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Wspierajmy 
najsłabszych
W ostatnich miesiącach działo się bar-
dzo wiele, zwłaszcza w powiatowych 
inwestycjach, ale chciałbym skupić się 
na czymś innym. Bardzo cieszę się, że 
w końcu udało się przełamać trudności 
formalno-prawne i przekazać dotacje 

na budowę pierwszego w regionie ho-
spicjum stacjonarnego, prowadzonego 
przez stowarzyszenie Hospicjum Królo-
wej Apostołów. Ktoś może powiedzieć, 
że nie jest to naszym zadaniem, że to 
inwestycja prywatna, ale ja uważam, że 
pomoc w stworzeniu godnego miej-
sca dla ciężko chorych mieszkańców 
powiatu i regionu, to sprawa jak naj-
bardziej publiczna. Z drugiej strony to 
przykre, że najbogatsze w Polsce woje-
wództwo mazowieckie charakteryzuje 
się jednocześnie jednym z najniższych 
wskaźników dostępności do hospicyj-
nych świadczeń stacjonarnych w całej 
Polsce. Dlatego bardzo chciałbym, żeby 
ta idea łączyła wszystkich samorządow-
ców w naszym regionie, począwszy od 
pana marszałka, a na państwu wójtach 
skończywszy, aby widzieli oni potrzebę 
dalszego wsparcia tego projektu.

Na oświatowej mapie Powiatu Ra-
domskiego rozpoczęła oficjalnie swoją 
działalność nowa placówka, czyli Ze-
spół Szkół i Placówek. Jego trzonem 
jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wy-
chowawczy, w którym prowadzona 
jest nauka, diagnoza i terapia dzieci 
i młodzieży o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Takich osób z roku na 
rok przybywa, dlatego już jakiś czas 
temu podjęliśmy decyzję, aby szkole w 
Chwałowicach dać drugie życie i powo-
łać tam jeden z najnowocześniejszych 
ośrodków tego typu w regionie. Cieszę 
się, że to wyzwanie, jakim była przebu-
dowa i wyposażenie placówki, stało się 
faktem, również dzięki dużemu wspar-
ciu z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

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

Wspieramy budowę hospicjum
Powiat Radomski przekazał 100 ty-
sięcy złotych, a gminy Gózd, Jedlnia 
– Letnisko, Wolanów i Zakrzew do-
datkowo 60 tysięcy złotych na bu-
dowę pierwszego w regionie hospi-
cjum stacjonarnego, które powstaje 
w Sołtykowie pod Radomiem. To 
pierwsze takie wsparcie dla ini-
cjatywy hospicjum stacjonarnego 
w regionie radomskim.

Porozumienie, podpisane pomiędzy 
Stowarzyszeniem Hospicjum Królowej 
Apostołów a Powiatem Radomskim, 
pozwoliło na przekazanie 160 tysięcy 
złotych na budowę hospicjum stacjo-
narnego w Sołtykowie. W podpisaniu 
umowy brali udział: starosta Walde-
mar Trelka, wicestarosta Krzysztof 
Kozera, ksiądz Marek Kujawski i lekarz 
Maria Cygan, a także włodarze gmin: 
Ewa Markowska – Bzducha, Paweł 
Dziewit i Piotr Leśnowolski. Decyzją 
Rady Powiatu samorząd powiatowy 
przekaże z własnych środków 100.000 
zł w 2021 roku. Powiat Radomski za-
mierza przekazać kolejną taką kwotę 
w 2022 roku, a deklaracje dalszego 
wsparcia finansowego składali też 
obecni podczas spotkania włodarze 
gmin.

Podziękowania dla starosty

Budowa domu hospicyjnego w Soł-
tykowie już trwa, obecnie jest gotowy 
stan surowy, a cały obiekt przykryty 
dachem. – Dziękuję panu staroście za 
pomoc w formalnościach oraz wspar-
cie finansowe, jak również państwu 
wójtom za dostrzeżenie potrzeb ludzi 
ciężko chorych i umierających. To, co 
udało nam się jak dotąd wykonać na 
budowie, powstało za pieniądze zbie-
rane do puszek przez naszych wolon-
tariuszy. Teraz, gdy uzyskaliśmy możli-
wość wsparcia przez samorządy, mam 
nadzieję, że wkrótce zarówno miasto 
Radom, jak i pozostałe powiaty czy 
gminy regionu będą mogły dołożyć 
swoją cegiełkę do budowy hospicjum 
– mówił ksiądz Marek Kujawski.
Samorządowe wsparcie zainicjował 
starosta Waldemar Trelka, który zwró-
cił się z prośbą o wparcie finanso-

Budowę hospicjum stacjonarnego w Sołtykowie wsparli starosta Waldemar Trelka,
wicestarosta Krzysztof Kozera i wójtowie gmin: Ewa Markowska – Bzducha,
Paweł Dziewit i Piotr Leśnowolski. Obok ksiądz Marek Kujawiak i wolontariusze.

Gościniec Królowej Apostołów

Z D J Ę C I E  N U M E R U

Podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursu Lider Regionu 2021, 
organizowanym przez radomską redakcję „Echa Dnia”, samorząd 
Powiatu Radomskiego znalazł się wśród najlepszych firm i instytucji 
w regionie. Statuetkę Lidera Regionu 2021 w kategorii „Samorząd. 
Inwestycje – ochrona zdrowia” odebrał wicestarosta radomski 
Krzysztof Kozera. Jak zauważył, nowe władze Powiatu Radomskiego 
w ciągu zaledwie 2,5 roku zdobyły i przeznaczyły na powiatową 
służbę zdrowia ponad 92 miliony złotych, z czego ponad 35 milionów 
z funduszy rządowych. To sześć razy więcej niż nakłady na ten cel 
w latach 2014-2018.

Fot. Joanna Gołąbek / Echo Dnia Radomskie

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

297,80zł

wydatków inwestycyjnych
na mieszkańca

uplasowało Powiat Radomski na 60 
miejscu w Polsce w rankingu "Liderzy 

Inwestycji 2018-2020" czasopisma 
samorządowego "Wspólnota".

W porównaniu do rankingu z lat 2017-2019 
to awans o 11 pozycji, a do rankingu z lat 

2016-2018 (wówczas odległe 148 miejsce) 
– awans aż o 88 miejsc.
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we budowy hospicjum do włodarzy 
wszystkich 13 miast i gmin z Powiatu 
Radomskiego. Na jego apel odpowie-
działy: Gmina Gózd – wsparcie 20.000 
zł, Gmina Jedlnia-Letnisko – wsparcie 
20.000 zł, Gmina Wolanów – wsparcie 
10.000 zł, Gmina Zakrzew – wsparcie 
10.000 zł. Wcześniej Gmina Skaryszew 
przekazała działkę pod inwestycję 
w miejscowości Sołtyków. 
– Hospicjum stacjonarne południowej 
części województwa mazowieckiego 
jest niezwykle potrzebne. Jego budo-
wę od 2020 roku prowadzi stowarzy-
szenie, ale uważam, że jest to sprawa 
jak najbardziej publiczna. Ta sprawa 
powinna nas, samorządowców, łączyć, 
dlatego zachęcam do wsparcia tej ini-
cjatywy – mówił starosta Waldemar 
Trelka.

Przeszkoda pokonana

– Przez całe lata najważniejszą prze-
szkodą w uzyskaniu dofinansowania 
do budowy hospicjum było pokonanie 
rozmaitych trudności formalno-praw-
nych. Samorządy nie mogły przekazać 
wsparcia finansowego na jego budo-
wę. Teraz stało się to możliwe dzięki 
uzyskaniu przez stowarzyszenie wpisu 
do systemu Jowisz, czyli Instrumen-
tu Oceny Wniosków Inwestycyjnych 

w Sektorze Zdrowia, umożliwiającego 
m.in. uzyskanie dotacji z budżetu pań-
stwa i innych źródeł. W całej procedu-
rze pomogło Starostwo Powiatowe 
w Radomiu. 

W hospicjum w Sołtykowie mają być 52 
miejsca, w tym: 12 dla dzieci i młodzieży, 
40 dla  dorosłych oraz hospicjum per-
inatalne. Docelowo mają być tam pro-
wadzone świadczenia opiekuńcze w 
trybie stacjonarnym, dziennym, domo-
wym i ambulatoryjnym dla dorosłych 
i dzieci oraz opieka perinatalna. Koszto-
rys całej inwestycji, czyli budowy domu 
hospicyjnego, domów mieszkalnych dla 
rodzin oraz towarzszącej im infrastruk-
tury opiewa na ponad 61 milionów zło-
tych. 
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Drugie życie szkoły 
w Chwałowicach

W październiku zainaugurowano 
działalność Zespołu Szkół i Placówek 
w Chwałowicach. To nowa placów-
ka edukacyjna na mapie Powiatu 
Radomskiego. – Dziękuję wszystkim 
osobom zaangażowanym w to dzieło, 
które początkowo było dla nas dużym 
wyzwaniem, zakończonym jednak peł-
nym sukcesem – powiedział Waldemar 
Trelka, starosta radomski.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza 
Święta w kościele parafialnym w Iłży, ce-
lebrowana przez arcybiskupa metropolitę 
częstochowskiego Wacława Depo, który 
od lat jest związany ze środowiskiem 
osób niepełnoprawnych.

