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Łatwe – trudne 
czasy dla Powiatu
Dwa lata pandemii, krwawa wojna na 
Ukrainie, globalne zjawiska gospodar-
cze na czele z inflacją mocno dotykają 
nie tylko Polskę, ale również o wiele bar-
dziej rozwinięte państwa, jak USA czy 
Niemcy. W tle są kolejne wyzwania, jak 
widmo głodu w wielu regionach świata 
z uwagi na rosyjską blokadę eksportu 
ukraińskiego zboża. Wszystko to po-

woduje, że przyszłość przestaje być ła-
two przewidywalna, a czasy stabilizacji, 
do których przyzwyczailiśmy się przez 
ostatnie 30 lat mogą wręcz przejść do 
historii. Można zatem powiedzieć, że 
mamy „trudne czasy”, bo przecież pali-
wo nie jest już po 5 czy 6 złotych, opro-
centowanie kredytów długotermino-
wych staje się coraz wyższe, rosną też 
ceny w sklepach i na targowiskach. 
Z drugiej strony można też powiedzieć, 
że mamy „łatwe czasy”, ponieważ pol-
ska gospodarka po trudnościach zwią-
zanych z pandemią i przy praktycznie 
zerowym wsparciu Unii Europejskiej 
radzi sobie bardzo dobrze i notuje duże 
wzrosty. W samorządy bardzo mocno 
inwestuje polski rząd, który ostatnio 
przekazał wszystkim gminom, mia-
stom, powiatom i województwom ko-
lejne miliardy złotych na inwestycje. 
Powiat Radomski otrzymał na przykład 
15,2 miliona złotych na dwa zadania 

w Pionkach: dokończenie rozbudowy 
szpitala powiatowego oraz przebudowę 
powiatowej szkoły średniej i dostosowa-
nie jej dla uczniów niepełnosprawnych. 
To wielka sprawa dla mieszkańców 
tego miasta i okolic. Proszę pokazać ja-
kiś inny rząd w 30-letniej historii samo-
rządu, który udzielałby tak wysokiego, 
a w dodatku bezzwrotnego wsparcia 
na lokalne inwestycje. Dzięki temu mo-
żemy zaoszczędzić wiele milionów zło-
tych i przeznaczyć je na inne zadania, 
jak chociażby budowa dróg. 
W perspektywie są jeszcze gigantyczne 
pieniądze z należnego nam Krajowego 
Planu Odbudowy, zaakceptowanego 
przez Komisję Europejską i miejmy na-
dzieję wkrótce wypłaconego. Wówczas 
będziemy chcieli sięgnąć po jeszcze je-
den znak naszych czasów, czyli trans-
formację energetyczną i instalację Od-
nawialnych Źródeł Energii we wszyst-
kich budynkach powiatu.

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

Maksymilian Paczyński, uczeń Liceum Ogólnokształcącego imienia 
Mikołaja Kopernika, zwycięzca światowego konkursu AI Creators 
został zaproszony na konferencję Intel Vission w Dallas w USA, gdzie 
słuchało go kilkaset osób na sali oraz kilkadziesiąt tysięcy online. 
Pod wielkim wrażeniem jego wizji przyszłości był sam Pat Gelsinger, 
prezes zarządu globalnego koncernu technologicznego Intel.

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

72,8 miliona
złotych

bezzwrotnych dotacji otrzymał jak 
dotąd samorząd Powiatu Radomskiego 

ze środków rządowych, czyli dwóch 
edycji Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych (42,1 i 16,5 mln zł), a także 
dwóch naborach Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji 
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Ponad 15 milionów od rządu
na dwie inwestycje powiatowe

W drugiej edycji Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, samorząd Powiatu 
Radomskiego otrzymał łącznie 15,2 
miliona złotych na dwa zadania bar-
dzo ważne dla mieszkańców Pionek 
i okolic.

