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Powiat to innowacje 
i nowe inwestycje
Za nami kolejne trudne miesiące, 
pełne nowych wyzwań, związanych 
z sytuacją na świecie. Mimo wielu prze-
szkód, w tym oczywiście wzrostu cen 
i braku surowców, jako Zarząd Powia-
tu, przy wsparciu większości radnych, 
staramy się nadal realizować to, co 

zapoczątkowaliśmy w 2018 roku. Są 
to przede wszystkim duże inwestycje, 
o jakich poprzednie władze powiatu 
mogły jedynie pomarzyć, co więcej: 
nigdy ich nawet nie zaplanowały. Stało 
się to możliwe dzięki wielkiemu wspar-
ciu finansowemu polskiego rządu, któ-
ry widzi w samorządach wielki motor 
napędowy dla rozwoju Polski lokalnej.
Zmierza do końca budowa drugiego 
budynku nowego szpitala w Pion-
kach. Ten ambitny projekt realizujemy 
bez większych przeszkód, co więcej – 
pozyskaliśmy już 10,2 miliona złotych 
na trzeci, ostatni etap przebudowy 
szpitala, a mianowicie rewitalizację 
i modernizację budynku dawnej chi-
rurgii. Obecny termin realizacji tego 
zadania to luty 2023 roku, co jest 
sukcesem jeśli spojrzymy na sytu-
ację rynkową i perypetie innych sa-

morządów z kolejnymi aneksami do 
prowadzonych inwestycji. Wiele dzieje 
się również na drogach powiatu. Od-
daliśmy do użytku kolejne przebudo-
wane, nowoczesne i bezpieczne od-
cinki wraz ze ścieżkami rowerowymi 
w gminie Przytyk, Gózd czy Skaryszew. 
W realizacji jest m.in. budowa ronda 
w centrum Kowali oraz dwa kolejne, 
kilkukilometrowe odcinki dróg w gmi-
nach Jastrzębia i Przytyk. 
Wreszcie udało nam się powołać wraz 
z czterema gminami pierwszy w regio-
nie Klaster Energii, który ma pomóc 
w budowie samorządowej farmy fo-
towoltaicznej, jednej z nielicznych 
w Polsce. To nasza odpowiedź na rosną-
ce ceny energii dla jednostek samorzą-
dowych. Docelowo z tańszego prądu 
mają skorzystać również lokalne firmy 
i mieszkańcy.

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

Z D J Ę C I E  N U M E R U

W 46. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Romana Kotlarza 
pamięć duchownego, zakatowanego przez “nieznanych sprawców” 
uczcił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego 
prof. Piotr Gliński, który wraz z parlamentarzystami oraz władzami 
i radnymi Powiatu Radomskiego złożył kwiaty pod obeliskiem przy 
dawnej plebanii w Pelagowie – Trablicach.

Więcej na stronie 18

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

1502
uchodźców

z Ukrainy przebywa obecnie na terenie 
Powiatu Radomskiego. Liczba ta 

utrzymuje się od początku rosyjskiej 
agresji. Znaczna część osób podejmuje 
pracę i stara się prowadzić samodzielne 

życie.
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Starosta Radomski Waldemar Trelka 
wystąpił z inicjatywą stworzenia Kla-
stra Energii Powiatu Radomskiego. 
Celem jest budowa własnej farmy 
fotowoltaicznej i produkcja energii 
na potrzeby samorządów, a docelo-
wo również lokalnych firm i samych 
mieszkańców. To pierwszy taki pro-
jekt w regionie radomskim i jeden 
z niewielu w Polsce.

W środę, 24 sierpnia starosta radomski 
Waldemar Trelka oraz wójtowie podra-
domskich gmin: Jedlińska, Gozdu, Wola-
nowa i Zakrzewa, czyli: Kamil Dziewierz, 
Paweł Dziewit, Ewa Markowska – Bzdu-
cha oraz Leszek Margas podpisali list 
intencyjny oraz umowę w sprawie po-
wołania Klastra Energii Powiatu Radom-
skiego. 

Powiat chce produkować energię
Punktem wyjściowym jest fakt, że Po-
wiat Radomski jest właścicielem 10 hek-
tarów gruntów w Chwałowicach koło Iłży, 
które można podzielić na mniejsze działki 
i przeznaczyć pod budowę infrastruktury 

Klaster Energii pomoże
pozyskać prąd ze Słońca

farmy fotowoltaicznej. Atutami tej lokali-
zacji jest niska klasa ziemi, która pozwala 
na lokalizację takiej inwestycji, usytuowa-
nie gruntów (teren z nachyleniem w stro-
nę południową) oraz duży obszar, który 
pozwoli na stworzenie znacznych mocy 
wytwórczych (zwykle jest to ok. 1-1,3 MW 
z 1 ha). – Powiat Radomski będzie współ-
pracował przy tworzeniu Klastra Energi 
Powiatu Radomskiego z czterema gmi-
nami oraz także Krajową Izbą Klastrów 
Energii i Odnawialnych Źródeł Energii 
(KIKE). Lista chętnych samorządów może 
być oczywiście dłuższa, do klastra będą 
mogły przystąpić również inne miasta 
czy gminy, a docelowo także przedsię-
biorcy - mówi Waldemar Trelka, starosta 
radomski.

– Jest to pionierskie przedsięwzięcie 
w regionie radomskim, dlatego cieszę się, 
że możemy w nim uczestniczyć – mówi 
dyrektor Tomasz Drzał. – Sama budowa 
farmy trwa kilka miesięcy, ale cały pro-
ces inwestycyjny, uzyskanie niezbęd-
nych zgód i pozwoleń, może zająć 2-3 
lata. Obecnie rozpoczynamy prace kon-

cepcyjne, wykonamy m.in. szczegółowy 
audyt energetyczny projektu, strategię 
rozprowadzania energii z klastra,  a także 
dokumentację, niezbędną do rozpoczę-
cia kolejnego etapu budowy – powiedział 
Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający Kra-
jowej Izby Klastrów Energii i OZE (KIKE).

Wspólne koszty i zyski
Na razie jedynym kosztem dla samorzą-
dów założycielskich klastra to w sumie 
50 tysięcy złotych za opracowanie do-
kumentacji. Farma na powierzchni kilku 
hektarów, może kosztować nawet 30 
milionów złotych. Źródłem finansowania 
mogą być środki krajowe lub unijne na 
transformację energetyczną, w podziale 
których ma uczestniczyć Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii. – Małe gminy ni-
gdy nie będą w stanie udźwignąć kosz-
tów transformacji energetycznej, dlatego 
cieszę się, że powiat wystąpił jako pierw-
szy z taką inicjatywą i będziemy mogli 
w niej uczestniczyć. Dla nas korzyścią bę-
dzie znaczne zmniejszenie kosztów ener-
gii – mówiła Ewa Markowska – Bzducha, 
wójt gminy Wolanów. 



Powiatowa hala sportowa została zbudowana w rok
Umowa z wykonawcą sali gimnastycznej, 
Korporacją Budowlaną Darco z Radomia, 
została podpisana 18 czerwca 2021 roku. Salę 
odebrano w sierpniu 2022 roku. Wartość in-
westycji to blisko 5 milionów złotych, z czego 
2,5 miliona pochodzi z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych Jest tam pełnowy-
miarowe boisko do piłki siatkowej i koszy-
kowej. Obiekt spełnia najwyższe standardy 
zeroemisyjne, jest wyposażony zarówno 
w klimatyzację, jak i panele fotowoltaiczne. 
Wraz z nową salą wybudowano łącznik, 
który pełnił funkcję zaplecza. Znajdują się 
tam trybuny, szatnie i łazienki dla uczniów, 
pokój dla nauczycieli wraz z oddzielną ła-
zienką i sala ćwiczeń korekcyjnych. 
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Waldemar Trelka, starosta radomski:
- Szkoły powiatowe przeżywają swój renesans, wzmocnili-
śmy potencjał wszystkich placówek oświatowych. Widać to 
przede wszystkim po wynikach tegorocznej rekrutacji. Wio-
sną planowano utworzenie  14 oddziałów  dla  375  absolwen-
tów szkół podstawowych. Od 1 września w szkołach powiatu 
uczy się 500 pierwszoklasistów w 20 klasach. Szkoły zmie-
niają się na plus za sprawą świetnej kadry pedagogicznej, 
która osiąga doskonałe rezultaty kształcenia, o czym świad-
czą wyniki egzaminów maturalnych: zdawalność matur w  li-
ceach ogólnokształcących wyniosła średnio 95,4 procent, 
a w technikach 84,4 procent. Drugim elementem, który za-
decydował o sukcesie rekrutacji jest konsekwentne wzmac-
nianie pozycji naszych szkół, unowocześnianie ich i wykony-
wanie niezbędnych inwestycji.

