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Solidarni z Ukrainą
Ostatnie tygodnie upłynęły pod zna-
kiem wojny na Ukrainie i wielkiej fali 
uchodźców z kraju, zaatakowanego 24 
lutego przez putinowską Rosję. Jako 
samorząd powiatowy bardzo zaanga-
żowaliśmy się w pomoc uchodźcom. 
W trzecim dniu wojny powstało Powia-
towe Centrum Koordynacji, które zna-
lazło nowy dom w Radomiu i powie-
cie dla ponad 500 osób, przygotowało 

również do transportu dary dla Ukrainy, 
a wraz z koordynatorami gminnymi 
czuwało nad potrzebami uchodźców. 
Sprawdziły się również powiatowe 
służby zarządzania kryzysowego, które 
współpracując z policją, strażą pożarną 
i innymi podmiotami, w bardzo szyb-
kim czasie zorganizowały miejsca 
zbiorowego zakwaterowania dla 
uchodźców. Bardzo serdecznie dzięku-
ję wszystkim pracownikom Starostwa 
Powiatowego, Powiatowego Urzędu 
Pracy, szkół średnich i innych jednostek, 
którzy jako wolontariusze przez siedem 
dni w tygodniu pomagali i nadal poma-
gają obywatelom Ukrainy.
Największe słowa uznania i płynące 
z głębi serca podziękowania należą się 
mieszkańcom Powiatu Radomskiego 
i Radomia, którzy bez wahania przyjęli 
do swoich domów ukraińskie kobiety 
z dziećmi, osoby starsze i schorowane. 
Wielu z nich zadeklarowało wsparcie na 

tak długo, jak będzie potrzeba. Wśród 
nich są oczywiście przedsiębiorcy, pro-
wadzący hotele czy firmy, zatrudniające 
sąsiadów zza wschodniej granicy, któ-
rzy zareagowali natychmiast i udostęp-
nili dla nich pokoje czy mieszkania. Zro-
bili tak nie myśląc o pieniądzach i kosz-
tach. Polski rząd o tym nie zapomniał, 
niedawno przekazałem przedsiębior-
com kwotę blisko 1 miliona złotych od 
wojewody mazowieckiego na refunda-
cję kosztów zakwaterowania, wyżywie-
nia i zapewnienia specjalistycznej opieki 
dla uchodźców.
Sądzę, że jako Polacy zdaliśmy nie tylko 
egzamin z człowieczeństwa, ale rów-
nież pokazaliśmy całemu światu, że 
– wbrew temu, co twierdzą niektórzy 
– wcale nie jesteśmy narodem kseno-
fobicznym, zaściankowym, czy uprze-
dzonym do przysłowiowych „obcych”. 
Jestem głęboko wdzięczny, że możemy 
wspólnie robić tak wiele dobrego.

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

Niech nadchodzące Święta
Zmartwychwstania Pańskiego

będą pełne Wiary, Nadziei i Miłości.
 

Wiary w to, że nawet największe
kataklizmy można przetrwać razem.

 
Nadziei na lepsze jutro, kiedy znów

będziemy mogli cieszyć się
pokojem na świecie. 

Miłości, którą możemy podzielić się
z drugim człowiekiem.

życzą

Krzysztof Murawski,
Przewodniczący Rady Powiatu,

Waldemar Trelka,
Starosta Radomski

Radosnych
Świąt Wielkanocnych
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Strzał w dziesiątkę

W Liceum Ogólnokształcącym 
w Pionkach otwarto wirtualną 
strzelnicę. Spotkanie w zastępstwie 
dyrektora Rafała Kąckiego rozpo-
częła Anna Grabowska, która powi-
tała gości: posłanki Annę Kwiecień 
i Agnieszkę Górską, posła Marka Su-
skiego, wicewojewodę Artura Stan-
dowicza oraz Pawła Dychta, zastęp-
cę dyrektora departamentu w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej.

Jako pierwszy zabrał głos starosta ra-
domski Waldemar Trelka. – To pierwsza 
tego typu strzelnica w regionie radom-
skim, co jest szczególnie wymowne w 
kontekście tragedii wojny na Ukrainie. 
Jeszcze rok temu przed tą szkołą wi-
siało widmo wygaszenia. Dzięki dyna-
micznej pracy Zarządu Powiatu Ra-
domskiego, a także dyrektora szkoły 
i całego grona pedagogicznego, otwie-
ramy wirtualną strzelnicę oraz buduje-
my salę gimnastyczną za ponad pięć 
milionów złotych. Mamy wiele planów 
na rozwój tej szkoły. Wszystkie efekty, 
które zostaną uzyskane na strzelnicy 
będą takie, jak na prawdziwym strze-
laniu, aczkolwiek nie będą latać kule, 
bo to jest atut tej właśnie bezpiecznej 
strzelnicy – mówił starosta.
Strzelnica, zlokalizowana w zaadapto-

Strzelnica w liczbach

250 tysięcy złotych
- łączny koszt budowy
wirtualnej strzelnicy w Pionkach,

150 tysięcy złotych
- dofinansowanie
z Ministerstwa Obrony Narodowej,

111 tysięcy złotych
- wkład własny
Powiatu Radomskiego.

wanych pomieszczeniach szkoły, jest 
wyposażona w laserowe repliki broni 
długiej – karabinków i krótkiej - pisto-
letów, z funkcją wyzwalania strzału 
i realistyczną obsługą manualną danej 
repliki. Działanie mechanizmów broni 
imituje odgłos strzału i zjawisko odrzu-
tu. Jednocześnie strzały, pod okiem in-
struktora, oddawać mogą cztery oso-
by. 
Wirtualna rzeczywistość, wykreowa-
na przez specjalistyczne urządzenia 
i oprzyrządowanie również w zakre-
sie symulacji warunków strzelania, jak 
np. dzień i noc, natężenie oświetlenia, 
ukształtowanie terenu, imitacja odgło-
sów wystrzałów czy choćby warunki 
atmosferyczne, umożliwi użytkowni-
kom prowadzenie ćwiczeń oraz pod-
noszenie umiejętności strzeleckich.
Podczas otwarcia głos zabrał również 
instruktor wirtualnej strzelnicy Kamil 
Cichoń, były żołnierz GROM. – Obecna 
sytuacja pokazuje jasno, że czasy są 
nieprzewidywalne i zawsze musimy 
mieć jakiś potencjał obronny. Jestem 
też miło zaskoczony, ponieważ okazało 
się, że jest bardzo dużo chętnych osób. 
Czy te chęci i zainteresowanie strzelec-
twem zostaną wykorzystane, i jak tą 
młodzieżą pokierujemy, zależy tylko od 
nas, starszych – mówił Kamil Cichoń.

Na zakończenie otwarcia wirtualnej 
strzelnicy głos zabrał Paweł Dycht, za-
stępca dyrektora Departamentu Edu-
kacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w Ministerstwie Obrony Narodowej, 
który odczytał list od wiceministra 
Obrony Narodowej Wojciecha Skur-
kiewicza.
Pokaz możliwości wirtualnej strzelnicy 
zaprezentowali uczniowie ogólniaka, 
po czym swoich sił próbowali zapro-
szeni goście. Z obiektu korzystać bę-
dzie głównie młodzież szkolna, a także, 
zwłaszcza w dni wolne od pracy, człon-
kowie organizacji proobronnych. 

Pokaz możliwości wirtualnej strzelnicy zaprezentowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach 
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Już w pierwszych dniach po ataku 
Rosji na Ukrainę Starostwo Powia-
towe oraz Powiatowy Urząd Pracy 
w Radomiu bardzo mocno zaanga-
żowały się w pomoc uchodźcom 
oraz zbiórkę darów. Uruchomiono 
również Powiatowe Centrum Koor-
dynacji Pomocy, którego wolonta-
riusze znaleźli kwatery prywatne 
w Radomiu i powiecie dla ponad 500 
obywateli Ukrainy.

Na terenie Powiatu Radomskiego ofi-
cjalnie przebywają obecnie ponad 2 ty-
siące uchodźców z Ukrainy. Najwięcej, 
po około 500 osób, znalazło schronie-
nie w mieście Pionki oraz gminie Jedl-
nia – Letnisko. We wszystkich gminach 
nadano już ponad 2750 numerów PE-
SEL (część z nich nadano uchodźcom 
spoza terenu powiatu). 

Powiat Radomski przygotował dwa 
obiekty hotelowe, gdzie łącznie zna-
lazło już schronienie ponad 150 osób. 
W każdej chwili samorząd powiatowy 
może uruchomić kolejne trzy takie 
obiekty. W ramach refundacji kosztów 
zakwaterowania uchodźców przez 
przedsiębiorców z terenu Radomia 
i powiatu wojewoda mazowiecki prze-
kazał rządową pomoc w wysokości 
ponad 909 tysięcy złotych, czyli blisko 

Powiat Radomski solidarny z Ukrainą

1 milion złotych.
Oprócz tego powiatowe służby zarzą-
dzania kryzysowego we współpracy 
z władzami miast i gmin oraz jednost-
kami OSP, przygotowały blisko 450 
miejsc zbiorowego zakwaterowania w 
różnych gminach, głównie w strażni-
cach Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz salach gimnastycznych.