– Podziękowania należą się przede
wszystkim rządowi Prawa i Sprawie-
dliwości wraz z panem premierem
Mateuszem Morawieckim oraz parla-
mentarzystom PiS z naszego regionu
na czele z panem senatorem Stanisła-
wem Karczewskim i posłem Markiem
Suskim, którzy bardzo mocno zabie-
gali o inwestycje dla ziemi radomskiej.
Jest konkretny efekt w postaci ponad
675 milionów złotych w postaci dotacji

dla miast, gmin i powiatów byłego wo-
jewództwa radomskiego – powiedział 
Waldemar Trelka, starosta radomski.
Wnioski powiatu, złożone kilka mie-
sięcy temu, zostały bardzo wysoko 
ocenione przez komisję, dzięki czemu 
bezzwrotna rządowa dotacja zostanie 
przekazana na dwa zadania.
Pierwsze z nich to modernizacja (re-
witalizacja) najstarszych budynków 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pion-
kach im. Lecha i Marii Kaczyńskich 
– Pary Prezydenckiej w Pionkach. Na
ten cel rząd przekazał 10,2 miliona zło-
tych. -  Tylko w tej kadencji na ten szpi-
tal powiatowy przeznaczamy około 90
milionów złotych. Myślę, że jest to wiel-
ka sprawa dla mieszkańców Pionek

Dzieki funduszom z programu Polski Ład będzie możliwa rewitalizacja najstarszych budynków szpitala powiatowego (z lewej) oraz do-
stosowanie dla potrzeb niepełnospranych uczniów siedziby Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach.

Krzysztof Murawski
Przewodniczący Rady Powiatu

i okolicznych gmin – dodaje Waldemar 
Trelka.
Drugie zadanie to kompleksowa mo-
dernizacja głównego budynku Zespo-
łu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w 
Pionkach z dostosowaniem do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Na ten cel 
powiat otrzymał 5 milionów złotych.
- Dzięki temu będziemy mogli zapro-
ponować rodzicom dzieci niepełno-
sprawnych z tych terenów bardzo
dobre warunki pobytu. Jednocześnie
przy budynku liceum powstaje sala
gimnastyczna, jest tam również wirtu-
alna strzelnica, co pozwoli na konsoli-
dację oferty edukacyjnej, zarówno dla
klas licealnych, jak również technicz-
nych – wyjaśnia starosta.

W dniu 27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego, a więc dzień pracownika 
samorządowego, dlatego z tej okazji chciałbym wszystkim radnym i pracownikom złożyć 
najlepsze życzenia. Jesteście osobami, reprezentującymi mieszkańców Powiatu Radomskie-
go i myślę, że przez okres trzech lat udało nam się wspólnie wiele zrobić. Jesteśmy tu po to, 
by służyć mieszkańcom powiatu, przypomnę, że jest to 13 gmin, 150 tysięcy mieszkańców, 
a więc czwarty co do wielkości powiat w województwie mazowieckim. Dziękuję za naszą 
wspólną pracę na rzecz mieszkańców, za to, że każdego roku udaje nam się dojść do po-
rozumienia, a mimo różnych poglądów politycznych  wspólnie troszczymy się o to, by nasz 
powiat się rozwijał, a jego mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Na ręce pana starosty składam 
podziękowania za pracę zarządu, dziękuję również wszystkim pracownikiem Starostwa Po-
wiatowego i jednostek podległych. Życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, Bożych łask, 
wszystkiego co najlepsze, i żeby ta praca, którą wykonujemy na rzecz mieszkańców dawała 
nam dużo satysfakcji, Służenie drugiemu człowiekowi jest dla mnie zaszczytem. Jednocze-
śnie pamiętamy również o wszystkich zmarłych radnych i pracowników samorządowych 
i obejmujemy ich modlitwą oraz wspominamy ich życie i działalność.

Misją samorządowca jest służba na rzecz drugiego człowieka
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W Szpitalu Powiatowym w Iłży odda-
no do użytku nowoczesny Blok Opera-
cyjny i Dział Chirurgiczny Ogólny wraz 
z najnowocześniejszym wyposaże-
niem medycznym, a także Pracownie 
Tomografii Komputerowej i Endosko-
pii. Łącznie w latach 2019-2022 nowe 
władze powiatu przeznaczyły ponad 
19,3 miliona złotych na modernizację 
tej ważnej placówki ochrony zdrowia. 
Wcześniej wydano na ten cel łącznie 
12,2 miliona złotych, ale przez 11 lat 
(2007-2018).