Symboliczne klucze i pierwszy dzwo-
nek
Na schodach przedwojennego pałacyku 
w Chwałowicach wszystkich gości powi-
tali starosta Waldemar Trelka oraz Ewa 
Mąkosa, dyrektor Zespołu Szkół i Placó-
wek. Starosta przekazał jej symboliczny 
klucz do budynku, a zapraszając jedno-
cześnie Krzysztofa Wiśniewskiego, II Ma-
zowieckiego Wicekuratora Oświaty, aby 
za pomocą ręcznego dzwonka ogłosił, że 
szkoła w Chwałowicach dostaje właśnie 
drugie życie. Poświęcenia obiektu doko-
nał arcybiskup Wacław Depo, następnie 

wszyscy zgromadzeni zwiedzili pomiesz-
czenia nowej szkoły.
Nasza szkoła jest jak drzewo
Oficjalnej inauguracji Zespołu Szkół 
i Placówek dokonała dyrektor Ewa Mą-
kosa. – W logo Zespołu Szkół i Placówek 
pragniemy umieścić drzewo jako sym-
bol życia i naszej misji. Drzewo to różno-
rodność gatunków, wielkości i kolorów. 
Drzewa nie są ani lepsze, ani gorsze ale są 
inne. Jedne wiecznie zielone, inne ubrane 
wiosną w piękną stylizację, jedne twarde 
jak buk, inne kruche jak topola. Owo-
cowe, liściaste, a niektóre kłują. Drzewo 
to korzeń, pień i liście, to zakorzenienie 
w konkretną ziemię by wzrastać i wy-
dawać owoce. Taka jest nasza misja: 
wzmacnianie nadłamanych konarów, 
wzrastanie na wartościach tej ziemi, trud 
zaopiekowania, stwarzanie szans, a jeśli 
zachodzi potrzeba, to ochrona i obrona. 
To jest nasza misja – powiedziała dyrektor 
Ewa Mąkosa.

Wyzwanie zakończone sukcesem
Starosta podziękował wszystkim za przy-
bycie i nakreślił historię tego miejsca.
– To bardzo ważny moment w historii 
tej placówki, która ma już prawie 100 lat. 
Kiedy zostałem starostą, zastaliśmy ten 
budynek praktycznie pusty, było tylko 
kilkanaścioro uczniów w szkole dzien-

Starosta Waldemar Trelka (z prawej) zaprosił Krzysztofa Wiśniew-
skiego, II Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, aby za pomocą 
ręcznego dzwonka ogłosił, że szkoła w Chwałowicach dostaje 
właśnie drugie życie.

Nowy ośrodek poświęcił arcybiskup metropolita częstochowski 
Wacław Depo, od lat związany ze środowiskiem osób niepełno-
sprawnych.

Poseł Anna Kwiecień:
Powiat Radomski bardzo mądrze zagospo-
darował rządowe pieniądze, dzięki czemu, 
przy tak wrażliwych osobach, jak pan sta-
rosta, pani dyrektor i jej wyjątkowa kadra, 
dzieci znajdą piękną przystań oraz pozyskają 
wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym 
życiu. Cieszę się, że ta inwestycja jest współ-
finansowana z funduszy rządowych.

Przemysław Burek, burmistrz Iłży:
Władze powiatu i wszyscy odpowiedzialni 
za tę inwestycję pokazali, że dobro drugiego 
człowieka i dobro dzieci ze specjalnymi po-
trzebami jest dla nich bardzo ważne i istotne. 
Deklaruję pełne wsparcie i serdecznie dzię-
kuję panu staroście za sztukę zarządzania, że 
w budżecie powiatu są pieniądze i na drogi, 
i na tak duże projekty. W ramach podzię-
kowania, również w imieniu pana Dariusza 
Piątka, burmistrza Skaryszewa, na ręce pana 
starosty przekazuję kwiaty za te wszystkie 
dobre rzeczy dla Powiatu Radomskiego.

Marzena Murawska,
radna Powiatu Radomskiego:
Rok temu gościłam w tym miejscu wraz 
z radnymi komisji edukacji. Był to obiekt bar-
dzo zaniedbany, wymagający wielu nakła-
dów i ciężkiej pracy. Pani dyrektor ze swoim 
zespołem uczyniła wszystko, aby to zmienić. 
Chciałabym dziś złożyć serdeczne gratulacje 
dla całej społeczności szkoły, miejsca nauki, 
wychowania i przygotowania uczniów do 
funkcjonowania w dorosłym życiu. Życzę 
nieustającego zapału do aktywnej działal-
ności oraz spełnienia marzeń.

nej. Potraktowaliśmy to jako wyzwanie, 
aby można było realizować taką ofertę 
edukacyjną, której w powiecie i regio-
nie brakuje. Zachęcam wszystkich, aby 
byli ambasadorami tego miejsca – mó-

Radni powiatowi: Jan Kowalczyk, Marzena Murawska, Ewa Tkaczyk i Agnieszka Pasek oglą-
dali jedną z sal rehabilitacyjnych szkoły.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chwałowicach posiada wiele doskonale wy-
posażonych specjalistycznych pracowni.

Wyjątkowe miejsce

Now y Zespó ł Szkó ł i  Placówek 
w Chwałowicach łączy w sobie ofertę 
edukacyjną dotychczasowego Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego i Za-
wodowego ze Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno – Wychowawczym i Specja-
listyczną Poradnią Psychologiczno 
– Pedagogiczną. Na przebudowę sta-
rego budynku władze powiatu pozy-
skały 2,5 miliona złotych z Rządowego 
Funduszy Inwestycji Lokalnych, dzięki 
czemu, oprócz kompleksowego re-
montu i modernizacji, został on wypo-
sażony w windę, niezbędne urządzenia 
i sprzęt dydaktyczny. W drugim etapie 
prac ma być przebudowany internat 
z kolejną windą oraz łącznikiem do 
głównego budynku. Przy obiekcie ma 
również powstać amfiteatr i mini ob-
serwatorium astronomiczne, a całość 
zostanie wyposażona w Odnawialne 
Źródła Energii.

Powiedzieli nam

wił Waldemar Trelka, starosta radomski, 
dodając, że skutecznie zainwestowano 
tu 2,5 miliona złotych z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych oraz środki 
z budżetu powiatu.
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Bezpieczniej w Kowali: 
powstanie nowe rondo

Podpisanie umowy z wykonawcą prac w obecności m.in. starosty Waldemara Trelki, dy-
rektor Joanny Chojnackiej i Wiesława Pachniewskiego z PZDP w Radomiu oraz radnego 
gminy Kowala Jarosława Słomki.

Skrzyżowanie dróg powiatowych w Kowali ma zostać przebudowane w formie ronda.

Kolejny krok w stronę poprawy bez-
pieczeństwa w centrum Kowali. Po-
wiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
podpisał umowę z firmą Budromost 
– Starachowice na wykonanie tam 
ronda. – Proponuję, aby po oddaniu 
go do użytku na przełomie 2022 i 2023 
roku radni gminy Kowala nadali mu 
imię Powstańców Styczniowych 1863 
roku – mówi Waldemar Trelka, starosta 
radomski. 

Wyłoniony w przetargu wykonawca ma 
16 miesięcy na realizację prac w syste-
mie „zaprojektuj i zbuduj”. W tym czasie 
ma tam powstać skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym wraz z oświetleniem i przej-
ściami dla pieszych. 
Wartość prac to ponad 3,33 miliona zło-
tych, a PZDP uzyskał też dofinansowanie 
z rządowego programu poprawy bezpie-
czeństwa pieszych użytkowników ruchu 
drogowego. Czas realizacji inwestycji to 
przełom 2022 i 2023 roku. 
Według specjalistów, rondo powinno 
niemal całkowicie wyeliminować ryzyko 
kolizji i wypadków, ma również uspraw-
nić płynność ruchu w tym miejscu.
Jak podkreśla starosta radomski, w 2023 
roku będzie 160. rocznica wybuchu Po-
wstania Styczniowego, dlatego już teraz 
wystąpił on z inicjatywą uhonorowania 
pamięci jego uczestników.
– Gmina Kowala jest związana historycz-
nie z tamtym zrywem niepodległościo-
wym, a w sierpniu 1863 roku właśnie pod 
Kowalą powstańcze oddziały polskie 
stoczyły bitwę z wojskami rosyjskimi, w 
wyniku której miejscowość została spa-
cyfikowana przez Rosjan, a jej znaczna 
część spalona – przypomina Waldemar 
Trelka, proponując radnym Gminy Ko-
wala, aby na znak pamięci o Powstaniu 
Styczniowym w jego 160. rocznicę nowe-
mu rondu nadać ich imię.
Przypomnijmy, że na skrzyżowaniu w Ko-
wali już od dłuższego czasu dochodziło 
do wielu wypadków i kolizji. O poprawę 
bezpieczeństwa w tym miejscu jako 
pierwszy wnioskował starosta Waldemar 
Trelka. Przez wiele lat droga numer 733 
znajdowała się w zasobach samorządu 
województwa mazowieckiego. Zgodnie 

z przepisami, za jej oznakowanie na 
skrzyżowaniu z drogami powiatowymi 
w Kowali odpowiadał zarządca drogi 
wyższej kategorii, czyli Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich. 
W październiku 2019 roku odcinek drogi 
numer 733, obejmujący skrzyżowanie w 
Kowali, został przekazany Powiatowi Ra-
domskiemu na mocy tak zwanej ustawy 
kaskadowej. Natychmiast po formalnym 
przekazaniu tej drogi, Powiatowy Zarząd 
Dróg Publicznych zlecił wykonanie au-
dytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Audyt, który miał zdiagnozować przyczy-
ny występowania kolizji, został wykonany 
przez certyfikowanego audytora bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. 

