zespole Szkół imienia 
Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach, bez rozbudowy i moderniza-
cji nie przyjmie już większej liczby uczniów o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. Nowy Zarząd Powiatu prowadzi działania, 
zmierzające do jej wzmocnienia i  rozszerzenia bazy lokalowej. 
Utworzono również drugą szkołę tego typu, czyli Specjalny Ośro-
dek Szkolno – Wychowawczy w Chwałowicach.

SOSW w Chwałowicach
Położenie i infrastruktura tamtejszego Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego stały się najważniejszym atutem dla 
placówki, adresowanej dla dzieci z niepełnosprawnością rucho-
wą, intelektualną, autyzmem, czy zespołem Aspergera. Ośrodek 
w Chwałowicach rozpoczął działalność od 1 września 2020 roku. 
Niezbędna stała się przebudowa i adaptacja starego pałacyku, 
w którym mieści się nowa placówka. Od połowy stycznia 2021 
roku wybrany w przetargu wykonawca prowadzi prace budow-
lane, a termin ich realizacji to 15 sierpnia 2021 roku. Oprócz tego 
szkoła jest wyposażana w niezbędne urządzenia i sprzęt dydak-
tyczny. Na prace budowlane powiat otrzymał dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,5 mi-
liona złotych, a w postępowaniu przetargowym wybrano ofertę 
niższą o około 800 tysięcy od zakładanego kosztu prac budowla-
nych. Wydatki z budżetu powiatu na ten cel będą więc mniejsze 
o około 1,2 miliona złotych. 

Kolejnym etapem prac nad wzmocnieniem pozycji placówek 
w Chwałowicach jest utworzenie zespołu szkół. Rada Powiatu 
zdecydowała, że od 1 września 2021 roku pojawi się tam Zespół 
Szkół i  Placówek. Będzie łączyć najlepsze elementy dawnego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego, czyli kursy 
zawodowe i kwalifikacyjne z ofertą edukacyjną  SOSW. Powstanie 
tam również Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedago-
giczna, która będzie wsparciem dla rodziców dzieci z autyzmem.

EDUKACJA
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Zdzisław Mroczkowski (Prawo i Sprawiedliwość) – Dużym sukcesem  Zarządu i Rady 
Powiatu jest sieć nowopowstałych odcinków dróg powiatowych, chodników, ścieżek 
rowerowych przy wsparciu rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Moje ocze-
kiwania na drugą połowę kadencji to wybudowanie drogi od ulicy Bogusławskiej 
w Skaryszewie do miejscowości Wymysłów. Chciałbym także, aby sprostać oczekiwa-
niom mieszkańców, rowerzystów czy organizacji społecznych i wybudować ścieżkę 
rowerową z miejscowości Gębarzów do Skaryszewa tak, aby połączyć w jedną pętlę 
odcinek około 22 kilometrów ścieżki rowerowej Radom – Sołtyków – Gębarzów – Ma-
gierów – Skaryszew - Radom. W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z dróg: 
kierowców, rowerzystów oraz pieszych a szczególnie dzieci, młodzieży, osób starszych 
i niepełnosprawnych, wskazana jest także rozbudowa sieci chodników na terenie ca-
łego Powiatu Radomskiego.

Katarzyna Konopska (Polskie Stronnictwo Ludowe): - Szkoły średnie w powie-
cie są dobrze zarządzane. W obecnej kadencji dużą uwagę przywiązuje się rów-
nież do promocji tychże szkół, co jest bardzo skuteczne i widoczne. Mamy bar-
dzo dobre szkoły, które są dobrze wyposażone, przez co mamy atrakcyjną bazę 
dydaktyczną dla młodych ludzi. Ma to odzwierciedlenie w sukcesach uczniów 
i nauczycieli. Marzy mi się wymiana dachu w Zespole Szkół Specjalnych w Pion-
kach.

Marzena Murawska (Aktywny Samorząd): - Jakość kształcenia w powiatowych szko-
łach średnich jest na bardzo wysokim poziomie. Świadczą o tym lokaty, jakie zajmuje 
technikum „Czerwone” w Pionkach oraz liceum w  Iłży w kolejnych edycjach ogól-
nopolskiego rankingu szkół. Wzmocnienie bazy lokalowej naszych szkół to przede 
wszystkim budowa sali gimnastycznej przy liceum w Pionkach, rozpoczęta już mo-
dernizacja sali gimnastycznej przy CKZiU w Pionkach, ale również przebudowa bu-
dynku Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach i dostosowanie go do 
potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Trwa też wyposażanie szkół 
w najnowsze pomoce dydaktyczne. Marzeniem, które uważam za możliwym do zre-
alizowania, jest wybudowanie kortów tenisowych, aby młodzież ucząca się w szko-
łach średnich mogłaby realizować zajęcia wychowania fizycznego, a  mieszkańcy 
w godzinach popołudniowych miło spędzać czas.