Magdalena Wiśniewska,
dyrektor CKZiU w Pionkach:
– Zaczynam 32 rok pracy w szkole, jestem też nauczyciel-
ką chemii, odnajduję się w tym zawodzie, ale to cudo, jakie 
otrzymaliśmy, jest po prostu niesamowite i daje nam wspa-
niałe możliwości. Przez lata pracowałam z próbówkami, 
a teraz wchodzę do pomieszczenia, gdzie mam w pełni wy-
posażone laboratorium, gdzie mogę wykonać dowolne do-
świadczenie chemiczne. To prawdziwa rewolucja. Gdyby nie 
realna pomoc władz powiatu, naszej szkoły nie byłoby stać 
na zakup takiego urządzenia.

Jacek Małysa, kierownik regionalny
wydawnictwa Nowa Era: 
– Urządzeń tego typu, wykorzystywanych w edukacji, po pro-
stu jeszcze nie ma. Ten świat, który stworzyliśmy, umożliwia 
prowadzenie nawet najtrudniejszych doświadczeń, z łatwo-
palnymi substancjami, wybuchowymi, które trudno wyko-
nać w warunkach szkolnych. Tutaj nic się nie zapali, a przy 
tym nie zużyją się żadne odczynniki czy substancje.

11 września 2022 roku był szczególnym 
dniem dla Zespołu Szkół w Pionkach, 
nowej placówki oświatowej Powia-
tu Radomskiego. Zamiast przecięcia 
wstęgi starosta Waldemar Trelka rzucił 
do kosza za „trzy punkty”.

W niedzielne pochmurne i deszczowe 
popołudnie uroczyście otwarta została 
sala gimnastyczna przy Zespole Szkół. To-
warzyszyli jej koszykarze drużyny Hydro-
truck Radom. Wystąpili też Jakub Olejarz 
i Izabela Zawadzka, tancerze z klubu ta-
necznego Kick Pionki Miejskiego Ośrodka 
Kultury. 
- Wielu powątpiewało, inni mówili, wprost, 
że tak duża inwestycja w tej szkole jest 
niepotrzebna. Jako władze powiatu uwa-
żamy jednak, że żadne pieniądze zaanga-
żowane w oświatę nie są zmarnowane. 
W XXI wieku każdy powinien mieć go-
dziwe warunki do nauki, w tym do zajęć 
sportowych – mówił starosta Waldemar 
Trelka, przypominając, że hala sportowa 

Spełnione marzenie pokoleń

to nie jedyna w ostatnim czasie inwestycja 
w tej placówce. W lutym oddano do użyt-
ku nowoczesną wirtualną strzelnicę, która 
kosztowała 250 tysięcy złotych, a powiat 
pozyskał 150 tysięcy złotych na jej budowę 
z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Podziękował jednocześnie radnym po-
wiatowym z okręgu Miasta i Gminy Pionki: 
Zbigniewowi Dziubasikowi, Janowi Sieko-
wi, Markowi Janeczkowi, Marzenie Mu-
rawskiej i Katarzynie Konopskiej. – Radni 
z tego okręgu bardzo zabiegają o jak naj-
większe inwestycje powiatowe i to także 
ich zasługa, że dziś inaugurujemy działal-
ność sali sportowej – podkreślił starosta. 

Dziesięciolecia oczekiwania
Zespół Szkół w Pionkach łączy tradycję 
i historię pionkowskiego ogólniaka i II 
technikum zwanego potocznie „zielo-
nym”. Dyrektor placówki Rafał Kącki przy-
pomniał, że budynek dawnego Liceum 
Ogólnokształcącego został wybudowa-

ny w 1955 roku i od początku jego główną 
bolączką był brak pełnowymiarowej sali 
sportowej. Na tę inwestycję czekano od 
pokoleń. Niestety na planach i zamiarach 
się kończyło, a kolejne roczniki uczniów 
ćwiczyły w prowizorycznych warunkach. 
Dopiero po zmianie władz samorządu po-
wiatowego, dwa lata temu zapadła śmiała 
decyzja o budowie nowej, pełnowymiaro-
wej sali sportowej. 

Koszykarskie emocje
Zanim odbyła się inauguracja, parkiet no-
wej sali już od godzin południowych tęt-
nił sportowym życiem. Rozpoczął się tam 
bowiem ogólnopolski turniej finałowy Hy-
dro Energy 3x3 Basket Cup 2022 o Puchar 
Starosty Radomskiego. Zwycięzca, dru-
żyna KRK 3x3 z Krakowa, wzbogaciła się 
o 1500 złotych, a zawodnicy z Pruszkowa, 
którzy zajęli drugie miejsce otrzymali czek 
na 500 złotych. Odbył się również turniej 
rzutów za trzy punkty w jego zwycięzca 
otrzymał 500 złotych. 

Wirtualne pracownie już
w szkołach powiatowych
Wszystkie szkoły średnie w Pionkach 
oraz Iłży zostały wyposażone w wirtu-
alne laboratoria chemiczne Empiriusz. 
Powiat Radomski jest jednym z pierw-
szych w Polsce i jednocześnie pierw-
szym w regionie radomskim samorzą-
dem, który wykorzystuje do nauki tech-
nologię VR (wirtualnej rzeczywistości). 
Od 1 września w powiatowych szkołach 
średnich rozpocznie naukę rekordowa 
liczba 500 uczniów w 20 klasach pierw-
szych. 

Największym projektem oświatowym 
w ostatnich miesiącach było wdrożenie 
Cyfrowego Systemu Komunikacji Spo-
łecznej i Zarządzania Oświatą w Powiecie 
Radomskim. Całkowita wartość projektu 
to ponad 5 milionów złotych, przy czym 
dofinasowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład wyniosło ponad 4,4 miliona zło-
tych. Cały skomplikowany projekt zreali-
zowano i rozliczono w niezwykle krótkim 
czasie około 3 miesięcy. We wszystkich 
placówkach został wprowadzony jedno-
lity system kadrowy, płacowy, finansowy, 
księgowy, a także dziennik elektroniczny, 
arkusz organizacyjny oraz system kontroli 
zarządczej. Od przyszłego roku szkolnego 
nabór do powiatowych szkół średnich bę-
dzie prowadzony całkowicie elektronicznie.

Empirusz, czyli wirtualna chemia
Realizacja projektu pozwoliła również na 
zakupienie do wszystkich szkół średnich 
wirtualnych laboratoriów Empiriusz. Sys-
tem został zaprezentowany w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go w Pionkach. Empiriusz to pracownia 
chemiczna przeniesiona do rzeczywisto-
ści wirtualnej. Można w niej wykonywać 
ponad 50 różnych doświadczeń, zgodnie 
z podstawą programową nauczania che-
mii w szkole średniej. Empriusza tworzy 
wysokiej klasy komputer wraz z dotykową 
tablicą multimedialną oraz profesjonalne 
gogle VR wraz z kontrolerami.
Uczeń, korzystając z gogli oraz kontrolerów 
porusza się po realistycznie wyglądającej 
pracowni, sięga po probówki i odczynni-
ki, przeprowadza reakcje, wyciąga z nich 
wnioski i uczy się poprzez wirtualne do-
świadczenie. Pozostali uczniowie obserwu-
ją przebieg działań w czasie rzeczywistym 
na tablicy interaktywnej. 
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Pomoc i opieka dla niepełnosprawnych

Jesienią tego roku zakończy się bu-
dowa Powiatowego Centrum Opie-
kuńczo - Mieszkalnego w Krzyżano-
wicach koło Iłży. To pierwsza tego 
typu placówka w Powiecie Radom-
skim, realizowana w ramach ogólno-
krajowego programu „Centra Opie-
kuńczo-Mieszkalne”. 

Prace mają zakończyć się w listopa-
dzie tego roku. Według wykonawcy, 
radomskiej firmy Skadar, termin ten 
nie jest zagrożony. Obecnie budynek 
jest już praktycznie gotowy, trwają 
prace wykończeniowe i montażowe 
wewnątrz. Jednocześnie wykonawca 
zajmuje się zagospodarowaniem tere-
nu wokół obiektu. Według przedsta-
wicieli firmy, obiekt ma być gotowy do 
odbiorów technicznych do końca paź-
dziernika. Oddanie budynku do użytku 
ma nastąpić w listopadzie.

Ośrodek wsparcia
Centrum będzie ośrodkiem wsparcia 
dziennego pobytu, z miejscami cało-
dobowymi okresowego pobytu, dla 
23 dorosłych osób niepełnosprawnych 
z umiarkowanym lub znacznym stop-
niem niepełnosprawności. Spośród 
ogólnej liczby podopiecznych 15 osób 
ma korzystać ze wsparcia placówki 
w formie pobytu dziennego (przez 8 
godzin dziennie w ciągu 5 dni robo-
czych), zaś 8 osób otrzyma wsparcie 
w formie całodobowego zamieszkania 
przez 7 dni w tygodniu.

