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Niech Nowy Rok 
będzie lepszy
Okres świąteczno – noworoczny to dla 
osób wierzących czas oczekiwania na 
narodziny Pana Jezusa, na pamiątkę 
których obchodzi się święta Bożego 
Narodzenia – o czym warto przypomi-
nać, bo święta bez Boga pozostaną tyl-
ko jałowym czasem „zimowych waka-
cji”. To jednocześnie czas podsumowań, 
a także czas snucia marzeń i planów na 
kolejny rok. 

W naszym powiecie rok był z jednej 
strony trudny z uwagi na pandemię 
koronawirusa i związane z nią ogra-
niczenia (choć Starostwo Powiatowe 
i jednostki mu podległe pracowały 
normalnie i co warto podkreślić przyj-
mowały interesantów bez przeszkód), 
a z drugiej strony bardzo optymistyczny 
i pełen wielu sukcesów inwestycyjnych. 
Dotrzymaliśmy słowa danego miesz-
kańcom i oddaliśmy do użytku nowo-
czesny pawilon zabiegowy szpitala po-
wiatowego w Pionkach. Zbudowaliśmy 
go w rok i trzy miesiące, a warto przy-
pomnieć, że o jego budowie mówiono 
od 20 lat. Trwa również budowa sali 
gimnastycznej dla liceum w Pionkach, 
to również długo obiecywana przez po-
przedników inwestycja, którą rozpoczę-
liśmy, pozyskując duże dofinansowa-
nie z rządowego programu Sportowa 
Polska. W Krzyżanowicach powstaje 
z kolei pierwsze w powiecie Centrum 
Opiekuńczo – Mieszkalne dla seniorów 

i osób przewlekle chorych.
Drugi obszar wielu zmian na plus w po-
wiecie, to drogi i towarzysząca im infra-
struktura. W ostatnim czasie oddaliśmy 
do użytku całkowicie przebudowane 
lub wyremontowane drogi powiatowe 
wraz z chodnikami i ścieżkami rowero-
wymi. To na przykład ulice Spacerowa 
i Polna wraz z mostem na Zagożdżon-
ce w Pionkach, a także odcinki dróg w 
gminach: Gózd, Iłża, Jedlińsk, Jastrzębia, 
Jedlnia – Letnisko, Kowala, Przytyk, Wo-
lanów, Zakrzew, czy Skaryszew.
Nowy rok 2022 to kolejne inwesty-
cje, wśród których są: rozpoczęta już 
budowa drugiego pawilonu szpitala 
w Pionkach, remont i modernizacja 
działu pediatrii i ginekologii szpitala w 
Iłży, a także kompleksowa cyfryzacja 
administracji powiatowej, dzięki czemu 
mieszkańcy będą mogli załatwiać więk-
szość spraw urzędowych przez internet. 
Życzę Państwu, aby ten Nowy Rok był 
po prostu jeszcze lepszy.

O K I E M  S TA R O S T Y Nowe linie autobusowe
Radni Powiatu Radomskiego pod-
czas sesji nadzwyczajnej wyrazili 
zgodę podpisanie porozumień z sa-
morządami powiatów grójeckiego, 
lipskiego i zwoleńskiego w sprawie 
dofinansowania do nowych linii au-
tobusowych. Połączenia obejmą 
w sumie trasy o długości 206 kilo-
metrów, a kursy będą obsługiwać 
około 230 przystanków, zapewniając 
dostęp do komunikacji autobusowej 
mieszkańcom około 76 miejscowo-
ści regionu. Nowe linie mają ruszyć 
od 2 stycznia 2020 roku. 

Zgoda Rady Powiatu była potrzebna, 
aby do końca 2021 roku podpisać sto-
sowne porozumienia pomiędzy samo-
rządami. Dzięki temu organizatorzy 
komunikacji zbiorowej, którymi są po-
wiaty: grójecki, lipski i zwoleński, będą 
mogli ubiegać się o dofinansowanie 
w ramach rządowego Funduszu Roz-
woju Przewozów Autobusowych. 
– Jak wynika z badań, w Powiecie Ra-
domskim około 16 procent rodzin nie 
posiada żadnego środka transportu. 
Dlatego tak bardzo zależało nam na 
realnej likwidacji „białych plam” w ko-
munikacji zbiorowej. Udało nam się 
to zmienić dzięki współpracy kilku 
powiatów. W praktyce przekłada się 
to na nowe połączenia dla mieszkań-
ców wielu gmin naszego powiatu, jak: 
miasto Pionki i gmina Pionki, Gózd, 
Jedlnia – Letnisko, a także Zakrzew 
i Przytyk oraz Iłża i  Skaryszew – mówi 
Waldemar Trelka, jeden z inicjatorów 
tworzenia wspólnych linii autobuso-
wych w regionie.
Wspólna komunikacja ma zapewnić 
dowóz młodzieży do szkół średnich 
i uczelni wyższych, a także mieszkań-
ców do szpitala, instytucji i podmiotów 
gospodarczych, przyczyni się również 
do dalszego rozwoju samorządów.

Z D J Ę C I E  N U M E R U

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy odbyły 
się warsztaty fotograficzne, podczas których w rolę modelek wcieliły 
się wychowanki: Dominika, Anna, Sandra i Paulina. Warsztaty miały 
na celu przedstawienie artystycznej duszy dziewczyn, które miały 
możliwość rozładowania swoich negatywnych emocji w artystycznej 
formie. Organizatorką warsztatów była Beata Tarka, nauczycielka 
wychowania fizycznego, a sesja zdjęciowa została wykonana 
przez pasjonatów fotografii z Szydłowca: Ewelinę Duszę, Katarzynę 
Trzeciak i Krzysztofa Ryszewskiego.

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

72 miliony
złotych

to kwota inwestycji, wykonanych 
w 2021 roku. Powiat najwięcej inwestował 

w drogi – 33,6 miliona, szpitale – 28,3 
miliona, szkoły średnie – 4,5 miliona oraz  
usługi społeczne i inne inwestycje - 5,4 
miliona. Łącznie na inwestycje w latach 
2019-2021 przeznaczono 185,4 miliona 
złotych, z czego większość pochodziła 

z funduszy rządowych.
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Pionki – Suskowola - Zwoleń 

Radni zdecydowali o przedłużeniu na kolejny rok istniejącego porozumienia 
z samorządem powiatu zwoleńskiego. Prowadzi on komunikację publiczną 
na linii Zwoleń – Suskowola – Pionki. Zdaniem obu samorządów, linia jest po-
trzebna, a mieszkańcy z niej korzystają. – Ponad rok temu składałem interpe-
lację w sprawie przywrócenia połączenia autobusowego pomiędzy Pionkami 
a Zwoleniem. Bardzo dziękuję władzom powiatu za podjęcie tego tematu 
i skuteczne zajęcie się sprawą. Wiem, że mieszkańcy chwalą sobie to rozwią-
zanie, z tych kursów korzystają również uczniowie pionkowskich szkół – mówił 
podczas sesji radny Marek Janeczek z Pionek.

Grójec – Klwów - Przytyk - Zakrzew - Radom

Dzień wcześniej, 9 grudnia w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyło się 
spotkanie w sprawie uruchomienia nowego połączenia autobusowego z Grój-
ca do Radomia przez Mogielnicę, Nowe Miasto nad Pilicą, Klwów, Potworów 
oraz  Przytyk i Zakrzew. Tak długa trasa zapewni dostęp do Radomia miesz-
kańcom trzech powiatów, w tym ośmiu miast i gmin, w sumie kilkudziesięciu 
miejscowości.  Powiat Radomski będzie partycypował w koszcie funkcjono-
wania nowej linii w kwocie blisko 19 tysięcy złotych rocznie.