Wielkie inwestycje w szpitalu w Iłży. 
Jest nowy blok operacyjny i sprzęt

Zaplanowana na trzy lata przebudowa 
i modernizacja Bloku Operacyjnego i 
Działu Chirurgicznego Ogólnego była 
jedną z najważniejszych inwestycji w 
iłżeckim szpitalu, jednej z dwóch placó-
wek ochrony zdrowia, prowadzonych 
przez Powiat Radomski. W ramach prac 
całkowicie przebudowano pomieszcze-
nia szpitalne, zwiększając komfort po-
bytu dla pacjentów  oraz standard pracy 
personelu medycznego. Blok Operacyj-
ny zyskał na przykład całkowicie nowy 
system wentylacji, nowoczesną instalację 
tlenową, przebudowano sale operacyjne 

W uroczystości brał udział personel lekarski i pielęgniarski, w tym ordynatorzy Bogusław 
Drotlef i Wojciech Maroszyński oraz m.in. pielęgniarki koordynujące Bożena Tusińska i Da-
nuta Sar oraz Agnieszka Pawłowska-Muc.

Symbolicznego poświęcenia nowego 
obiektu dokonał ksiądz kanonik Stanisław 
Styś, proboszcz iłżeckiej parafii.

i pooperacyjne, czy w przypadku chirur-
gii pokoje pacjentów, gabinety lekarskie 
i zabiegowe oraz inne pomieszczenia 
medyczne i techniczne.

„Walczymy o przyszłość”

– Szpital w Iłży jest bardzo ważnym i po-
trzebnym miejscem dla mieszkańców
powiatu. Warto podkreślić, że przez trzy
ostatnie lata przeznaczyliśmy na inwesty-
cje w szpitalu w Iłży ponad 19 milionów
złotych, czyli ponad 6,3 miliona rocznie.
Wcześniej na inwestycje w szpitalu było

Gośćmi honorowymi otwarcia byli parlamentarzyści Ziemi Radomskiej (od lewej): posłowie Marek Suski i senator Stanisław Karczewski, 
a także posłowie Anna Kwiecień i Andrzej Kosztowniak, a także wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz. Obok wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Zdzisław Mroczkowski i starosta radomski Waldemar Trelka.
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Senator Stanisław Karczewski:
– Wielu moich kolegów lekarzy jest krytycznie nastawionych 
do Prawa i Sprawiedliwości, ale fakty są takie, że największe 
inwestycje i największy wzrost wynagrodzeń przypadły wła-
śnie na lata rządów naszej formacji. Tego szpitala by nie było,
gdyby nastała Platforma Obywatelska i rządziła, bo przecież 
pan marszałek Grodzki powiedział, że zostanie tylko 150 szpi-
tali w Polsce. Zapewniam, że Prawo i Sprawiedliwości i pan
starosta osobiście będą dbali o to, aby ten szpital dalej pra-
cował na wysokim poziomie.

Poseł Marek Suski:
– Przez wiele lat szpital w Iłży był zaniedbany i mówiło się
o jego likwidacji. Dziś widzimy jak wielka jest skala inwesty-
cji i jest to realizacja programu PIS równomiernego rozwoju
i dbałości również o mieszkańców takich miast jak Iłża. Reali-
zujemy politykę, którą zapowiadaliśmy w przeciwieństwie do 
innych, którzy obiecywali złote góry, a potem zostało z tego 
tylko „pieniędzy nie ma i nie będzie”.

Poseł Anna Kwiecień: 
– Chciałabym podziękować jednej osobie, czyli panu premie-
rowi Mateuszowi Morawieckiemu za decyzję o przekazaniu
dla tego szpitala 3 milionów złotych z rezerwy ogólnej budże-
tu państwa. To naprawdę ogromna kwota i nie pamiętam,
aby takie pieniądze trafiły do Iłży za czasów poprzednich
premierów.

Powiedzieli namWielkie inwestycje w szpitalu w Iłży. 
Jest nowy blok operacyjny i sprzęt

Poseł Andrzej Kosztowniak:
– Przed laty wydawano na polską służbę zdrowia ponad 73
miliardy, a w budżecie na 2022 roku są to już ponad 133 mi-
liardy złotych, a zatem jest to wzrost o 100 procent na prze-
strzeni kilku lat. Nie ma drugiego takiego obszaru życia pań-
stwa, gdzie jest tak duża dynamika wzrostu nakładów. 

Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki:
- Cieszę się, że również wojewoda mazowiecki dołożył swo-
ją cegiełkę do budowy nowoczesnego iłżeckiego szpitala
i mam nadzieję, że nie będzie to koniec inwestycji i uda się
jeszcze pozyskać kolejne środki na jego rozwój.

wprawdzie 12 milionów złotych, ale przez 
11 lat – mówił m.in. Waldemar Trelka, sta-
rosta radomski, dziękując wszystkim 
„prawdziwym przyjaciołom” iłżeckiego 
szpitala. – Od ponad trzech lat walczymy 
o lepszą przyszłość szpitala w Iłży i mam
nadzieję, że wkrótce będziemy mogli
jeszcze bardziej przyspieszyć z inwesty-
cjami.
Podczas otwarcia o dużych i mniejszych
inwestycjach opowiadała dyrektor szpi-
tala Joanna Pionka.
– Wsparcie nowych władz powiatu spo-
wodowało, że szpital w Iłży zrealizował
też wiele mniejszych, ale bardzo potrzeb-
nych i poprawiających komfort pacjen-
tów i personelu projektów. Wśród nich
był chociażby zakup i montaż dwóch
wind (osobowej i towarowej) wraz z infra-
strukturą, czy zakup, wymiana i montaż
nowego zbiornika na ciekły tlen. W tym
roku będzie z kolei zmodernizowany ma-
gazyn butli tlenowych. Na oba te zadania 
Wojewoda Mazowiecki przekazał w su-
mie 600 tysięcy złotych bezzwrotnej do-
tacji – wyliczała dyrektor Joanna Pionka.

Podziękowania od białego personelu

– Jestem wdzięczny wszystkim pań-
stwu, którzy przyczynili się do rozwoju
tego miejsca. Jako pracownicy szpitala
jesteśmy głęboko wdzięczni, ponieważ
to ogromna korzyść dla całej społeczno-
ści iłżeckiej. Warunki na oddziale są bez
porównania lepsze od tych, które były
dotychczas, za co bardzo dziękujemy
również w imieniu pacjentów. Będzie-
my starać się wykorzystać jak najlepiej
cały ten nowoczesny sprzęt i stworzone
nam warunki. Chciałbym tylko zwrócić
uwagę na jedną rzecz: coraz więcej per-
sonelu przenosi się na drugą stronę życia, 
a obecnie bardzo trudno jest o znalezie-
nie ich następców, dlatego liczę na to, że
będzie można rozwiązać również ten pro-
blem – mówił doktor Bogusław Drotlef,
ordynator Działu Chirurrgii Ogólnej.
Wyrazy uznania i gratulacje dla władz
powiatu oraz dyrekcji i personelu szpitala 
składała również Małgorzata Sokulska,
przewodnicząca Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Radomiu. 
– Trzeba obiektywnie przyznać, że powia-
towe szpitale bardzo się rozwijają, co ma
przełożenie na bezpieczeństwo pacjenta, 
poziom świadczeń medycznych oraz za-
trudnienie białego personelu. Zabiegamy 
o to, aby coraz więcej osób wchodziło do 
zawodu, zachęcamy studentów kierun-
ków medycznych, aby podejmowali
pracę w szpitalach w Iłży oraz Pionkach,

Przemysław Burek, burmistrz Iłży: 
- Na przestrzeni lat jest po raz pierwszy jest tyle środków na 
inwestycje centralne, powiatowe i gminne. Dziękuję panu
staroście i Zarządowi Powiatu za dotychczasowe inwestycje 
na tym terenie. Dodam, że samorząd Iłży przekaże w tym
roku 500 tysięcy złotych na wsparcie inwestycji szpitalnych.
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Powiat wspiera szpital w Iłży