Dodatkowo placówka zapewni swoim 
mieszkańcom bezpłatne wyżywienie, 

a także codzienny bezpłatny transport 
osób niepełnosprawnych z miejsca za-
mieszkania do Centrum i z powrotem. 

Będzie przy tym wsparciem dla człon-
ków rodzin lub opiekunów osób nie-
pełnosprawnych poprzez czasowe wy-
ręczenie ich w opiece nad członkiem 
rodziny lub gospodarstwa domowego.

Nowe miejsca pracy
Niskoemisyjny budynek PCOM będzie 
w pełni dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Oprócz tego wy-
konawca ma zagospodarować teren 
wokół budynku, gdzie powstaną m.in. 
miejsca parkingowe, droga pożarowa, 
skwer z elementami małej architektu-
ry ogrodowej oraz miejscem na ogni-
sko lub grill. 

Według wstępnych szacunków, PCOM 
w Krzyżanowicach będzie zatrudniać 
ponad 20 osób, w tym wykwalifiko-
wanych opiekunów i asystentów osób 
z niepełnosprawnościami, psychologa, 
fizjoterapeutę, pielęgniarki, personel 
administracyjny oraz pomocniczy.

Inwestycja jest realizowana w ramach 
ogólnokrajowego programu „Centra 
Opiekuńczo-Mieszkalne”, finansowa-
nego z Funduszu Solidarnościowego, 
wdrażanego przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej przy 
współudziale wojewody mazowiec-
kiego. Dofinansowanie z Funduszu 
Solidarnościowego wynosi 2,9 miliona 
złotych, a środki własne powiatu ra-
domskiego to 1,2 miliona złotych.  

Krzysztof Kozera,
wicestarosta radomski:

- Przeprowadzone badania an-
kietowe w gminach wykazały, 
że zapotrzebowanie na pobyty 
w placówce jest bardzo duże, 
ponieważ ponad 230 osób wy-
maga specjalistycznej opieki. 
Pobyt będzie miał charakter ro-
tacyjny, w turach około 3-mie-
sięcznych i może objąć około 
100 osób rocznie. Rekrutacja 
mieszkańców będzie prowadzo-
na przy współudziale gminnych 
ośrodków pomocy społecznej 
oraz organizacji społecznych, 
działających w środowisku osób 
niepełnosprawnych. Co ważne, 
wsparcie z Funduszu Solidarno-
ściowego nie kończy się na eta-
pie utworzenia PCOM, program 
przewiduje bowiem możliwość 
dalszego współf inansowania 
działalności tej placówki. Będzie-
my więc ubiegać się o dotację na 
jego dalszą działalność. 

GMINA IŁŻA. Kończy się przebudowa drogi 
powiatowej Iłża – Chwałowice - Antoniów. 
Powstała tam nowa szersza jezdnia, ścież-
ka rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy na 
całym odcinku 4 kilometrów. Przebudowa-
no również skrzyżowania i zjazdy, a także 
odwodnienie drogi, będzie też nowe ozna-
kowanie. Koszt prac to 6,4 miliona złotych, 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju  Dróg  wyniosło 3,3 miliona złotych, 
a samorząd Iłży zadeklarował pomoc finan-
sową w wysokości 1,4 miliona złotych. 

GMINA PRZYTYK. Trwa przebudowa drogi powiatowej Przytyk – Ko-
żuchów. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku 5,8 ki-
lometra, ale w  tym roku powiat będzie realizować I etap na odcinku 
2,7 kilometra od ronda w Przytyku. Wartość prac to ponad 12,3 miliona 
złotych, ale starostwo otrzymało dofinansowanie z rezerwy subwencji 
ogólnej  w wysokości 6,3 miliona złotych, a gmina Przytyk zadeklarowa-
ła pomoc finansową w wysokości 2,13 miliona złotych.

GMINA SKARYSZEW. Przebudowana droga powiatowa przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Dzierzkówku Starym. Powstało tam wy-
niesione przejście dla pieszych, a na odcinku pół kilometra wzmocniono 
konstrukcję jezdni, powstał chodnik i dojście do przystanku autobuso-
wego, oznakowanie poziome i pionowe, a pobocze umocniono kru-
szywem. Zadanie o wartości 654 tysięcy złotych dofinansowała gmina 
Skaryszew, przekazując 186 tysięcy złotych. 

GMINA KOWALA. Trwa budowa ronda w centrum Kowali. Powstaje tam rondo o średnicy 35 metrów z pięcioma wlotami, a w jego rejonie na odcinku 
do 100 metrów zostaną przebudowane drogi dojazdowe. Wykonawca buduje tam nową kanalizację deszczową, kanał technologiczny, zostaną też prze-
budowane istniejące zjazdy oraz oświetlenie, powstaną tam bowiem nowe lampy, doświetlające przejścia dla pieszych. Wartość inwestycji to ponad 3,2 
miliona złotych z budżetu Powiatu Radomskiego. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych uzyskał na ten cel również 800 tysięcy złotych  dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Użytkowników Ruchu Drogowego. Z kolei radni gminy 
Kowala przekazali 100 tysięcy złotych na dodatkowe prace, czyli budowę zatoki parkingowej przy szkole oraz miejsc parkingowych przy posterunku Policji. 

Wielki plac budowy na drogach powiatu

Ponad 23 miliony złotych to wartość umów, jakie Starostwo Powiatowe w Radomiu podpisało w tym roku na rozbudowę 
kolejnych dróg powiatowych. Jednocześnie trwają remonty kilku odcinków dróg: Wierzchowiny – Lisów w gminie Jedlińsk, 
Kowala – Ruda Wielka – Wierzbica w gminie Wierzbica, Zakrzew – Wolanów – Augustów w gminie Kowala oraz Wolanów – 
Kończyce w gminie Wolanów. W ramach remontu powstaje nowa asfaltowa jezdnia i pobocza, a także inna infrastruktura 
drogowa i oznakowanie.
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Najlepsza papryka     zawsze z Przytyka!

XXI Targi Papryki w Przytyku prze-
szły do historii nie tylko dlatego, że 
przyciągnęły setki osób, ale także 
dlatego, że po pandemicznej prze-
rwie powróciły w wielkim stylu. Były 
konkursy, wystawy i wspaniałe kon-
certy.

Tego dnia w Centrum Dystrybucji 
i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie 
na stoiskach przygotowanych przez 
lokalnych producentów można było 
zakupić najróżniejsze odmiany pa-
pryki. 

Kolorowe złoto Przytyka
Gospodarzami wydarzenia byli staro-
sta radomski Waldemar Trelka i wójt 
gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, 
którzy w swoich wystąpieniach zachę-
cali do promocji i zakupu papryki, ale 
przede wszystkim podziękowali rolni-
kom za ich ciężką, codzienna pracę.   
– Papryka to takie kolorowe złoto Przy-
tyka. Ważne jest, aby zachęcać, zapra-
szać i zakochać się nie tylko w tym 
warzywie, ale we wszystkim co pol-

skie. Aby namawiać naszych klientów, 
konsumentów do tego, aby kupowali 
u rolnika a nie u pośrednika – mówił 
starosta Waldemar Trelka.
–Od wielu lat promujemy paprykę, 
bo to wyjątkowe warzywo. Widzę, jak 
przez lata rozwijają się gospodarstwa, 
przybywa też plantatorów warzyw, 
choć widzimy też, jakie koszty muszą 
ponosić plantatorzy, by uprawy przy-
niosły godziwy dochód – mówił wójt 
Dariusz Wołczyński.

Konkursy i odznaczenia
Co roku najważniejszym punktem 
programu jest konkurs na najładniej-
sze stoisko paprykowe. Tym razem 
swoje plony zaprezentowało ośmiu 
producentów. Najwięcej głosów i tym 
samym nagrodę główną zdobyło sto-
isko przygotowane przez Alicję i Syl-
westra Leśnowolskich z Sewerynowa. 
Miejsce drugie zdobyli Jolanta i Marek 
Kościowscy z Przytyka, a trzecie Mał-
gorzata i Mirosław Rogulscy z Dęby.  
Medal Zasłużony dla Rolnictwa otrzy-
mali rolnicy z terenu gminy Przytyk: 

Zdzisław Gniadek, Dariusz Szymański 
oraz Radosław Derlecki. Odznaczenia 
Zasłużony dla Powiatu Radomskiego 
odebrali: dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego we Wrzosie Jolanta 
Kowalik oraz komendant Komisariatu 
Policji w Zakrzewie Bogdan Waniak. 
Z kolei tytuł Zasłużony dla Gminy Przy-
tyk otrzymała dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Radomiu Lucyna Wiśniewska. Me-
dale wręczali m.in. poseł na Sejm RP 
Andrzej Kosztowniak oraz Przewod-
niczący Rady Powiatu i jednocześnie 
kierownik Delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu 
Krzysztof Murawski, a także radna po-
wiatu i zarazem skarbnik gminy Przy-
tyk Anna Rogulska.