Lipsko – Iłża - Radom

Samorząd powiatu lipskiego zaproponował utworzenie nowych linii autobusowych, proponując partycypację finan-
sową Powiatu Radomskiego w ich rocznym utrzymaniu. Byłyby to kursy Lipsko – Zwoleń – Radom oraz Lipsko – Iłża 
– Radom, a także Lipsko – Iłża przez Jawor Solecki. Swoim zasięgiem objęłyby kilka gmin oraz kilkanaście mniejszych 
miejscowości. – Powiat lipski skalkulował połączenie Lipsko – Zwoleń – Radom w ten sposób, że my jako powiat nie 
dopłacamy do kosztów funkcjonowania tej linii. W przypadku połączeń przez Iłżę oraz z Iłży do Lipska, to są one bardzo 
oczekiwane przez mieszkańców, mamy też nadzieję, że pomogą w zwiększeniu naboru do szkół średnich w Iłży, ponie-
waż dotychczas problemy komunikacyjne przekładały się na liczbę uczniów. Będziemy partycypować w ich utrzymaniu 
– mówił m.in. Krzysztof Kozera, wicestarosta radomski.
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Waldemar Trelka, starosta radomski:
Nie jest możliwe wymienić wszystkich, którzy przyczynili się 
do zrealizowania inwestycji, bo ich lista jest długa, ale warto 
w sposób szczególny wyróżnić kilka z nich. Przede wszystkim 
posła Marka Suskiego i senatora Stanisława Karczewskiego. 
Są to osoby, które w bardzo konkretny sposób zaangażowa-
ły się w to, aby pozyskiwać środki zewnętrzne na budowę 
szpitala. Dziękuję również burmistrzowi Pionek Robertowi 
Kowalczykowi oraz wójtowi gminy Pionki Mirosławowi Ziół-
kowi i radnym tych samorządów za wkład finansowy w dzie-
ło budowy i wyposażenia szpitala.

Poseł Marek Suski:
Jest to prawdziwy skok cywilizacyjny dla powiatowej służby 
zdrowia oraz mieszkańców Pionek i północnej części Powia-
tu Radomskiego. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby 
ten szpital rósł i rozwijał się, żeby miał świetną kadrę i wy-
posażenie. Inicjatywy budowy pierwszego w Polsce szpitala 
– pomnika Pary Prezydenckiej gratuluje władzom powiatu 
również pan wicepremier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa 
i Sprawiedliwości.

Senator Stanisław Karczewski:
To, że wchodzicie do nowego budynku, świetnie wyposażo-
nego, to jest również wasza zasługa jako pracowników. Nie 
ma szpitala bez personelu i bez zaplecza. Służba zdrowia to 
nie tylko budynki i sprzęt, ale przede wszystkim ludzie i dzię-
ki waszej determinacji ten szpital tak wspaniale się rozwija 
i będzie nadal się rozwijał. 

Powiedzieli nam

Nowy pawilon zabiegowy szpitala 
powiatowego w Pionkach jest już 
gotowy. Budowa nowoczesnego 
obiektu powiatowej służby zdrowia 
kosztowała ponad 16 milionów zło-
tych, a jego wyposażenie blisko 10 
milionów. – Dotrzymaliśmy słowa, 
danego mieszkańcom Pionek i oko-
lic, że po 20 latach obietnic poprzed-
ników, wybudujemy nowy szpital na 
miarę serialowej Leśnej Góry. Pierw-
szy pawilon zbudowaliśmy w rok 
– mówi Waldemar Trelka, starosta 
radomski.

Nowy szpital w Pionkach to marzenie, 
które spełnia się na naszych oczach

Jak zauważa starosta radomski Walde-
mar Trelka, nowe władze powiatu reali-
zują bardzo ambitny projekt budowy 
nowoczesnego szpitala w Pionkach, aby 
skonsolidować w nim usługi medyczne, 
od lat rozproszone po mieście, co gene-
ruje duże problemy finansowe i organi-
zacyjne. Podczas otwarcia, które miało 
miejsce 22 listopada, przypomniał rów-
nież nieco historii.
– Jest rok 2018. W szufladzie są trzy doku-
mentacje na trzy podejścia, niestety nie-
udane, budowy szpitala w Pionkach. To 
ostatnie z 2018 roku, kosztorys na 10 mi-

Bernarda Dudek, dyrektor szpitala: 
Dziękuje pracownikom służby zdrowia, którzy spędzili w tym 
szpitalu większość swojego życia zawodowego. Dziękuję za 
to, że wytrwaliście, zaufaliście nam, panu staroście, zarządo-
wi Powiatu Radomskiego, którzy kilkanaście miesięcy temu 
złożyli obietnicę, że wybudujemy nowy szpital, szpital na mia-
rę XXI wieku i obietnicy tej dotrzymali.

Doktor Krzysztof Jakubowski:
Nie znaleźlibyśmy dziś już szpitala, w którym nie ma windy, 
gdzie pacjenta z izby przyjęć trzeba wnosić na oddział na 
noszach. Podczas wmurowania kamienia węgielnego, część 
pracowników miała wątpliwości czy to się uda, ja po części 
też, bo były różne plany. Tymczasem minął rok i nasze ma-
rzenia się spełniły: mamy szpital, który zabezpieczy potrzeby 
mieszkańców.

Goście uroczystości odsłonili tablice pamiątkową, na której znalazły się ważne słowa
śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego: „Polska jest jedna i wszystkie środowiska
muszą mieć możliwość awansu i rozwoju”

Rafał Makowski, prezes firmy Arbud
Investment podpisał umowę na realizację 
drugiego etapu budowy szpitala.

lionów złotych, ale… ciszej nad tą trumną. 
Rok 2019 przyszedł za chwilę, podjęliśmy 
niełatwą decyzję o tym, że budujemy 
szpital w Pionkach. Powiedziałem wtedy 
do posła Marka Suskiego: „Marek, mamy 
tlenu do 4 tysięcy, a wchodzimy na Mo-
unt Everest. Albo wejdziemy na 4 tysią-
ce i zostaniemy, albo podacie nam butlę 
z tlenem, czyli pieniądze i wsparcie” – 
wspominał starosta radomski Waldemar 
Trelka. – Dziś mamy narodziny nowego 
szpitala w Pionkach. Jest nowy budynek 
i nowoczesny sprzęt za prawie 27 milio-
nów złotych. Dotrzymaliśmy słowa! 

Listy od prezydenta i premiera
Wśród gości nie zabrakło przedstawi-
cieli najwyższych władz państwowych. 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę repre-
zentował sekretarz stanu Paweł Szrot, 
który odczytał list od głowy państwa. 
Premiera Mateusza Morawieckiego re-
prezentowała z kolei wiceminister zdro-
wia Anna Goławska, która również prze-
kazała zebranym słowa uznania od pre-
miera Polski. Poseł Marek Suski odczytał 
z kolei list od wicepremiera Jarosława 
Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Spra-
wiedliwości, w którym gratulował on 
władzom powiatu inicjatywy budowy 
pierwszego w Polsce szpitala – pomnika 
Pary Prezydenckiej.
Wojewodę mazowieckiego Konstante-
go Radziwiłła reprezentował wicewoje-
woda Artur Standowicz oraz Krzysztof 
Murawski, kierownik radomskiej delega-
tury urzędu, a jednocześnie przewodni-
czący Rady Powiatu. Nie zabrało też po-
słów: Anny Kwiecień, Agnieszki Górskiej 
i Andrzeja Kosztowniaka oraz posła do 
Parlamentu Europejskiego Adama Bie-
lana.

 „Marzenia się spełniają”
– Fakt, że tutaj jesteśmy jest dowodem 
na to, że marzenia się spełniają, a wiara 
i ogromna determinacja przynoszą po-
żądane efekty. Dofinansowanie szpitala 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych i budżetu Powiatu Radomskie-
go pozwoliło na realizację inwestycji, 
o której jeszcze kilka lat temu nikt nie 
śnił. Możemy z dumą powiedzieć, że 
udało się zrobić ten pierwszy krok w kie-
runku dalszego rozwoju szpitala – mó-
wiła Bernarda Dudek, dyrektor szpital 
w Pionkach.
Za sprawną budowę szpitala władzom 
powiatu dziękowali lekarze: były oraz 
obecny ordynator oddziału chirurgii, czy-
li doktor Krzysztof Jakubowski i doktor 
Bogusław Warchoł.
– Budowa tego nowoczesnego pawilo-
nu zatrzymała odpływ wysoko wykwa-
lifikowanej kadry medycznej. Gdyby nie 
to, byłoby nas o wiele mniej – dodał dok-
tor Warchoł.
Faktem jest, że nowy szpital już przycią-
ga kadrę medyczną z regionu. Receptą 
władz powiatu na pozyskanie personelu 
są stypendia dla studentów ostatnich lat 
studiów medycznych i pielęgniarskich. 
W zamian za to przyszli lekarze i pielę-
gniarki będą pracować w powiatowych 
szpitalach, zarówno w Pionkach, jak też 
Iłży.