Od ponad trzech lat w iłżeckim szpitalu są prowadzone zakupy nowoczesnego sprzę-
tu. Szpital otrzymał na przykład ponad 3 miliony złotych na zakup sprzętu i aparatury 
medycznej dla Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii z rezerwy ogólnej budżetu 
państwa. Dzięki temu szpital zakupił 49 sztuk sprzętu i aparatury medycznej, w tym lapa-
roskop z wyposażeniem za 400 tysięcy złotych, sterylizator niskotemperaturowy za 300 
tysięcy złotych czy wideoendoskop z torem wizyjnym do Pracowni Endoskopii za 130 ty-
sięcy złotych. Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii otrzymał nowy aparatu do terapii 
nerkozastępczej (dofinansowanie na ten cel w wysokości 50 tysięcy złotych przekazała 
gmina Skaryszew), a do Poradni Ginekologiczno – Położniczej trafił nowoczesny aparat 
do badań USG. Powiat przekazał też szpitalowi fundusze na badania profilaktyczne dla 
mieszkańców w wysokości 101 tysięcy złotych oraz przekazał nieoprocentowaną pożycz-
kę na spłatę zobowiązań wymagalnych w wysokości 1 miliona złotych. Dodatkowo szpital 
otrzymał dotację z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 400 tysięcy na zakup nowego spe-
cjalistycznego ambulansu medycznego. Obecnie ma ruszyć przebudowa pomieszczeń 
istniejącego Działu Pediatrii, znajdującego się na pierwszym piętro budynku B. Oprócz 
kompleksowej przebudowy oddziału ma zostać dobudowany tam szyb windowy wraz z 
windą, ułatwiającą transport małych pacjentów. Wsparcie prac kwotą 500 tysięcy złotych 
zadeklarował samorząd Miasta i Gminy Iłża.

ponieważ warunki pracy i płacy są coraz 
lepsze, więc mogą być zachętą do podej-
mowania tam pracy – powiedziała Mał-
gorzata Sokulska.

Otwarcie i zwiedzanie

Zwieńczeniem części oficjalnej było 
wspólne przecięcie wstęgi przed do-
budowanym szybem windowym, pro-
wadzącym na Blok Operacyjny szpitala. 
Wraz z parlamentarzystami i wicewoje-
wodą mazowieckim dokonali tego sta-
rosta Waldemar Trelka oraz wicestarosta 
Krzysztof Kozera, a także ordynatorzy 
Bogusław Drotlef i Wojciech Maroszyń-
ski. Wstęgę trzymały zaś pielęgniarki ko-
ordynujące z przebudowanych oddzia-
łów: Bożena Tusińska i Danuta Sar, zaś 
tacę z nożycami medycznymi podawała 
Agnieszka Pawłowska-Muc, pełniąca 
obowiązki Naczelnej Pielęgniarki. 
Następnie wszyscy goście, zgodnie 
z przepisami zaopatrzeni w maseczki 
medyczne, weszli do wnętrza szpitala, 
aby zobaczyć zmodernizowane oddzia-
ły szpitalne oraz pracownie tomografii 
komputerowej i endoskopii.

Wielu zacnych gości

W uroczystości brali udział: senator Stani-
sław Karczewski, posłowie: Marek Suski, 
Anna Kwiecień i Andrzej Kosztowniak 
oraz wicewojewoda Artur Standowicz. 
Władze powiatu reprezentowali: starosta 
Waldemar Trelka i wicestarosta Krzysztof 
Kozera oraz członkowie Zarządu Powiatu: 
Roman Frąk i Ewa Tkaczyk, a także radni 
powiatu: Zdzisław Mroczkowski, wice-
przewodniczący Rady Powiatu, Marek 
Jarosz i Małgorzata Klocek. Lokalny sa-
morząd reprezentowali burmistrz Prze-
mysław Burek i przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Iłży Agnieszka Okruta.

Wśród gości był również: Zbigniew Terek, 
dyrektor oddziału mazowieckiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, Andrzej 
Cieślik, kierownik radomskiej delegatury 
NFZ, Lucyna Wiśniewska, dyrektor Po-
wiatowej Stacji Sanitarno – Epidemio-
logicznej w Radomiu, Bernarda Dudek, 
dyrektor szpitala w Pionkach i Tadeusz 
Michałek, kierownik gminnej przychodni 
zdrowia w Iłży.

Nie zabrakło też członków Rady Społecz-
nej szpitala w Iłży, którą tworzą: przewod-
nicząca dr Jolanta Borek,  poseł Anna 
Kwiecień, zastępca przewodniczącej bur-
mistrz Przemysław Burek, Jan Mucha, 
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Wśród zaproszonych gości był m.in. Zbi-
gniew Terek, dyrektor oddziału mazowiec-
kiego Narodowego Funduszu Zdrowia i Ber-
narda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.