Po wręczeniu odznaczeń przyszedł 
czas na ogłoszenie wyników konkur-
su Lokalnej Grupy Działania “Razem 
Dla Radomki” – “Na Najlepszą Potrawę 
Lokalną Przygotowaną z Papryki”. Na-
grody otrzymali: Kazimiera Owczarek 
i Krzysztof Mazurkiewicz za „Paprykarz 

Pani Kazi”, Koło Gospodyń Wiejskich 
Wichrowe Wzgórze w Jakubowie za 
„Paprykę z jabłkami, śliwkami i kiełba-
są” oraz Grażyna Połczyńska za „Skrzy-
necki sos paprykowy”  

Gwiazdy na scenie
Potem najmłodsi bawili się z grupą 
Witaminka, można było też spróbo-
wać potraw z papryki, przygotowa-
nych przez szefa kuchni Jakuba Ku-
ronia. Po południu wystąpili Maciej 
Smoliński i satyryk Jerzy Kryszak, a po 
nim Czadoman. Wieczorem wspania-
ły koncert dał zespół IRA, a publicz-
ność wraz z wokalistą Arturem Ga-
dowskim śpiewała takie hity jak: „Mój 
Dom”, „Nadzieja”, „Ona jest ze snu” 
czy „Szczęśliwego Nowego Jorku”. Na 
zakończenie niebo nad Słowikowem 
rozświetlił pokaz sztucznych ogni. 

Krzysztof Murawski,
przewodniczący Rady Powiatu:

W ciągu kilkunastu lat okoli-
ce Przytyka znalazły się wśród 
największych rejonów upraw 
papryki w Polsce oraz Europie. 
Produkcja papryki to bardzo 
ciężka praca, wymagająca po-
święcenia i troski często całych 
rodzin. Z całego serca dzięku-
ję wszystkim rolnikom za trud 
włożony w uprawę najlepszego 
jakościowo, pięknego i zarazem 
smacznego warzywa. Mimo wie-
lu trudności, związanych z wojną 
za naszą wschodnią granicą oraz 
niekorzystnymi procesami go-
spodarczymi, mam nadzieję, że 
kolejny rok przyniesie Państwu 
stabilizację i pozwoli na reali-
zację planów i marzeń. Życzę 
Państwu wszelkiej pomyślności 
w rozwoju gospodarstw, sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy, 
a czasem dobrego odpoczynku, 
a przede wszystkim godnej za-
płaty za uzyskiwane zbiory.
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Waldemar Trelka starosta radomski

– Mimo wielu innych zadań, wspieramy zarówno powiatowe, jak i gminne instytucje, zaj-
mujące się usługami społecznymi. Wymiana floty pojazdów, przeznaczonych do przewozu 
osób niepełnosprawnych odbywa się ostatnio coraz częściej. Fabrycznie nowe busy otrzymał 
powiatowy Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach i DPS w Jedlance, a dofinansowanie do 
zakupu przekazaliśmy samorządom Miasta Pionki oraz Gminy Jedlińsk. Ogółem z różnych 
programów, przeznaczonych na pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Radom-
skiego wydaliśmy już około 7 milionów złotych (w okresie od kwietnia 2021 do kwietnia 2022 
roku). Oprócz zakupów pojazdów, są to dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego czy 
wózków inwalidzkich, przebudowy i dostosowania pomieszczeń dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz wiele innych.

Nowe busy dla niepełnosprawnych

Nowe busy do transportu osób nie-
pełnosprawnych trafiły do dwóch 
placówek Powiatu Radomskiego. 
Prawie połowa środków na ten cel 
pochodziła z dofinansowania z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.  

Pierwszy z samochodów Waldemar 
Trelka, starosta radomski wraz z Hali-
ną Janiszek – Stajniak, dyrektor PCPR 
w Radomiu przekazał dla podopiecz-
nych powiatowego Domu Pomocy 
Społecznej w Jedlance w gminie Je-
dlińsk. Pojazd może przewozić 9 osób 
i jest wyposażony w windę, umożli-
wiającą załadunek osób na wózkach 
inwalidzkich.
Samochód kosztował 210 tysięcy zło-
tych, z czego dokładnie połowa, czyli 
105 tysięcy stanowiła dofinansowanie 
z PFRON, a kolejne 105 tysięcy pocho-

dziło z budżetu Powiatu Radomskiego. 
W wydarzeniu przekazania uczestni-
czyli pensjonariusze, pracownicy i ka-
dra kierownicza DPS w Jedlance wraz 
z panią dyrektor Mariolą Berus. Pojazd 
poświęcił ks. kanonik Grzegorz Wójcik, 
proboszcz parafii w Jedlińsku, a klu-
czyki od busa otrzymał kierowca – pan 
Jacek, który jest znany z tego, że bar-
dzo dobrze dba o powierzone mu auta.
Drugi bus marki Mercedes został 
przekazany do Zespołu Szkół i Placó-
wek w Chwałowicach. Pojazdem, wy-
posażonym dodatkowo w windę do 
przewozu wózków inwalidzkich, może 
podróżować 9 osób. Bus kosztował po-
nad 240 tysięcy złotych, z czego pra-
wie połowa, bo 105 tysięcy stanowiła 
dotacja  również z PFRON –u .
Najważniejszymi gośćmi wydarzenia 
byli podopieczni Konrad, Maja i Janek, 
którzy będą na co dzień korzystać 

z samochodu. Dwoje z nich zaję-
ło miejsce z przodu i za kierownicą, 
a Janek z pomocą mamy wypróbował 
platformę ułatwiającą załadunek osób 
na wózkach.
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Najmłodsi chcą być bezpieczni
Jak co roku Starostwo Powiatowe 
w Radomiu zorganizowało konkursy 
dla uczniów ze szkół podstawowych 
oraz grup przedszkolnych z terenu po-
wiatu, w ramach Powiatowego Progra-
mu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 
i Porządku Publicznego ,,Bezpieczny 
Powiat Radomski”. Nagrody we wszyst-
kich konkursach ufundował starosta 
radomski Waldemar Trelka.

Głównym zadaniem programu jest 
wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców powiatu radomskiego, za-
pobieganie przestępczości i aspołecznym 
zachowaniom, a także budowa pozytyw-
nego wizerunku wszystkich służb pu-
blicznych: Policji, Straży Pożarnej i wzrost 
zaufania społecznego do tych i innych 
służb działających na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa i porządku publicznego.

Zainteresowanie przerosło oczekiwania 
organizatorów. Wszystkie prace zgłoszo-
ne do konkursów dot. Bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i komunikacyjnym 
„Jestem widoczny – jestem bezpieczny” 
czy „Pomagamy – numer 112 wybiera-
my” były  wyjątkowe i niepowtarzalne, 
podobnie jak poziom wiedzy, którą za-
prezentowali uczestnicy podczas pisania 
testu w ramach Konkursu Wiedzy Po-
żarniczej „Jedną iskrą wzniecisz pożar”. 
W rozstrzygnięciu konkursów udział wzięli 
oraz wręczyli nagrody laureatom: starosta 
Waldemar Trelka, wicestarosta Krzysztof 
Kozera, , st. bryg. Marcin Ziomek p.o. Ko-
mendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Radomiu, podkomisarz Prze-
mysław Kowalczyk z Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i st. 
sierżant Dorota Wiatr-Kurzawa z Wydzia-
łu Prewencji Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu.

255 prac o bezpieczeństwie
Konkurs miał na celu wzrost wiedzy naj-
młodszych oraz seniorów na temat prze-
pisów ruchu drogowego, zasad bezpiecz-
nego poruszania się po drodze oraz uświa-
domienie uczniom konieczności noszenia 
odblasków jak i obowiązku ich posiadania 
w porze o ograniczonej widoczności. To 
również promowanie wszelkich inicja-
tyw ograniczających zagrożenia w ruchu 
drogowym. Laureatami zostali i nagrody 
otrzymali: Kategoria Klasy I – II: Nikola 

Kruk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Sławnie za hasło: „Noś odblaski należy-
cie, wtedy chronisz swoje życie”, Marcel 
Osiński z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Iłży za hasło: „Bezpieczeństwo to podsta-
wa, noś odblaski ważna sprawa”, Zuzanna 
Chrząszcz z Publicznej Szkoły Podstawnej 
w Klwatce królewskiej za hasło: „Na rowe-
rze jeżdżę w kasku i odblasku”. Kategoria 
Klasy III – IV: Nataniel Kamiński z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego we Wsoli za hasło: 
„Uważaj na drodze, noś odblaski ku prze-
strodze”, Lena Prasek z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Przytyku za hasło: „Dro-
gi uczniu przedszkolaku, noś odblaski na 
plecaku”, Lena Liwacka ze Szkoły Podsta-
wowej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi 
Alojzów i Okolic za hasło: „Kto nosi odblaski 
dostaje oklaski”.