Do przecięcia wstęgi zaproszono przede wszystkim gości, czyli wiceminister Annę Goławską, reprezentującą premiera Mateusza 
Morawieckiego, Piotra Szrota, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a także posła Marka Suskiego i senatora 
Stanisława Karczewskiego.
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Rusza budowa drugiego pawilonu

W drugim pawilonie, tak zwanym zachowawczym, znajdą się oddziały wewnętrz-
ny, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym rezonans magnetyczny oraz 
oddział rehabilitacji. Podczas uroczystości otwarcia pawilonu zabiegowego staro-
sta Waldemar Trelka oraz Rafał Makowski, prezes firmy Arbud Investment z Rado-
mia podpisali protokół przekazania placu budowy oraz umowę na wykonawstwo 
drugiego etapu rozbudowy szpitala, czyli budowę pawilonu zachowawczego. 
Firma, która bardzo dobrze sprawdziła się podczas budowy pierwszego pawilonu, 
będzie wznosić kolejne budynki kompleksu szpitalnego. Prace rozpoczną się od 
wyburzenia starego budynku ginekologii wraz z łącznikiem, a także portierni oraz 
agregatorowni. Powstanie dwupiętrowy budynek szpitalny, a także nowoczesna 
kotłownia główna i awaryjna, a także nowe ogrodzenie całego terenu szpitala wraz 
z bramami automatycznymi.

Pawilon zabiegowy za 26 milionów złotych

Nowy budynek szpitala w Pionkach ma ponad 100 rozmaitych pomieszczeń na parterze, 
pierwszym piętrze oraz jednej kondygnacji podziemnej.  Obiekt jest już po wszystkich 
odbiorach technicznych, ma też wymagane pozwolenia m.in. od straży pożarnej. Pawi-
lon zabiegowy pomieści wszystkie poradnie specjalistyczne i diagnostykę (poziom -1), 
a także oddziały chirurgiczny (1 piętro) i ginekologiczny oraz izbę przyjęć (parter) wraz 
z zapleczem.

Budowę pierwszego pawilonu nowego szpitala powiatowego w Pionkach sfinansowano 
przede wszystkim z budżetu Powiatu Radomskiego, z którego na ten cel wyasygnowano 
ponad 10,5 miliona złotych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – ponad 4,8 
miliona złotych. Środki na budowę I etapu przekazało też Miasto Pionki (500 tysięcy zło-
tych), Gmina Pionki (250 tysięcy złotych) oraz sam szpital (167 tysięcy złotych). 

Nowe władze powiatu pozyskały również środki na sprzęt i wyposażenie medyczne w 
kwocie 9 milionów 865 tysięcy złotych, z czego z dotacje z rezerwy budżetu państwa 
wyniosły 5 milionów 683 tysiące złotych, z budżetu Powiatu Radomskiego wyłożono 
4 miliony 120 tysięcy, a środki własne szpitala to 61 tysięcy złotych. Łączny koszt pierw-
szego pawilonu zamknął się kwotą 26 milionów 141 tysięcy 361 złotych.

„Polska jest jedna…”
Po tradycyjnym przecięciu wstęgi, 
uczestnicy przeszli do wnętrza szpita-
la, gdzie już wkrótce będzie mieścić się 
Izba Przyjęć. „Polska jest jedna i wszyst-
kie środowiska muszą mieć możliwość 
awansu i rozwoju” – te słowa śp. prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego znalazły się 
na tablicy pamiątkowej, którą odsłonili 
wspólnie przedstawiciele Kancelarii 
Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów, Wojewody Mazowieckiego oraz 
Powiatu Radomskiego.
Następnie ks. kan. Robert Kowalski, pro-
boszcz parafii św. Barbary w Pionkach 
poprowadził modlitwę błogosławień-
stwa i symbolicznie poświęcił nowy 
szpital. Dyrektor Bernarda Dudek uho-
norowała z kolei osoby zaangażowane 
w powstanie pawilonu zabiegowego.

Wielu zacnych gości
Wśród zwiedzających nie zabrakło za-
proszonych samorządowców, czyli bur-
mistrza Pionek Roberta Kowalczyka oraz 
wójta gminy Pionki Mirosława Ziółka 
wraz z radnymi miasta i gminy, którzy 
odpowiedzieli na apel starosty o współ-
finansowanie budowy pierwszego pa-
wilonu. Byli również wójtowie gmin: Ewa 
Markowska – Bzducha, Paweł Dziewit 
i Leszek Margas.
Nowy obiekt zwiedzali również Tomasz 
Sławatyniec, dyrektor Wydziału Zdrowia 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
oraz Zbigniew Terek, dyrektor Mazowiec-
kiego Oddziału Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia i Andrzej Cieślik, 
dyrektor radomskiej delegatury NFZ, a 
także dr Lucyna Wiśniewska, dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemio-
logicznej w Radomiu. 
Władze samorządowe Powiatu Radom-
skiego reprezentowali również wicesta-
rosta Krzysztof Kozera, członkowie Za-
rządu Powiatu: Roman Frąk i Zbigniew 
Dziubasik oraz pionkowscy radni po-
wiatowi: Marzena Murawska, Jan Siek 
i Marek Janeczek.
Nie zabrakło również licznej reprezen-
tacji środowiska lekarskiego, a byli to: 
dr n. med. Witold Wrodycki, zastępca 
dyrektora ds. medycznych szpitala w 
Pionkach, dr n. med. Krzysztof Jaku-
bowski, dr n. med. Bogusław Warchoł 
oraz dr n. med. Andrzej Krupa, zastęp-
ca dyrektora ds. medycznych Szpitala 
Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym, 
jak również personelu medycznego 
i niemedycznego szpitala, a także miesz-
kańców Pionek i okolic.

Sekretarz stanu Paweł Szrot, szef
Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Gośćmi uroczystości byli m.in.: posłowie Anna Kwiecień, Agnieszka Górska i Andrzej Kosz-
towniak, europoseł Adam Bielan, wicewojewoda Artur Standowicz oraz Krzysztof Murawski.

Bukiety róż wręczały przemawiającym 
pielęgniarki z oddziału chirurgii Marlena 
Wróbel i Katarzyna Szwede 

Starosta radomski Waldemar Trelka (w środku) opowiadał o szpitalu zwiedzającym, wśród 
których byli m.in. posłowie Marek Suski, Agnieszka Górska, senator Stanisław Karczewski 
i radny powiatu Marek Janeczek.

Statuetkę otrzymał m.in. Roman Frąk,
wicestarosta radomski w latach 2018-2020.

Radna powiatu Marzena Murawska z dyrektor Bernardą Dudek, kierownik ds. technicznych 
Jolantą Oko, główną księgową Maria Bielską oraz naczelną pielęgniarką Barbarą Sosińską.
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Inwestycje 2021
w Powiecie Radomskim

Zostało przebudowanych ponad 21 kilo-
metrów dróg powiatowych w kolejnych 
kilku gminach. Koszt prac to ponad 32 
miliony złotych. Jednocześnie pięć in-
nych odcinków zostało wyremontowa-
nych wraz z odnową nawierzchni (koszt 
po ok. 1 milionie złotych każdy). Oprócz 
tego powstał pierwszy pawilon szpitala 
powiatowego w Pionkach (piszemy o 
tym na str. 4-7), została też zmodernizo-
wana siedziba Zespołu Szkół i Placówek 
w Chwałowicach. Rozpoczęto również 
budowę sali gimnastycznej przy liceum 
w Pionkach.

Łączna wartość wszystkich inwestycji 
powiatowych w 2021 roku to ponad 72 
miliony złotych.

MIASTO PIONKI. Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach
ma zostać zakończona w sierpniu 2022 roku.

GMINA JEDLNIA-LETNISKO.  Droga powiatowa Antoniówka-Groszowice-Piotrowice.

MIASTO PIONKI. Droga powiatowa
Pionki-Podgóra (ul. Spacerowa i Polna).

 GMINA IŁŻA.  Droga powiatowa Iłża - Małomierzyce - Antoniów ułatwia komunikację 
między innymi z powiatem lipskim.

GMINA IŁŻA. Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach to najnowocześniejsza tego typu szkoła w regionie.

GMINA KOWALA.  Droga Kowala-Augustów. To odcinek dawnej drogi wojewódzkiej nr 733, 
która została przekazana powiatowi w złym stanie technicznym przez marszałka.

GMINA JASTRZĘBIA.  Droga Wola
Goryńska-Mąkosy Stare-Zadobrze-Jedlnia.

GMINA WOLANÓW.  Droga powiatowa 
Sławno-Wacławów-Jarosławice.

GMINA ZAKRZEW / GMINA JEDLIŃSK.  Droga powiatowa Gulin-Wsola-Wojciechów została przebudowana na odcinku 5 kilometrów.
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Plany inwestycyjne powiatu  na 2022 rok w gminach
Jak dotąd w latach 2019-2021 sa-
morząd Powiatu Radomskiego wy-
dał na inwestycje w zdrowie, dro-
gi, edukację czy opiekę społeczną 
ponad 185,4 miliona złotych, z cze-
go większość środków pochodziła 
z funduszy rządowych.