Tradycyjnego przecięcia wstęgi wraz z parlamentarzystami i wicewojewodą dokonał sta-
rosta Waldemar Trelka oraz wicestarosta Krzysztof Kozera, a także ordynatorzy Bogusław 
Drotlef i Wojciech Maroszyński. Szarfę trzymały pielęgniarki koordynujące Bożena Tusińska 
i Danuta Sar, a tacę z nożycami medycznymi Agnieszka Pawłowska-Muc.

- Przez trzy ostatnie lata przeznaczyliśmy 
na inwestycje w szpitalu w Iłży ponad 19 
milionów złotych – mówił Waldemar Trel-
ka, starosta radomski.

W wydarzeniu brali udział m.in. Karol Burek, wójt gminy Rzeczniów (z lewej), oraz radni Po-
wiatu Radomskiego: wicestarosta Krzysztof Kozera, członkowie Zarządu Roman Frąk i Ewa 
Tkaczyk oraz radna Małgorzata Klocek, a także przewodnicząca Rady Społecznej szpitala 
dr Jolanta Borek i skarbnik powiatu Joanna Wontorska.

- Zrealizowaliśmy szereg mniejszych, ale
bardzo potrzebnych zadań - opowiadała
dyrektor szpitala Joanna Pionka.

Wszyscy goście, zgodnie z przepisami zaopatrzeni w maseczki medyczne, weszli do wnę-
trza szpitala, aby zobaczyć zmodernizowane oddziały szpitalne oraz pracownie tomografii 
komputerowej i endoskopii.

przedstawiciel Wojewody Mazowiec-
kiego oraz członkowie: Karol Burek, wójt 
gminy Rzeczniów, Zdzisław Dulias, wójt 
gminy Wierzbica, Teresa Pancerz – Pyr-
ka, wójt gminy Kazanów radni powiatu 
Krzysztof Kozera, Zdzisław Mroczkowski 
i Marek Jarosz oraz Tadeusz Misiak, nad-
leśniczy Nadleśnictwa Marcule.

Byli obecni również ordynatorzy / kie-
rownicy Działów szpitala: Wojciech Ma-
roszyński, Bogusław Drotlef, Marek Wę-

glicki, Alina Bednarska, Mirosław Woj-
ciechowski, Paweł Radwański zastępca 
dyrektora ds. lecznictwa oraz pielęgniarki 
koordynujące: Bożena Tusińska, Danuta 
Sar, Urszula Niewczas, Teodora Bąk, Do-
rota Bernaciak, Teresa Głowacka, Zofia 
Pisarek, Beata Sitarska oraz Agnieszka 
Pawłowska-Muc. Nie zabrakło również 
personelu, który tworzą; Ewa Doma-
gała, Główny Księgowy, Hubert Wasila, 
kierownik Działu Technicznego, Michał 
Szyposzyński, kierownik Działu Rozliczeń 

Medycznych, Bogusław Kaczmarzyk, kie-
rownik Pogotowia Ratunkowego, Ewa 
Saracen, kierownik Kadr, Milena Kłos, kie-
rownik Rehabilitacji, Beata Lubieniecka 
– Mazur, kierownik POZ, Bożena Nicpoń,
pielęgniarka Koordynująca POZ i ASO,
Mirosława Ołowiak, kierownik RTG, Beata 
Deja – Makara, pielęgniarka epidemiolo-
giczna, Michał Kucharczyk, radca prawny, 
Ilona Domagała, koordynator Sekcji Hi-
gieny, Ireneusz Lipiński, inspektor PPOŻ,
Mateusz Szczypior, inspektor RODO.
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Powiatowy Piknik   Rodzinny w Kowali

Starosta Radomski Waldemar 
Trelka i Wójt Gminy Kowala Dariusz 
Bulski wystrzałowo, bo za pomocą 
tub ze złotym konfetti, otworzyli 
w sobotę, 28 maja Piknik Rodzinny 
w Kowali – Stępocinie. Wydarzenie 
odbywało się pod hasłem „Powia-
towo – Gminny Dzień Dziecka 2022” 
na terenie amf iteatru w Kowali, 
a wszystkie dostępne atrakcje były 
bezpłatne.