Wysoki poziom wiedzy pożarniczej
Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Jedną iskrą 
wzniecisz pożar” miał na celu edukację 
dzieci i młodzieży szkolnej nt. zagrożeń spo-
wodowanych niewłaściwym i nieodpowie-
dzialnym posługiwaniem się ogniem, sub-
stancjami łatwopalnymi, a także nieprze-
strzeganiem podstawowych przepisów 
przeciwpożarowych. Uczestnicy, uczniowie 
szkół podstawowych, zmagali się z testem 
jednokrotnego wyboru, zawierającym py-
tania otwarte oraz zamknięte. Do konkursu 

zgłosiło się 79 uczniów z 18 szkół. 
W kategorii klas V-VI laureatami zostali: 
Julia Walczak z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Ludwikowie, Aleksandra Nędzi 
z Szkoły Podstawowej w Mazowszanach 
oraz Anna Majewska z Zespołu  Szkolno-
-Przedszkolnego we Wsoli. W kategorii 
klas VII-VIII zwyciężyli:  Mikołaj Łyżwa 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lu-
dwikowie, Nina Wolska z  Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Jaroszkach, Bartłomiej 
Kot z Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Dąbrówce Podłężnej. Kapituła Konkurso-
wa przyznała jedno wyróżnienie dla Natalii 
Chmielewskiej ze Szkoły Podstawowej 
w Iłży.

Edukacja najmłodszych
Konkurs plastyczny „POMAGAMY – nu-
mer 112 WYBIERAMY” był skierowany do 
najmłodszych mieszkańców Powiatu 
Radomskiego w celu promowania i pro-
pagowania numeru alarmowego 112. Do 
udziału zgłosiły się 42 grupy przedszkolne 
z 22 przedszkoli. Laureatem została Gru-
pa Przedszkolna „SŁONECZKA” z Zespólu 
Szkolno – Przedszkolnego we Wsoli. Na-
grody w postaci gry edukacyjnej „Numer 
112” otrzymało każde dziecko, natomiast 
dla grupy przedszkolnej zestaw gier i za-
bawek edukacyjnych ufundował Powiat 
Radomski. 
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Odznaczeni Medalem „Za zasługi dla rolnictwa”

Dominik Pośnik wraz z małżonką od 16 lat prowadzą gospodarstwo 
rolne w miejscowości Gutów w gminie Jedlińsk, specjalizujące się 
w produkcji mleka i hodowli bydła. 

Krystyna Adamczyk z Lisowa w gminie Jedlińsk prowadzi gospodar-
stwo rolne i obecnie specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego i opa-
sowego. 

Łukasz Murawski wraz z żoną Agnieszką prowadzi gospodarstwo 
pszczelarskie w miejscowości Wola Wacławowska w gminie Wolanów. 
Od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo pszczelarstwem.  

Grzegorz Węglicki jest właścicielem kilkudziesięciohektarowego go-
spodarstwa rolnego w miejscowości Grzmucin na terenie gminy Gózd. 
Specjalizuje się w hodowli bydła.

Sławomir Ginał w 1998 roku przejął po rodzicach gospodarstwo o po-
wierzchni 10 hektarów w miejscowości Prędocin w gminie Iłża. Prowa-
dzi produkcję roślinną uprawy zbóż towarowych, rzepaku, kukurydzy 
oraz prosa. 

Monika Podsiadła jest rolnikiem od 1999 roku, specjalizuje się w hodow-
li bydła mięsnego. Od lat pełni także funkcję sołtysa wsi Myśliszewice, 
jest też radną gminy Jedlnia-Letnisko.

Robert Borkowski prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Gzo-
wice, zajmuje się produkcją roślinną - głównie zbóż. 

Marcin Masiarz prowadzi duże gospodarstwo rolne w miejscowości 
Myśliszewice, zajmuje się głównie produkcją roślinną oraz zwierzęcą. 

REL ACJE

we gospodarstwo rolne w Myśliszewi-
cach, a na co dzień pracuje w Urzędzie 
Miasta Jedlnia-Letnisko. Starostowie 
dożynek wnieśli na scenę bochen 
chleba, wręczając go staroście i bur-
mistrzowi. - Przekazujemy wam ten 
bochen chleba, upieczonego z ziarna 
tegorocznych zbóż, dzielcie go mądrze 
i sprawiedliwie, aby go nigdy nikomu 
nie brakowało – powiedział Tomasz 
Styczyński. Następnie gospodarze 
dożynek podzielili się chlebem, scho-
dząc z nim do gości oraz mieszkań-
ców przed sceną i rozpoczęła się ko-
lejna tradycyjna część Święta Plonów, 
a mianowicie obśpiewywanie wień-
ców. Zaprezentowano tradycyjne 
wieńce dożynkowe z 11 gmin powiatu. 

Odznaczeni i wyróżnieni
Po części obrzędowej wręczano Meda-
le „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyzna-
ne przez ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi Henryka Kowalczyka. Wręczał je 
wicewojewoda Artur Standowicz oraz 
poseł Marek Suski. Wśród odznaczo-
nych znaleźli się mieszkańcy Powiatu 
Radomskiego, zgłoszeni przez włoda-
rzy miast i gmin za pośrednictwem 
Starostwa Powiatowego. 

Medal Pro Patria otrzymała Bożena 
Grad, zaangażowana w działalność 
społeczno-obywatelską, wieloletnia 
radna Gminy Jedlnia-Letnisko, a wrę-
czali go wicewojewoda Artur Stando-
wicz oraz pułkownik Witold Bubak, do-
wódca 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk 
Obrony Terytorialnej. 
Na scenie wręczono również medale 
„Zasłużony dla Powiatu Radomskie-
go”, które nadaje kapituła pod kierow-
nictwem Krzysztofa Murawskiego, 
przewodniczącego Rady Powiatu. Me-
dale, które wręczali starosta Waldemar 
Trelka i poseł Anna Kwiecień otrzyma-

Dożynki w Myśliszewicach
z podziękowaniem za plony

Starosta radomski Waldemar Trel-
ka i burmistrz Jedlni-Letniska Piotr 
Leśnowolski zaprosili mieszkańców 
powiatu i gminy na doroczne Święto 
Plonów do Myśliszewic. Rozpoczęło 
się ono Mszą świętą w kościele w 
pobliskich Groszowicach, celebro-
wanej przez biskupa ordynariusza 
Marka Solarczyka. Nie zabrakło prze-
pięknych dożynkowych wieńców, 
które prezentowały delegacje miast 
i gmin z powiatu radomskiego. 
Mimo kapryśnej pogody, dopisali 
wystawcy i goście, a podczas wie-
czornego koncertu zespołu Classic 
cały plac przy szkole podstawowej 
był zapełniony dobrze bawiącymi 
się ludźmi.

Starostowie dożynek Monika Pod-
siadła i Tomasz Styczyński wręczyli 
ordynariuszowi chleb upieczony z te-
gorocznego ziarna, a następnie ksiądz 
biskup poświęcił wieńce dożynkowe.
- Niech owoce i plony tegorocznych 
żniw przyniosą ubogacenie i pomno-
żenie tego, co jest piękne i dobre w ży-
ciu każdego z nas, pomogą tym, którzy 
będą potrzebowali pomocy i zachęcą 
do dalszej troski, aby Boże dzieła były 
przez nas chronione i pielęgnowane - 
mówił biskup Marek Solarczyk. Po uro-

czystej Mszy świętej korowód na czele 
ze starostami dożynek oraz delega-
cjami grup wieńcowych, prowadzeni 
przez Kapelę Zdzisława Kwapińskiego 
przeszli na plac przy Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Myśliszewicach.

Podziękowania dla rolników
Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
prowadzący Joanna Stachurska - Rusz-
kowska z Radia Radom i Marcin Genca, 
rzecznik starosty radomskiego, zapro-
sili na scenę starostę Waldemara Trel-
kę i burmistrza Piotra Leśnowolskiego 
wraz  przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Jedlni-Letnisku Sylwią Moskwą 
i Zdzisławem Mroczkowskim, wice-
przewodniczącym Rady Powiatu. 