Autor raportu zaproponował wykona-
nie tymczasowego wyniesionego mi-
nironda, przejezdnego dla pojazdów 
ciężarowych, które uregulowałoby za-
sady ruchu drogowego w tym miejscu. 
Własny projekt z propozycjami zmian na 
skrzyżowaniu w Kowali wykonali inży-
nierowie zarządzania ruchem z Powiato-
wego Zarządu Dróg Publicznych i został 
on wdrożony w 2020 roku. Od tamtej 
pory liczba zdarzeń drogowych zmalała, 
ale nadal priorytetem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa pieszym, rowerzystom 
i samym kierowcom. Stąd pomysł budo-
wy ronda, która może być zrealizowana 
dzięki pozyskanej dotacji z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Przegląd tegorocznych inwestycji
na drogach powiatowych

W tym roku w Powiecie Radomskim zostało przebudowanych 
ponad 21 kilometrów dróg powiatowych w kolejnych kilku gmi-
nach za ponad 32 miliony złotych. Jednocześnie pięć innych od-
cinków zostało wyremontowanych wraz z odnową nawierzchni 
– za ok. 1 milion złotych każdy.  Znaczna część inwestycji już się 
zakończyła. Trwają jeszcze prace związane z przebudową lub 
remontem kilku odcinków. Zmienia się nie tylko komfort jazdy, 
ale również stan bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

GMINA GÓZD. Kiedrzyn - Małęczyn - Radom (ul. Lubelska).

GMINA IŁŻA. Iłża - Antoniów.

GMINA JASTRZĘBIA. Wola Goryńska - Mąkosy Stare - Jedlnia.

GMINA JEDLIŃSK-ZAKRZEW. Gulin - Wsola - Wojciechów.

GMINA KOWALA. Kowala - Młodocin.

GMINA PRZYTYK. Wir - Goszczewice - Przytyk.

GMINA WOLANÓW. Jaszowice -  Wacławów - Sławno.

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

GMINA JEDLNIA - LETNISKO. Antoniówka - Groszowice - Piotrowice.
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Blisko 11 milionów złotych na 
sprzęt dla naszych szpitali

Dwa powiatowe szpitale w Pionkach 
oraz Iłży otrzymały dofinansowanie 
z budżetu państwa na zakup sprzę-
tu medycznego. Dzięki temu szpi-
tal w Pionkach kupi m.in. cyfrowy 
rentgen i tomograf komputerowy 
oraz pierwsze wyposażenie nowe-
go pawilonu zabiegowego, a szpital 
w Iłży nowoczesny sprzęt i apara-
turę medyczną, w tym laparoskop 
z wyposażeniem o wartości 400 ty-
sięcy złotych. Łączna wartość tych 
zakupów to kwota aż 10,9 złotych.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty 
Radziwiłł podpisał umowę z władza-
mi Powiatu Radomskiego na zakup 
sprzętu i aparatury medycznej dla Blo-
ku Operacyjnego i Pracowni Endosko-
pii Szpitala Powiatowego w Iłży. Kwo-
ta dofinansowania z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa to ponad 3 miliony 
złotych.

Nowoczesny sprzęt do Iłży

– Bardzo dziękuję panu premierowi 
Mateuszowi Morawieckiemu za de-
cyzję finansową, panu wojewodzie za 
dobrą współpracę przy przekazywaniu 
tej dotacji i pamięć o naszych potrze-

bach. Szczególnie chcę podziękować 
pani poseł Annie Kwiecień, członkini 
Rady Społecznej iłżeckiego szpitala, 
która skutecznie zabiega o pomoc 
i wsparcie dla tej placówki. Dzięki takiej 
współpracy mieszkańcy południowej 
części powiatu zyskają diagnostykę 
i leczenie na miarę XXI wieku – mówi 
Waldemar Trelka, starosta radomski. 

Dzięki rządowemu dofinansowaniu 
szpital w Iłży będzie mógł kupić m.in.: 
49 sztuk sprzętu i aparatury medycz-
nej, w tym laparoskop z wyposaże-
niem za 400 tysięcy złotych, steryliza-
tor niskotemperaturowy za 300 tysięcy 
złotych czy wideoendoskop z torem 
wizyjnym za 130 tysięcy złotych. Całko-
wity koszt zakupu sprzętu medyczne-
go wynosi: 4,3 miliona złotych, z czego 
dotacja z budżetu państwa to niewie-
le ponad 3 miliony, ponad 952 tysiące 
dołożył powiat, a ponad 340 tysięcy to 
wkład własny szpitala. 

Tomograf i rentgen do Pionek

Z kolei szpital powiatowy w Pion-
kach otrzymał z rezerwy celowej bu-
dżetu państwa ponad 4,2 miliona zło-
tych na zakup cyfrowego tomografu 
komputerowego oraz aparatu rentge-
nowskiego, jak również pierwsze wy-

posażenie pawilonu zabiegowego.
Stosowną umowę z wojewodą ma-

zowieckim podpisał Krzysztof Kozera, 
wicestarosta radomski, któremu towa-
rzyszyli sekretarz powiatu Rafał Czaj-
kowski oraz skarbnik powiatu Joanna 
Wontorska. 

– To szpital, który przechodzi me-
tamorfozę, który stanie się jednostką 
nowoczesną, wspiera szpitale radom-
skie i wychodzi naprzeciw potrzebom 
mieszkańców. Jest też beneficjentem 
środków z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, dzięki czemu bar-
dzo dynamicznie się rozwija. Mam na-
dzieję, że będzie również wytyczać kie-
runki zmian w lokalnej służbie zdrowia 
– mówił m.in. wojewoda mazowiecki 
Konstanty Radziwiłł.

Powiat Radomski otrzymał dotację 
celową z budżetu państwa w wyso-
kości ponad 4,2 złotych na dofinan-
sowanie zakupu tomografu kompu-
terowego i aparatu RTG oraz dostawę 
sprzętu, w związku z pierwszym wypo-
sażeniem nowego pawilonu zabiego-
wego. Całkowity koszt zakupów wy-
nosi blisko 6,6 miliona złotych, z czego 
– oprócz rządowej dotacji - ponad 2,3 
miliona to wkład własny samorządu 
powiatowego, a blisko 40 tysięcy zło-
tych pochodzi z budżetu szpitala. 

Dzięki dotacjom z budżetu państwa, przekazanych przez wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, szpitale powiatowe 
w Pionkach oraz Iłży do końca tego roku kupią nowoczesne wyposażenie.

Pawilon zabiegowy 
szpitala powiatowego
w Pionkach już otwarty!

Więcej na: www.powiatradomski.pl
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Powstaje sala w Pionkach

Blisko 43 metry długości, ponad 18 
szerokości i 8 wysokości – to tyl-
ko niektóre parametry technicz-
ne, budowanej od lipca tego roku 
nowej sali gimnastycznej przy Li-
ceum Ogólnokształcącym imienia 
Marii Dąbrowskiej w Pionkach. Na 
tę inwestycję mieszkańcy czeka-
li od dziesięcioleci. Teraz staje się 
faktem.

Już w latach sześćdziesiątych ubie-
głego wieku pojawiły się pierwsze kon-
cepcje dotyczące budowy zewnętrz-
nej sali gimnastycznej. Przez wiele lat 
były to jednak tylko marzenia, albo 
mniej lub bardziej skonkretyzowane 
plany. Dopiero nowe władze samorzą-
du powiatowego sprawiły, że budo-
wa obiektu stała się faktem. To jedna 
z głównych inwestycji oświatowych 
Starostwa Powiatowego, realizowana 
w Pionkach.