- Ostatnia niedziela maja to Dzień Ro-
dziny Powiatu Radomskiego, dlatego
w przeddzień tego święta zorganizo-
waliśmy po raz pierwszy, po dwulet-
niej przerwie spowodowanej pande-
mią, piknik rodzinny, podczas którego
nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin.
Chcemy przez to podkreślić wiodą-
cą rolę rodziny w kształtowaniu życia
społecznego. Dziękujemy wszystkim
podmiotom i osobom zaangażowa-
nym w organizację Pikniku Rodzin-
nego – mówi starosta radomski Wal-
demar Trelka.

Wielu wystawców i atrakcji

Wokół amfiteatru nie zabrakło stoisk 
i wystawców. Były darmowe dmu-
chańce, eurobungee, basen z łódkami, 
kolejka dla najmłodszych oraz wata 
cukrowa i popcorn. Wśród wystawców 
nie zabrakło Urzędu Gminy i Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kowali – Stępocinie, Aresztu Śledczego 
w Radomiu, Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu, czy Oddziału Terenowego 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w Radomiu. Z kolei Radio Ra-
dom 87,7 FM rozstawiło mobilne studio 
radiowe, z którego redaktorzy Joanna 
Stachurska-Ruszkowska oraz Paweł 
Wolski nadawali program na żywo oraz 
rozmawiali z gośćmi.

Zwycięska drużyna KSM z Kowali

Na scenie amfiteatru odbyła się rów-
nież dekoracja zwycięzców Turnieju 
Piłki Siatkowej Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży Diecezji Radom-
skiej. Był on rozgrywany tego dnia 

w sali sportowej PSP w Kowali, a wzięły 
w nim udział drużyny młodzieży z pa-
rafii w Opocznie, Radomiu, Odrzywo-
le, Kowali i Solcu nad Wisłą. Pierwsze 
miejsce zdobyli KSM-owicze z Kowa-
li, drugie z Solca nad Wisłą, a trzecie 
z Odrzywołu. Najlepszym zawodnikiem 
został z kolei Mikołaj Prokop ze zwycię-
skiej drużyny z Kowali. Puchary, meda-
le i dyplomy dla uczestników wręczali 
starosta Waldemar Trelka wraz z wój-
tem Dariuszem Bulskim oraz ks. Adrian 
Jakubiak, asystent diecezjalny KSM, 
a towarzyszyli im ks. Dominik Idziak, wi-
kariusz parafii św. Wojciecha w Kowali 
oraz ks. Krystian Korba, wikariusz parafii 
Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą. 
Warto dodać, że turniej odbywał się pod 
patronatem starosty radomskiego ze 
wsparciem gminy Kowala.

Uczniowie z gminy Kowala na scenie

Na scenie zaprezentowali się najmłod-
si, czyli przedszkolaki oraz uczniowie 
wszystkich placówek z gminy Kowala. 
Powiatowym akcentem podczas pikni-
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Powiatowy Piknik   Rodzinny w Kowali
ku był występ Pauliny Marchewki, absol-
wentki Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych im. Stanisława Staszica w Iłży. 