Dwie najważniejsze inwestycje to bu-
dowa nowego szpitala w Pionkach 
(która jest zaplanowana na lata 2022 
– 23), przebudowa szpitala w Iłży (trwa 
od 2019 roku, kolejne etapy są plano-
wane na 2022 i 2023 rok).

Edukacja
Trwają również inwestycje eduka-
cyjne: w 2022 roku rusza drugi etap 
przebudowy Zespołu Szkół i Placówek 
w Chwałowicach, przystosowanie bu-
dynków Zespołu Szkół w Pionkach na 
potrzeby szkoły specjalnej, rozbudowa 
liceum w Pionkach o salę gimnastycz-
ną z pomieszczaniami dydaktycznymi. 
Trwa również budowa Powiatowego 
Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego 
w Krzyżanowicach, które ma być go-
towe pod koniec 2022 roku. 

Drogi
Powiat przebudowuje również odcin-
ki dróg, w miarę możliwości w każdej 
z gmin. Wybór inwestycji drogowych 
jest trudny, bo przygotowanie poje-
dynczej inwestycji trwa średnio 2-3 lata 
(trzeba zlecić opracowanie dokumen-
tacji projektowej, oszacować wysokość 
odszkodowań za działki i wypłacić je 
właścicielom, uzyskać pozwolenie na 
budowę, jak również znaleźć źródła 
finansowania spoza budżetu powiatu, 
ogłosić przetarg na wybór wykonawcy 
itd.). Między innymi dlatego w niektó-
rych gminach takich inwestycji było 
więcej, a w niektórych mniej, ponie-
waż są dopiero w trakcie przygotowa-
nia. Zróżnicowanie inwestycji wynika 
również z długości dróg powiatowych 
w gminach: w niektórych jest blisko 60 
kilometrów, w innych 6 lub 13 kilome-
trów.

W ramkach kwoty wydatkowane na 
inwestycje w gminach w 2022 roku 
(w nawiasach kwoty w latach 2019-2021).

MIASTO I GMINA IŁŻA 
– 15 MLN 70 TYS. ZŁ

Szpital powiatowy w Iłży przebu-
dowa pomieszczeń oddziału pediatrii 
(budynek B) wraz z dobudową szybu 
windowego. Modernizacja infrastruk-
tury szpitala (I etap) – 5,47 mln zł 

Powiatowe Centrum Opiekuńczo – 
Mieszkalne w Krzyżanowicach (bu-
dowa od podstaw) – 4,23 mln zł

Zespół Szkół i Placówek w Chwa-
łowicach (II etap przebudowy) – bu-
dowa windy i łącznika do budynku A, 
mini obserwatorium astronomiczne-
go i amfiteatru – 2,5 mln zł

Droga powiatowa Iłża – Antoniów 
przebudowa na długości 3,8 km – 2,6 
mln zł

Droga powiatowa Jasieniec - Pa-
stwiska poprawa bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych w Jasieńcu 
Iłżeckim Górnym- 269,6 tys. zł 

MIASTO PIONKI
– 49,5 MLN ZŁ

Szpital powiatowy w Pionkach bu-
dowa drugiego pawilonu szpitala 
– 34,5 mln zł. Przebudowa budyn-
ku istniejącej apteki szpitalnej wraz 
z wyposażeniem, budowa kotłowni 
zasilanej gazem ziemnym i pierwszym 
wyposażeniem w urządzenia – 3,32 
mln zł

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego 
Modernizacja budynków oraz infra-
struktury zewnętrznej wraz z dosto-
sowaniem do potrzeb osób niepełno-
sprawnych – ok. 7 mln zł

Liceum Ogólnokształcące Budowa 
sali gimnastycznej wraz z łącznikiem 
4,68 mln zł

GMINA GÓZD
(2019-2021) - 11,7 mln zł

Przebudowane odcinki dróg po-
wiatowych (9,6 km): Kiedrzyn – Ra-
dom, Kiedrzyn – Małęczyn, Kuczki 
– Kazimierówka – Skaryszew, Słupica 
– Gózd 

GMINA JASTRZĘBIA
– 2,46 MLN ZŁ

Rozbudowa drogi powiatowej Woj-
ciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki 
na długości 5 km – 2,3 mln zł 
Poprawa bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych w Jastrzębi na 
drodze powiatowej Brzóza – Radom 
– 130 tys. zł.

(2019-2021 – 12,5 mln zł)

GMINA JEDLIŃSK 
(2019-2021) – 13,7 mln zł

Przebudowane odcinki dróg 
powiatowych (6,4 km): Wienawa 
- Przytyk – Jedlińsk, Gulin - Wsola – 
Wojciechów, Wierzchowiny – Lisów, 
Jedlińsk-Bartodzieje - Łukawa – Gło-
waczów.

GMINA JEDLNIA – 
LETNISKO – 475 tys. zł

Poprawa bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych w Słupicy 
na drodze powiatowej Jedlnia – Letni-
sko – Czarna – 475 tys. zł 

(2019-2021 – 2,2 mln zł)

GMINA KOWALA
– ok. 6,76 mln

Rozbudowa drogi powiatowej Ra-
dom – Augustów – Kowala – Parznice 
(budowa ronda w Kowali) – 2,76 mln zł

Rozbudowa drogi powiatowej Ra-
dom – Gębarzów – Polany na długości 
2,9 km – ok. 4 mln (Program Inwesty-
cji Strategicznych)

(2019-2021 – 8,12 mln zł)

GMINA PIONKI
(2019-2021) – 814 tys. zł

Przebudowany odcinek drogi po-
wiatowej Lewaszówka – Poświętne 
(475 m) - 814 tys. zł

GMINA PRZYTYK
– 5,29 MLN ZŁ

Przebudowa drogi powiatowej Wie-
niawa – Przytyk – Jedlińsk na długości 
1,8 km wraz z budową mostu na rzece 
Wiązownicy w miejscowości Słowików 
– 5,29 mln zł 

(2019-2021 - 8,55 mln zł)

GMINA WIERZBICA 
(2019-2021) – 6,49 mln

Przebudowany odcinek drogi po-
wiatowej (3,5 km): Wierzbica – Mo-
drzejowice – 6,49 mln zł

GMINA WOLANÓW
(2019-2021) – 5,88 MLN

Przebudowany odcinek drogi po-
wiatowej (4,3 km): Jaszowice - Wa-
cławów - Sławno - 4,7 mln zł

MIASTO I GMINA 
SKARYSZEW (2019-
2021) - 10,2 mln zł

Przebudowane odcinki dróg po-
wiatowych (5,5 km): Kuczki - Kazi-
mierówka – Skaryszew, Odechów 
- Kowalków – Sienno, Gaj – Tomaszów, 
Radom - Gębarzów – Polany.

GMINA ZAKRZEW 
(2019-2021)
- 39,1 MLN ZŁ

Przebudowane odcinki dróg po-
wiatowych (18,2 km): Młódnice - Ja-
rosławice - Cerekiew – Radom (UE i 
budżet państwa 2018-2019), Jankowi-
ce - Gulin – Zakrzew (chodnik), Ra-
dom - Dąbrówka Podłężna (chodnik), 
Gulin - Wsola – Wojciechów, Taczó-
wek - Taczów – Milejowice (UE 
i budżet państwa 2018-2019).

87
milionów złotych

przeznaczono 
na inwestycje

w latach 2019 - 2021
z budżetu powiatu

i innych źródeł

81
milionów złotych
przeznaczymy na

inwestycje w 2022 roku
z budżetu powiatu

i innych źródeł
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Zalew Jagodno bez strefy ciszy 
Podczas listopadowej sesji Rady 

Powiatu, radni 20 głosami „za” przy 
2 głosach wstrzymujących się przyję-
li informację o wynikach analizy aku-
stycznej na zalewie Jagodno. Są one 
jednoznaczne: podczas poruszania 
się po nim jednostek pływających 
o napędzie spalinowym nie występu-
je tam przekroczenie norm hałasu, 
ustalonych dla terenów rekreacyjno 
– wypoczynkowych.

Co ważne, w  trakcie prowadzonych 
badań nie zarejestrowano wykorzysty-
wania na zbiorniku jednostek pływają-
cych z napędem silnikowym przez in-
dywidualnych użytkowników. Według 

Powstał film o działalności Powiato-
wego Urzędu Pracy w Radomiu dla 
osób niepełnosprawnych. Pojawią 
się również materiały filmowe w ję-
zyku migowym, ETR oraz z audiode-
skrypcją dla osób niewidomych.