- Na pewno jest to bardzo potrzebna 
i długo oczekiwana inwestycja. Jako 
społeczność szkolna jesteśmy bardzo 
zobowiązani wobec władz Powiatu Ra-
domskiego za decyzję o jej budowie, 
która bez wątpienia przyczyni się do 
rozwoju szkoły. Już dziś śmiało można 
powiedzieć, że nasza sala gimnastycz-
na będzie jednym z najnowocześniej-
szych obiektów sportowych w regionie 
– mówi Rafał Kącki, dyrektor liceum 
w Pionkach. 

Przetarg na realizację inwestycji wy-
grała Korporacja Budowlana Darco 

z Radomia. Umowę podpisano 17 
czerwca tego roku, a prace budowla-
ne rozpoczęły się na początku lipca. 
Wartość zadania to ponad 6,2 milio-
na złotych, ale 2,5 miliona pochodzi 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Nowy obiekt sportowy bę-
dzie miał ponad 700 metrów kwadra-
towych powierzchni użytkowej i 518 
metrów kwadratowych powierzchni 
części sportowej, na której zostanie 
wytyczone pełnowymiarowe boisko 
do piłki siatkowej i koszykowej.

Wraz z nową salą powstaje łącznik, 
który będzie pełnił funkcję zaplecza. 
Łącznik będzie miał długość 12 me-
trów i pomieści nie tylko trybuny, ale 
również po dwie szatnie i łazienki dla 
uczniów, pokój dla nauczycieli wycho-
wania fizycznego wraz z oddzielną 
łazienką, a także łazienkę dla gości. 
Znajdzie się w nim również miejsce 
dla specjalistycznej sali do ćwiczeń ko-
rekcyjnych. Zarówno łącznik, jak i sala 
gimnastyczna będą wyposażone w 
nowoczesną kotłownię, niezależną od 
zewnętrznego źródła zasilania. 

- To będzie budynek o najwyższych 
standardach, praktycznie zeroemi-
syjny. Zostanie wyposażony zarówno 
w klimatyzację, jak i panele fotowolta-
iczne. Nie bez znaczenia jest również 
fakt, że dzięki tej inwestycji nasza szko-
ła będzie bardziej atrakcyjna i konku-
rencyjna na lokalnym rynku oświato-
wym – mówi dyrektor pionkowskiego 
„ogólniaka”. 

Powiedzieli nam

Szymon Dyczkowski, uczeń
klasy I o profilu sportowym: 
Budowa profesjonalnej sali gimnastycz-
nej to jeden z powodów, dla którego 
wybrałem tę szkołę. Swoją przyszłość 
wiążę ze sportem, dlatego ważne są dla 
mnie warunki, w jakich mogę trenować. 
W Pionkach brakuje obiektów sporto-
wych z profesjonalnym zapleczem.

Sandra Karaś, przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego 
 klasy III:
Budowa sali gimnastycznej jest inwe-
stycją, która otwiera szereg możliwo-
ści rozwoju naszej szkoły. Umożliwi 
organizację zawodów sportowych czy 
innych wydarzeń, a tym samym zinte-
gruje młodzież z pionkowskich szkół. 
Kibicujemy panu dyrektorowi, który w 
zawrotnym tempie zmienia liceum w 
nowoczesną szkołę, przyjazną uczniom. 

Paweł Białkowski, nauczyciel
wychowania fizycznego: 
Z zewnętrzną bieżnią prostą i boiskiem 
wielofunkcyjnym nowobudowana sala 
będzie stanowiła doskonałe warunki 
do ćwiczeń i aktywności fizycznej. Po-
prawią się warunki pracy nauczycieli, 
a młodzież będzie mogła korzystać 
z zajęć pozalekcyjnych, które będą od-
bywać się dużo wcześniej niż dotych-
czas, a ich oferta znacznie się zwiększy. 

Anna Kozestańska – Grabowska, 
nauczycielka języka niemieckie-
go i pedagog szkolny: 
To wspaniałe rozwiązanie dla liceum, 
które od początku istnienia było koja-
rzone z małą salą gimnastyczną. Mło-
dzież będzie mogła uprawiać najpo-
pularniejsze sporty drużynowe. W tej 
inwestycji widzimy ogromną szanse na 
zwiększenie atrakcyjności naszej pla-
cówki. 

Dyrektor liceum Rafał Kącki na placu budowy nowej sali gimnastycznej.

Nauczyciele i praktycy razem 
dla nauczycieli i rodziców
W szkole podstawowej w Bielisze 
w gminie Zakrzew odbyła się pierw-
sza powiatowa konferencja popu-
larnonaukowa, poświęcona  roli 
rodziców   w szkole pod hasłem 
„Świadomy rodzic dziecka w wieku 
szkolnym”. Jej organizatorami było 
Starostwo Powiatowe w Radomiu 
oraz Rzecznik Praw Rodziny Powiatu 
Radomskiego.

Współorganizatorami wydarzenia był 
wójt gminy Zakrzew Leszek Margas, 
którego reprezentowała sekretarz 
gminy Marzenna Nosowska oraz dy-
rektor Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Bielisze Małgorzata Jakubiak. 
Patronat Honorowy nad konferen-
cją objęła Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej pani Marlena Maląg, która 
skierowała do uczestników list, a także 
Mazowiecki Kuratora Oświaty Aurelia 
Michałowska, reprezentowana przez II 
Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty 
Krzysztofa Wiśniewskiego oraz dyrek-
tora radomskiej delegatury Kurato-
rium Oświaty Wojciecha Nalberskiego.

Starosta: wspieramy rodziny
Wszystkich zebranych powitał starosta 
radomski Waldemar Trelka, który wraz 
z wicestarostą Krzysztofem Kozerą 
przysłuchiwał się prelekcjom.
– Silna rodzina była zawsze podporą 
cywilizacji, a rolą państwa, ale również 
samorządu każdego szczebla było 
i jest wspieranie rodzin. Powiat Ra-
domski przyjął Kartę Praw Rodziny, do-
kument, który wskazuje najważniejsze 
kierunki wsparcia rodzin, ale jednocze-
śnie nikogo nie wyklucza. Bardzo się 
cieszę, że została zorganizowana tego 
rodzaju konferencja, podczas której 
osoby ze świata nauki, będące rów-
nież praktykami, prezentują różnorod-
ne obszary tematyczne, będące polem 
do dyskusji w gronie pedagogów, na-
uczycieli i wreszcie rodziców. Chcemy 
organizować więcej tego rodzaju spo-
tkań – mówił między innymi starosta 
Waldemar Trelka.
Udział w konferencji wzięło  ponad 70 
osób: dyrektorzy z różnych typów szkół 

W konferencji wzięły udział władze samorządowe, zaproszeni goście oraz nauczyciele i ro-
dzice z kilkunastu szkół z terenu Powiatu Radomskiego.

z całego powiatu, przedstawiciele sa-
morządów miejskich i gminnych oraz 
członkowie Rad Rodziców.
– Można mieć wiele osiągnięć i tytułów 
naukowych w dziedzinie pedagogiki, 
ale nie radzić sobie z wychowywa-
niem dzieci, szczególnie niepełno-
sprawnych. Można nie mieć żadnego 
wykształcenia i być znakomitym wy-
chowawcą. Decydują o tym impon-
derabilia: to symboliczne serce, mądra 
miłość do wychowanków, odróżniają-
ca dobro od zła, a prawdę od blichtru 
i fałszu – mówiła z kolei dr Jolanta Bo-
rek, Rzecznik Praw Rodziny Powiatu 
Radomskiego.

Naukowcy i praktycy
Konferencję zorganizowano w ramach 
realizacji Karty Praw Rodziny Powiatu 
Radomskiego, którą Rada Powiatu 
podjęła w 2019 roku uchwałą, wprowa-
dzającą jako katalog działań, zmierza-
jących do zapewnienia poszanowania 
praw rodziny. 
Konferencja składała się z trzech pane-
li, prowadzonych przez wykładowców 
akademickich oraz praktyków, czyli: dr 
Joanna Smarż, prof. UTH Radom („Pra-
wa i obowiązki dziecka z perspektywy 
aksjologicznej” oraz „Prawo w eduka-
cji, edukacja w prawie”), a także Hali-
na Janiszek – Stajniak, dyrektor PCPR 

w Radomiu („Problemy rodziny z dziec-
kiem w wieku szkolnym”). W ramach 
paneli swoje prelekcje wygłosili: ks. dr 
Wojciech Wojtyła (UTH Radom), prof. 
dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner 
(UTH Radom), ks. dr hab. Adam Maj, 
prof. KUL (KUL Lublin), dr Paweł Śwital 
(UTH Radom), adw. dr Mirosław Kopeć 
(UTH Radom), mgr Tomasz Bartos (KUL 
Lublin), dr Jolanta Borek (UTH Radom) 
oraz dr Mikołaj Olszewski (UTH Ra-
dom).