– Pomoc dla uchodźców to wielkie 
wyzwanie, do którego powinniśmy 
się wszyscy poczuwać jako jedna bia-
ło-czerwona drużyna, aby nie różni-
cować tej pomocy, aby nie mówić, że 

jedni coś robią, a inni nie. Tym bardziej 
jako władze powiatu serdecznie dzię-
kujemy tym wszystkim mieszkańcom 
czy przedsiębiorcom, którzy już przy-
jęli lub zamierzają przyjmować gości 
z Ukrainy – mówi starosta radomski 
Waldemar Trelka.

Transporty z darami

Od pierwszych dni wojny była pro-
wadzona zbiórka na rzecz Ukrainy. 
Zebrane dary, jak: koce, śpiwory, po-
duszki, kołdry, pościel, ręczniki, środki 
opatrunkowe, środki higieniczne, ar-

Powiatowe Centrum Koordynacji przez siedem dni w tygodniu pomagało bezpłatnie uchodźcom w znalezieniu kwater prywatnych.

W jednym z hoteli na terenie powiatu znalazło swój nowy dom ponad 60 matek z dziećmi.
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Powiat Radomski solidarny z Ukrainą

tykuły dla niemowląt, a także ubrania, 
żywność i środki medyczne zostały 
posegregowane i przekazane Caritas 
Diecezji Radomskiej lub rozdzielone na 
poszczególne gminy. Część darów po-
jechała transportem organizowanym 
przez Rycerzy Kolumba i Polski Czer-
wony Krzyż bezpośrednio do szpitali 
w Berdyczowie i Lwowie.
– W tych najtrudniejszych dniach, kie-
dy fala uchodźców docierała do Polski 
skupiliśmy się na trzech obszarach: 
bank kwater prywatnych dla uchodź-
ców, pomoc humanitarna i dary rze-
czowe oraz nieodpłatny transport do 
i z granicy. W akcję pomocy zaangażo-
wali się jako wolontariusze pracownicy 
Starostwa Powiatowego i Powiatowe-
go Urzędu Pracy oraz podległych jed-
nostek, za co serdecznie im dziękuję 
– dodaje Waldemar Trelka.

Jest praca dla uchodźców 

Przygotowaniem ofert zatrudnienia 
dla uchodźców, ich wsparciem i ob-
sługą zajął się Powiatowy Urząd Pracy 
w Radomiu. – Jeszcze przed wejściem 
w życie specustawy rozpoczęliśmy re-
jestrację uchodźców, a następnie pro-
wadzenie pośrednictwa pracy. Możli-
we są także aktywne formy wsparcia 

finansowane z urzędu pracy, jak na 
przykład zatrudnienie przez szkoły 
czy urzędy uchodźców, którzy mogą 
pełnić funkcje tłumaczy – mówi Seba-
stian Murawski, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Radomiu. 
Biuro Powiatowego Urzędu Pra-

Pierwsi uchodźcy z Ukrainy otrzymali bezpłatne mieszkanie w kwaterach prywatnych, 
zgłoszonych przez Koła Łowieckie Bażant i Kuropatwa.

700 łóżek
dla Radomia
i powiatu
Starosta Waldemar Trelka zwrócił 
się z prośbą o wsparcie do Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych, która 
przekazała dla potrzeb powiatu 600 
składanych łóżek wraz z materacami 
i kompletami pościeli oraz ręcznikami. 
- Na osobistą prośbę pana prezydenta 
Radosława Witkowskiego, zgłosiłem 
jeszcze zapotrzebowanie na kolejne 
100 łóżek dla uchodźców na terenie 
Radomia – mówił Waldemar Trelka. 
Transportem zajęła się nieodpłatnie 
firma pana Roberta Stępnia z gmi-
ny Kowala, a w rozładunku pomogła 
firma Meble – Michalczewski. W akcji 
pomogli również pracownicy Wydzia-
łu Organizacyjnego Starostwa. Łóżka 

przekazano miastom i gminom Po-
wiatu Radomskiego, zgodnie ze złożo-
nym zapotrzebowaniem, najczęściej 
od 20 do 50 kompletów. Na wniosek 
wicestarosty Krzysztofa Kozery, dla 

potrzeb Miasta i Gminy Iłża przekaza-
no z puli rezerwowej 30 kompletów 
łóżek, aby wspomóc wysiłki władz 
lokalnych w utworzeniu miejsca zbio-
rowego zakwaterowania.

cy utworzono w Kamienicy Desku-
rów, czyli miejskim punkcie pomocy 
w Radomiu. Obsługę obywateli Ukra-
iny urząd pracy zapewnił także w sied-
miu filiach w: Pionkach, Skaryszewie, 
Iłży, Wierzbicy, Przytyku i Jedlni – Let-
nisko oraz Goździe.
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Adam Niwiński,
właściciel Dworku Anna w Podgórze: 
Przez mój obiekt przewinęło się około 130 osób, z tego ponad 
60 u nas nadal mieszka.. Niektórzy mówili, że społeczeństwo się 
sprawdziło, tylko rząd się nie sprawdził, ale ja uważam, że spraw-
dził się również rząd, dlatego, że nie stworzył obozów dla uchodź-
ców, tylko wszyscy znaleźli miejsce w naszych domach.

Powiedzieli nam

Powiatowe Centrum Koordynacji

540 uchodźców znalazło już nowy dom w Radomiu i powiecie radomskim

800 miejsc w kwaterach prywatnych w Radomiu i Powiecie, ponad 250 
adresów 

30 kierowców z różnymi pojazdami, wykonali oni ponad 20 kursów na gra-
nicę, często również bezpośrednio na Ukrainę. 

2 tony darów o wartości blisko 100 tysięcy złotych trafiły na Ukrainę, w tym 
do szpitali w Berdyczowie i Lwowie. 

40 wolontariuszy pomaga uchodźcom przez 7 dni w tygodniu.

Krzysztof Murawski
przewodniczący Rady Powiatu

Minął miesiąc od napaści Rosji na 
demokratyczną Ukrainę. Każde-
go dnia do naszego kraju przy-
bywają matki z dziećmi, osoby 
starsze i chore. Jako przewodni-
czący Rady Powiatu, ale również 
kierownik delegatury Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego 
chciałbym serdecznie podzię-
kować mieszkańcom powiatu 
za dobre serce i pomoc, jakiej 
udzielają ukraińskim rodzinom 
szukającym schronienia. 

Świat biernie się przyglądał, 
gdy w 2008 roku Rosja napadła 
na Gruzję. Pamiętamy słowa śp. 
pana prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego: „Dziś Gruzja, jutro Ukra-
ina, pojutrze państwa bałtyckie, 
a później może przyjść czas na 
mój kraj, na Polskę". Świat mil-
czał również w 2015 roku, gdy 
Rosja wysłała misję „pokojową” 
do Syrii, bombardując Aleppo. 
Jednak dziś świat nie może po-
zostać obojętny wobec wojny na 
Ukrainie! 

Polska od dawna tłumaczyła 
światu, że gazociąg Nord Stre-
am 2 to wielkie zagrożenie dla 
pokoju w Europie. Dzisiaj kraje 
europejskie przyznają Polsce ra-
cję i dostrzegają potrzebę unie-
zależnienia się od rosyjskiego 
gazu, co powinno przyspieszyć 
zakończenie tej strasznej wojny 
i co jest obecnie jest rzeczą naj-
ważniejszą.

Powiat Radomski przygotował 
ponad tysiąc miejsc dla uchodź-
ców, w obiektach własnych, ale 
również w gminach. Dziękuję 
burmistrzom i wójtom, za przy-
gotowanie miejsca w świetlicach 
i strażnicach OSP. Szczególne 
podziękowania kieruję w stronę 
pana starosty Waldemara Trelki, 
który bardzo szybko utworzył 
Powiatowe Centrum Koordy-
nacji Pomocy dla Ukrainy, gdzie 
na bieżąco tworzy się baza kwa-
ter prywatnych i jest udzielana 
wszelkiego rodzaju pomoc. Panu 
staroście dziękuję również za po-
zyskanie 700 łóżek z Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych, 
które trafiły do miasta Radomia 
oraz wszystkich gmin powiatu.

Katarzyna Mazur
z firmy KPS Food:
Zatrudniamy od 10 lat pracowników z Ukrainy, średnio licząc 
około 400 osób, a kiedy wybuchła wojna, od razu rozpoczęliśmy 
akcję sprowadzania ich z Ukrainy do Polski. Na terenie powia-
tu radomskiego zabezpieczyliśmy 110 miejsc zakwaterowania. 
Otrzymaliśmy wielką pomoc od wielu ludzi dobrej woli.

Magdalena Wiśniewska,
dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Pionkach: 
Nasz ośrodek powstał dzięki staraniom pana starosty już od 
pierwszych dni konfliktu. Obecnie zamieszkują u nas 43 mamy 
z dziećmi, ale w sumie przewinęło się już ponad 50 osób. Zapew-
niamy im całodobową opiekę oraz wyżywienie i staramy się, aby 
ten pobyt w naszym internacie był dla nich jak pobyt w domu.

Brygadier Paweł Fliszkiewicz,
komendant Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu: 
Dotychczasową współpracę z Biurem Zarządzania Kryzysowego 
starostwa oceniam bardzo wysoko, na co najmniej szóstkę z plu-
sem. Wspólnie z panem starostą, we współpracy z jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych, przygotowaliśmy miejsca tym-
czasowego zakwaterowania większej liczby uchodźców. W ciągu 
trzech dni w 9 strażnicach przygotowaliśmy blisko 450 miejsc.
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Wyjątkowa gala
Perły Powiatu

Starostwo Powiatowe w Radomiu 
już po raz dziewiąty zorganizowało 
Konkurs Gospodarczy Starosty Ra-
domskiego „Perła Powiatu”. Jest on 
jednym z narzędzi do promowania 
działalności gospodarczej i rolniczej 
oraz innowacyjnych produktów czy 
rozwiązań. W bieżącej edycji nagro-
dzono 18 podmiotów za lata 2019-
2020, kiedy to konkurs był zawie-
szony z uwagi na pandemię.