Jan Siek (Prawo i Sprawiedliwość): - Udało się doposażyć szkoły średnie i pla-
cówki oświatowe w nowoczesne środki edukacyjne, a także rozpocząć termo-
modernizację sali gimnastycznej w CKZiU oraz budowę sali gimnastycznej przy 
liceum w Pionkach. Obecnie, po wielu miesiącach pandemii, kiedy szkoły reali-
zowały naukę zdalnie, a uczniowie spędzali wiele godzin przed komputerami, 
bardzo ważna jest promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu zżycia wśród 
dzieci i młodzieży. Zwiększenie ilości zajęć sportowych w szkołach i organiza-
cja turniejów na szczeblu powiatu w popularnych dyscyplinach sportowych dla 
młodzieży, ale też dorosłych i seniorów, powinna przynieść wymierne korzyści.   

Małgorzata Klocek (Polskie Stronnictwo Ludowe): - Analizując potrzeby edu-
kacyjno – oświatowe, dostrzegam potrzeby kadrowe w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Wierzbicy.  Moim zdaniem, niezbędne jest stworzenie w pla-
cówce zaplecza kuchennego, jak i możliwości kształcenia w zawodzie kucharza. 
Nowy profil przyczyni się do efektywniejszej pracy i rozwoju tej placówki.

Komentarze Radnych
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Sala gimnastyczna przy liceum w Pionkach
Zarząd Powiatu opracował również koncepcję wzmocnienia Li-
ceum Ogólnokształcącego imienia Marii Dąbrowskiej w  Pion-
kach. W  ciągu kilku najbliższych lat liczba absolwentów szkół 
podstawowych w Mieście i Gminie Pionki, którzy najczęściej stają 
się uczniami pionkowskich szkół średnich, ma zmaleć aż trzykrot-
nie. Plany, które mają zniwelować skutki niżu demograficznego, 
a co za tym idzie uratować miejsca pracy dla nauczycieli i pracow-
ników obsługi, zakładają przeniesienie Zespołu Szkół imienia Ję-
drzeja Śniadeckiego do budynku Liceum Ogólnokształcącego. 
Przy tej ostatniej szkole w najbliższym czasie powstanie nowa 
sala gimnastyczna z  łącznikiem, gdzie znajdzie się miejsce na 
siłownie i szatnie oraz dodatkowe pracownie. Oprócz tego ma 
tam powstać wirtualna strzelnica. Wszystko pozwoli na stworze-
nie jeszcze lepszej, kompleksowej oferty dla młodzieży oraz roz-
wój atrakcyjnych kierunków nauczania. 
Elektroniczny nabór do szkół
Trzecim kierunkiem rozwoju jest zachowanie i rozwój placówek, 
które obecnie nie narzekają na brak uczniów. Wśród nich są cho-
ciażby Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika 
i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży oraz Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i  Ustawicznego w  Pionkach. Czwartym 
elementem jest stworzenie komputerowego Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Oświatą, który wspomoże planowanie re-
krutacji i bieżące zarządzanie szkołami. Ma też być wprowadzo-
na elektroniczna rekrutacja do szkół średnich.
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Epidemia koronawirusa zmieniła wiele aspektów naszego ży-
cia, jednak w szczególnej sytuacji znalazły się osoby niepełno-
sprawne, czy podopieczni Domów Pomocy Społecznej, gdzie 
potrzeby zabezpieczenia ich zdrowia i życia są ogromne. Duże 
wsparcie w  tym zakresie zapewniły władze Powiatu Radom-
skiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Od kwietnia 2020 roku w Domach Pomocy Społecznej występo-
wały ogniska koronawirusa. z którymi walczyły dyrekcje i personel 
placówek oraz służby sanitarne. Wsparcie zapewniło też Wojska 
Obrony Terytorialne, a także liczni darczyńcy i sponsorzy. 

POMOC SPOŁECZNA
DPS-om wydatnie pomagało również Starostwo Powiatowe w Radomiu. Zarząd Powiatu zde-
cydował o przekazywaniu dodatkowych środków na wynagrodzenia za pracę w godzinach nad-
liczbowych dla personelu placówek. Zakupiono również niezbędny sprzęt ochronny i środki do 
dezynfekcji. Skoordynowane działania sprawiły, że ogniska koronawirusa udało się dość szybko 
opanować, a zdecydowana większość podopiecznych placówek wróciła do zdrowia.

Również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mimo pandemii nie zaprzestało wspomagania 
mieszkańców Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewniono finan-
sowanie zajęć dla 300 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samo-
pomocy i ośrodków rehabilitacyjnych. Łącznie z tego źródła pozyskano ponad 1,22 miliona złotych.
Kolejnym źródłem wsparcia była dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wy-
sokości ponad 140 tysięcy złotych dla Domów Pomocy Społecznej, którą przeznaczono na graty-
fikację dla pracowników tych placówek, narażonych na negatywne skutki epidemii, zakup sprzętu 
komputerowego dla DPS w Jedlance oraz remont sanitariatów w DPS Wierzbica. 