Na jakie trudności natrafiają np.  osoby 
niewidome w budynkach użyteczno-
ści publicznej  opowiedział  nam nie-
widomy pan Bartosz Radomski, który 
odwiedził nas z  psem przewodnikiem 
Robim.– Będzie nam łatwiej, jeżeli 
wzbudzimy w pracownikach nawyk 
myślenia o potrzebach osób niepeł-
nosprawnych. Ale chodzi tu nie tylko 
o nich, ale i o rodzica z wózkiem, czy 
osobę poruszającą się o kulach. Nie daj 
Boże, ktoś z załogi skręci kostkę i staje 
się osobą niepełnosprawną. Mówimy  
więc nie tylko o dostępności urzędu 
dla jego klienta, ale również dla niepeł-
nosprawnego  pracownika  – podkre-
ślał pan Bartosz.
Film o działalności PUP w Radomiu 
w wersji dla osób niewidomych będzie 
miał również audiodeskrypcję. Po-
wstaje również przewodnik w języku  
ETR (Easy to Read). To tekst łatwy do 
czytania i rozumienia dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną. Mate-
riały multimedialne będą dostępne do 
końca roku na stronie: https://radom.

Nowe ułatwienia dla 
niepełnosprawnych

autorów analizy z firmy Hydrogeotech-
nika z Kielc, uzyskane wyniki badań 
oraz obliczeń nie dają Radzie Powiatu 
podstaw do ograniczenia lub zakaza-
nia używania jednostek pływających 
na zalewie Jagodno.  
Oznacza to, że Rada Powiatu nie jest 
organem właściwym do wprowadza-
nia strefy ciszy na tym akwenie, o co 
wnioskowali działacze radomskiego 
oddziału Polskiego Związku Wędkar-
skiego. Nie może również rozpatrzyć 
żadnego obywatelskiego projektu 
w tej sprawie, ponieważ nie leży to w 
jej kompetencjach. Wnioski w sprawie 
ustanowienia strefy ciszy na tym zbior-
niku należy więc składać do innych 

instytucji lub organów. Tym samym 
uchwała z 30 kwietnia 2021 roku, uchy-
lająca strefę ciszy na zalewie Jagodno, 
była zasadna.
Inne zdanie miał - jako jedyny - radny 
Tadeusz Osiński. – Analiza pokazuje 
jedynie poziom hałasu, nie przedsta-
wia choćby wpływu na ekosystem 
naturalny. Jednostki motorowe, któ-
re tam pływają wytwarzają fale, które 
mają wpływ na ryby, istoty żyjące, bo 
jest tam bardzo płytki zbiornik. Wokół 
Jagodna jest las, nie ma zabudowań, 
więc hałas nie jest największym pro-
blemem. Zdjęcie strefy ciszy ma więk-
szy negatywny wpływ na ekosystem, 
a to nie zostało zbadane – tłumaczył.

Zimowe utrzymanie dróg 
Odśnieżanie ponad 520 kilometrów 

dróg powiatowych oraz ulic Pionek, 
Iłży i Skaryszewa zostało powierzone 
dwóm firmom: z Iłży oraz Radomia. 
Każdy z nich ma odpowiednią ilość 
sprzętu i maksymalny 60-minutowy 
czas wejścia do akcji. Do posypywania 
jezdni zgromadzono blisko 4,5 tysiąca 
ton mieszanki solno-piaskowej. Powia-
towy Zarząd Dróg Publicznych zlecił 
również odśnieżanie ponad 26 kilome-
trów ścieżek rowerowych.

Zimowym utrzymaniem jest objętych 
520,5 kilometrów dróg powiatowych, 
z czego 494,5 kilometra to odcinki za-
miejskie, zaś 26 kilometrów to odcinki 
położone w miastach. Dodatkowo do 
odśnieżania zakwalifikowano w tym 
roku 26,8 kilometra dróg dla rowerów, 
czyli ścieżek lub ciągów pieszo – jezdnych, 
które zostały zbudowane przy kolejnych 
odcinkach dróg powiatowych.

Zimowym utrzymaniem dróg w wyzna-
czonych obszarach będą zajmować się 
wykonawcy, wyłonieni w przetargach. 
Teren Powiatu Radomskiego, obejmu-
jący 13 miast i gmin został podzielony na 
dwa obszary:

Obszar 1
obejmujący gminy: Przytyk, Wolanów, 
Zakrzew, Kowala, Wierzbica i Iłża oraz uli-
ce leżące w ciągach dróg powiatowych 
na terenie miasta Iłża. Tutaj odśnieża-
niem ma zająć się firma Kos-Bud z Iłży.

 Obszar 2
obejmujący gminy: Pionki, Jedlińsk, Jedl-
nia-Letnisko, Jastrzębia, Gózd, Skaryszew 
oraz ulice leżące w ciągach dróg powia-
towych w mieście Pionki oraz częściowo 
w mieście Skaryszew. Ten teren ma być 
obsługiwany przez firmę Sachpol z Ra-
domia. 

Każdy z wykonawców posiada odpo-
wiedni park sprzętowy, czyli między in-
nymi: po 2 równiarki, 1 pług wirnikowy, 
2 ładowarki ciężkie typu fadroma, 5 płu-
gów z napędem na dwie osie oraz 5 płu-
gopiaskarek o ładowności 8 ton. Obaj 
wykonawcy mają też określony czas na 
wyjazd sprzętu do usuwania oblodzenia 
czy zasp, który wynosi 60 minut. Warto 
wiedzieć, że w przypadku ekstremalnych 
zjawisk pogodowych (zamiecie, inten-
sywne opady śniegu), dopuszczalne są 
przerwy w przejezdności niektórych od-
cinków dróg powiatowych do 8 godzin.

Gdzie zgłaszać zimowe 
utrudnienia?

Mieszkańcy Powiatu Radomskiego 
mogą zgłaszać tam zimowe utrudnie-
nia w ruchu (zaspy, śliskość na drodze 
itp.), jak również informować o ewentu-
alnych niedociągnięciach w pracy wy-
konawców na drogach powiatowych.

Interwencyjne numery telefonu to 
48 / 322 16 05 w godz. 7.30-15.30 oraz 
609 530 445 (całodobowo).

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
nie obsługuje odcinków dróg gmin-
nych, wojewódzkich i krajowych, od-
powiada tylko za drogi powiatowe (ich 
wykaz jest na stronie www.powiatra-
domski.pl/pzdp).

Sebastian Murawski
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Obserwujemy jak bardzo zmienia 
się rynek pracy w Radomiu i powie-
cie. Przede wszystkim wyraźnie rośnie 
liczba ofert pracy. W listopadzie 2021 
roku pracodawcy zgłosili ich ponad 
700, a w poprzednich miesiącach licz-
ba ta oscylowała między 400 a 500. 
Sam spadek bezrobocia jest dużo wol-
niejszy. Świadczy to o tym, że lokalny 
rynek pracy zmienia się w rynek pra-
cownika. To głównie wpływ  prężnie 
rozwijającej się branży budowlanej. 

Inwestowanie w nieruchomości 
oraz boom budowlany w powiecie 
radomskim rodzi zapotrzebowania 
na zawody, związane właśnie z bu-
downictwem. Pracę znajdą ślusarze, 
betoniarze, dekarze, elektrycy czy 
elektromonterzy. Jest także zapotrze-
bowanie na pracowników socjalnych, 
opiekunów czy sprzedawców. 

W samym Radomiu poszukiwani 
są przede wszystkim pracownicy spo-
żywczego przemysłu przetwórczego, 
kurierzy oraz kierowcy, ale także pa-
kowacze czy  operatorzy obrabiarek 
sterowanych numerycznie. Wolne 
miejsca pracy zgłosiła także branża 
budowlana, kosmetyczno – fryzjerska, 
medyczna czy cukiernicza. 

W listopadzie pracodawcy zgłosili 
w sumie 707 wolnych miejsc pracy, 
z czego 161 dotyczyło zatrudnienia 
wspieranego przez Powiatowy Urząd 
Pracy, jak staże, prace interwencyjne, 
czy roboty publiczne. Co ważne, żaden 
pracodawca nie zgłosił zamiaru zwol-
nienia pracowników. W listopadzie 
liczba bezrobotnych zmalała o 136 
osób, w powiecie odnotowano spadek 
o 99 osób, a w Radomiu o 37. 