Celem konkursu jest wyróżnienie pro-
duktów, firm oraz gospodarstw rol-
nych z terenu powiatu radomskiego, 
osiągających najlepsze efekty ekono-
miczne oraz produktów tradycyjnych 
lub innowacyjnych. Kandydatów mo-
gli zgłaszać burmistrzowie i wójtowie 
z powiatu, organizacje reprezentujące 
przedsiębiorców i rolników, a także 
firmy bądź rolnicy w swoim własnym 
imieniu.

Kapituła Konkursu
Nadzór nad przebiegiem Konkursu 
sprawowała Kapituła, której członko-
wie odwiedzali wszystkich nomino-
wanych, aby następnie wybrać laure-

atów. Przewodniczącym Kapituły jest 
Waldemar Trelka, starosta radom-
ski, a jej członkami: radna powiatu 
Agnieszka Pasek, przewodnicząca 
Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa 

Laureaci oraz nominowani w Konkursie Gospodarczym Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” w towarzystwie członków Kapituły Konkurso-
wej, organizatorów konkursu, radnych Powiatu Radomskiego oraz zaproszonych gości.

Laureatem nagrody w kategorii Firma Roku został Zakład Masarski Krawczyk. Odebrał ją 
właściciel firmy Sylwester Krawczyk (w środku), a wręczał ją m.in. Jan Mazurkiewicz, wice-
prezes spółki Enea Wytwarzanie.
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Waldemar Trelka,
Starosta Radomski,
przewodniczący Kapituły Konkursowej:

Samorząd Powiatu Radomskiego 
sprzyja rozwojowi i powstawaniu no-
wych przedsiębiorstw oraz wspiera 
nowe inicjatywy gospodarcze. W ostat-
nich latach na terenie powiatu utrzymy-
wała się wysoka koniunktura gospo-
darcza, co przełożyło się na powstanie 
wielu nowych firm i rozwój sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Obec-
nie w powiecie działalność gospodar-
czą prowadzi około 14 tysięcy różnych 
podmiotów, głównie z branży prze-
twórstwa spożywczego, transportowej, 
metalowej czy drzewnej. Jak dotąd 
w Konkursie Gospodarczym wzięło 
udział 56 podmiotów gospodarczych 
oraz 57 gospodarstw rolnych. W bie-
żącej edycji, podsumowującej pan-
demiczne lata 2019-2020 nominację 
otrzymało w sumie 18 podmiotów. Są to 
firmy z takich branż, jak: handel i usłu-
gi, produkcja metalowa, budownictwo, 
gastronomia i usługi. Wśród nich są 
4 gospodarstwa rolnych specjalizują-
ce się głównie w produkcji roślinnej 
i zwierzęcej. Doceniliśmy również 3 Koł 
Gospodyń Wiejskich za kultywowanie 
lokalnych tradycji kulinarnych.

i Ochrony Środowiska Rady Powiatu, 
kierownik Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Radomiu, Katarzyna Wielocha, 
wiceprezes Izby Przemysłowo-Han-
dlowej Ziemi Radomskiej, dr Elżbieta 
Siek, wykładowca Uniwersytetu Hu-
manistyczno – Technologicznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
oraz Mariusz Strzecha, prezes Towa-
rzystwa Biznesowego Radomskiego, 
właściciel firmy Koordynacja, jeden 
z laureatów poprzednich edycji Kon-
kursu.

Firma Roku – laureaci i nominowani
W kategorii Firma Roku nominowa-
no 3 podmioty: Zakłady Chemiczne 
„Bochem” z Pionek, Zakład Masarski 
„Krawczyk” z Mleczkowa w gminie 
Zakrzew (zgłoszone przez właścicieli) 
oraz Zakład Mleczarski FigAnd z Ko-
lonii Wawrzyszów w gminie Wolanów, 
zgłoszony przez Urząd Gminy w Wo-
lanowie.
Laureatem został Zakład Masarski 
„Krawczyk”, który mimo pandemii 
nadal zatrudniał około 170 pracowni-
ków, zapewniając codzienne dostawy 
świeżego towaru do ponad 20 skle-
pów firmowych. Firma wciąż moder-
nizuje park maszynowy i wprowadza 
najnowsze technologie, zachowując 
jednocześnie tradycyjne i wypróbo-
wane przez lata staropolskie receptu-
ry wędliniarskie. – To zwieńczenie wie-
lu lat ciężkiej pracy, były różne okresy 

w mojej działalności, ale zawsze sta-
wialiśmy na jakość oraz szacunek do 
naszego najważniejszego szefa, czyli 
klienta – powiedział właściciel firmy 
Sylwester Krawczyk.

Mała Firma Roku – laureaci i nomi-
nowani
W tej kategorii nominowano 5 pod-
miotów z bardzo różnych branż. Są 
to: firma Nexbud Sylwestra Kęski 
z Gozdu, zgłoszona przez Urząd Gmi-
ny w Goździe, Pizzeria & Caffe „Ma-
ciejka” Agnieszki Gawin z Marianowic 
w gminie Zakrzew, zgłoszona przez 
Urząd Gminy w Zakrzewie, Pizzeria 
Sorella Grażyny Stanik z Wolanowa, 
zgłoszona przez Urząd Gminy w Wo-
lanowie, firma SIAT-KAR Sławomira 
Karczewskiego z Jastrzębi, zgłoszona 
przez Urząd Gminy w Jastrzębi oraz 
Producent Blach Dachowych Blachy 
Minda Marcina Mindy z Iłży, zgłoszona 
przez tamtejszy Urząd Miejski.
Laureatem została firma Nexbud, pro-
wadzona przez małżeństwo Eweliny 
i Sylwestra Kęsków, zatrudniająca 
w 2019 i 2020 ok. 24 pracowników. 
Jest to typowa rodzinna firma poko-
leniowa, istniejąca na rynku od kil-
kunastu lat. Kompleksowo realizuje 
budowy domów jedno- i wielorodzin-
nych, a także innych obiektów – od 
fundamentów po stan deweloperski. 
Prowadzi również salony sprzedaży 
i montażu stolarki zewnętrznej. – Bar-
dzo dziękujemy przede wszystkim 

Laureatem nagrody w kategorii Mała Firma 
Roku została firma Nexbud z Gozdu. Statu-
etkę dla jej właściciela Sylwestra Kęski wrę-
czał poseł Marek Suski.

Nagrodę w kategorii Firma Przyjazna Rodzinie wręczał wicestarosta Krzysztof Kozera 
(z lewej). Otrzymała ją Teresa Kalbarczyk z Jedlińska, właścicielka Niepublicznego Przedszko-
la i Żłobka „Gumisiowa Kraina”.
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naszym klientom. Ta nagroda to dla 
nas wspaniała motywacja do dalsze-
go rozwijania firmy – mówili laureaci.

Gospodarstwo rolne – laureaci i no-
minowani
W tej kategorii nominowano 3 produ-
centów rolnych, specjalizujących się 
w produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
a mianowicie: gospodarstwo Ma-
cieja Majchrzaka z Gulina w gminie 
Zakrzew, zgłoszone przez tamtejszy 
Urząd Gminy, Hodowlę Ryb i Łowisko 
„Trzy Stawy” Sylwestra Jabłońskiego 
z Gorynia w gminie Jastrzębia, zgło-
szone przez tamtejszy Urząd Gminy 
oraz gospodarstwo Tomasza Wróbla 
z Jedlanki Starej w gminie Iłża, zgło-
szone przez Urząd Miejski w Iłży. Lau-
reatem został Maciej Majchrzak, który 
prowadzi około 40-hektarowe gospo-
darstwo, nastawione głównie na pro-
dukcję roślinną, w tym borówki ame-
rykańskiej  oraz zwierzęcą. Właściciel 
korzysta z funduszy unijnych na mo-
dernizację gospodarstwa, wprowa-
dzając nowoczesne urządzenia i ma-
szyny rolnicze oraz nowe technologie.
– Bardzo się cieszę, że nasze gospo-
darstwo otrzymało tak prestiżowe 
wyróżnienie. Prowadzę je wraz z rodzi-
cami i bratem, hodujemy bydło mię-
sne, mamy też 5 hektarów borówki 
amerykańskiej – mówił laureat.

Małe gospodarstwo rolne – laureaci
Nominację i statuetkę otrzymało go-
spodarstwo państwa Beaty i Konrada 
Łęckich z Błazin Dolnych w gminie 

Iłża. Ich 16-hektarowe gospodarstwo 
specjalizuje się w produkcji roślinnej  
i zwierzęcej, głównie trzody chlewnej.