PCPR pozyskało też wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Były to środki europejskie, przeznaczone na wzmocnienie rodzin zastęp-
czych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych w okresie epidemii. 
Wydano je na zakup 65 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych, 
środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny.
Z kolei z budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020 otrzymano 29,3 tysiąca złotych, dzięki 
czemu zakupiono trzy urządzenia do oczyszczania powietrza dla Domów Pomocy Społecznej.

Agnieszka Pasek (Prawo i Spra-
wiedliwość) – W  zakresie po-
mocy społecznej należałoby 
zatrudnić więcej psychologów 
i psychiatrów zwłaszcza dziecię-
cych, ponieważ dostęp do takiej 
pomocy jest ograniczona.

Ewa Tkaczyk (Prawo i Sprawiedliwość) - Nasz powiat 
przeznacza bardzo duże środki na Domy Pomocy Spo-
łecznej, dostosowując je do obowiązujących standar-
dów. Powołany został także Powiatowy Instytut Kultury 
w Iłży, ponieważ to też ważny i potrzebny aspekt życia 
społecznego.

Katarzyna Konopska (Polskie 
Stronnictwo Ludowe) - Bardzo 
dobrze oceniam pracę Powia-
towego Centrum Pomocy Ro-
dzinie. To efekt odpowiednie-
go zarządzania w  jednostkach 
podległych. Uważam, że nasz 
powiat ma powody do dumy 
w  tym zakresie, zwłaszcza 
w trudnym okresie pandemii.  

Irena Dygas (Prawo i Sprawiedliwość) - Chciałabym żeby 
w najbliższych miesiącach została przygotowana obszer-
na informacja dla osób dorosłych i dzieci zaliczanych do 
stopnia niepełnosprawności, o tym z jakiej pomocy mogą 
skorzystać w ramach różnych programów. 

Marzena Murawska (Aktywny Samorząd) – Według 
mnie niezbędna będzie diagnoza potrzeb w środowi-
sku rodzin potrzebujących wsparcia, a także docieranie 
z informacjami o możliwości dofinansowania zadań, uła-
twiających codzienne życie.

Komentarze Radnych

Ostatni rok upłynął w cieniu 
pandemii, co szczególnie odczuli 
podopieczni i personel trzech 
powiatowych Domów Pomocy 
Społecznej. 
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Waldemar Trelka, starosta radomski: - Według wstępnych 
szacunków, Powiatowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne 
i Centrum w  Krzyżanowicach będzie zatrudniać ponad 20 
osób, w tym wykwalifikowanych opiekunów i asystentów osób 
z  niepełnosprawnościami, psychologa, fizjoterapeutę, pielę-
gniarki, personel administracyjny oraz pomocniczy (pomoc 
kuchenną, kierowcę, sprzątaczkę). Co ważne, wsparcie z Fun-
duszu Solidarnościowego nie kończy się na etapie utworze-
nia, czyli budowy i wyposażenia Centrum w Krzyżanowicach. 
Program przewiduje możliwość dalszego współfinansowania 
działalności placówki, dlatego po utworzeniu Centrum bę-
dziemy ubiegać się o dotację na jego dalszą działalność.

Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkal-
nego w Krzyżanowicach koło Iłży to odpowiedź nowych 
władz powiatu na duże zapotrzebowanie społeczne. 
Nowa placówka ma zapewniać wszechstronne wsparcie 
i  opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. Inwe-
stycję wspomogło wysokie dofinansowanie z Funduszu 
Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Na ten cel samorząd powiatowy uzyskał bli-
sko 3 miliony złotych. Budowa właśnie się rozpoczyna, 
a termin jej zakończenia to połowa 2022 roku.

Celem powstawania Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych 
jest zwiększenie dostępności dla dorosłych osób niepełno-
sprawnych (w  stopniu znacznym lub umiarkowanym) do 
wysokiej jakości całodobowych i dziennych usług: zamiesz-
kiwania, opiekuńczych oraz specjalistycznych. Centrum ma 
też zapewniać wsparcie dla członków rodzin lub opieku-
nów osób niepełnosprawnych poprzez czasowe wyręcze-
nie ich w opiece nad członkiem rodziny.

Przeprowadzone wcześniej badania ankietowe w  gmi-
nach Powiatu Radomskiego wykazały, że zapotrzebo-
wanie na pobyty w takiej placówce jest bardzo duże, po-
nieważ ponad 230 osób wymaga specjalistycznej opieki. 
Pobyt w Centrum będzie miał charakter rotacyjny, w tu-

rach około 3-miesięcznych i może objąć około 100 osób 
rocznie. Rekrutacja mieszkańców będzie prowadzona 
przy współudziale gminnych ośrodków pomocy społecz-
nej oraz organizacji społecznych, działających w środowi-
sku osób niepełnosprawnych.

Centrum będzie ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu 
z  miejscami całodobowymi okresowego pobytu dla 23 
dorosłych osób niepełnosprawnych, z czego 15 osób ma 
korzystać z pobytu dziennego, a 8 osób będzie mieszkać 
tam przez 7 dni w tygodniu. Placówka zapewni bezpłatne 
wyżywienie, a także codzienny bezpłatny transport.