Łącznie w  Radomiu i powiecie ra-
domskim jest zarejestrowanych  17 
tysięcy 269 osób. Stopa bezrobocia 
wg danych GUS - stan na koniec paź-
dziernika 2021 roku wynosiła: Polska 
- 5,5% (spadek o 0,1%), województwo 
mazowieckie - 4,6% (spadek o 0,2%), 
powiat radomski – 15,4% - (spadek 
o 0,3%) i miasto Radom - 10,4 % - (spa-
dek o 0,2%).

W realizacji filmu pomógł niewidomy pan 
Bartosz, który odwiedził PUP z psem prze-
wodnikiem.

Ponad 700 nowych 
ofert pracy w Radomiu 
i Powiecie Radomskim!

praca.gov.pl/ oraz w mediach spo-
łecznościowych Powiatowego Urzędu 
Pracy.
 - W filmie opowiadamy nie tylko 
o bieżącej działalności urzędu,  jak 
mogą dostać się osoby na wózku, 
gdzie mogą zaparkować, gdzie znaj-
duje się obsługa osób mających kłopo-
ty z poruszaniem się, a  także z jakich 
udogodnień mogą korzystać osoby 
głuche, niedosłyszące oraz niewido-
me. Film będzie tłumaczony na język 
migowy. Mamy nadzieję, że taki prze-
kaz przełamie obawy i  bariery przed  
wizytą w naszym urzędzie  – mówi Se-
bastian Murawski, dyrektor  Powiato-
wego Urzędu Pracy w Radomiu.

 „Wracam do pracy” to coś dla młodych mam

Celem innowacyjnego programu 
pilotażowego ,, Wracam do pracy ‘’ 
jest zatrudnienie  na co najmniej 15 
miesięcy konkretnej grupy bezro-
botnych. Chodzi o osoby wyłączone 
z rynku pracy z powodu opieki nad 
dziećmi, niepełnosprawnymi czy 
seniorami  oraz kobiety, które nie 
podjęły zatrudnienia po urodzeniu 
dziecka.

W statystykach Powiatowego Urzędu 
Pracy w Radomiu z końca  październi-
ka 2021 roku jest 2,8 tysiąca pań, które 
nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 
dziecka. - Chcielibyśmy zaproponować 
pracodawcom refundację wynagro-

dzeń przez okres 9 miesięcy w maksy-
malnej wysokości 3300 brutto na oso-
bę.  Chodzi oczywiście o zatrudnienie 
na pełny etat. Dla pracodawcy, który  
utrzymałby zatrudnienie przez kolejne 
6 miesięcy, przewidziana jest  premia 
w wysokości 10 tys. złotych za każdego 
pracownika – mówi Sebastian Muraw-
ski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pra-
cy  w Radomiu.
Na początek byłoby to 30 osób. Uczest-
ników projektu będzie wyszukiwał Dział 
Pośrednictwa Pracy PUP, ale mogą je 
również zgłaszać sami przedsiębiorcy. 
Jest już decyzja Ministerstwa Pracy o 
finansowaniu projektu, a jego realizacja 
rozpoczęłaby się od 1 stycznia 2022 roku. 
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Laureaci konkursów
Bezpieczny Powiat

Wieloletnią tradycją Powiatu Ra-
domskiego jest organizowanie kon-
kursów dla uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych 
z terenu powiatu, dotyczących za-
gadnień bezpieczeństwa oraz profi-
laktyki uzależnień. Tak było również 
w 2021 roku, pomimo trudnej sytu-
acji, związanej z trwającą pandemią 
koronowirusa. 

Wszystkie konkursy zostały zorgani-
zowane w ramach Powiatowego Pro-
gramu Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Oby-
wateli i Porządku Publicznego ,,Bez-
pieczny Powiat Radomski”. Nagrody 
we wszystkich konkursach ufundował 
Starosta Radomski Waldemar Trelka. 
Nagrody były rozdawane z uwzględ-
nieniem obowiązujących zaleceń sa-
nitarnych w czerwcu oraz w grudniu.

W czerwcu wybrano laureatów kon-
kursów: ,,Bezpieczny senior” oraz ,,Od-
blaski na topie”. Nagrody laureatom 
wręczyli: Waldemar Trelka – Starosta 
Radomski oraz Krzysztof Kozera – Wi-
cestarosta Radomski 
i mł. insp. Grzegorz Michorek – Za-
stępca Komendanta Miejskiego Policji 
w Radomiu. Komendę Miejska Policji 
w Radomiu reprezentowali także st. 
podkom. Ernest Wojciechowski – Na-
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czelnik Wydziału Prewencji, Zastępca 
Naczelnika - mł.asp. Tomasz Orczy-
kowski oraz asp. sztab. Kamila Adam-
ska.

Konkurs ,,Bezpieczny senior”
Polegał na wykonaniu plakatu profi-
laktyczno-edukacyjnego, który ostrze-
gał osoby starsze przed oszustami 
i metodami jakie stosują celem wyłu-
dzenia. Najlepiej oceniona praca zo-
stała wydrukowana w formie plakatu. 
Laureatami konkursu zostali: 1. Konrad 
Szewczyk – CKZiU w Pionkach. Wy-
różnienia: Wiktoria Gniwek, Weronika 
Duszka (CKZiU w Pionkach). Nagroda 
dodatkowa: Anita Młynarczak z MOW 
w Wierzbicy

Konkurs ,,Odblaski na topie”
Polegał na zaprojektowaniu hasła, pre-
miującego noszenie elementów odbla-
skowych. Zwycięskie hasło konkursu 
brzmiało: „By bezpiecznie dojść do 
celu, noś odblaski przyjacielu” i zostało 
umieszczone na gadżetach odblasko-
wych, które otrzymują mieszkańcy Po-
wiatu Radomskiego. Laureatami kon-
kursu zostali: 1. Szczepan Staniewski 
– PSP w Makowie, 2. Jan Siwiec – PSP 
w Błazinach Dolnych, 3. Bartłomiej 
Targowski – PSP w Mazowszanach. 
Wyróżnienie: Szymon Stopka – PSP 
w Młodocinie Mniejszym. Dodatkowe 

wyróżnienia: Amelia Sobania – PSP 
w Małęczynie, Antoni Sagan – PSP 
w Goździe, Marcel Cieślak – PSP w Ma-
zowszanach, Anita Dudzińska – PSP 
we Wrzeszczowie, Dominik Zygarek 
– PSP w Kończycach Kolonii, Joanna 
Dudziak – PSP w Goździe.

W grudniu wybrano laureatów kon-
kursów: ,,Wybieram życie”, ,,Cyber-
przemocy mówimy NIE” oraz ,,Powie-
trze, Ogień, Woda…”. Nagrody wręczali: 
Waldemar Trelka – Starosta Radomski 
oraz Krzysztof Kozera – Wicestarosta 
Radomski, mł. insp. Grzegorz Micho-
rek – Zastępca Komendanta Miejskie-
go Policji w Radomiu oraz Naczelnik 
Wydziału Prewencji podkom. Ernest 
Wojciechowski, jak również bryg. Pa-
weł Fliszkiewicz - Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Rado-
miu. 

,,Wybieram życie”
Polegał na napisaniu krótkiego te-
stu o tematyce związanej z uzależ-
nieniami. Laureatami zostali: Klasa 5: 
1. Piotr Siczek - PSP w Myśliszewicach, 
2. Aleksandra Wus - PSP w  Jedlance, 
3. Klaudia Fryszkowska - PSP  w Ma-
zowszanach. Klasa 6: 1. Jagoda Salak  
- ZSP w Jedlińsku, 2. Wojciech Ziół-
ko - PSP w Wierzbicy, 3. Korneliusz 
Szczęsny  - PSP w Mazowszanach. Kla-

Autorzy najciekawszych haseł premiujących noszenie elementów odblaskowych odebrali nagrody od starosty Waldemara Trelki.

sa 7: 1. Kinga Mucha  - PSP w Bielisze, 
2. Krzysztof Czarnecki - PSP  w My-
śliszewicach, 3. Alicja Ofiara - PSP w 
Młodocinie Mniejszym. Klasa 8: 1. Stani-
sław Janek - PSP w Wierzbicy, 2. Maciej 
Czech - PSP w Młodocinie Mniejszym, 
3. Nina Wolska - PSP w Jaroszkach.       