Produkt Roku – laureaci i nomino-
wani
Zgłoszono 4 produkty: 1 innowa-
cyjny oraz 3 tradycyjne. Pierwszym 
jest „Farba Eko – Farba Hybrydowa”, 
stworzona i zgłoszona przez spółkę 
TK BATO z Pionek. Produkty tradycyj-
ne to: „Zawijoki” przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Lesiowie 
w gminie Jastrzębia, zgłoszone przez 
tamtejszy Urząd Gminy, „Tematycz-
ne Ozdoby Świąteczne” przygotowa-
ne przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ludwikowie w gminie Jedlińsk, oraz 
„Roladę Ziemniaczaną” przygotowa-

ną przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mokrosęku w gminie Jedlińsk (oba 
zgłoszone przez tamtejszy Urząd 
Gminy).
Nagrodę za Produkt Roku otrzyma-
ła „Farba Eko – Farba Hybrydowa” 
z pionkowskiej firmy TK Bato. Jest 
to tak zwana gruntoemalia, prze-
znaczona do malowania metali, któ-
ra może być stosowana jako farba 
podkładowa oraz nawierzchniowa. 
Łączy najlepsze cechy farby rozpusz-
czalnikowej i wodnej, wyróżnia się 
bardzo dobrym czasem schnięcia, 
a utworzona przez nią powłoka ma 
doskonałą przyczepność oraz dużą 
odporność na zginanie i uderzenie, 
spełniając również wymagania doty-
czące dbałości o środowisko.

Członek Kapituły Mariusz Strzecha (z lewej) wręczał nagrodę w ka-
tegorii Produkt Roku. Otrzymał ją za innowacyjną farbę ekologiczną 
Teodor Królikowski, właściciel firmy TK Bato z Pionek.

Członkini Kapituły radna powiatu Agnieszka Pasek i wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Zdzisław Mroczkowski wręczyli nagrodę 
w kategorii Gospodarstwo Rolne, którą otrzymał Maciej Majchrzak.

Nominowane za produkt tradycyjny „Zawijoki” Koło Gospodyń Wiejskich w Lesiowie w gmi-
nie Jastrzębia zaprezentowało również piosenki ludowe.
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– Co roku wprowadzamy nowe pro-
dukty na rynek, wszystkie opierają 
się na innowacjach, które stosujemy 
i wdrażamy – mówił Teodor Królikow-
ski, właściciel firmy TK Bato.

Firma przyjazna rodzinie – nomino-
wani i laureaci
To nowa kategoria, która ma promo-
wać firmy, które opierają swój model 
biznesowy na pomocy rodzinom (np. 
świetlice, bawialnie, żłobki, przed-
szkola itp.), ale również takie, które 

wykazują zrozumienie wobec potrzeb 
rodziny (dodatkowe przywileje dla 
matek karmiących, urlopy tacierzyń-
skie itp.). Nominowano tutaj 2 firmy: 
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek 
„Gumisiowa Kraina” Teresy Kalbarczyk 
z Jedlińska, zgłoszone przez Urząd 
Gminy w Jedlińsku oraz Nadleśnic-
two Marcule w Marculach w gminie 
Iłża, zgłoszone przez Urząd Miasta 
w Iłży. Laureatem zostało Niepublicz-
ne Przedszkole i Żłobek „Gumisiowa 
Kraina”  z Jedlińska, które rozpoczę-

ło swoją działalność 1 września 2014 
roku. W roku szkolnym 2018/2019 
został otwarty żłobek. Cała placów-
ka posiada własną kuchnię, w której 
posiłki dla dzieci są przygotowywane 
z produktów regionalnych. W 2020 
roku do przedszkola uczęszczało 
w sumie 8 grup dzieci w różnym wie-
ku.

Nagroda specjalna Starosty
Radomskiego
Za działania prorozwojowe i proekolo-

Członkini Kapituły dr Elżbieta Siek (z lewej) przekazała nagrodę dla 
Małego Gospodarstwa Rolnego Beaty i Konrada Łęckich z Błazin Dol-
nych na ręce Agnieszki Okruty, przewodniczącej Rady Miejskiej w Iłży.

Reprezentantki Koła Gospodyń Wiejskich z Ludwikowa w gminie Jedlińsk wyróżniały się przepięknymi chustami z motywami kwiatowymi. 
Koło zostało nominowane w kategorii Produkt Roku za „Tradycyjne Ozdoby Świąteczne”.

Gościem specjalnym Gali był podróżnik Wojciech Cejrowski, do które-
go ustawiła się długa kolejka osób chętnych do wspólnego zdjęcia.
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giczne oraz aktywną działalność cha-
rytatywną i prospołeczną Nagrodę 
Specjalną otrzymał Zakład Mleczarski 
FigAND z Kolonii Wawrzyszów w gmi-
nie Wolanów. W 2019 i 2020 roku fir-
ma przeprowadziła wiele kosztownych 
inwestycji, których efektem jest ogra-
niczenie wpływu zakładu na środowi-
sko naturalne. Największą inwestycją 
dwóch ostatnich lat była rozbudowa 
i modernizacja zakładowej oczyszczal-

Nagrodę Specjalną Starosty Radomskiego 
otrzymała spółka FigAnd z Kolonii Wawrzy-
szów w gminie Wolanów. Odebrał ją dyrek-
tor Paweł Grzybowski.

ni ścieków. Pozwoliło to na uzyskanie 
lepszych parametrów oczyszczonej 
wody, co ma bezpośredni korzystny 
wpływ na środowisko naturalne.
Muzycznie i kabaretowo
O oprawę muzyczną Gali zadbał duet 
Cicho Sza w składzie: Aga Gola (wo-
kal) oraz Szymon Winiarski (gitara). 
Gościem specjalnym był znany po-
dróżnik, osobowość telewizyjna (i nie 
tylko) Wojciech Cejrowski, który – cał-

kowicie stroniąc od polityki – zabrał 
naszych gości w podróż do Meksyku. 
O dobre wspomnienia kulinarne za-
dbali z kolei partnerzy wydarzenia: 
Hotel Rubin w Kiełbowie Starym koło 
Białobrzegów, Selgros Cash & Carry 
oraz firma Agnesbud.

Film i więcej zdjęć na stronie:
www.powiatradomski.pl

Nominowani w kategorii Mała Firma Roku: Sylwester Kęska, Agnieszka Gawin, Marcin Minda, Monika Piechnik, Agnieszka Stanik i Sławomir 
Karczewski. Gratulowała im Katarzyna Wielocha, wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Lesiowie wraz z radną powiatu Agnieszką Pasek i jej mężem Mar-
cinem, radnym gminy Jastrzębia oraz Wojciechem Pysiakiem, przedsiębiorcą i rolnikiem ze 
Zdziechowa.
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Nowy szpital w Pionkach 
rozpoczął działalność
Nowoczesny pawilon zabiegowy Szpi-
tala Powiatowego przy ul. Niepodle-
głości 1 w Pionkach już działa. Przenie-
siono tam Oddział Chirurgii Ogólnej 
oraz Blok Operacyjny. Działają również 
pracownie zabiegowe i diagnostyczne, 
w tym najnowocześniejszy tomograf 
komputerowy i cyfrowy aparat rent-
genowski. 

Na bloku operacyjnym odbywają się już 
pierwsze zabiegi i operacje, prowadzone 
przez doświadczony zespół chirurgów 
i pielęgniarek. Na oddział, do dwuosobo-
wych pokoi o wysokim standardzie, są 
również przyjmowani pierwsi pacjenci. 
Cały personel oddziału i bloku operacyj-
nego korzysta z bardzo nowoczesnego 
wyposażenia i aparatury medycznej. Pra-
cę ułatwia duża funkcjonalność i rozkład 
wszystkich pomieszczeń, czyli dyżurek, 
podręcznych magazynów materiałów 
medycznych, czy pokoi lekarskich.

Nowoczesny tomograf komputerowy
Oprócz oddziału chirurgii, w nowym 
budynku działają również poradnie za-
biegowe: chirurgiczna, ortopedyczna 
i ginekologiczna. Są również pracownie 
diagnostyczne, jak endoskopowa oraz 
najnowocześniejszy 80-rzędowy tomo-
graf komputerowy i cyfrowy aparat rent-
genowski. Jest tam również Izba Przyjęć 
oraz gabinety Nocnej i Świątecznej Opie-
ki Lekarskiej.

Ponad 20 lat w starym budynku
Przypomnijmy, że przez ponad 20 lat Od-
dział Chirurgiczny mieścił się w przedwo-
jennym budynku bez windy. Sala opera-
cyjna znajdowała się na parterze, więc pa-
cjentów trzeba było wnosić na noszach 
lub krzesłach. Standard pokojów chorych 
czy pomieszczeń zabiegowych był mało 
komfortowy. 
Decyzją nowych władz Powiatu Radom-
skiego, w 2019 roku rozpoczęto przygoto-
wania do budowy pierwszego pawilonu 
zabiegowego nowego szpitala. Jego bu-
dowę w latach 2020-2021 w ciągu ponad 
14 miesięcy zrealizowała radomska firma 
Arbud. Uroczyste otwarcie pawilonu mia-
ło miejsce pod koniec 2021 roku.

Najnowocześniejszy 80-rzędowy tomograf komputerowy w pomieszczeniach diagno-
stycznych nowego pawilonu.

Porównanie warunków: stary oddział i blok operacyjny oraz wnętrza bloku operacyjnego 
w nowym szpitalu.

Warunki przyjęć pacjentów oraz pracy 
personelu znacznie się poprawiły.

W nowym pawilonie szpitala odbyły się już 
pierwsze zabiegi chirurgiczne.