Publikacja w prezencie
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzy-
mali publikację pt. „Świadomość edu-
kacyjna rodziców i pedagogów dziecka 
w wieku szkolnym. Zagadnienia wy-
brane.” Jest to praca zbiorowa pod re-
dakcją dr Jolanty Borek, wydana w na-
kładzie 500 egzemplarzy i sfinansowa-
na ze środków Powiatu Radomskiego. 
Publikacja zawiera w szerszym zakresie 
wszystkie zagadnienia, przedstawione 
podczas konferencji. ‘
– Wszystkie referaty, umieszczone 
w monografii zostały napisane i prze-
kazane nam przez autorów nieod-
płatnie, za co jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni – dodaje Joanna Czerwiń-
ska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Radomiu.
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Prawdziwa miłość pokona 
wszystkie przeszkody

Piękna uroczystość zaślubin, wspa-
niała atmosfera i oczywiście przyjęcie 
weselne – to wszystko miało miejsce 
w Domu Pomocy Społecznej w Krzy-
żanowicach, placówce prowadzo-
nej przez Powiat Radomski. Dwoje 
mieszkańców, pani Aneta i pan Tibor, 
złączyło się węzłem małżeńskim, mó-
wiąc sobie „Tak”. – Prawdziwa miłość 
pokona wszelkie przeszkody, czego 
państwu serdecznie życzę – mówił 
starosta radomski Waldemar Trelka, 
który był świadkiem tej uroczystości.

Nowożeńcy Aneta Majewska i Tibor 
Maciąg poznali się kilka miesięcy temu, 
kiedy pan Tibor przybył do DPS-u. Z kolei 
pani Aneta mieszka w Krzyżanowicach 
od kilkunastu lat. Początkowo była to 
tylko znajomość, która z biegiem czasu 
przerodziła się we wzajemną sympatię 
aż w końcu pojawiła się w miłość.

– Jesteśmy domem otwartym na 
potrzeby i prawa naszych mieszkań-
ców, którzy mają prawo do zawierania 
związku małżeńskiego i szanujących ich 
życiowe decyzje i wybory. Ten ślub jest 
w naszym przekonaniu praktyką dowo-
dzącą, że jesteśmy placówką nie tylko 
deklarującą, ale również implementują-
cą prawa osób z niepełnosprawnościami 
– powiedziała dr Jolanta Borek, dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Krzyżano-
wicach. –  Życząc naszym nowożeńcom 
szczęśliwej drogi życia serdecznie ich 
pozdrawiamy i życzymy, aby tym śladem 
zmierzali inni ludzie mnożąc dobro i ra-
dość życia – dodaje.

Państwo młodzi przysięgali sobie mi-
łość w Urzędzie Stanu Cywilnego w Iłży. 
Ślubu udzielił im osobiście burmistrz 
Przemysław Burek. Później przyszedł 
czas na wspólne świętowanie w gronie 
rodziny, podopiecznych, a także pracow-
ników DPS w Krzyżanowicach. 

W ślubie, jak również wspaniałym 
przyjęciu weselnym uczestniczył staro-
sta Waldemar Trelka. 

- Cieszymy się bardzo, że w domach 
pomocy społecznej rodzi się miłość. 
Aneta i Tibor ślubowali sobie miłość, 
wierność i pomoc w trudnych chwilach. 
Z pewnością obok takich słonecznych 

dni jak dziś przyjdą te bardziej smut-
ne. Uważam, że w związku pomiędzy 
dwojgiem ludzi można przezwyciężyć 
każde trudności – powiedział starosta 
Waldemar Trelka, podkreślając, że na 
wzajemnym uczuciu można budować 
społeczeństwo i trwałe więzi rodzinne.

Ślub i wesele państwa Anety i Tibora 
jest dowodem, że miłość można prze-
żyć w każdym miejscu. Związek dwojga 
serc nie zna barier ani ograniczeń. Może 
wnieść natomiast wiele radości i uśmie-

chu. Sprawi, że odejdą troski i zmartwie-
nia a w codziennym życiu pojawi się spo-
kój i wzajemna harmonia.

– To pierwsza tego typu uroczystość, 
która odbywa się w Domu Pomocy 
Społecznej na terenie Powiatu Radom-
skiego – mówi Halina Janiszek – Stajniak, 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie, uchylając jednocześnie rąb-
ka tajemnicy, że być może już wkrótce 
odbędzie się kolejna taka uroczystość w 
innej powiatowej placówce.

Państwo Aneta Majewska i Tibor Maciąg, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w 
Krzyżanowicach wymienili obrączki podczas uroczystości zaślubin w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Iłży.

Nowożeńcy wraz ze starostą Waldemarem Trelka (w środku) oraz dr Jolantą Borek, 
dyrektor DPS w Krzyżanowicach, Haliną Janiszek – Stajniak, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Łukaszem Mierzejewskim, dyrektorem Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Projekt sztucznej inteligencji FA-
TIK, chroniący kierowców przed 
zaśnięciem podczas prowadzenia 
pojazdów, autorstwa Maksymilia-
na Paczyńskiego, ucznia z Liceum 
Ogólnokształcącego imienia Miko-
łaja Kopernika w Iłży, został uznany 
za najlepszy na świecie w konkursie 
AI Impact Creators światowego kon-
cernu informatycznego Intel.

Maksymilian Paczyński jest jedynym 
Polakiem, który dotarł do ścisłego 
finału światowego konkursu, który 
odbywał się online w San Francisco. 
Wyróżnił go już premier Mateusz Mo-
rawiecki, a ostatnio, po bezpośrednich 
rozmowach z prezesem Intela, Patem 
Gelsingerem, otrzymał stypendium 
i został zaproszony do dalszych prac 
nad systemem.
W siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Radomiu Maksymilianowi i jego 
rodzicom państwu Dorocie i Arturo-
wi Paczyńskim gratulował starosta 
Waldemar Trelka. – Jestem dumny, 
że Powiat Radomski ma tak wybit-

Światowy sukces
ucznia liceum w Iłży

nych młodych ludzi, jak Maksymilian, 
a nauczyciele naszych szkół, jak pan 
Robert Celuch, potrafią pracować nad 
projektami znacznie wykraczającymi 
poza standardowy program naucza-
nia. Dziękuję również pani dyrektor 
Agnieszce Kopeć – Fili za umiejętność 
pomnażania talentów uczniów i na-
uczycieli – mówił starosta radomski.

Przeciw zmęczeniu kierowcy
Przygoda Maksymiliana zaczęła się 
jeszcze w ubiegłym roku szkolnym, 
gdy był w II klasie. Do udziału w kon-
kursie Programu Intel AI for Youth za-
chęcił go nauczyciel Robert Celuch. 
Przed wakacjami okazało się, że pro-
jekt Maksymiliana, czyli sztuczna in-
teligencja, która nie pozwala zasnąć 
kierowcom, a tym samym zapobiega 
wypadkom, a nawet ratuje życie, nale-
ży do najlepszych w Polsce.  
- Za pomocą sztucznej inteligencji roz-
poznawane jest oko na obrazie, a na-
stępnie stworzona przeze mnie tzw. 
sieć neuronowa klasyfikuje je, czy jest 
ono otwarte, czy zamknięte. Jeśli jest 

zamknięte powyżej ustalonego cza-
su, włączony zostaje alarm Zbierane 
są również dane, za pomocą których 
później tworzę profil kierowcy. Dzięki 
temu mogę stwierdzić, czy w danym 
czasie jest on zmęczony, czy zestreso-
wany, czy preferuje podróże nocne, czy 
poranne – opisuje swój projekt Maksy-
milian.

Światowy sukces
Tamtego sukcesu, na specjalnym spo-
tkaniu, gratulował uczniowi m.in. pre-
mier Mateusz Morawiecki, a projekt 
Maksymiliana został wytypowany do 
udziału w konkursie światowym. Teraz 
FATIK zdobył uznanie w finale świato-
wym obok pracy zbiorowej z Indii oraz 
innego projektu nastolatka z Chin.
– Jesteśmy bardzo dumni z tego, co 
osiągnął Maksymilian. Jego sukces po-
kazał, że nie trzeba być mieszkańcem 
metropolii, aby stawać do rywalizacji 
na poziomie światowym, aby nie mieć 
kompleksów i rozwijać się w branży 
nowych technologii – mówi opiekun 
projektu Robert Celuch.

Maksymilianowi oraz jego rodzicom Dorocie i Arturowi Paczyńskim gratulował Waldemar Trelka, starosta radomski. Obok nauczyciel 
Robert Celuch i Agnieszka Kopeć – Fila, dyrektor liceum w Iłży.
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Nasza (nie)codzienna historia

"Retrospekcje. Powiat Radomski" 
- tak brzmi tytuł projektu Powia-
towego Instytutu Kultury. Ma on 
przypominać o codziennej, bliskiej 
historii każdej z gmin tworzących 
nasz powiat. Patronat nad tym cy-
klem wydarzeń sprawuje starosta 
radomski Waldemar Trelka.