Nowy budynek ma powstać w Krzyżanowicach koło Iłży na 
działce, będącej własnością Powiatu Radomskiego, niedale-
ko drogi krajowej numer 9. W sąsiedztwie znajduje się powia-
towy Dom Pomocy Społecznej, otoczony starym parkiem. 

Powiatowe Centrum 
Opiekuńczo –  Mieszkalne to 
pierwsza taka placówka 
w powiecie, która ma zapewniać 
wsparcie i opiekę dorosłym 
osobom niepełnosprawnym

POMOC SPOŁECZNA

Umowę na dofinansowanie Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkal-
nego podpisali wicewojewoda Artur Standowicz i  starosta Waldemar Trelka 
w obecności Krzysztofa Murawskiego, kierownika radomskiej delegatury i prze-
wodniczącego Rady Powiatu (z lewej), a także wicestarosty Romana Frąka oraz 
skarbnik powiatu Joanny Wontorskiej.

Tak wygląda wybudowane już Centrum Opiekuń-
czo – Mieszkalne w  Jaszczowie koło Lublina. Cen-
trum w Krzyżanowicach ma być większe i bardziej 
funkcjonalne.
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Pandemia koronawirusa, trwająca od marca 2020 roku spo-
wodowała olbrzymie zmiany w  funkcjonowaniu wielu pod-
miotów gospodarczych. Rząd zaproponował przedsiębiorcom 
wsparcie finansowe w ramach tak zwanej Tarczy Antykryzyso-
wej. Uruchomiono ją w kwietniu, ale – zdaniem Zarządu Powia-
tu – realizacja kilkunastu tysięcy wniosków przez Powiatowy 
Urząd Pracy była początkowo na niezadowalającym poziomie, 
co wymagało natychmiastowych działań. Mimo trudnego roku 
na lokalnym rynku pracy, poziom bezrobocia wzrósł tylko nie-
znacznie, nie było też dużych zwolnień grupowych.

Od początku kadencji nowy Zarząd Powiatu starał się zracjonali-
zować koszty utrzymywania Powiatowego Urzędu Pracy. W 2019 
roku oraz pierwszych miesiącach 2020 roku, bezrobocie nie-
ustannie spadało. W związku z tym zmniejszyło się zatrudnienie 
w samym urzędzie. Zmniejszenie budżetu tej instytucji o ponad 
800 tysięcy złotych (20 etatów) spowodowało, że również miasto 
Radom, które ponosi 60 procent kosztów funkcjonowania PUP, 
zaoszczędziło około 500 tysięcy złotych.

Sprawdzianem Tarcza Antykryzysowa
W  trakcie pierwszego roku pandemii i  związanego z  nią lock-
downu, rząd uruchomił program wsparcia finansowego dla 
przedsiębiorców. W ciągu kilkunastu dni od uruchomienia Tarczy 
Antykryzysowej, firmy z Powiatu Radomskiego i samego Rado-
mia złożyły ponad 16,5 tysiąca wniosków o różne formy wsparcia. 

Na wniosek Starosty Radomskiego, Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej bardzo szybko przekazywało kolejne transze 
dofinansowania, najpierw po kilka, a następnie nawet po kilka-
dziesiąt milionów złotych każda. Niestety, realizacja wniosków 
i wypłat była na bardzo niezadowalającym poziomie, co wielo-
krotnie sygnalizowali właściciele firm. Podobnie oceniła to Po-
wiatowa Rady Rynku Pracy. Zdarzało się też, że – mimo wyraź-
nych wytycznych ministerstwa – PUP zawieszał nabór wniosków 
z Tarczy Antykryzysowej, zaś sam dyrektor urzędu przebywał na 
zwolnieniu lekarskim.

Zarząd Powiatu powołał więc nowego wicedyrektora Sebastiana 
Murawskiego, który przejął zarządzanie urzędem. Po pierwszym 
miesiącu rozpatrzono tam ponad 16,5 tysiąca wniosków z Tarczy 
Antykryzysowej, przedsiębiorcom przekazano ponad 70 milio-
nów złotych, zaś wzrost efektywności pracowników był ponad 
100-procentowy. Przedsiębiorcy najbardziej odczuli to, że kwo-
ta wypłat wzrosła z ponad 32 do 70 milionów. Wkrótce potem 
wszystkie wnioski były realizowane na bieżąco.