13

INWEST YCJE

Powstaje drugi
pawilon szpitala
Trwają prace związane z budową drugiego pawi-
lonu, tak zwanego zachowawczego, gdzie będą 
mieścić się oddziały wewnętrzny i rehabilitacji oraz 
pracownia rezonansu magnetycznego. Pracowni-
cy firmy Arbud Investments zakończyli już roboty 
ziemne oraz wylewanie ścian i stropu najniższej 
kondygnacji budynku. Na placu budowy działa żu-
raw wieżowy, który ułatwia transport materiałów 
budowlanych oraz wylewanie kolejnych elemen-
tów konstrukcyjnych. Wszystkie prace przebiegają 
zgodnie z harmonogramem. W połowie 2022 roku 
budynek powinien być już w stanie surowym za-
mkniętym, czyli gotowy do prac wykończeniowych 
wewnątrz.
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Nowa droga Iłża – Antoniów 
ze ścieżką rowerową

Podpisano już umowę na kolejną 
inwestycję Powiatu Radomskiego, 
czyli rozbudowę drogi powiato-
wej Iłża – Antoniów wraz z budową 
ścieżki rowerowej. Wykonawcą prac 
na odcinku prawie 4 kilometrów bę-
dzie firma Budromost Starachowice, 
która ma na to czas do końca sierp-
nia tego roku. W finansowaniu po-
mógł samorząd Miasta i Gminy Iłża, 
który zadeklarował pomoc finanso-
wą w wysokości ponad 1,4 miliona 
złotych. Koszt całej inwestycji to po-
nad 6,4 miliona złotych.

Podpisania umowy dokonali: staro-
sta Waldemar Trelka i wicestarosta 
Krzysztof Kozera w obecności posłów 
Marka Suskiego oraz Anny Kwiecień, 
przewodniczącego Rady Powiatu 
Krzysztofa Murawskiego, a także re-
prezentantów Miasta i Gminy Iłża, czyli 
burmistrza Przemysława Burka oraz 
Agnieszki Okruty, przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Iłży. Spółkę Budro-
most-Starachowice reprezentowali 
z kolei prezes Dominik Podsiadło   oraz 
zastępca prezesa Grzegorz Adamus. 
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
reprezentowała zaś dyrektor Joanna 
Chojnacka. – Bardzo dziękuję wszyst-

kim zaangażowanym w to zadanie, 
panu wicestaroście Krzysztofowi Koze-
rze, który zabiegał o tę inwestycję oraz 
panu burmistrzowi i radnym Iłży, któ-
rzy zadeklarowali pomoc finansową. 
Bez tej współpracy nie moglibyśmy 
wykonać tylu nowych dróg na terenie 
powiatu – powiedział starosta Walde-
mar Trelka.

Współpraca, która owocuje
Jak zauważył poseł Marek Suski, rząd 
aktywnie stymuluje rozwój samorzą-
dów, przekazując im wsparcie finan-
sowe na inwestycje, czy to w ramach 
Funduszu Rozwoju Dróg, czyli obec-
nego Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, czy też w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych lub 
innych źródeł. – Dzięki temu gminy 
i powiaty mogą szerzej planować in-
westycje publiczne, na czym korzy-
stają nie tylko mieszkańcy, ale lokalne 
firmy, które dostają kolejne kontrakty 
i mogą rozwijać się oraz zwiększać za-
trudnienie – mówił poseł Marek Suski.

Ze ścieżką rowerową
Powstanie tam m.in. nowa, wzmocnio-
na konstrukcja jezdni oraz poszerzenie 
jej do szerokości sześciu metrów oraz 

Umowę z wykonawca podpisali starosta Waldemar Trelka i wicestarosta Krzysztof Kozera w obecności posłów Marka Suskiego oraz Anny 
Kwiecień, przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Murawskiego, a także reprezentantów Miasta i Gminy Iłża, czyli burmistrza Prze-
mysława Burka oraz Agnieszki Okruty, przewodniczącej Rady Miejskiej w Iłży.

nowa ścieżka rowerowa lub ciąg pie-
szo-rowerowy na całym odcinku obję-
tym rozbudową Zostaną również prze-
budowane skrzyżowania z drogami 
gminnymi, istniejące zjazdy, wykonane 
odwodnienie drogi oraz jej oznako-
wanie poziome i pionowe. Planowany 
termin zakończenia prac to 5 miesięcy 
od dnia podpisania umowy, czyli do  28 
sierpnia  2022 roku. Po przetargu na 
wykonawstwo prac wartość zadania 
to 6,494 miliona złotych.

Nowa droga
w gminie Jastrzębia

Wkrótce ma ruszyć rozbudowa drogi 
powiatowa Wojciechów - Kozłów – Ra-
jec Szlachecki wraz z budową ścieżki 
rowerowej. Szacunkowa wartość  prze-
budowy na odcinku długości  ponad  5  
kilometrów wynosi ponad 10,7 miliona 
złotych. Dofinansowanie rządowe wy-
niesie ponad 5,39 miliona złotych, czyli 
50 procent kosztów zadania. Wsparcie 
finansowe dla tej inwestycji w wysoko-
ści ok. 1,6 miliona złotych przekazali już 
radni i władze gminy Jastrzębia.



INWEST YCJE

15

Budowa ronda w centrum Kowali 
rozpocznie się jeszcze w tym roku
Trwa budowa ronda na niebezpiecz-
nym skrzyżowaniu w Kowali. Głów-
ne prace projektowe zostały zakoń-
czone, a w lecie powinny zacząć się 
roboty budowlane.

Budowa ronda w centrum Kowali jest 
finansowana w całości z budżetu Po-
wiatu Radomskiego. Samorząd po-
wiatowy pozyskał ponad 800 tysięcy 
złotych na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych z Rządowego Programu Roz-
woju Dróg.
– Bardzo miło jest mi poinformować, 
że pan wójt Dariusz Bulski zadeklaro-
wał udział Gminy Kowala w wysokości 
100 tysięcy złotych na prace dodatko-
we, czyli budowę zatoki parkingowej 
przy szkole oraz miejsc parkingowych 
przy posterunku Policji. Gmina ma 
również przekazać część działek pod 
budowę ronda. Cieszę się, że jest wola 
współpracy w tym zakresie i dziękuję 
za to władzom i radnym Gminy Kowala 
– mówi starosta Waldemar Trelka.
Przypomnijmy, że umowę z firmą Bu-
dromost – Starachowice podpisano 
w dniu 25 października 2021 roku. In-
westycja jest realizowana w systemie 
„projektuj i buduj”, to znaczy, że wy-
konawca ma opracować projekt, uzy-
skać wszelkie pozwolenia i decyzje, 

a następnie wykonać roboty drogowe. 
Obecnie jest realizowane projektowa-
nie nowego ronda. Wykonawca przed-
stawił kilka koncepcji budowy ronda. 
Powstanie tam rondo z pięcioma wlo-
tami, z włączeniem do niego oprócz 
dróg powiatowych, w tym również 
drogi gminnej, a także doświetleniem 
pięciu przejść dla pieszych.
Wykonawca przygotowuje projekt 

techniczny, czeka również na niezbęd-
ne decyzje i pozwolenia. Do 30 lipca 
2022 roku ma uzyskać tzw. decyzję 
ZRID, czyli zezwolenie na realizację in-
westycji drogowej, Następnie ma przy-
stąpić do wykonania robót budowla-
nych wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą oraz wdrożyć nową or-
ganizację ruchu.

Projektowane rondo będzie miało pięć wlotów z dróg powiatowych i gminnych.

Droga powiatowa Kiedrzyn – Radom już gotowa!

Mieszkańcy Kiedrzyna w gminie Gózd mogą korzystać 
z przebudowanego 2,5-kilometrowego odcinka drogi po-
wiatowej Kiedrzyn - Radom (od lotniska w stronę krajowej 
„dwunastki”). Prace rozpoczęły się tam jesienią ubiegłego 
roku, a ich wykonawcą prac była firma Roadstar ze Stara-
chowic. 
Zakres prac obejmował między innymi sfrezowanie na-
wierzchni oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z 
chodnikiem oraz oznakowanie poziome i pionowe. Cała 
inwestycja kosztowała 2,55 miliona złotych. Wójt gminy 
Gózd Paweł Dziewit deklarował wykonanie oświetlenia 
przy nowej drodze za około 500 tysięcy złotych.
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Specjalistyczna poradnia dla dzieci 
otwarta w szkole w Chwałowicach

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy w Chwałowicach, placówka 
kształcenia specjalnego, której orga-
nem prowadzącym jest Powiat Radom-
ski, rozszerzył swoją ofertę o nowocze-
sną Specjalistyczną Poradnię Psycholo-
giczno – Pedagogiczną. 

Uzupełnia ona bogatą ofertę tamtejszego 
Zespołu Szkół, który specjalizuje się w dia-
gnozie, edukacji i terapii osób ze złożonymi 
zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem 
i Zespołem Aspergera oraz niepełno-
sprawnością. Obecnie uczęszcza tam po-
nad 80 dzieci.

– Poradnia to miejsce, do którego trafiają 
rodzice z dziećmi na początku swej drogi, 
zaraz po tym, gdy usłyszą lub zauważą, 
że ich syn czy córka prezentują zacho-
wania charakterystyczne dla spektrum 
autyzmu – mówiła podczas otwarcia Ewa 
Mąkosa, dyrektor Zespołu Szkół i Placó-
wek w Chwałowicach. – Dziś zostawiamy 
za progiem wszystkie uczucia, które po 
takiej diagnozie mogą towarzyszyć dzie-
ciom i rodzicom, a zatem lęk, niepewność, 
uprzedzenia, stereotypy, brak efektów 

i wsparcia czy nieświadomość. Otwieramy 
drzwi do miejsca, w którym rodzice i dzieci 
otrzymają: akceptację, odpowiedzi na py-
tania, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, 
rzetelną i wiarygodną diagnozę oraz efek-
tywną terapię.