Projekt „Retrospekcje…” składa się 
z kilku elementów. Po pierwsze jest 
to mobilna wystawa. Jej wernisaż od-
był się w Iłży w siedzibie PIK. Na plan-
szach, które zawisły w galerii "Na pło-
cie", czyli ogrodzeniu Instytutu przy ul. 
Jakubowskiego 5, można było zoba-
czyć świat, który zdaje się być na wy-
ciągnięcie ręki, a jednocześnie gdzieś 
bardzo, bardzo daleko. 

Wystawa „Retrospekcje…”
Prawdziwa wyprawa w czasie stała 
się możliwa dzięki kolekcji dawnych 
zdjęć, jaką ocalił Jan Czarnecki, pe-
dagog, działacz społeczny, animator 
kultury, poeta, Honorowy Obywatel 
Miasta i Gminy Iłża. Urodził się w 1930 
r. w Chwałowicach, ukończył tamtejsze 
gimnazjum rolnicze i po latach wrócił 
znów do tej placówki jako nauczyciel. 
W szkole był aparat fotograficzny, 
rzecz w tamtych latach cenna i nie-
codzienna. Często korzystał z niego 
Czarnecki, ale i inni okoliczni miesz-
kańcy. Tak powstała cenna historycz-
nie kolekcja, którą Powiatowy Instytut 
Kultury zaprezentował jako pierwszy. 
Cały zbiór to w sumie prawie 17 tysię-
cy zdjęć! Cyfryzacji ogromnej kolekcji 
dokonał Łukasz Smaga. Jeszcze trud-
niejsze zadanie stanęło przed artystą 
Norbertem Jastalskim, który musiał 
dokonać wyboru zdjęć na wystawę, 
ograniczoną do 22 plansz. Wybrał 
również fragmenty wierszy ilustrujące 
plansze. Autorem ich jest Jan Czarnec-
ki, który ma w swoim dorobku kilkana-
ście tomików poetyckich. 

Wernisaż wystawy "Retrospekcje. 
Powiat Radomski" był pierwszym 
etapem projektu o tym samym tytu-

le. Teraz ekspozycja odwiedza każdą 
z gmin Powiatu Radomskiego (pierw-
sza była Jastrzębia) i ma zachęcać 
widzów do poszukiwania podobnych 
starych zdjęć w swoich domach, 
w szufladach, na strychach i przeka-
zywania ich do PIK czy lokalnych bi-
bliotek. Z czasem ma powstać z nich 
album. 

„Retropopołudnia” w gminach
Kolejny odsłona projektu to organizo-
wane przez PIK, wspólnie z biblioteka-
mi i innymi lokalnymi centrami kultury, 
spotkania o historii danych miejscowo-
ści, czyli "Retropopołudnia". Pierwsze 
już za nami - odbyło się w październiku 
w świetlicy w Bartodziejach w gminie 
Jastrzębia. Rozmawialiśmy o historii 
szkolnictwa. Dzięki ogromnemu za-
angażowaniu Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej i Gminy Jastrzębia spotkanie 
miało piękną oprawę, którą tworzyły 
stare ławki, kałamarze, globus, lampy 
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Twórca niezwykłego zbioru fotografii
sprzed lat Jan Czarnecki z Iłży przy zdjęciu,
na którym sportretowano go przed laty.

Powiatowy Instytut Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Skaryszewie i Stowarzyszenie Zabiegany
Skaryszew zaprosiły do remizy w Skaryszewie na wspólne czytanie „Moralności Pani Dulskiej”.

Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP odbywało się już po raz 10. 

Wspólne zdjęcie uczestników „Narodowego Czytania” w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaryszewie.

Niepodległa Polska nie jest nam dana raz na zawsze

Jak zawsze we wrześniu czcimy pa-
mięć obywateli polskich poległych 
w czasie II wojny światowej, jak rów-
nież ofiary totalitarnego reżimu hitle-
rowskiego i stalinowskiego. Wrzesień 
1939 roku był tragicznym miesiącem 
w dziejach Polski. Najpierw napaść hi-
tlerowskich Niemiec, potem 17 wrze-
śnia na teren Kresów Rzeczypospolitej 
wkraczają Rosjanie. Był to nieformalny 
IV rozbiór Polski, ponieważ część Biało-
rusi i Zachodnia Ukraina zostają przeję-
te przez wojska sowieckie. Przez dzie-
siątki lat na lekcjach historii podawano 
nam fałszywy obraz naszych dzie-
jów, nie mówiono prawdy o Katyniu, 

o wywózkach Polaków na Sybir, o lu-
dobójstwie i zbrodniach komunizmu. 
Dopiero śp. prezydent Lech Kaczyński 
rozpoczął przywracanie pamięci o bo-
haterach, a dzięki jego zaangażowaniu 
i jego inicjatywie w ostatnich latach 
obchodzimy dzień 1 marca, oddając 
pamięć Żołnierzom Wyklętym. 

Dziś widzimy kolejne zagrożenia 
z Europy, jak w 1939 roku, gdy Euro-
pa nie wstawiła się za nami. Wkrótce 
potem Francja skapitulowała, ale my 
walczyliśmy dalej w Anglii i na odle-
głych frontach, aby przywrócić pokój 
na świecie. Widzimy co dzieje się na 
granicy wschodniej z Białorusią. Euro-
pie nie podoba się również nasze przy-
wiązanie do chrześcijaństwa, a wiele 
środowisk „postępu” próbuje narzucać 
nam zupełnie inne ideologie. Dlatego 
musimy dziękować Bogu za to, że żyje-
my w wolnym, demokratycznym kraju, 
że jesteśmy wolnymi ludźmi.

W listopadzie nie sposób nie wspo-
mnieć o wielkiej daninie polskiej krwi, 
o dramatach na frontach I wojny świa-
towej, kiedy bywało, że po dwóch 
stronach okopów i zasieków strzelali 
do siebie Polacy. Trzeba było jednak 
doczekać upadku wielkich mocarstw, 

aby na ich zgliszczach mogła powstać 
niepodległa Polska. Listopad przywo-
łuje pamięć wielkich Polaków, którzy 
potrafili zjednoczyć kraj z trzech róż-
nych od siebie zaborów. Ojcowie Nie-
podległości to: Józef Piłsudski, Roman 
Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, 
Wincenty Witos, Wojciech Korfan-
ty i Ignacy Daszyński. Wśród nich są 
wybitni artyści, dyplomaci, żołnierze 
i politycy, działacze społeczni. Wszy-
scy różnili się od siebie, a jak pokazały 
kolejne lata, różnice te wpływały bar-
dzo mocno na ich życiowe i politycz-
ne wybory, ale potrafili je odkładać na 
bok, gdy wspólnym celem stawała się 
odrodzona Polska. Dziś możemy dzię-
kować za ich trud w dążeniu do poro-
zumienia, za zjednoczenie narodu, za 
skuteczne działania w wojnie polsko – 
bolszewickiej, która miała być począt-
kiem końca niepodległego państwa 
polskiego. Analogie do tamtych lat 
widać zbyt wyraźnie, aby nie czerpać 
wiedzy z doświadczeń historycznych 
naszych przodków. Trzeba pamiętać 
słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
że „„Niepodległość nie jest Polakom 
dana raz na zawsze”, że w sytuacji za-
grożenia państwa trzeba o nią walczyć.

naftowe, czy kroniki szkolne. Przysta-
nek numer dwa projektu to Gmina 
Wolanów i tamtejsze Gminne Cen-
trum Kultury i Biblioteka. Tym razem 
w roli głównej znajdzie się muzyka 
i tamtejsze zespoły ludowe. Każde spo-
tkanie jest transmitowane na żywo 
w mediach społecznościowych PIK, 
a potem zamieszczane na stronie 
www.pik.radom.pl.

Krzysztof Murawski
przewodniczący Rady Powiatu

„Retrospekcje. Powiat
Radomski” na Facebooku

Ostatni element tego dużego, 
interdyscyplinarnego projektu to 
profil "Retrospekcje. Powiat Ra-
domski" na portalu społeczno-
ściowym facebook.  Codziennie, 
czasem nawet kilka razy na dzień, 
na pojawiają się tam ciekawostki 
i archiwalne fotografie dotyczące 
przeszłości miejscowości, gmin z 
Powiatu Radomskiego i historii 
samego Powiatu. Profil powo-
li zdobywa popularność wśród 
internautów. Wszystkich, którzy 
chcą ocalić historię i rodzinne 
wspomnienia związane z tere-
nem naszego powiatu, zaprasza-
my na facebookowy profil „Re-
trospekcje. Powiat Radomski”, jak 
również do nadsyłania fotografii i 
swoich historii pod adres:
retrospekcje@radom.pik.pl

NARODOWE CZYTANIE I TEATR W STRAŻNICY OSP W SKARYSZEWIE



SPORT SPORT

1716

Michał Golus, pływak pochodzący 
z gminy Zakrzew, to tegoroczny re-
prezentant Polski podczas Igrzysk 
Paraolimpijskich w Tokio 2020, brą-
zowy medalista Mistrzostw Świata, 
dwukrotny Mistrz Europy. Opowiada 
nam o tym, jak rozpoczęła się jego 
przygoda z pływaniem oraz swoim 
starcie w paraolimpiadzie
Jakie to uczucie reprezentować Pol-
skę na Igrzyskach Paraolimpijskich?