,,Cyberprzemocy mówimy NIE!”
Polegał na stworzeniu obrazka in-
ternetowego, tak zwanego „mema”, 
który zwróci uwagę młodzieży na za-
grożenia związane z cyberprzemocą 
lub podniesie wiedzę na temat zagro-

żeń internetowych. Laureatami kon-
kursu zostali: 1. Amelia Delikat - klasa 
VIII  PSP w Młodocinie Mniejszym, 2. 
Franciszek Pałgan - klasa VIII  PSP w 
Kowali, 3. Amelia Furga - klasa VIII  PSP 
w Czarnej.

Konkurs ,,Powietrze, Ogień, Woda… 
W nagłej potrzebie Straż Pożarna 
dłoń swą Tobie poda” 
Polegał na wykonaniu pracy plastycz-
nej, której tematem było główne hasło 
konkursowe. Celem jest popularyzacja 
wiedzy wśród dzieci i młodzieży szkol-

nej na temat zadań Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Laureatami zostali: Grupa 
wiekowa I-IV: 1. Lena Majchrzyk - klasa 
IV PSP w Makowcu, 2. Amelia Rola - 
klasa IV ZSP w Łączanach, 3. Weronika 
Lipiec - klasa III PSP w Myśliszewicach. 
Wyróżnienie: Jan Kwiatkowski - klasa 
I ZSP w Jedlińsku. Grupa wiekowa V-
-VIII: 1. Małgorzata Jach - klasa VIII PSP 
w Skaryszewie, 2. Alan Furga - klasa VI 
PSP w Bielisze, 3. Aleksandra Stadry-
niak - klasa VII PSP w Mazowszanach. 
Wyróżnienie: Paweł Płaza - klasa VI ZS 
w Goździe. 

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu 
„Bezpieczny senior”.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu ,,Cyberprzemocy mówimy NIE!”
w towarzystwie opiekunów i organizatorów. 

W konkursie „Wybieram życie” wygrała 
Jagoda Salak z ZSP Jedlińsku.

Autorką jednej z nagrodzonych prac w konkursie Powietrze, ogień, woda... została Lena 
Majchrzyk PSP w Makowcu.

Laureatem konkursu „Odblaski na topie” 
został m.in. Jan Siwiec z PSP w Błazinach 
Dolnych.

Konrad Szewczyk z CKZiU w Pionkach na-
grodzony w konkursie „Bezpieczny senior”. 



NASZE SPRAW Y

16

PORADY

17

Europejskie sukcesy uczniów 
„Czerwonego” z Pionek 

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Pionkach im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Pionkach od lat 
realizuje praktyki zagraniczne uczniów 
w ramach programu Erasmus+. Obecny  
projekt jest realizowany we współpra-
cy z Euromind w Hiszpanii. Uczestniczy 
w nim 48 uczniów, którzy wyjeżdżają 
na trzytygodniowe praktyki w 16-oso-
bowych grupach.

W dniach 14 listopada – 4 grudnia druga 
grupa uczniów „Czerwonego” przebywa-
ła na swoich praktykach w Sevillii, stolicy 

Andaluzji. Trzy tygodnie spędzone w sło-
necznej Hiszpanii był czasem przezna-
czonym głównie na zdobywanie nowych 
kwalifikacji i umiejętności. Na europejskie 
praktyki wyjechali reprezentanci czterech 
zawodów: technik logistyk, technik me-
chanik, technik żywienia i technik organi-
zacji turystyki. W miejscach swoich prak-
tyk uczniowie porozumiewali się w języku 
angielskim, a dodatkowo uczyli się języka 
hiszpańskiego, a przede wszystkim wyko-
nywali różnorodne zadania. Pracowali w 
międzynarodowych zespołach, poznając 
m.in. różne formy obsługi klienta.

- Wszyscy wykazali się dużą samodzielno-
ścią i kreatywnością. Bardzo dobrze odna-
leźli się w nowych środowiskach i innych 
kręgach kulturowych. Zarówno społecz-
nie, jak też kulturowo i językowo reprezen-
towali wysoki poziom – mówi Magdalena 
Wiśniewska, dyrektor CKZiU w Pionkach.
Efektem tego były zdobyte certyfikaty 
i same celujące oceny uzyskane u hisz-
pańskich pracodawców. Każdy z uczest-
ników otrzymał dokument Europass Mo-
bility, potwierdzający nabyte umiejętności 
i kwalifikacje. Dodatkową atrakcją wyjaz-
du były wycieczki zorganizowane do sta-
rożytnej Cordoby, portowego Cadizu nad 
Oceanem Atlantyckim i słonecznej Malagi, 
położonej na wybrzeżu śródziemnomor-
skim w regionie Costa del Sol, a także Sevilli 
z Torre del Oro (Złotą Wieżą) nad rzeką 
Gwadalkiwir oraz licznych parków z egzo-
tyczną roślinnością. 
Projekt pod nazwą „Europejskie praktyki 
uczniów Czerwonego krokiem do kariery” 
jest realizowany we współpracy z Euro-
mind w Hiszpanii. Całkowity koszt projektu 
to: 510.683,24 złotych.

Charytatywny konkurs „Co wy wiecie o powiecie?”
Przedstawiciele Gminy Jastrzębia 
i Gminy Skaryszew zajęli wspólnie 
pierwsze miejsce w I Charytatywnym 
Konkursie Wiedzy o Powiecie Radom-
skim pod hasłem „Co wy wiecie o po-
wiecie?”. Drugie miejsce przypadło de-
legacji z Wierzbicy, a trzecie drużynie 
z Wolanowa. Zwycięzcy mogli dzięki 
temu przekazać nagrody w postaci 
sprzętu AGD na rzecz Domu Pomocy 
Społecznej w Wierzbicy.

Najlepsze drużyny tworzyli: Małgorzata 
Skwarek i wójt Wojciech Ćwierz (Gmi-
na Jastrzębia); Aleksandra Łukasiewicz 
i Justyna Gryz (Gmina Skaryszew). 
Gminę Wierzbica reprezentowali: Ma-
ciej Kotowski i Tomasz Różycki, Wola-
nów: Hanna Siara, Magdalena Sikorska 
i Adam Miernik. Oprócz tego gościliśmy 
drużyny z gmin: Kowala, Iłża i Zakrzew. 
Bardzo dobrze spisała się w konkur-
sie drużyna Starostwa Powiatowego 

w Radomiu w składzie: Sylwia Potera, 
Kamila Jaśkiewicz i Bartłomiej Małecki. 
Ich udział był jednak honorowy. 
O część artystyczną zadbali pensjo-
nariusze DPS. Jak by tego było mało, 
przygotowali dla strudzonych uczest-
ników konkursu słodki poczęstunek. 
Zwycięzcom – wiedzy, a pensjonariu-
szom – ciekawego występu gratulował 
wicestarosta radomski Krzysztof Koze-
ra. Artystów z Wierzbicy oklaskiwała też 

Halina Janiszek, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. - Mamy na-
dzieję, że za rok, podczas drugiej edycji 
konkursów, szyków nie pokrzyżuje nam 
pandemia i spotkamy się w jeszcze 
szerszym gronie. Tym przedstawicielom 
gmin, którzy uczestniczyli w turnieju, 
serdecznie dziękujemy – mówi Renata 
Metzger, dyrektor Powiatowego Insty-
tutu Kultury, który zorganizował kon-
kurs.

Sylwia Potera
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w Radomiu

Zakupy na targowisku – konsument też ma prawa!

Piękne dekoracje, sznury świateł 
i niepowtarzalny nastrój sprawiają, że 
w okresie świąteczno – noworocznym 
częściej gościmy na różnego rodza-
ju jarmarkach. Musimy pamiętać, że 
również tam jesteśmy konsumentami 
i mamy takie same prawa jak w zwy-
czajnych placówkach handlowych.
Wsłuchani w dźwięki kolęd, nęceni zapa-
chami tradycyjnych świątecznych potraw 
często nie zwracamy uwagi na stosowane 
w tych miejscach praktyki handlowe, któ-
re nie zawsze są uczciwe. Do najczęściej 
spotykanych możemy zaliczyć: zawyżanie 
wagi, cen produktów czy niewydawanie 
paragonów. 