Z Tarczy Antykryzysowej 
skorzystały ponad 24 tysiące firm, 
18 tysięcy wniosków dotyczyło 
bezzwrotnych pożyczek w 
wysokości 5 tysięcy złotych.  
W sumie przedsiębiorcy otrzymali 
blisko 150 milionów złotych

RYNEK PRACY

2020

Realizacja programu Tarcza Antykryzysowa dla przedsi biorców 
z Powiatu Radomskiego i Radomia

w 2020 roku

ród o: Powiatowy Urz d Pracy

kwiecie

 1 273 
500 

mln z

maj

32 127 
138,39 
mln z

czerwiec

32 005 
546,46 
mln z

28 772 
029,12 
mln z

lipiec

15 295 
757,33
mln z

sierpie

11 483 
776,09 
mln z

wrzesie

12 221 
460,95 
mln z

pa dziernik

4 017 
495,79 
mln z

listopad

 139 829 225,15 mln z

2 632 
521,02 
mln z

grudzie

2021  17 597 914,36 mln z
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Jan Siek (Prawo i Sprawiedliwość): - Moim zda-
niem należy zwiększyć programy pomocowe 
dla absolwentów, aby mogli rozpocząć własną 
działalność gospodarczą lub odbywać staże za-
wodowe w dużych, prężnie firmach, działających 
na terenie powiatu. Trzeba też położyć nacisk na 
pomoc dla osób, które chcą zdobyć nowe umie-
jętności oraz przekwalifikować się w nowych za-
wodach, co pozwoli zmniejszyć bezrobocie w re-
gionie. Dla osób tworzących nowe miejsca pracy 
trzeba zastosować dodatkowe bodźce i  zachęty 
w postaci instrumentów finansowych.

Małgorzata Klocek (Polskie Stronnictwo Ludowe) - 
Ubiegły i obecny rok to szczególny okres walki korona-
wirusem, dlatego też uważam, że bardzo ważnym zada-
niem naszego samorządu jest zwalczanie negatywnych 
skutków COVID-19, zwłaszcza tych na rynku pracy. Widzę 
potrzebę wdrożenia nowych  kursów dla osób bezrobot-
nych m.in. dających możliwość zmiany kwalifikacji zawo-
dowych lub nabycia nowych umiejętności. Uważam, że 
powinno się wprowadzić prace społeczne na przykład 
na okres od 1 miesiąca dla osób bezrobotnych,  pobiera-
jących świadczenia. 

Zdzisław Mroczkowski (Prawo i Sprawiedli-
wość): – Moim zdaniem w zakresie rynku pracy 
należałoby skupić się na dofinansowaniach na 
podjęcie działalności gospodarczej, doposa-
żeniu miejsc pracy oraz wnioskach na zorgani-
zowanie stażu. Dobrym rozwiązaniem byłaby 
możliwość składania tego rodzaju wniosków 
drogą elektroniczną.

Komentarze Radnych

40 815 357,55 
mln z

2018 2019-2020-2022

131 710 478,99
mln z

Projekty realizowane przez Powiatowy Urz d Pracy 
w latach 2018-2022 (w milionach z otych)

RYNEK PRACY

Punkt konsultacyjny
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu zaczął działać punkt 
konsultacyjny dla przedsiębiorców. Udziela on informacji, dotyczą-
cych pomocy w  ramach Tarczy Antykryzysowej, a  także w spra-
wach, dotyczących dofinansowania do staży, prac interwencyjnych, 
czy jednorazowych dofinansowań na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej czy innych form wsparcia. 
Mimo trudnego roku na rynku pracy, stopa bezrobocia wzrosła nie-
znacznie i od grudnia 2020 roku do kwietnia 2021 waha się w gra-
nicach 17,5 - 17,3 procent. Wzrost stopy bezrobocia wahał się z kolei 
w granicach 1 procenta. PUP realizuje wiele programów aktywizu-
jących dla osób bezrobotnych, których wartość wzrosła z 40 milio-
nów złotych w 2018 roku do ponad 130 milionów złotych w latach 
2019-22. Z uwagi na ograniczony kontakt z klientami, rozpoczęto 
również realizację pilotażowego programu szkoleń i doradztwa za-
wodowego online dla osób bezrobotnych.
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PIK ma być Mobilnym Domem 
Kultury, dostępnym dla 
mieszkańców każdego zakątka 
Powiatu Radomskiego

PIK

Krzysztof Kozera, wicestarosta radomski: - Zada-
niem powiatu będzie teraz zapewnienie środków 
na rozwój Powiatowego Instytutu Kultury oraz 
działającej w jego strukturze Powiatowej Biblioteki 
Publicznej, jak również utrzymanie dobrej współ-
pracy z  gminami w  zakresie organizacji imprez 
o charakterze ponadlokalnym, zlecanych przez po-
wiat. PIK mógłby również dążyć do intensyfikacji 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultu-
ry czy edukacji z partnerskimi samorządami z Li-
twy, Słowacji czy Rumunii, a także aktywnie współ-
pracować z  innymi jednostkami, organizacjami 
pozarządowymi oraz wydziałami Powiatu w  celu 
budowania jego pozytywnego wizerunku.

Od 1 stycznia 2021 roku w Powiecie Radomskim powołano do 
życia pierwszą w jego historii instytucję kultury pod nazwą Po-
wiatowy Instytut Kultury (PIK). Prowadzi on Powiatową Biblio-
tekę Publiczną, a poza tym centrum hotelowo - konferencyjne, 
a docelowo inkubator organizacji pozarządowych. Wśród jego 
zadań jest również organizacja rozmaitych wydarzeń i aktywi-
zacja działalności kulturalnej na terenie całego powiatu.