Czuję się bardzo wyróżniony i doce-
niony. Jestem jednym z nielicznych, 
gdyż na Igrzyska Paraolimpijskie jedzie 
zwykle bardzo skromna liczba zawod-
ników w porównaniu do ilości zawod-
ników, należących do kadry narodowej. 
Jadą ci, którzy mają największe szanse 
medalowe, ci najlepsi, którzy zakwali-
fikowali się na podstawie spełnionych 
minimum czasowych oraz miejsca w 
rankingu.

Spełniłeś swoje największe marze-
nie…
Udział w Igrzyskach Olimpijskich czy 
też Paraolimpijskich jest bez wątpie-
nia marzeniem każdego sportowca. 
Ja właśnie je spełniłem, choć może nie 
do końca, ponieważ nie wystąpiłem 
tak, jak bym chciał, ale i tak uważam, 
że osiągnąłem ogromny sukces. 

Co prawda nie stanąłeś na podium 
olimpijskim, ale pobiłeś swój rekord 
życiowy, który jest też rekordem 
Polski. 
To był właśnie występ na 100 metrów 
stylem dowodnym, w którym udało 
mi się pobić swój dotychczasowy re-

Zgrany duet: Michał Golus ze swoim
trenerem Marcinem Cieślikiem podczas
Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020.

- Udział w Igrzyskach Olimpijskich czy też Paraolimpijskich jest bez wątpienia marzeniem 
każdego sportowca. Ja właśnie je spełniłem – mówi Michał Golus. 

- Sport wyczynowy to czasami krew, pot 
i łzy, to naprawdę ciężka harówa - przy-
znał starosta Waldemar Trelka, podczas 
spotkania z paraolimpijczykiem Michałem 
Golusem.

Wydarzenie na terenie Stadniny Hubertus rozpoczęły biegi dzieci, a następ-
nie na trasę na dystansie 5 kilometrów wyruszyli dorośli biegacze. Klasyfi-
kacja w biegu głównym pań: 1. Lidia Czarnecka z Bliżyna, 2. Amelka Karolak 
ze Skaryszewa, 3. Agnieszka Adamowicz ze Zwolenia oraz panów: 1. Kamil 
Walczyk z Makowa, 2. Rafał Czarneckiz Bliżyna, 3. Denis Oraczko z Radomia. 
W tradycyjnej gonitwie konnej za lisem zwyciężył Aleksander Dobrasiewicz 
z Lesiowa na koniu Pola. Nagrody i puchary zwycięzcom w imieniu starosty 
wręczał Zdzisław Mroczkowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radom-
skiego.

Podczas rozgrywanego w Radomiu III Jesiennego Pucharu Polski Kadetów 
– 48. Memoriału im. Władysława Miazio najlepszym zawodnikiem z Powiatu 
Radomskiego okazał się Jakub Lisek, zawodnik Orlika Wierzbica, który zdo-
był srebrny medal. W zawodach wzięło udział 172 zawodników z 40 klubów 
z Polski oraz Ukrainy. Gratulujemy!

Podczas rozgrywanych  we wrześniu w Karpaczu PZLA Mistrzostw Polski 
U16 bezapelacyjną zwyciężczynią została Wiktoria Gadajska, która startując 
zaledwie trzeci raz w swojej karierze na dystansie 300 metrów przez płotki 
została Mistrzynią Polski oraz rekordzistką kraju z wynikiem 43,17 s. Trzyma-
my kciuki za kolejne rekordy

W Tokio spełniłem swoje 
największe marzenie

kord, ustanowiony w Dublinie w 2018 
roku, a do finału zabrakło mi bardzo 
niewiele, bo 0,05 sekundy. Przegra-
łem o długość paznokcia, ale jest to 
dowodem na to, że miałem formę, 
choć niestety, nie udało się jej docią-
gnąć do tego najważniejszego startu 
na 100 metrów stylem motylkowym. 

Dlaczego właśnie pływanie?
Wszystko zaczęło się od mojej nie-
pełnosprawności. Początkowo zaję-
cia na basenie i pływanie były formą 
rehabilitacji. Przy mojej dysfunkcji 
skrzywienie kręgosłupa jest oczywi-
stym przypadkiem, dlatego też prak-
tycznie od ósmego roku życia miałem 
kontakt z wodą, ale dopiero w szkole 
średniej trafiłem do klubu sportowe-
go Wodnik Radom, w którym nadal 
trenuję. Wtedy też pływanie stało się 
sportem. Na początku musiałem na-
uczyć się pływać, tak jak powinno to 
wyglądać zawodowo, a później weszły 
już treningi profesjonalne dwa razy 
dziennie i tak to trwa do dziś. Można 
powiedzieć, że to sport znalazł mnie 
(śmiech). 

Jaką rolę w pływaniu odgrywa tre-
ner?
Musi ciągle motywować zawodnika 
(śmiech), przynajmniej w przypadku 
moim i mojego trenera Marcina Cieśli-
ka, tak to właśnie działa. Uważam, że 
Marcin jest bardzo dobrym trenerem 
i zarazem motywatorem oraz potrafi 
wyegzekwować to, czego wymaga. 
Bardzo dobrze nam się współpracu-
je, nie wyobrażam sobie trenowania u 
kogoś innego. 

Kto jeszcze wspiera cię w karierze 
sportowej?
Cała moja rodzina, dopingują mnie 
i kibicują mi na każdym kroku. Najbliż-
si są dla mnie ogromnym wsparciem. 

Jakie masz plany na przyszłość? 
Czy są w nich kolejne Igrzyska Pa-
raolimpijskie? 
Ciężko mi teraz o tym mówić, ponie-
waż trudno przewidzieć, jak będę się 
rozwijał i jak będzie wyglądała stawka 
krajowa. Może pojawią się w niej nowi, 
bardzo mocni zawodnicy? Na razie 
nie poddaję się, trenuję i możliwe, że 
będę chciał pojechać na igrzyska do 
Paryża. W przyszłym roku zamierzam 
wystartować podczas Mistrzostw 
Świata na portugalskiej wyspie Ma-
derze. 

Bieg Świętego Huberta w Skaryszewie

Mieszkanka gminy Jedlnia Letnisko rekordzistką polski

Najlepszy zapaśnik z Powiatu Radomskiego

Na sportowo
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Rozwiązanie Quizu z nr (17) 2/2021
Naszego Powiatu Radomskiego
Rozwiązanie quizu z kwartalnika Nasz Powiat Radomski nr (17) 2/2021. Spo-
śród 10 nadesłanych odpowiedzi nagrodziliśmy pięć prawidłowych. Nagrody 
– zestawy gadżetów z logo Powiatu Radomskiego - trafiły do: Agnieszki Woś, 
Oliwii Gwizd, Sylwii Sobani, Zuzanny Utkowskiej i Szymona Czerwca. 

Prezentujemy prawidłowe rozwiązanie:

Życzymy powodzenia w kolejnym Quizie!

Quizy
Naszego Powiatu
Radomskiego

Znajdź różnicę...
iloma szczegółami różnią się obrazki?

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

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

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

Bądźmy bezpieczni w każdej nagłej sytuacji

W przypadku wystąpienia katastrofy, 
władze lokalne oraz służby ochrony 
ludności będą próbować przyjść każ-
demu z pomocą. Wymaga to jednak 
określonego czasu, dlatego każdy 
z nas powinien być przygotowany do 
samoobrony i podstawowych działań 
ratunkowych.