Pamiętajmy o ograniczonym zaufaniu 
co do zgodności wagowej  zakupionych 
produktów np. owoców kandyzowanych, 
gdyż często jest tak, że sprzedawcy korzy-
stają z niecertyfikowanego sprzętu, który 
przekłamuje wartości. Zwracajmy uwagę 
na oznakowanie produktów w zakresie 
cen, zwłaszcza na stoiskach z drobnymi 
upominkami czy ozdobami świątecznymi. 
Brak widocznych cen pozwala sprzedaw-
cy swobodnie manipulować jej wysoko-
ścią w ciągu całego dnia handlowego. 
Nie zgadzajmy się także na umieszczo-
ne informacje przy stoiskach  „po odej-
ściu od kasy reklamacji nie uwzględnia-
my”, gdyż jest to praktyka niezgodna 
prawem. 
Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy 
sprzedanej, nawet na świąteczno - no-
worocznym jarmarku, czy targowisku, 
jednakże produktu tam zakupionego nie 
będziemy mogli zwrócić, gdyż nie jest to 
zakup poza lokalem przedsiębiorstwa. 
Bądźmy też świadomi swoich wyborów 
zakupowych zwłaszcza, gdy nabywamy 
tzw. artykuły rękodzieła, ponieważ na 
stoiskach z towarem z lokalnego rynku 
rzemieślniczego czy z produktami ręcz-
nie wykonanymi, nie zawsze znajduje się 

towar ręcznie wykonany przez regional-
nych twórców, lecz zwykła „chińszczyzna”, 
która w sprytny sposób  jest przemycana 
pomiędzy  rękodziełami. 
Jeśli dokonaliśmy już zakupu, a nie wyda-
no nam paragonu, żądajmy dokumentu 
potwierdzającego zakup, bo nigdy nie 
wiadomo czy nie będziemy  musieli towa-
ru reklamować. Paragon  ułatwi ustalenie 
danych sprzedawcy niezbędnych do zło-
żenia skuteczniej reklamacji.
Pamiętajmy, że każdy towar zakupiony 
na stoisku na targowisku czy jarmarku 
podlega takim samym procedurom 
handlu i reklamacji, jak towar kupiony 
w sklepie stacjonarnym.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Radomiu 

Udziela bezpłatnych porad i infor-
macji prawnych w zakresie zgłasza-
nych problemów w dochodzeniu 
roszczeń od sprzedawców/usługo-
dawców . Mieszkańcy Powiatu Ra-
domskiego (bez miasta Radomia) 
mogą zgłaszać swoje problemy 
osobiście, telefonicznie, korespon-
dencyjnie w dni robocze w budyn-
ku Starostwa Powiatowego w Rado-
miu (ul. Mazowieckiego 7, II piętro, 
p. 232) - tel. 48 381 50 97 oraz 48 381 
50 98.

Jak chronić się przed groźnym czadem?

Przypominamy, że tlenek węgla zwany 
czadem jest gazem bezbarwnym, bez-
wonnym, skrajnie łatwo palnym i tok-
sycznym. Jest nieco lżejszy od powie-
trza i tworzy mieszaniny wybuchowe 
z powietrzem.

Tlenek węgla jest tym groźniejszy, że nie 
posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczy-
pie w oczy i nie „dusi w gardle”. W bardzo 
dużym stężeniu (około 75-100%) może 

lekko pachnieć czosnkiem. Ma też bardzo 
„wybuchowy charakter”, a w powietrzu 
pali się niebieskawym płomieniem. Jest 
nieco lżejszy od powietrza (gęstość 0,967), 
przez co łatwo przenika przez ściany, stro-
py i warstwy ziemi.
Czad, będący gazem duszącym, w przy-
padku narażenia układu oddechowe-
go człowieka wiąże się z hemoglobiną 
krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. 
Stwarza to poważne zagrożenie zdrowia, 
a następstwem ostrego zatrucia może 
być nieodwracalne uszkodzenie ośrodko-
wego układu nerwowego, niewydolność 
wieńcowa i zawał, a w konsekwencji zgon.
Zaniedbania w zakresie czyszczenia i prze-
glądów okresowych stanu technicznego 
przewodów kominowych (spalinowych, 
dymowych i wentylacyjnych) mogą być 
– a jak wykazuje praktyka codzienna – są 
przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem 
węgla na przykład podczas snu lub kąpieli 
w pomieszczeniach gdzie zamontowane 
są urządzenia gazowe do ogrzewania 
wody lub powietrza.

W związku z tym przypominamy że:

przewody kominowe (dymowe, spali-
nowe i wentylacyjne) powinny być w cza-
sie ich użytkowania poddawane okreso-
wej kontroli, co najmniej raz w roku, pole-
gającej na sprawdzeniu stanu technicznej 
sprawności. Kontrolę taka powinny prze-
prowadzić osoby posiadające kwalifikacje 
mistrza w rzemiośle kominiarskim, 

w obiektach, w których odbywa się 
proces spalania paliwa stałego, ciekłego 
i gazowego usuwa się zanieczyszczenia 
z przewodów dymowych i spalinowych a) 
od palenisk opalanych paliwem stałym – 
co najmniej cztery razy w roku, b) od pale-
nisk opalanych paliwem płynnym i gazo-
wym – co najmniej dwa razy w roku, c) od 
palenisk zakładów zbiorowego żywienia 
i usług gastronomicznych – co najmniej 
raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe 
nie stanowią inaczej.

w obiektach powyższych usuwa się 
zanieczyszczenia z przewodów wentyla-
cyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli więk-
sza częstotliwość nie wynika z warunków 
użytkowych.

Bartłomiej Małecki
Biuro Zarządzania Kryzysowego
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Powiatowy Instytut Kultury zaprosił do Wolanowa na kolejną odsło-
nę projektu „Retrospekcje. Powiat Radomski”. W Gminnym Centrum 
Kultury i Bibliotece były rozmowy i wspomnienia o muzyce ludowej 
i jej znaczeniu w życiu dawnej i obecnej wsi. Wystąpiła też grupa 
z Bieniędzic i zespół Wolanianki.
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Quizy
Naszego Powiatu
Radomskiego

Znajdź różnicę...
iloma szczegółami różnią się obrazki?

Rozwiązanie Quizu z zaznaczonymi różnicami oraz imieniem, nazwiskiem i adresem uczestnika Quizu prosimy przesyłać 
do 31 stycznia 2022 r. pod adres: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom z dopiskiem:
„ROZWIĄZANIE QUIZU”. Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosujemy 5 osób, które otrzymają nagrody.

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

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

Radni Powiatu Radomskiego, pracownicy Starostwa Powiatowego (na zdjęciu) i Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka. Dary o łącznej wartości ponad 7 tysięcy 
złotych trafiły do potrzebujących rodzin w gminie Skaryszew oraz samym Radomiu. Dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Uczniowie szkoły podstawowej w Odechowie koło Skaryszewa, 
w której działa Szkolny Klub Sportowy, wzięli udział w treningu 
z Anną Lewandowską, żoną piłkarza reprezentacji Polski oraz Bay-
ernu Monachium Roberta Lewandowskiego. Wyjazd do stolicy 
i ćwiczenia ze znaną trenerką fitness były nagrodą w konkursie pod 
nazwą „Jesienny Warm-up”.

W Muzeum im. Malczewskiego w Radomiu odbyło się spotkanie 
z Markiem Wiesławem Kowalikiem i promocja jego książki „Dwory 
i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat 
Radomski i okolice”. Starosta Waldemar Trelka pogratulował auto-
rowi i przypomniał, że był on wieloletnim pracownikiem Starostwa 
Powiatowego. Publikacja jest do nabycia w Powiatowym Instytucie 
Kultury w Iłży.

Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 
w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach uczczono 
ofiary reżimu komunistycznego. Wystawę okolicznościową przygo-
towały uczennice klasy IV FP: Zuzanna Bożek, Wiktoria Kiraga i Emi-
lie Stachuczy. Ich opiekunem jest nauczyciel historii Jacek Malicki, 
żywy świadek tamtych wydarzeń.

Maksymilian Paczyński, uczeń Liceum im. Kopernika, który zajął 
pierwsze miejsce w światowym konkursie AI Creators, wraz z dy-
rektor szkoły Agnieszką Kopeć – Filą i nauczycielem Robertem Celu-
chem został zaproszony przez ministra edukacji i nauki Przemysława 
Czarnka, który złożył mu gratulacje i życzył kolejnych sukcesów.

W budowanej siedzibie Hospicjum Królowej Apostołów w Sołtyko-
wie koło Skaryszewa miało miejsce uroczyste poświęcenie kamienia 
węgielnego pod powstającą tam wioskę hospicyjną o nazwie Gości-
niec Królowej Apostołów. Wśród osób podpisujących akt erekcyjny 
był również starosta Waldemar Trelka. Samorząd powiatowy prze-
kazał na budowę hospicjum 100 tysięcy złotych, a kolejne 60 tysięcy 
– gminy Jedlnia – Letnisko, Gózd, Wolanów i Zakrzew.



www.powiatradomski.pl