Powołanie powiatowej instytucji kultury stało się koniecznością 
wobec upływu okresu obowiązywania porozumienia zawartego 
z Miastem Radom, w ramach którego do końca 2020 roku Miej-
ska Biblioteka Publiczna wykonywała ustawowe zadania powia-
tu w zakresie prowadzenia biblioteki. Zadania te przejął PIK, który 
oprócz tego ma prowadzić działalność kulturalną, a  także po-
zyskiwać środki na różnego rodzaju projekty. Siedzibą Instytutu 
stał się budynek dawnej bursy szkolnej przy ulicy Jakubowskiego 
w Iłży, którego pomieszczenia mogą zostać wykorzystane nie tyl-
ko na potrzeby biblioteki, ale umożliwiają również prowadzenie 
działalności kulturalnej, wystawienniczej, czy szkoleniowej.

Instytutem początkowo zarządzał pełnomocnik, a następnie 
Zarząd Powiatu powołał na okres jednego roku osobę, peł-
niącą obowiązki dyrektora. Obecnie trwa planowanie działal-
ności oraz zabezpieczenie finansowania na jej wyposażenie. 
W planach jest również stopniowe pozyskiwanie wykwalifiko-
wanych pracowników, którzy zajmują się prowadzeniem ak-
tywnych działań kulturalnych.

Mobilny Dom Kultury
PIK ma nie tylko udzielać wsparcia dla znanych imprez, które 
mają stałe miejsce na mapie kulturalnej powiatu, jak Wstępy, 
Ścięcie Śmierci czy Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej, Festiwal 
Folkoru im. Józefa Myszki, czy Targi Papryki. Jego ambicją jest 
również kreowanie oraz organizacja nowych cyklicznych ini-
cjatyw, odwołujących się do dziedzictwa kulturowego i trady-
cji powiatu. Wśród nich byłby chociażby cykl wystaw, promu-
jących historię, tradycję i kulturę powiatu oraz dokonania jego 
mieszkańców, która byłaby eksponowana w  każdej gminie. 
Powstaje też koncepcja Festiwalu Kulinarnego „Smaki Powia-
tu” oraz rajdów lub wycieczek szlakiem miejsc pamięci, za-
bytków i atrakcji przyrodniczych naszej ziemi. Byłby  to zatem 
rodzaj Mobilnego Domu Kultury, dostępnego dla mieszkań-
ców każdego zakątka Powiatu Radomskiego.

Jan Kowalczyk (Prawo i  Sprawiedliwość): - 
W  kolejnych latach obecnej kadencji powin-
niśmy kontynuować i zwiększać wsparcie dla 
organizacji pozarządowych, utrzymywać orga-
nizację rozmaitych imprez, zawodów, spotkań, 
konkursów czy szkoleń, dzięki którym promo-
wana jest nasza kultura, historia i tradycja. 

Ewa Tkaczyk (Prawo i Spra-
wiedliwość): – W 2020 roku 
został powołany Powiatowy 
Instytut Kultury w Iłży, ponie-
waż to też ważny i potrzebny 
aspekt życia społecznego. 
Pełni on również funkcje 
Biblioteki Powiatowej. Mam 
nadzieję, że nowa jednostka 
kulturalno - oświatowa sta-
nie się wkrótce wizytówką 
wszechstronnej działalności 
powiatu w tym zakresie.

Adam Siczek (Polskie Stronnictwo Ludowe): 
- Należy zadbać o potrzeby kulturalne i spor-
towe mieszkańców, ponieważ wspieranie kul-
tury i  sportu było zawsze dobrą tradycją Po-
wiatu Radomskiego. Warto również wspierać 
nowopowstałą instytucję, jaką jest Powiatowy 
Instytut Kultury, gdzie należy zakupić nowy, 
obszerny księgozbiór.

Komentarze Radnych

KULTURA



25PROMOCJA

Powiat Radomski coraz mocniej włącza się w kreowanie wyda-
rzeń o charakterze międzygminnym, jak również współfinan-
suje rozmaite przedsięwzięcia sportowe, kulturalne i  promo-
cyjne. W związku z pandemią, Zarząd Powiatu podjął decyzję 
o  odwołaniu wydarzeń planowanych na 2020 rok. Promocja 
powiatu wciąż ma miejsce, choć na inne sposoby.

W przedpandemicznym roku 2019 zrealizowano zaplanowanie 
imprezy, jak Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego, Gala 
Nagrody Gospodarczej Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”, 
Festyn Powitanie Lata w Domaniowie oraz Dożynki Powiatowo – 
Gminne w Jedlińsku. Jedną z inicjatyw, integrujących środowisko 
pracowników kultury oraz miejskich i gminnych instytucji i urzę-
dów było Forum Promocji Powiatu Radomskiego.
Na rok 2020 zaplanowano szereg nowych wydarzeń, ale Epide-
mia pokrzyżowała te plany. Nie odbył się Festyn Rodzinny „Po-
staw na Rodzinę” w Pionkach, festyn „Powitanie Lata”, Ogólnopol-
skie Targi Papryki w gminie Przytyk oraz dożynki, organizowane 
wraz z samorządem gminy Jedlnia – Letnisko.