Należy wiedzieć, co robić w przypad-
ku pożaru, gdzie szukać schronienia 
w czasie huraganu, jak przygotować 

się do ewakuacji,  jak ułatwić sobie życie 
w pomieszczeniach tymczasowego za-
kwaterowania, co zrobić w przypadkach 
podstawowych zagrożeń medycznych. 
Warto również wiedzieć jak ograniczyć 
skutki katastrof oraz jak zabezpieczyć do-
bytek przed zniszczeniem

Podstawowe zasady
W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co 
może zagrażać tobie i twojej rodzinie. Dla-
tego należy: 

sprawdzić czy rejon, w którym zamiesz-
kujesz, jest narażony na jakiekolwiek za-
grożenia (np. sąsiedztwo zakładu prze-
mysłowego, gdzie używane są substancje 
chemiczne, składnica paliw, magazyny, 
przetwórstwo odpadów itp.). Wiadomo-
ści na ten temat należy szukać we wła-
ściwym terytorialnie urzędzie gminy lub 
miasta. 

 dowiedz się w komórce organizacyj-
nej urzędu gminy lub miasta, zajmującej 
się sprawami ochrony ludności, w jakiej 
strefie zagrożenia znajduje się twój dom 

i jakiego rodzaju są to zagrożenia. 
 zapoznaj się z rodzajami alarmów, sy-

gnałów alarmowych, sposobach ich ogła-
szania i odwoływania. Naucz się zasad za-
chowania się w przypadku ich ogłoszenia.

 zgromadź instrukcje, poradniki, doty-
czące zachowania i schematów postępo-
wania w  sytuacjach kryzysowych i stosuj 
się do zaleceń w nich zawartych. 

 zgromadź podstawowy „zestaw prze-
trwania” dla ciebie i rodziny. W jego skład 
mogą wchodzić materiały opatrunkowe, 
woda pitna w butelkach, dodatkowe źró-
dło energii (akumulator, generator, butla 
gazowa) z zapasem paliwa, ciepła odzież 
i okrycia przeciwdeszczowe, żywność 
z długim terminem przydatności do spo-
życia, radioodbiornik z zapasem baterii.
Będzie to podstawą do sprawdzenia 
własnych możliwości przetrwania 
w okresie pierwszych trzech dni po 
kataklizmie. Zawsze i w każdej sytuacji 
niebezpiecznej należy stosować się do 
zaleceń lokalnego szefa Obrony Cywil-
nej.

Bartłomiej Małecki
Biuro Zarządzania Kryzysowego

Sylwia Potera
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w Radomiu

Szał jesiennych wyprzedaży. O czym należy pamiętać?

Jak co roku okres jesienno – zimowy, to 
czas kiedy częściej robimy zakupy. Jed-
nym z powodów jest rozpoczęcie wy-
przedaży w wielu sieciach handlowych, 
głównie odzieżowych, choć nie tylko. 
Musimy jednak pamiętać, że czasem wy-
przedaż jest tylko chwytem marketingo-
wym, a obniżenie ceny jest tylko pozorne. 
W tym roku tak zwany Black Friday przypa-
da na 26 listopada. To właśnie wtedy więk-
szość sprzedawców przygotuje dla swoich 
klientów ogromne promocje i rabaty, się-
gające nawet do 70 procent. Jest to idealna 
okazja do zakupu towarów, o których od 
dawna marzyliśmy po obniżonych cenach. 
Przed udaniem się do sklepu stacjonarne-

go warto sprawdzić godziny otwarcia, gdyż 
tego dnia mogą one ulec zmianie. Dodatko-
wo wiele sklepów decyduje się na przedłu-
żenie promocji na cały tydzień, aby ułatwić 
klientom dokonanie zakupu. 
Pamiętajmy! 
Wielu nieuczciwych sprzedawców usi-
łuje uczynić z corocznego święta wy-
przedaży okazję do łatwego zysku dla 
siebie i kilka dni przed rzekomą promocją 
podnoszą ceny, by następnie obniżyć ją 
do poziomu pierwotnego. Nie dajmy się 
nabrać na takie sztuczki i przed zakupem 
danej rzeczy sprawdźmy, jak zmieniała 
się cena lub porównajmy ją z konkuren-
cyjnymi ofertami innych sklepów. 
Kolejnym z powodów do większych zaku-
pów jest czas, gdy chcemy obdarować na-
szych najbliższych prezentami od Świętego 
Mikołaja lub na Gwiazdkę z racji Świąt Bo-
żego Narodzenia. Jest to szczególny okres, 
gdzie wiele osób próbuje zrobić zakupy na 
ostatnią chwilę, co może nas narażać na sze-
reg niebezpieczeństw, począwszy od zaku-
pu niewłaściwego prezentu, a skończywszy 
na możliwości wyłudzenia naszych danych 
osobowych lub pieniędzy. Starajmy się dużo 
wcześniej zrobić tego rodzaju zakupy, to po-
zwali nam zachować spokój oraz zdrowy 
rozsądek.

Pamiętajmy! 
W przypadku zakupu nietrafionego pre-
zentu w sklepie internetowym można 
skorzystać z prawa do odstąpienia od 
umowy. By się nim posłużyć, należy, w 
ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania 
towaru, przekazać sprzedawcy oświad-
czenie o odstąpieniu od umowy. W przy-
padku zakupu w sklepie stacjonarnym, 
możliwość zwrotu to wyłącznie dobra 
wola sprzedającego. 
Szczególną ostrożność należy zachować 
kupując u nieznanych, internetowych sprze-
dawców, zwłaszcza spoza Polski i Unii Euro-
pejskiej. Należy pamiętać, że lokalne prawa 
konsumenta chronią nas tylko wtedy, gdy 
kupujemy w Polsce i na terenie Unii Euro-
pejskiej.

Europejskie Centrum Konsumenckie 

to podmiot, który bezpłatnie udziela 
pomocy w przypadku sporów trans-
granicznych z przedsiębiorcami 
wszystkich państw członkowskich 
Unii Europejskiej, a także Islandii, 
Norwegii i Wielkiej Brytanii. Więcej 
informacji można uzyskać pod adre-
sem strony internetowej:
konsument.gov.pl



GALERIA

Powiat Radomski był partnerem meczu siatkarskiej ekstraklasy po-
między Czarnymi Enea Cerrad Radom a drużyną Aluron CMC Warta 
Zawiercie, który rozgrywano w hali MOSiR w Radomiu. Wiązało się to 
z obecnością na trybunach mocnej powiatowej ekipy kibiców. Doping 
z pewnością pomagał zawodnikom „wojskowych”. 

Adam Kozicz, absolwent Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Pion-
kach, znalazł się w elitarnym gronie 62 naj-
lepszych tegorocznych maturzystów – laure-
atów i finalistów VIII edycji Ogólnopolskiego 
Projektu „Matura na 100 procent”. Pozwoliło 
to Adamowi na podjęcie dalszej nauki na wy-
marzonym kierunku i od października jest 
studentem psychologii na Uniwersytecie Ja-
giellońskim.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Srebrny Medal za Długoletnią 
Służbę otrzymała Agnieszka Kopeć - Fila, dyrektor Liceum Ogólno-
kształcącego w Iłży, a Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczo-
no Rafałowi Kąckiemu, dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w 
Pionkach oraz Dariuszowi Leśkiewiczowi, dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Iłży.

Wieniec dożynkowy Powiatu Radomskiego zdobył trzecie miejsce 
podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego w Radomiu. Wy-
konali go mieszkańcy wsi Lisów w gminie Jedlińsk pod kierunkiem 
pani Agnieszki Maj ze zboża przygotowanego przez panią Jadwigę 
Kochowską. Nagrodę odebrali zaś przedstawiciele Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bieniędzicach w gminie Wolanów, wchodzący w skład 
delegacji powiatowej. 

Druhowie z Ochotniczej Pożarnej w Czarnej w gminie Pionki świę-
towali 95-lecie działalności jednostki, połączone z przekazaniem do 
użytku nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Gratulowali im 
wicestarosta Krzysztof Kozera oraz radna powiatu Katarzyna Konop-
ska, przekazując na ręce druha Wiesława Cybulskiego, prezesa OSP 
Czarna dyplom oraz upominki.

Najlepsi młodzi recytatorzy spotkali się pod-
czas XXXVII i XXVIII Koncertu Laureatów 
Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recy-
tatorskiego. Wśród nich znaleźli się również 
mieszkańcy Powiatu Radomskiego, którym 
nagrody wręczał wicestarosta Krzysztof Ko-
zera. Wydarzenie pod patronatem Starosty 
Radomskiego zorganizowało Towarzystwo 
Kultury Teatralnej i Miejski Ośrodek Kultury 
„Amfiteatr" w Radomiu.

Cztery samorządy popisały umowę o współfinansowaniu przebudo-
wy ulicy Małcużyńskiego w Radomiu. W ten sposób odcinek grunto-
wej miejskiej ulicy zostanie połączony z siecią dróg lokalnych w Po-
wiecie Radomskim. Dzięki temu mieszkańcy gminy Wolanów i Kowala 
zyskają lepsze połączenie z Radomiem przez ulicę Kielecką. Powiat 
wyłoży na ten cel ok. 140 tysięcy złotych, a miasto Radom ma przygo-
tować inwestycję do realizacji w 2022 roku.

Muzeum Niepodległości w Warszawie ogło-
siło wyniki XVIII edycji ogólnopolskiego kon-
kursu „Niepodległa 2021”. Wśród 22 laureatów 
znalazł się Igor Ochocki, uczeń Zespołu Szkół 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. Zdobył 
on pierwsze miejsce w kategorii szkół śred-
nich za pracę multimedialną „Niepodległość 
w świadomości młodych”. Laureata przygoto-
wał nauczyciel historii Jacek Malicki.