W otwarciu specjalistycznej poradni wziął 
udział: wicestarosta radomski Krzysz-
tof Kozera, przewodnicząca Rady Miasta 
w Iłży Agnieszka Okruta oraz wicedyrektor 
radomskiej delegatury Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty Czesław Ziemniak. 
Byli również dyrektorzy Poradni Psycho-

EDUK ACJA

logiczno-Pedagogicznych i szkół z terenu 
powiatu.
– Dzięki decyzjom Zarządu i Radnym 
Powiatu Radomskiego, szkoła specjalna 
w Chwałowicach znalazła się w ciągu zale-
dwie 1 roku wśród najlepszych ośrodków 
tego rodzaju na edukacyjnej mapie woje-
wództwa mazowieckiego. Bardzo dzięku-
ję pani dyrektor i całej kadrze tej placówki 
za wspaniałą pracę i osiągnięcia, a przede 
wszystkim profesjonalną opiekę nad pod-
opiecznymi i okazywane im serce – mówił 
m.in. wicestarosta radomski Krzysztof Ko-
zera.

W otwarciu specjalistycznej poradni wziął udział m.in.: wicestarosta radomski Krzysztof Kozera, przewodnicząca Rady Miasta w Iłży Agnieszka 
Okruta oraz wicedyrektor radomskiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Czesław Ziemniak wraz z dyrektor szkoły Ewą Mąkosą.
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Młodzież świadoma cyberzagrożeń
Z okazji Światowego Dnia Konsumen-
ta w Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego w Pionkach zostały 
zorganizowane warsztaty dla mło-
dzieży z Powiatowym Rzecznikiem 
Konsumenta na temat bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży w Internecie, 
a także bezpiecznych zakupów w sieci. 

Niższa cena, oszczędność czasu, więk-
szy wybór artykułów w jednym miejscu, 
czyli sklepie internetowym to atrakcyj-
na forma dla konsumenta, choć jednak 

niosąca za sobą zagrożenia: kradzieże 
numerów kart płatniczych, wyłudzenia 
danych poprzez „zdalny pulpit”, fałszywe 
SMS-y, e-maile, nierzetelne transakcje 
czy pishing.
- Najbardziej zależało mi na tym żeby 
zwrócić uwagę młodzieży na wiele nie-
ścisłości w ofertach  zakupów w sieci 
oraz czyhających na nich nieuczciwych 
sprzedawców – powiedziała Powiatowa 
Rzecznik Konsumenta Sylwia Potera.
Rzecznik pokazała uczniom na stro-
nie www.konsument.edu.pl narządzie 

Wspominamy tych, którzy odeszli

W środę, 16 lutego zmarła Anna Drewin, wieloletnia naczelnik Wydziału Budownictwa  
i  Architektury Starostwa Powiatowego w Radomiu. Miała 72 lata.

Ś.P. Anna Drewin pracę w Starostwie Powiatowym rozpoczęła w 1999 roku. Od  2003 roku aż do 
momentu przejścia na emeryturę w 2020 roku pełniła funkcje naczelnika, a następnie dyrektora 
tego wydziału.  Wcześniej pracowała m.in. w Urzędzie Wojewódzkim w Radomiu oraz radomskim 
oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Kochająca żona i matka, wspaniały człowiek, koleżanka, przyjaciel. Otwarta, życzliwa, szanująca 
ludzi. Pracowita i dokładna. Młodzi pracownicy zawsze mogli liczyć na Jej pomoc i wsparcie.

W dniu 23 marca 2022 roku w kościele we Wrzosie wielu mieszkańców pożegnało
Włodzimierza Jabłońskiego, radnego Powiatu Radomskiego w latach 1998-2010. Miał 86 lat. 

Włodzimierz Jabłoński przez wiele lat był dyrektorem szkół podstawowych w Domaniowie i we 
Wrzosie, był też działaczem Ligi Obrony Kraju. W latach 1972-1977 został naczelnikiem gminy 
Przytyk. W 1998 roku Włodzimierz Jabłoński został wybrany w wyborach powszechnych i uzy-
skał mandat radnego Powiatu Radomskiego. W Radzie Powiatu zasiadał przez trzy kadencje, peł-
niąc różne funkcje w komisjach stałych. Otrzymał tytuł "Zasłużony dla Powiatu Radomskiego". 
Cześć jego pamięci!

edukacyjne, symulujące portal spo-
łecznościowy, które powstało by rozpo-
wszechniać wiedzę o prawach Konsu-
menta  i ich ochronie podczas zakupów 
w Internecie 

- Pamiętajmy, aby zwiększać bezpie-
czeństwo transakcji wykonywanych 
przez Internet poprzez ograniczone za-
ufanie, czytanie informacji  czy spraw-
dzanie danych kontrahenta. Nigdy nie 
wiemy kto jest z drugiej strony ekranu 
– dodała rzecznik. 

Sylwia Potera
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w Radomiu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Radomiu 

ul. T. Mazowieckiego 7,
26-600 Radom,

tel. 48/ 381 50 97,
e-mail: konsument@spradom.eu.
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Ze świętym Jakubem
po naszym powiecie

Powiatowy Instytut Kultury zaprasza do 
wspólnego pielgrzymowania lokalnym 
szlakiem Św. Jakuba. Szlak oznakowa-
ny jest tylko w jedną stronę: na zachód, 
ponieważ wszystkie Drogi św. Jakuba 
prowadzą do jednego, wspólnego celu. 
Swoją przygodę z Camino możemy roz-
począć już w Świerżach Górnych, gdzie 
znajduje się kościół pod wezwaniem św. 
Jakuba Apostoła. 

Współcześnie w Europie istnieje wiele 
Dróg Świętego Jakuba, jednak najpopu-
larniejsze są cztery szlaki pątnicze: Cami-
no francuskie – Camino Frances, La Ruta 

de la Costa, czyli trasa północna, Camino 
Primitivo, który uważany jest za najstarszy 
szlak Św. Jakuba oraz Camino Portugues – 
Camino portugalskie. W Polsce mamy 36 
oznakowanych odcinków dróg Św. Jakuba. 
Krajowe szlaki pątnicze stanowią europej-
ską część Camino de Santiago, a ich łącz-
na długość na terenie kraju wynosi trochę 
ponad siedem tysięcy kilometrów. Przez 
teren Powiatu Radomskiego biegną trzy 
odcinki Świętokrzyskiej Drogi Świętego 
Jakuba, chociaż jeden z nich swój począ-
tek ma na terenie powiatu kozienickiego, a 
drugi kończy się już w powiecie staracho-
wickim.

CZAS WOLNY

Na jakubowym szlaku…
Panuje przekonanie, że droga wyzwala, 
a Święty Jakub nie tylko dodaje sił, lecz rów-
nież podtrzymuje na duchu wątpiących. 
Powiatowy Instytut Kultury proponuje, 
aby swoją przygodę na lokalnym szlaku 
pątniczym rozpocząć przy kościele pw. 
Świętego Jakuba Apostoła w Świerżach 
Górnych, nieopodal elektrowni Kozienice. 
Na tym etapie do przejścia mamy prawie 
35 kilometrów, a swoją podróż kończymy 
w Jedlni - Letnisko. Średni czas przejścia 
liczony jest na trochę ponad dziewięć go-
dzin. Kto jednak obawia się, że nie sprosta 
takiemu wyzwaniu, może wejść na szlak 
przy kapliczce Św. Gwalberta, nieopodal 
Szkółki Leśnej Przejazd i od razu wkroczyć 
na mający wielowiekową historię Królew-
ski Gościniec, którym król Jagiełło często 
podróżował z Wilna do Krakowa. 

Na pątniczym szlaku wśród drzewosta-
nu zawsze urokliwej Puszczy Kozienickiej, 
mijamy między innymi Leśną Ścieżkę 
Przyrodniczą „Śródborze” a także niewiel-
ki leśny zbiornik wodny. Idąc dalej tą samą 
drogą mijamy z kolei Rezerwat Leśny „Pon-
ty – Dęby”, a dalej figurkę Św. Franciszka, 
gdzie możemy odpocząć po trudach wę-
drowania, ponieważ znajduje się tam archi-
tektura turystyczna. W sumie, aby przejść 
stąd do Jedlni – Letniska, musimy pokonać 
około 16 kilometrów. Oczywiście naszą wę-
drówkę możemy zakończyć wcześniej, np. 
przy polanie piknikowej w miejscowości 

Kościół pw. Św.  Jakuba Apostoła  w Skaryszewie z lotu ptaka.

Szkółka Leśna Przejazd.
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Kim był święty Jakub?

Żył w I wieku naszej ery. Był 
jednym z 12 apostołów, czy-
li uczniów Jezusa Chrystusa. 
Przyszedł na świat w rodzinie 
Zebedeusza i Salome. Jego 
matka była wśród kobiet, któ-
re odkryły pusty grób Jezusa 
i jego zmartwychwstanie. Św. 
Jakub miał młodszego bra-
ta św. Jana, który jest twórcą 
jednej z Ewangelii. Św. Jakub 
oraz św. Jan przyłączyli się 
do Jezusa bardzo wcześnie. 
W związku z tym brał udział  
n w wielu ważnych wydarze-
niach, w tym przemienieniu 
na Górze Tabor, czy modlitwie 
Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. 
Po zmartwychwstaniu Jezusa 
Św. Jakub wyruszył na misję 
do Hiszpanii. Zmarł śmiercią 
męczeńską, najprawdopodob-
niej w Jerozolimie. Król Herod 
Agryppa skazał go na śmierć 
po tym, jak nawrócił jednego 
z miejscowych czarnoksięż-
ników Hermogenesa. Zmarł 
przez ścięcie w 44 roku. Był 
pierwszym spośród 12 apo-
stołów, który poniósł śmierć 
męczeńską. Ciało świętego 
w cudowny sposób łodzią bez 
wioseł dotarło do Hiszpanii. 
Tam uległo roztopieniu i prze-
mienieniu w sarkofag. Pierwsi 
pątnicy dotarli do tego miejsca 
już w 950 roku. Początkowo 
byli to  przedstawiciele rycer-
stwa i mnisi, z czasem także 
mieszczanie i szlachta.