- Dziś podzielę się z Państwem chle-
bem wypieczonym z tegorocznego 
ziarna, ponieważ wspólnie dziękujemy 
Bogu i ludziom za dobre plony. Skła-
dam najserdeczniejsze podziękowania 
za codzienny trud i ofiarną pracę, dzię-
ki której oby nigdy nie zabrakło nam 
chleba. Jako starosta radomski życzę 
Państwu dużo zdrowia, wszelkiej po-
myślności zawsze dobrej pogody i Bo-
żego błogosławieństwa na kolejne dni 
– mówił starosta Waldemar Trelka.

- Rolnicy nie pracują od godziny 8 do 
15. Rodziny rolnicze nie mają godzin 
nadliczbowych, świąt, niedziel. Oni 
muszą realizować wszystkie obowiązki, 
które na nich spoczywają - bez wzglę-
du na pogodę, porę roku, czy dzień 
tygodnia i za to im serdecznie dzięku-
jemy – dodał burmistrz Piotr Leśno-
wolski.

List, skierowany do uczestników doży-
nek przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy odczytał poseł 
Marek Suski, a list od premiera Mate-
usza Morawieckiego – wicewojewoda 
mazowiecki Artur Standowicz. Z kolei 
burmistrz Piotr Leśnowolski przeczytał 
list od wicemarszałka mazowieckiego 
Rafała Rajkowskiego i posła Dariusza 
Bąka.

Przepiękne tradycyjne wieńce
Potem ruszył barwny korowód, pro-
wadzony przez Kapelę Zdzisława Kwa-
pińskiego i starostów dożynek Monikę 
Podsiadłą i Tomasza Styczyńskiego. 
Pani Monika jest rolnikiem od 1999 
roku, specjalizuje się w hodowli bydła 
mięsnego. Od lat pełni także funkcję 
sołtysa wsi Myśliszewice, jest też radną 
gminy Jedlnia-Letnisko. Pan Tomasz 
Styczyński prowadzi wielopokolenio-

Skład komisji wieńcowej:
regionalista Adolf Krzemiński,  
Ewa Tkaczyk, członek Zarządu 
Powiatu, Monika Pachniewska, 
kierownik KRUS, Renata Kira-
ga, dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska, Leśnictwa i Rolnic-
twa Starostwa Powiatowego 
w Radomiu, przedstawiciele 
Jedlni – Letniska: Sylwia Mo-
skwa, przewodnicząca Rady 
Miejskiej, radna Beata Bartkie-
wicz, Mariola Bocheńska, regio-
nalistka z GOK.

1. miejsce KGW Chomentów – 
Puszcz, gm. Skaryszew

2. miejsce Sołectwo Groszowice, 
gm. Jedlnia – Letnisko

3. miejsce KGW Błazinianki
z Błazin Dolnych, gm. Iłża
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scenie wystąpił zespół Wolanianki, któ-
ry zaprezentował tradycyjne piosenki 
ludowe oraz własne kompozycje. Na-
stępnie nadszedł czas rozstrzygnięcia 
konkursu na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy Święta Plonów 2022. Ko-
misja wieńcowa pod kierownictwem 
eksperta Adolfa Krzemińskiego miała 
trudne zadanie, ponieważ wszystkie 
wieńce były przepiękne i wykonane 
w sposób tradycyjny.

Ostatecznie pierwsze miejsce przy-
padło wieńcowi wykonanemu przez 
Zespół Ludowy Chomentowianki 
z gminy Skaryszew, drugie miejsce 
zajął wieniec wykonany przez Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich Groszo-

ły osoby, który działalność zawodowa, 
społeczna czy kulturalna przyczynia 
się do pomnażania wszechstronnego 
rozwoju powiatu. 

Odznakę „Zasłużony dla Samorządu 
Rolniczego” otrzymał z kolei radny 
powiatu Marian Wikło z Owadowa, 
a wręczali ją Mirosław Górka, członek 
Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, 
Agnieszka Pasek, kierownik radom-
skiego Biura Mazowieckiego Oddziału 
Regionalnego ARiMR w Radomiu, rad-
na powiatu radomskiego oraz eurode-
putowany Zbigniew Kuźmiuk. 

Najpiękniejszy z Chomentowa
Po zakończeniu części oficjalnej na 

Zasłużeni dla Powiatu Radomskiego

Ewa Tkaczyk, radna Powiatu Radomskiego II i V kadencji, obecnie czło-
nek Zarządu Powiatu. Wspiera działalność Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych, działa społecznie w parafialnym Kole Caritas, jest członkinią 
Zespołu Folklorystycznego Gozdowianki.

Zespół Wolanianki i Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego 
Wolanianki. Grupa wokalno – taneczna, przez znawców folkloru nazwa-
na „małym Mazowszem”. Opiekunami grupy są Barbara Waśkiewicz 
i Barbara Siuda. 

Ewa Markowska-Bzducha, doktor nauk ekonomicznych, wieloletni na-
uczyciel akademicki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
w Radomiu. Była radną i przewodniczącą Rady Gminy w Wolanowie, 
a w latach 2010-2014 radną Powiatu Radomskiego. Od 2018 roku jest 
wójtem gminy Wolanów. 

Marianna Mąkosa od 1990 roku pełni funkcję sołtysa wsi Antoniówka 
w gminie Jedlnia - Letnisko. Jest mężatką, matką i szczęśliwą babcią. 

Marcin Suligowski, sołtys wsi i komendant Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Strzałkowie oraz Gminny Komendant OSP w gminie Wolanów. 

Teresa Kalbarczyk, nauczycielkę z 20-letnim doświadczeniem, od 2014 
roku dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Gumisiowa Kraina” w Je-
dlińsku.

Paweł Piasek, trener, wychowawca, motywator drużyny seniorów oraz 
wieloletni działacz Klubu Sportowego Hubertus Chomentów. 

wianki z gminy Jedlnia – Letnisko, 
a trzecie wieniec przygotowany przez 
gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich 
Błazinianki z gminy Iłża. Nagrody i wy-
różnienia dla grup wieńcowych wręczali 
wicestarosta Krzysztof Kozera, przewod-
nicząca Rady Miejskiej Sylwia Moskwa 
oraz europoseł Zbigniew Kuźmiuk.

Tłumy na koncertach
Na scenie ludowej, którą opiekowała się 
Alicja Baran, dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Jedlni – Letnisku, wystąpiły 
zespoły śpiewacze i ludowe. Odbył się 
tam również konkurs ubijania masła dla 
dzieci i dorosłych, którym nagrody wrę-
czał starosta Waldemar Trelka. W tym 
czasie na dużej scenie zaprezentował 

się zespół dziecięcy Fasolki, były też wy-
stępy Zespołów Ludowych Leśne Echa 
oraz Ale Babki. Wiele osób przybyło na 
występ zespół Defis, którego wokalistą 
jest Karol Zawrotniak. Na scenie pojawił 
się również Kabaret KaŁaMaSz, czyli ak-
torzy z serialu „Ranczo”, czyli Sylwester 
Maciejewski - Solejuk i Beata Olga Ko-
walska – doktorowa Wezółowa. 

Na zakończenie zabawy wystąpił zespół 
Classic, jedna z największych gwiazd 
nurtu disco-polo. Muzycy, podczas ży-
wiołowego występu na żywo, zaśpie-
wali swoje największe hity w rockowych 
i dyskotekowych aranżacjach. Po gorąco 
oklaskiwanym występie tłumy bawiły 
się z didżejem. 

Sołectwo Parznice, gm. Kowala Sołectwo Lesiów, gm. Jastrzębia KGW Grzmucin, gm. GózdSołectwo Ludwików, gm. JedlińskSołectwo Wola Wrzeszczowska, 
gm. Przytyk

KGW Zakrzewska Wola i sołec-
two Marianowice, gm. Zakrzew

KGW Suliszka, gm. Wierzbica Zespół Śpiewaczy Bieniędzice, 
gm. Wolanów
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Dezinformacja może być groźną bronią 

Niekorzystnym zjawiskiem psycho-
społecznym, które towarzyszy nam 
od kilkunastu lat jest tzw. chaos infor-
macyjny, czyli jednoczesne kierowa-
nie do odbiorców rozmaitych przeka-
zów przez wielu nadawców. 

Wśród wielu sprawdzonych i potwier-
dzonych informacji są również i takie, 
które wcale nie są prawdziwe lub są to 

Bernadetta Nędzi
kierownik

Biura Zarządzania Kryzysowego

materiały zmanipulowane, których rolą 
jest wywołanie określonego celu (np. 
zmiany zachowania społeczeństwa, 
wzbudzenie strachu lub podsycanie 
nienawiści do jakiej grupy społecznej). 