Promocja przez sport
W ramach współpracy z ekstraklasowymi klubami siatkarskimi 
Czarni Cerrad Radom oraz E. Leclerc Radomka Radom samo-
rząd powiatowy był partnerem kilku spotkań ligowych. Współ-
praca ze stowarzyszeniami biegowymi zaowocowała pierwszą 
w powiecie imprezą pod hasłem „Grand Prix Powiatu Radom-
skiego”. Obostrzenia epidemiczne spowodowały, że udało się 
przeprowadzić tylko dwa biegi. Powiat Radomski zaistniał rów-
nież jako patron wypraw rowerowych po ziemi radomskiej z cy-
klu „Co Za Jazda”. Kontynuowano również udaną współpracę 
z Powiatową Radą Sportu oraz organizacjami pozarządowymi 
i placówkami kultury.

Konkursy internetowe 
Powiat Radomski był stale obecny nie tylko w mediach lokal-
nych, ale również ogólnopolskich, a  to za sprawą covidowej 
kampanii społecznej „Nie kłam ratownikom” z autorskim pla-
katem. Komunikacja z mieszkańcami odbywała się głównie za 
pomocą inernetu. Właśnie w taki sposób odbył się konkurs pod 
hasłem „Rozświetlony Powiat”, w którym każdy mógł zgłosić 
i zagłosować na najpiękniejsze iluminacje świąteczne posesji, 
siedziby urzędu lub firmy. Przy współpracy z Wydziałem Eduka-
cji przygotowano również konkurs historyczny online „O szablę 
Starosty Radomskiego” z  okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej, 
który był transmitowany na żywo w sieci. 
Powstał również całkowicie nowy System Identyfikacji Wizual-
nej Powiatu Radomskiego z nowym logotypem i hasłem. Trwa-
ją też prace nad uruchomieniem nowego portalu internetowe-
go Starostwa Powiatowego. 

PROMOCJA
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Waldemar Trelka, starosta radomski: -  W najbliższych latach 
jest planowana kompleksowa modernizacja cieplna budyn-
ków użyteczności publicznej, będących własnością Powiatu 
Radomskiego. Po uzyskaniu niezbędnych audytów energe-
tycznych będą tam prowadzone inwestycje proekologiczne, 
jak montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (paneli 
słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych). Jesteśmy 
też zainteresowani cyfryzacją usług publicznych, dzięki cze-
mu stanie się możliwe uzyskiwanie decyzji i pozwoleń urzędo-
wych, obsługa inwestycji budowlanych czy rejestracja pojaz-
dów przez internet, bez konieczności osobistego odwiedzania 
Starostwa Powiatowego.

Nasz powiat staje się bardzo 
dobrym miejscem do 
lokowania inwestycji 
o charakterze krajowym 
i międzynarodowym

Powiat Radomski jest znany z dobrze rozwiniętego, nowocze-
snego rolnictwa, ekologicznej produkcji warzyw i owoców. Na 
naszym terenie działa również około 15 tysięcy średnich i ma-
łych firm. Inwestycje w drogi, szpitale i szkoły, zmierzające do 
poprawy bezpieczeństwa i dostępności dla mieszkańców to 
tylko niewielka część planów na najbliższe lata. Jakie są naj-
ważniejsze kierunki rozwoju powiatu?

Wizytówką jest „zagłębie paprykowe” w okolicach Przytyka i Za-
krzewa, skąd pochodzi większość krajowej produkcji tego wa-
rzywa. Nowoczesne rolnictwo to również małe rodzinne gospo-
darstwa rolne. Według zapowiedzi rządu, niebawem ma zostać 
uwolniony Rolniczy Handel Detaliczny tak, aby rolnicy, którzy 
samodzielnie sprzedają wyroby ze swojego gospodarstwa, mo-
gli to robić również w ramach sprzedaży wysyłkowej na terenie 
całej Polski. Zapowiadana jest również cyfryzacja całego procesu 
obsługi rolnika, w tym obsługa wniosków o dopłaty bezpośred-
nie czy podatki za ziemię. We wspólnych działaniach rozmaitych 
agencji i instytucji rolniczych zamierza uczestniczyć również Sta-
rostwo Powiatowe.

Władze powiatu zamierzają przyspieszyć rozwój usług cyfrowych, 
również poprzez udział w pilotażowych programach e-usług, 
wprowadzanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Samorząd powia-
towy pracuje również nad stworzeniem spójnej sieci transportu 
aglomeracji radomskiej, obejmującej połączenia kolejowe i auto-
busowe, jak również ścieżki rowerowe wokół samego Radomia. 
Rozważana jest między innymi koncepcja stworzenia Centrum 
Przesiadkowego, łączącego różne środki transportu, w okolicach 
budynku Starostwa Powiatowego. W ramach zapowiadanych 
programów rządowych, będzie możliwe pozyskanie środków na 
nisko - i zeroemisyjne autobusy, jak również inwestycje w infra-
strukturę kolejową, co powinno znacznie usprawnić transport pu-
bliczny na terenie powiatu. 