CZAS WOLNY

Przejazd

Świerże Górne

Stoki

Jedlnia 
Letnisko

Małęczyn

Skaryszew

Mirzec

Stoki. Wówczas trasa zamknie się w obsza-
rze niespełna sześciu kilometrów. 

Kto nie chce iść przez las, może skorzystać 
z odcinka Jedlnia Letnisko – Skaryszew. 
Tam znaczna część trasy prowadzi przez 
obszary zurbanizowane letniskowej Jedlni. 
Swoją przygodę rozpoczynamy od kościo-
ła pod wezwaniem Opieki Świętego Józe-
fa. Cały odcinek trasy liczy 18 kilometrów, 
a czas potrzebny na przejście to około pię-
ciu godzin. Możemy też rozpocząć drogę 
od kościoła pw. Świętego Andrzeja Boboli 
w Małęczynie. Wówczas do przejścia bę-
dziemy mieli około 10 kilometrów. Dla kogo 
jednak i taka odległość będzie zbyt duża 
swoje pielgrzymowanie na szóstym etapie 
Świętokrzyskiej Drogi Św. Jakuba może za-
kończyć już na farmie Ranczo Emocji, które 
od kościoła w Jedlni Letnisko oddalone jest 
o około sześć kilometrów.  Zawsze warto 
jednak przejść cały odcinek. 

Kolejny odcinek Świętokrzyskiej Drogi Św. 
Jakuba zaczyna się w Skaryszewie w ko-
ściele pod wezwaniem Św. Jakuba Aposto-
ła a kończy w miejscowości Mirzec. Blisko 
trzydziestokilometrowa (27 km) trasa łączy 
nie tylko dwa powiaty: radomski i stara-
chowicki ale również dwa województwa: 
mazowieckie i świętokrzyskie. Etap Skary-
szew – Mirzec spodoba się na pewno tym, 
którzy lubią górskie wędrówki. Napotkamy 
tu bowiem liczne wzniesienia i pagórki cha-
rakterystyczne dla obrzeży Gór Świętokrzy-
skich. Szacowany czas przejścia tego etapu 
to minimum siedem godzin.

Królewski Gościniec.

Kościół  w Jedlni-Letnisku.

Kościół w Małęczynie.

Cała trasa
dostępna na stronie:
www.camino.net.pl

oznaczenie
szlaku
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Rozmawiamy z Marią Gąsior, pochodzą-
cą ze Skaryszewa konserwator sztuki, 
która ratuje zabytki w wielu krajach 
świata, również na Ukrainie.

Kim jest konserwator dzieł sztuki?
Zawód konserwatora zabytków nie bez 
przyczyny jest porównywany do zawodu 
lekarza. Zajmuje się jakby leczeniem „cho-
rych” dzieł sztuki – mówi nam. Doświad-
czony konserwator potrafi rozpoznać 
przyczyny niszczenia obiektu, którym się 
zajmuje i zalecić lub zastosować odpo-
wiednie metody i środki, aby przywrócić 
zdrowie swojemu pacjentowi. 

Czy to był wymarzony zawód, który 
chciała pani wykonywać od dziecka? 
Pomysł wykiełkował dość wcześnie, już 
pod koniec szkoły podstawowej. W książ-
ce do plastyki, na ostatnich stronach, była 
zamieszczona krótka notka o pracy kon-
serwatora malarstwa. Wówczas pomyśla-
łam, że to coś dla mnie, że będę mogła w 
pracy malować, rysować i rzeźbić, co lubi-
łam robić i do czego zachęcała mnie moja 
ówczesna nauczycielka w szkole podsta-
wowej w Skaryszewie. Pani od plastyki 
była osobą, która potrafiła zarażać miłością 
do sztuki, to ona namówiła mnie do zda-
wania do Liceum Plastycznego, a później 
zdecydowałam się na studia na kierunku 
konserwacja i restauracja dzieł sztuki na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To-
runiu. W Toruniu spędziłam prawie 12 lat, 
ponieważ po 6-letnich studiach dostałam 
się na studia doktoranckie i zaczęłam pra-
ce w zawodzie.

Czy pracuje pani głównie w Polsce czy 
za granicą? 
Głównie w Polsce, ale miałam też okazję 
pracować w kilku innych krajach świa-
ta. Pracowałam m.in. w Beninie przy 
międzynarodowym projekcie, w Boliwii 
w Samaipata na stanowisku, które wpi-
sane jest na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO, a także współpracowałam 
z archeologami i architektami w świąty-
ni Hatszepsut w Deir el Bahari w Egipcie. 
Moim pierwszym wyjazdem za granicę 
była wyprawa do Peru. W ramach pracy 
magisterskiej i później także doktorskiej, 
zajmowałam się tam problematyką 
konserwacji architektury z gliny suszonej 

na słońcu. Badania prowadziłam w Ca-
huachi na słynnym płaskowyżu Nasca. 
W 2001 roku do współpracy zaprosiła 
mnie Włoska Misja Archeologiczna. Cahu-
achi to centrum ceremonialne kultury Na-
sca, która znana jest nie tylko ze wspania-
łej ceramiki, ale główne z geoglifów, czyli 
gigantycznych rysunków widocznych z 
lotu ptaka. Później wiele razy wracałam 
do Peru, gdzie zostawiłam połowę serca 
i gdzie mam wielu przyjaciół. 

A gdzie jest pani druga połowa serca?
Druga połowa mojego serca od roku jest 
na Ukrainie, gdzie, dzięki współpracy z In-
stytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturo-
wego za Granicą POLONIKA, staram się 
wspierać działających tam kolegów kon-
serwatorów. Ta połowa serca pęka, patrząc 
na to jak wiele wspaniałych zabytków, bę-
dących naszym polskim dziedzictwem, 
zostało zniszczonych podczas II wojny 
światowej, a potem w czasach sowieckich. 

Spotkanie z rodziną Migan podczas remontu ich domu w Porto Novo w Beninie.

Oczyszczanie z nawarstwień naczynia wydobytego podczas wykopalisk archeologicznych 
w Cahuachi na płaskowyżu Nasca w Peru.

Jestem jak lekarz dla chorych dzieł sztuki
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Wiele z nich udało się uratować i odzyskały 
swój blask, dzięki pracy polskich i ukraiń-
skich konserwatorów, bardzo zaangażo-
wanych pracowników Instytutu POLONI-
KA oraz funduszom z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Dziś, podobnie 
jak większość z nas, nie mogę uwierzyć w 
to, co się dzieje na Ukrainie. Jeszcze w grud-
niu odbieraliśmy zakończone prace w Stry-
ju, Kamieńcu Podolskim, Ołyce i we Lwo-
wie. Polacy i Ukraińcy wspólnie pracowali, 
aby przywrócić świetność zrujnowanym 
zabytkom, które są naszym wspólnym 
dziedzictwem. Dziś te zabytki są zagro-
żone, zabezpieczane przed pociskami, 
a życie naszych Ukraińskich Przyjaciół  jest 
niszczone.

Jakimi zabytkami się Pani zajmuje?
Moja podstawowa specjalizacja to kon-
serwacja rzeźby kamiennej i architektury, 
dlatego najczęściej zajmuję się konser-
wacją różnych obiektów rzeźbiarskich 
i budynków. W praktyce są to elewacje 
budynków, wnętrza, różne elementy ich 
wystroju, jak płaskorzeźby, sztukaterie, 
itp. Są to różne obiekty: pomniki, czasami 
zabytki archeologiczne, takie jak mury 
Zamku Piastowskiego we Wrocławiu lub 
ceramiczne naczynia i elementy drewnia-
ne wydobyte podczas wykopalisk,  a nie-
kiedy np. kamienne elementy schodów 
lub ceramiczne dachówki. Od 2011 roku je-
stem pracownikiem naukowym Akademii 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu, gdzie prowadzę pracow-
nię dyplomującą w dziedzinie konserwa-
cji ceramiki. To jedyna uczelnia w Polsce 
z Wydziałem Ceramiki i Szkła, ze świetnie 
wyposażonymi pracowniami. Podczas za-
jęć dydaktycznych ze studentami, zajmuję 
się zabytkami, pochodzącymi ze zbiorów 
polskich muzeów i są to obiekty nie tylko 
europejskie, ale również z Chin, Japonii, 
Bliskiego Wschodu. Mam zatem duże 
urozmaicenie, ponieważ praca z każdym 
z takich obiektów wiąże się z dokładnym 
rozpoznaniem jego historii i techniki wyko-
nania.