W przestrzeni medialnej, oprócz trady-
cyjnych mediów (prasa, radio, telewizja) 
działają również internetowe portale in-
formacyjne, a dodatkowo również tzw. 
media społecznościowe (facebook, in-
stagram, tik tok, youtube itd.), gdzie każ-
dy, kto tylko chce może tworzyć i rozpo-
wszechniać różnego rodzaju informacje. 

Właśnie dlatego media społecznościo-
we mogą stać się narzędziem szerzenie 
nieprawdziwych informacji (tzw. fake 
newsów). Udostępnienie ich nie wyma-
ga wysiłku, a wiele osób bezkrytycznie 
ufa informacjom, podawanym przez 
znajomych. Jest to więc doskonała plat-
forma do dezinformacji. Warto pamię-
tać, że zmanipulowaną informację naj-

częściej charakteryzują:
- brak autora, informacji o autorze czy 
redakcji, która stworzyła przekaz
- krzykliwy tytuł i bulwersujący lead, 
obiecujący sensację, której nie ma, jego 
celem jest przyciągnięcie kliknięć, prze-
kładających się na przychody z reklam 
strony, na której są publikowane (np. 
„Tajemnicze odkrycie w starej jednostce 
wojskowej na Pomorzu. Czy armia pro-
wadziła eksperymenty z UFO?”)
- emocjonalny język i zdjęcia, obliczone 
na wzbudzenie zwykle negatywnych 
emocji czytelników („Takiego przekrętu 
jeszcze nie było! Polacy są totalnie wku-
rzeni”)
- brak źródła podawanych informacji, 
powołanie się na kompletnie nieznane 
źródło lub takie, które cieszy się ugrunto-
waną opinią („Znana osoba (tu imię i na-
zwisko) radzi jak zarobić milion złotych 
w tydzień. Sprawdź!”),
- błędy językowe, ortograficzne, liczne 
kalki językowe.

Wakacje kredytowe – jak z nich skorzystać?

Z powodu wysokiej inflacji coraz wię-
cej osób ma problem ze spłatą zacią-
gniętych kredytów hipotecznych, dla-
tego rząd postanowił opracować plan 
wsparcia dla kredytobiorców, które-
go głównym filarem będą ustawo-
we wakacje kredytowe. Będą mogły 
z nich skorzystać osoby, które spła-
cają kredyt hipoteczny zaciągnięty 
w walucie polskiej  na własne potrze-
by mieszkaniowe. Tak więc osoby, 
które zaciągnęły kredyt we frankach 
szwajcarskich nie będą mogły skorzy-
stać z tego programu. 

Wakacje kredytowe dają możliwość za-
wieszenia spłaty kredytu nawet do 8 rat. 
To kredytobiorca, indywidualnie decy-
duje o liczbie zawieszonych rat, skła-
dając do banku odpowiedni wniosek. 
Można to zrobić w formie papierowej 
lub elektronicznej, w tym za pośrednic-
twem bankowości elektronicznej. 
Z wakacji kredytowych korzystamy na 
poniższych zasadach:

- maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierp-
nia – 30 września 2022 r.;
- maksymalnie 2 raty w okresie 1 paź-
dziernika – 31 grudnia 2022 r.;
- maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po 
jednej racie w każdym z kwartałów

Wakacje kredytowe są bezpłatne to zna-
czy, że zawieszona zostaje spłata zarów-
no części kapitałowej, jak i odsetkowej. 
W okresie zawieszenia bank nie może 
też pobierać żadnych opłat z wyjątkiem 
tych za ubezpieczenie umowy. Co waż-
ne, jeśli złożyłeś wniosek o „ustawowe 
wakacje kredytowe” i spełniasz wymogi 
ich udzielenia bank nie może Ci odmó-
wić. Już w przypadku samego zawie-
szenia kredytu okres kredytowania oraz 

terminy przewidziane w umowie zostają 
przedłużone o czas zawieszenia spłaty 
kredytu.

Uwaga!  Z wakacji możesz skorzystać 
tylko dla jednego kredytu hipotecz-
nego. 

W obecnych czasach, przy tak dużej 
inflacji wsparcie kredytobiorców jest 
bardzo potrzebne. Bez odpowiednich 
rozwiązań istnieje ryzyko, że wielu z nich 
utraci płynność finansową i możliwość 
spłaty swoich zobowiązań, co może 
skutkować nawet utratą zakupionych 
nieruchomości na kredyt . Dlatego też 
warto rozważyć możliwość  skorzysta-
nia z ustawowych wakacji kredytowych. 

W Biurze Rzecznika Finansowego uru-
chomiona została specjalna infolinia, po-
przez którą każdy zainteresowany może 
zwrócić się z pytaniem do eksperta lub 
zgłosić swój problem. Infolinia czynna 
jest pod numerem telefonu: 22 333 73 35 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
9:00-12:00. Poradę eksperta można uzy-
skać również drogą mailową pisząc na 
adres: wakacjekredytowe@rf.gov.pl

Sylwia Potera
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w Radomiu
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Sukces Festiwalu Ikony Wolności
Pokazać, jak pracować dla dobra 
Polski, a w godzinie próby walczyć 
w Jej obronie -  taka idea przyświeca-
ła sierpniowemu Festiwalowi Ikony 
Wolności, przygotowanemu przez 
Powiatowy Instytut Kultury. Wyda-
rzenie spotkało się z dużym zainte-
resowaniem mieszkańców Powiatu 
Radomskiego. Na festiwalu gościli też 
parlamentarzyści i wicepremier i mini-
ster kultury prof. Piotr Gliński.

- To bardzo ważne, aby przypominać 
o tych wszystkich, którzy walczyli o wol-
ną Polskę, pracowali dla jej dobra, nie 
wahali się postawić dobra wspólnego 
nad swoje własne. Stąd tytuł festiwalu 
„Ikony Wolności” - mówi Waldemar Trel-
ka, starosta radomski. - Co ważne, pod-
czas wydarzenia mówiliśmy nie tylko 
o tych bohaterach znanych nam z ksią-
żek, z lekcji historii, ale i osobach z nasze-
go terenu, naszych lokalnych „Ikonach 
Wolności”. Cieszę się, że taki festiwal po-
wstał, bo stanowi ciekawą lekcję historii 
i patriotyzmu dla wszystkich mieszkań-
ców Powiatu Radomskiego - dodaje 
starosta.

Festiwal miał charakter interdyscypli-
narny, były koncerty, wystawy, projekcje 
filmowe, spotkania, spacery historyczne. 
Wydarzenia „Ikon Wolości” zagościły aż 
w 8 (Iłża, dwie wystawy w Pionkach, 

Krzyżanowice, Jastrzębia, Jedlnia - Let-
nisko, Zakrzew, Pelagów, Jedlińsk) z 13 
gmin Powiatu Radomskiego. Aby prze-
słanie festiwalu wybrzmiało mocniej, 
wystawy o narodowych bohaterach 
mogący stanowić dla nas i dziś wzór, eks-
ponowane były przez miesiąc, do połowy 
września. 

Prezentacje o: Wincentym Witosie, 
Ignacym Janie Paderewskim, Józefie 
Piłsudskim, Danuta Siedzikównie „Ince”, 
Stefanie Roweckim „Grocie”, kardynale 
Stefanie Wyszyńskim, św. Maksymilia-
nie Kolbe przygotował współorganizator 

wydarzenia Instytut Pamięci Narodowej. 
Podobnie jak o lokalnych, związanych 
z regionem „Ikonach Wolości”: Janie 
Piwniku „Ponurym” i ks. Romanie Ko-
tlarzu. Kolejną lokalną bohaterką, którą 
przypomniano była Teresa Grodzińska 
urodzona w 1899 roku w Jaszowicach. 
W lipcu 1920 r. wstąpiła do Wojska Pol-
skiego pełniąc służbę w kompanii sani-
tarnej. Została pojmana przez bolszewi-
ków pod Hrubieszowem, w trakcie opa-
trywania rannych. Kozacy torturowali ją 
i zamordowali. Pośmiertnie została od-
znaczona jako pierwsza kobieta Virtuti 
Militari, najwyższym polskim medalem 

nadawanym za wybitne zasługi bojowe. 
W Zakrzewie odbył się pokaz filmu „Tere-
nia” o Grodzińskiej i spotkanie z jego reży-
serem Dariuszem Walusiakiem.

Podczas Festiwalu Ikony Wolności nie 
zabrakło muzyki. Wybrzmiała muzyka 
w wykonaniu artystów operowych 
i filharmonicznych, ale i rockowe, nowo-
czesne aranżacje znanych wszystkim 
piosenek żołnierskich, partyzanckich. 
Ciekawie wypadł też spacer po Iłży „Dla 
Ciebie Polsko” śladami bohaterów walk o 
niepodległą Polskę. 
Szczególne miejsce podczas festiwalu 
odgrywał Pelagów - Trablice w gminie 
Kowala. Przez lata był tam bowiem pro-
boszczem ks. Roman Kotlarz. W PRL 
walczył on o wolność wyznania, posza-
nowanie praw człowieka. Błogosławił 
radomskich robotników w Czerwcu’76 
za co prześladowany był potem przez 
komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa; 
zmarł w do dziś nie wyjaśnionych okolicz-
nościach, pobity przez tzw. „nieznanych 
sprawców”. 