Wielkim impulsem rozwojowym dla naszego powiatu może być 
też inwestycja centralna w Port Lotniczy Warszawa - Radom, któ-
ry w najbliższych 10 latach może obsługiwać co najmniej kilka 
milionów pasażerów rocznie. Jeśli dodamy do tego coraz lepszą 
sieć przebudowanych dróg powiatowych, tworzącą przestrzeń 
komunikacyjna wraz z drogami ekspresowymi S7 i planowaną 
S12, to nasz powiat staje się bardzo dobrym miejscem do loko-
wania inwestycji o charakterze krajowym i międzynarodowym.

PRZYSZŁOŚĆ
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Stan zadłużenia na koniec 2020 roku 
w stosunku do 2011 roku jest niższy o 2,1 miliona 
złotych. Wyraźnie spadł też udział kwoty długu 
do wykonanych dochodów - z 12,9 % do 5,7 %

Dane ekonomiczne wyraźnie pokazują zmianę charakteru bu-
dżetu powiatu na proinwestycyjny. W  latach 2019-2020 od-
notowano znaczny wzrost udziału zrealizowanych wydatków 
inwestycyjnych w  wydatkach ogółem budżetu Powiatu Ra-
domskiego, to jest w granicach od 26,3 % do 35 %,  gdzie w po-
równaniu do lat 2011-2018 udział wahał się od 10 % do 19,9 %. 

Wykonane wydatki ogółem w 2020 rok wzrosły w stosunku do 
roku 2011 o ponad 52,1 milionów złotych a wydatki inwestycyjne 
o prawie 24,7 milionów złotych. Ostatnie dwa lata to poza dro-
gami duże inwestycje w szpitale powiatowe, na które tylko z bu-
dżetu powiatu wydatkowano odpowiednio prawie 3,9 milionów 
złotych w 2019  oraz prawie 11,2 miliona złotych w 2020 roku.

W  latach 2019-2020 odnotowano znaczny wzrost udziału 
wykonanych dochodów majątkowych w dochodach ogółem 
budżetu Powiatu Radomskiego, to jest w granicach od 20,9% 
do 24 %,  gdzie w porównaniu do lat 2011-2018 udział wahał 
się od 2,5 % do 7,8 %. 

Wykonane dochody ogółem w 2020 rok wzrosły w stosunku do 
roku 2011 o ponad 94,8 miliony złotych, a dochody majątkowe 
o ponad 44 miliony złotych. Tak ogromny wzrost dochodów ma-
jątkowych na przestrzeni ostatnich dwóch lat wynika głównie 
z wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jakie Zarząd Powia-
tu pozyskał na inwestycje w drogi, szpitale i szkoły.

Waldemar Trelka, starosta radomski: - Jako zarządzający Po-
wiatem Radomskim w tej kadencji nie wzięliśmy jeszcze żad-
nego kredytu. Planowaliśmy oczywiście co roku zaciągnięcie 
takich zobowiązań w wysokości kilku milionów złotych, po-
trzebnych do księgowego zbilansowania budżetu, ale jeszcze 
nigdy do tego nie doszło i mam nadzieję, że również w 2021 
roku nie weźmiemy kredytu. To oznacza, że nie przeinwesto-
waliśmy, a kondycja finansowa powiatu jest bardzo dobra. Nie 
jest sztuką wziąć kredyt i zadłużyć samorząd, prawdziwą sztu-
ką jest pozyskanie środków do budżetu z różnych innych źró-
deł. Myślę, że to nam się wciąż udaje, przede wszystkim dzięki 
bardzo dobrej współpracy z rządem, ale nie tylko. Mamy wciąż 
jeszcze bardzo dużo pomysłów, chcemy nadal zmieniać po-
wiat na plus tak, aby podnosić poziom rozwoju cywilizacyjne-
go dla wszystkich jego mieszkańców.

Porównanie V ka dencji z po ow  VI kadencji
samorz du Powiatu Radomskiego

116 03 1446 ,40 z

 138 403 056,92 z

V kadencja 2014-2018 VI kadencja 2018-04.2021

Modernizacje 
dróg  

14 586 374,04 z Modernizacje 
szpitali

143 996 585,68 z

2 457 763,80 z

59 151 726,11 z

Modernizacje 
szkó 17 908 586,91 z

Modernizacje 
DPS-ów

2 533 159,90 z

138 000 z

w tym odd u enie szpitali 12 080 074,98 z

Wsparcie
bezpiecze stwa431 920,68 z

3 748 473,97 z

Modernizacje 
i inwestycje PUP782 409,70 z 944 905,66 z

225 888 278,33 zczny koszt 
inwestycji

rodki w asne

rodki pozyskane46 524 729,43 z 130 367 136,64 z
333 256 278,63 z249 646 606,61 z projekty mi kkie

w tym Tarcza Antykryzysowa

bud et pa stwa +  UE

FINANSE

559 milionów
144 556,96 z

nak ady inwestycyjne i rodki pozyskane w latach 2018-04.2021 
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