Nad czym aktualnie Pani pracuje? 
Nadzoruję prace przy kilku obiektach za-
bytkowych, są to rzeźby na Dolnym Ślą-
sku oraz budynki poszpitalne na terenie 
Wrocławia, bardzo ciekawa architektura 

ze skomplikowaną historią. Przygotowuję 
projekty prac konserwatorskich i restau-
ratorskich we współpracy z biurami archi-
tektonicznymi. Rozpoczynam także duży 
projekt, czyli prace przy 30 ceramicznych 
płaskorzeźbach, prowadzę też konserwa-
cję dwóch rzeźb romańskich, które wkrót-
ce będą eksponowane na wystawie stałej 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Z jakiego projektu jest Pani najbardziej 
dumna? 
Z wielu projektów jestem dumna. Jed-
nym z najciekawszych doświadczeń było 
ratowanie ceramicznego pokrycia dachu 
Domu Solnego w Lubaniu. 

Czy zawód konserwatora dzieł sztuki 
wymaga wielu poświęceń? 
Jak powiedział jeden z moich wspania-
łych kolegów, świetny archeolog: „to nie 
zawód, to misja” (śmiech). To praca dla pa-
sjonatów. To bycie poza domem, daleko od 
rodziny, praca często w bardzo trudnych 
warunkach również pogodowych. Praca 
wymaga poświęceń, ale daje mnóstwo 
możliwości poznania nowych miejsc i lu-
dzi. Mogłam mieszkać w wielu miejscach 
w Polsce, odwiedzać egzotyczne kraje, czy 
pomieszkać w Japonii na wyspie Kyushu, 

w pięknym mieście Arita, które słynie 
z produkcji porcelany. Spędziłam ten czas 
w gronie konserwatorów z ponad 20 kra-
jów świata. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy 
i stale utrzymujemy kontakt, wspieramy 
się, dzielimy wiedzą i doświadczeniami. 
To są najwspanialsza nagroda za wszelkie 
wyrzeczenia.

Podczas warsztatów z konserwatorami sztuki z całego świata w Arita w Japonii.

Podczas wykonywania rekonstrukcji ubyt-
ków w alabastrowej rzeźbie popiersia Octa-
viusa Pestaluzzi.

Jestem jak lekarz dla chorych dzieł sztuki
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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:
...................................................................................................................

Rozwiązanie quizu z kwartalnika Nasz Powiat Radom-
ski nr  (18) 3/2021. Spośród 10 nadesłanych odpowiedzi, 
4 okazały się prawidłowe. Nagrody wysłano do: Bogu-
miły Zwolskiej, Mateusza Kurowskiego, Karoliny Simlat, 
Hanny Simlat. 

Rozwiązanie quizu z kwartalnika Nasz Powiat Radomski 
nr  (19) 4/2021. Spośród 25 nadesłanych odpowiedzi, 14 
było prawidłowych. Komisja wylosowała 5 zwycięzców. 
Nagrody wysłano do:  Barbary Budzik, Liliany Redzik, 
Nikoli Piasek, Zuzanny Jaworskiej oraz Michała Szulika. 

Prezentujemy prawidłowe rozwiązanie:

Życzymy powodzenia w kolejnym Quizie!
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Pobiegli w biegu pamięci „Wyklętych”

Już po raz siódmy w Skaryszewie odbył 
się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Tropem Wilczym. Był jedną z wielu 
imprez biegowych, organizowanych 
w tym samym dniu w całej Polsce.

Prawie 200 uczestników pobiegło na 
dwóch dystansach. Pierwszy symbolizują-
cy datę śmierci ostatniego żołnierza wyklę-
tego - honorowy liczył 1963 metrów. Druga 
trasa miała pięć kilometrów. Bieg zainau-
gurował przemarsz z kilkunastometrową 
flagą, poprowadzony pośród szpaleru 
biało-czerwonych rac. Tuż przed startem 
uczestnicy odśpiewali hymn państwowy. 
Patronat nad imprezą, po raz kolejny objął 
Waldemar Trelka - starosta radomski, który 
sam zmierzył się z dystansem honorowym 
oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
w Lublinie i Nadleśniczy Nadleśnictwa Ra-
dom Jerzy Jacek Karaśkiewicz.

W biegu prowadzona była klasyfikacja 
ogólna OPEN Kobiety i Mężczyźni oraz 
dzieci również z podziałem na płeć. 

Bieg na 1963 m: dziewczynki: I miejsce 
Magdalena Chrzaszcz, II miejsce  Nikola 
Glegoła, III miejsce Hanna Tatar, chłopcy: I 
miejsce Filip Skiba, II miejsce  Adam Tatar, III 
miejsce Jakub Kucharski. Kobiety: I miejsce 
Amelia Karolak, II miejsce Agnieszka Ku-
rys, III miejsce Marcjanna Rola. Mężczyźni: 
I miejsce Michał Kolaszt, II miejsce Sławo-
mir Rusak, III miejsce Damian Pietrzyk.  
Bieg na 5 kilometrów: Kobiety: I miejsce 
Agnieszka Kurys, II miejsce Anna Staniew-
ska, III miejsce Monika Stępień. Mężczyźni 
I miejsce Adam Bajorski, II miejsce Denis 
Oraczko, III miejsce Karol Grabda,

Na mecie na biegaczy czekała grochówka 
ze strażackiego kotła, można było ogrzać 
się przy ognisku, a także obejrzeć wysta-
wę broni, przygotowaną przez 62 Batalion 
Lekkiej Piechoty w Radomiu oraz wystawę 
poświęcona pochodzącego z tych okolic 
podporucznikowi Tadeuszowi Zielińskie-
mu „Igle”. Organizatorami lokalnymi biegu 
byli: Stowarzyszenie Zabiegany Skaryszew 
i Ochotnicza Straż Pożarna w Skaryszewie.

Kalendarz imprez
w powiecie

Kwiecień

23.04 Pionki. XXIII Dzień Ziemi w Pion-
kach, MOK 
24.04 Skaryszew. III Skaryszewski 
Bieg Konika
29.04 Przytyk. Kochanowski:
Przystanek Wesele – konkurs recyta-
torski i wystawa fotograficzna, Rynek

Maj

3.05 Przytyk. Kochanowski: Przysta-
nek Wesele: Przegląd Kapel Ludowych 
Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa 
Rolnego w Słowikowie
15.05 Gmina Gózd. Rolniczy Piknik Ro-
dzinny, Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Kuczkach-Kolonii
21.05 Gmina Pionki. 100-lecie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Jedlni
22.05 Wolanów. Eko Jarmark Św. Do-
roty, plac szkolny ul. Kolejowa 29 
28.05 Kowala Powiatowo – Gminny 
Piknik Rodzinny

Czerwiec

3.06 Przytyk. Kino na Trawie – każdy 
piątek od czerwca do sierpnia, Stadion 
Sportowy,
05.06 Gmina Przytyk. Gminne Ob-
chody Dnia Strażaka, boisko sportowe 
w Sukowie
19.06 Gmina Pionki. 15 – lecie Zespołu 
Królewskie Źródła w Jedlni
26.06 Jedlińsk. Tradycyjna Sobótka, 
obiekty GCKiKF

Podwójny rekord Michała
Michał Golus pochodzący z Gulina w gmi-
nie Zakrzew dwukrotnie pobił rekordy 
świata - na 50 i 200 metrów stylem mo-
tylkowym w kategorii niepełnosprawno-
ści S8 podczas Parapływackiego Pucharu 
Świata, który odbył się w Berlinie. Na krót-
szym dystansie popłynął w czasie 27.57s, 
a na dłuższym w 2 minuty, 18 sekund i 82 
setne. Trenerem Pływaka jest Marcin Cie-
ślik z Wodnika Radom.

Gratulujemy!
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Powiatowy Instytut Kultury zorganizował kolejne Retrospotkanie, 
poświęcone Wstępom, czyli słynnym jarmarkom końskim w Skary-
szewie. Opowiadali o tym: Włodzimierz Płowiec, Piotr Kundys, Ma-
riusz Wójcicki i Karolina Papaj. Wydarzenie otworzył starosta Wal-
demar Trelka.

GALERIA

W Jedlińsku tradycji stało się zadość! Wielu mieszkańców i gości 
oglądało tam widowisko obrzędowe "Ścięcie Śmierci", czyli jedlińskie 
Kusaki, które jest tam kultywowane od XVI wieku. To jedyne tego 
typu wydarzenie w Europie. 

50-osobowa grupa młodzieży wraz z nauczycielami gości w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży w ramach programu 
Erasmus Plus. Młodzi ludzie z z Włoch, Rumunii, Turcji i Macedonii odwiedzili też siedzibę Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Starostwie Powiatowym 
rękodzieło i wyroby artystyczne prezentowali podopieczni Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy 
oraz pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu 
Radomskiego.

Ulicami Iłży przeszedł po raz pierwszy "Marsz dla autyzmu". Zain-
augurowali go starosta Waldemar Trelka i dyrektor Zespołu Szkół 
i Placówek w Chwałowicach Ewa Mąkosa. Wydarzenie zakończyło 
się koncertem i słodkim poczęstunkiem.

Przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy powsta-
ło nowe wielofunkcyjne boisko. Wraz z wychowankami otworzyli je 
starosta Waldemar Trelka, wicestarosta Krzysztof Kozera, Krzysz-
tof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu oraz dyrektor MOW 
w Wierzbicy Agnieszka Ankurowska.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi świętowała 65-lecie istnie-
nia. Z okazji pięknego jubileuszu gratulacje na ręce dyrektor Małgo-
rzaty Skwarek składali wicestarosta Krzysztof Kozera i radna powiatu 
Agnieszka Pasek.