18 sierpnia, w 46. rocznica śmierci ka-
płana, w Pelagowie miał miejsce finał 
festiwalu Ikony Wolności. Zawitali na im 
ważni goście: ksiądz biskup ordynariusz 
radomski Marek Solarczyk, minister kul-
tury i dziedzictwa narodowego wicepre-
mier prof. Piotr Gliński, posłowie Marek 
Suski, Anna Kwiecień, Dariusz Bąk, wi-
ceminister obrony narodowej Wojciech 
Skurkiewicz, czy dyrektor lubelskiego 
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
Robert Derewenda. Odwiedzili oni Izbę 
Pamięci ks. Kotlarza mieszczącą się 
w domu, w którym w trakcie posługi 
w tej miejscowości, kapłan mieszkał.  
- Jesteśmy wdzięczni, że lokalne społecz-
ności, instytucje dbają o pamięć, przypo-
minają historię - stwierdził minister Gliń-
ski. - Komunizm bał się takich wspania-
łych ludzi, patriotów jak ks. Kotlarz. Dziś 
jest On dla nas symbolem, symbolem 
dobra. To nasze wspólne dziedzictwo, 
ono kształtuje nas jako naród - podkre-
ślał poseł Suski.  

Publiczność festiwalu oraz politycy 
i samorządowcy byli zgodni - pierwsza 
edycja „Ikon Wolości” wypadła ciekawie, 
festiwal powinien na stałe zaistnieć na 
mapie kulturalnej Powiatu Radomskie-
go. Powiatowy Instytut Kultury w organi-
zacji przedsięwzięcia wspomagały obok 
IPN gminne biblioteki, parafie oraz Sto-
warzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy 
Kowala.
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Festyn Rodzinny nad     zalewem Jagodno

W niedzielę, 26 czerwca nad zale-
wem Jagodno w gminie Przytyk 
zaprosiliśmy mieszkańców powiatu 
na Festyn Rodzinny pod hasłem „Po-
witanie Lata”. Odbyła się pierwsza 
edycja zawodów na pneumatycz-
nych torach przeszkód Ninja Jagod-
no Team, a także przeciąganie liny 
i wyścigi na ruroskoczkach. Pobi-
liśmy również wakacyjny rekord 
Polski w jednoczesnym jedzeniu 
jagodzianek. Na scenie wystąpiły 
m.in. formacje radomskiej szkoły 
tańca Rockstep, a także roztańczo-
ne dziewczęta z  Centrum Kultury 
i Biblioteki w Przytyku. Były biegi 
dzieci, pokazy ratownictwa wodne-

go i warsztaty pływania na deskach 
SUP. Na koniec wystąpił Zespół Ja-
goda & Brylant.

Tego dnia nad Zalewem Jagodno nie 
zabrakło atrakcji dla najmłodszych 
i tych nieco starszych. Pierwszym 
punktem programu były zawody w 
stylu Ninja Warrior na pneumatycz-
nych torach przeszkód. Brały w nich 
udział trzyosobowe drużyny.

Turniej Jagodno Ninja Team
Zmagania rozpoczęły się od pełnego 
pułapek i przeszkód Toru Challenger, 
w którym najważniejsze były szybkość 
i zwinność. Drugi tor – Sprężyste Kule – 

wymagał od zawodników zachowania 
równowagi i skoczności. W ostatniej 
z trzech konkurencji – Torze Trapez – 
zadaniem każdego zawodnika było 
pokonać 15 uchwytów, używając 
w tym celu jedynie siły własnych ra-
mion. Tor pokonali tylko najwytrwalsi 
zawodnicy. Wygrała drużyna „Siiiiii”, 
drugie miejsce zajęła ekipa BABY on 
BOARD, a trzecie panowie z TEAM KO-
WALA. 

Biegi dla dzieci, przeciąganie liny
i ruroskoczki
Wraz ze stowarzyszeniem Zabiegany 
Skaryszew przygotowaliśmy blok bie-
gowy dla dzieci na krótkich dystan-

sach. Podczas festynu nie zabrakło 
tradycyjnego już przeciągania liny, ale 
nowością były wyścigi na ruroskocz-
kach. W zawodach w przeciąganiu liny 
wystartowały cztery pięcioosobowe 
drużyny.

Zwyciężyła MARCELINKA, miejsce dru-
gie wywalczyły KOTY, trzecie LAS MA-
RYSIN, a czwarte ASY Z BRUDNOWA. 
W wyścigach na ruroskoczkach wystar-
towało osiem pięcioosobowych druży-
ny. Zwyciężyła MARCELINKA, miejsce 
drugie wywalczył MAROS TEAM, trze-

cie PIESKI FC, a czwarte MARYSIN. 

Pobiliśmy jagodziankowy rekord
Nad zalewem Jagodno nie mogło za-
braknąć przepysznych jagodzianek. 
Pobiliśmy wakacyjny rekord Polski 
w liczbie osób jedzących jednocześnie 
jagodzianki – a było ich dokładnie 100. 
Smaczne wypieki specjalnie na to wy-
darzenie przygotowała dla nas Piekar-
nia Wacyn Ewy Brzezińskiej i Andrzeja 
Karczewskiego. 
Na wodzie można było wziąć udział 
w warsztatach nauki pływania na 

deskach SUP. W arkana tego sportu 
wprowadzała wszystkich chętnych in-
struktorka pływania na deskach SUP 
Justyna Prygiel z Klubu SUP Jedlnia-
-Letnisko. 

Z kolei ratownicy ze Środowiskowo 
– Lekarskiego WOPR w Radomiu Po-
kazy zaprezentowali pokaz ratownic-
twa wodnego i udzielania pierwszej 
pomocy. Na zakończenie muzycznym 
gościem imprezy był Zespół Jagoda & 
Brylant, rodzinny duet, specjalizujący 
się w gatunku disco-dance. 
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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 28 października 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 nr (21) 2/2022
Naszego Powiatu Radomskiego
Rozwiązanie quizu z kwartalnika Nasz Powiat Radomski nr  (21) 2/2022. 
Spośród 10 nadesłanych odpowiedzi, 5 okazało się prawidłowych.
Nagrody wysłano do: Barbara Budzik, Bogumiła Zwolska,
Sławomir Chudziński, Jacek Piasecki, Ida Ursula

Prezentujemy prawidłowe rozwiązanie:

Życzymy powodzenia w kolejnym Quizie!
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Podczas dożynek w Modrzejowicach koło Skaryszewa radni Zdzisław 
Mroczkowski, Jan Kowalczyk i starosta Waldemar Trelka wręczyli Me-
dal „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” Mariuszowi Wójcickiemu, 
założycielowi skaryszewskiej stadniny Hubertus.

W Iłży odbył się  XXVII Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej, który na stałe 
wpisał się w naszą tradycję, stając się niezwykłym punktem na ma-
pie letnich wydarzeń plenerowych regionu. Wydarzenie dofinanso-
wał Powiat Radomski.

Wicestarosta radomski Krzysztof Kozera (pierwszy z lewej) wraz z 
innymi gośćmi wziął udział w oficjalnym otwarciu Zamku w Iłży 
po przebudowie i kompleksowej modernizacji.

Podczas dożynek gminnych w Zakrzewie nie zabrakło okazałych 
wieńców i atrakcji. Na zaproszenie wójta Leszka Margasa wzięli w 
nich udział m.in. członek Zarządu Powiatu Roman Frąk i starosta 
Waldemar Trelka.

Kolejna wyprawa rowerowa z cyklu CoZaJazda pod patronatem sta-
rosty radomskiego zawitała do Wierzbicy. Ponad 350 rowerzystów 
zakończyło tam 41-kilometrową trasę.

Radni powiatu z Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska odbyli posiedzenie wyjazdowe na terenie powstającego lot-
niska. Towarzyszył im starosta Waldemar Trelka, a przewodnikiem był 
Grzegorz Tuszyński, dyrektor Portu Lotniczego Warszawa – Radom.

W Nadleśnictwie Marcule koło Iłży odbyło się V Spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Radomskiego. Brały w nim udział 
druhowie z OSP Grzmucin, Kiedrzyn, Strzałków, Makowiec, Wielogóra, Skaryszew, Wierzbica-Kolonia, Rzeczków, Cerekiew, Jastrzębia, Kłonó-
wek i Wierzbica. 