Widowiskowe pokazy na placu 

Na placu przed sceną wystąpili zawod-
nicy Uczniowskiego Ludowego Klubu 
Sportowego Judo Kowala, działające-
go od 2012 roku. Jego założycielem, 
prezesem i trenerem jest Małgorzata 
Okólska, a wychowankami – setki dzieci 
i młodzieży z gmin Kowala, Wierzbica, 
Skaryszew, Orońsko oraz miasta Ra-
dom. Warto dodać, że klub rokrocznie 
uzyskuje dofinansowanie z Powiatu 
Radomskiego na organizację turniejów 
judo oraz występy reprezentacji powia-
tu na różnego rodzaju zawodach. Goście 
Pikniku Rodzinnego zobaczyli najprost-
sze ćwiczenia w wykonaniu kilkulatków, 
czyli pady i rzuty, a następnie bardziej 
zaawansowani zawodnicy zademonstro-
wali chwyty i zwarcia judo.
Kolejny widowiskowy pokaz dał Gimna-
styczny Klub Sportowy Quick Flik, który 
trenuje w szkole podstawowej w Parzni-
cach pod okiem trenerki Anny Stawczyk. 
Klub zrzesza dzieci od 6 roku życia oraz 
młodzież. Dziewczęta zaprezentowały 
układy gimnastyczne solo, w duecie oraz 
w formacji – a wszystko to do znakomi-
cie dobranej muzyki.
Dynamiczny pokaz z elementami sa-
moobrony i kick boxingu wykonali rów-
nież uczniowie Szkół ZDZ im. 72 Pułku 
Piechoty w Radomiu pod kierunkiem 
Wojciecha Peryta, wieloletniego członka 
i reprezentanta Kadry Narodowej Polski 
Seniorów w Kick-boxingu, dziewięcio-
krotnego Mistrza Polski Seniorów.
Z kolei Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
III Okręgu Policji Państwowej – Komisa-
riat w Radomiu, odtwarzająca Policję 
Państwową z czasów II Rzeczypospoli-
tej, zaprezentowała bardzo popularny 
w ówczesnych służbach mundurowych 
sport jakim była szermierka. Opowiadał 
o tym aspirant Paweł Łuk – Murawski,
komendant grupy, a goście mogli zoba-
czyć szermierkę na floret klasyczny oraz
klasyczną szpadę sportową, jak również
pokaz szermierki karabinem szermier-
czym oraz zwarcie na bagnety. 
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Moc atrakcji Teatru Katarynka

Przez cały czas trwania pikniku w dużym 
kolorowym namiocie Teatru Katarynka 
z Gdańska odbywały się zabawy i anima-
cje dla dzieci, a finałem wspólnie spę-
dzonego czasu był kolorowy spektakl dla 
dzieci „Frania Recykling, Cztery Żywioły 
i Ekodancing”. Autorski spektakl zaprezen-
towali zawodowi aktorzy, a mali widzowie 
śpiewali, tańczyli, śmiali się i przeżywali 
opowiadaną historię. W tym czasie na 
scenie wystąpiły z tańcami panie z Klu-
bu Seniora w Kowali, a autorskie piosenki 
zaśpiewały panie (i dwóch panów) z Koła 
Gospodyń Wiejskich Maliszewianki w Ma-
liszewie. Na zakończenie z rockowym pa-
zurem wystąpiła Edyta Popławska.

Pokazy strażackie

Na placu przed sceną nie zabrakło rów-
nież prewencji. Swoje stoiska miała tam 
radomska policja, która zaprezentowała 
motocykle policyjne, oblegane zwłaszcza 
przez najmłodszych oraz funkcjonariusze 

Aresztu Śledczego w Radomiu, którzy 
przyjechali do Kowali autobusem wię-
ziennym, a zaprezentowali również psa 
służbowego oraz elementy wyposażenia 
strażników. Pokazy dynamiczne zapre-
zentowali druhowie z OSP Kowala, Ruda 
Mała, Bardzice i Kosów. Najpierw strażacy 
z OSP Kowala zademonstrowali pokaz 
udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej wraz z fachowym opisem, prze-
prowadzili również konkursy z nagroda-
mi dla najmłodszych. Później druhowie z 
OSP Kosów pokazali zebranym jak należy 
ugasić płonący olej na kuchence gazowej. 
Widowiskowy i płomienny pokaz nauczył 
zasad postępowania z wrzącym i niebez-
piecznym płynem. O tym, że nie wolno 
gasić oleju wodą przekonał wszystkich 
wielki płomień, który buchnął z garnka po 
wlaniu do niego wody.
Druhowie z OSP Bardzice i OSP Ruda 
Mała wraz z Zespołem Ratownictwa Me-
dycznego zaprezentowali dynamiczny 
pokaz ratownictwa drogowego. Najpierw 
wyciągnęli z wraka kierującą, którą zajęli 
się medycy, a później ugasili pożar komo-

ry silnika auta. Na zakończenie sprawili 
nie lada niespodziankę najmłodszym: ze 
specjalnego agregatu wyleciały potoki 
białej puszystej piany, z której ucieszyli 
się nie tylko najmłodsi. Piana Party była 
ostatnim akcentem pokazów.

Zespół Spike i dyskoteka z DJ Anką

Zanim na scenie pojawiła się gwiazda 
wieczoru, w muzyczno – dyskotekową 
podróż zabrała zebranych DJ Anka. Póź-
niej w Kowali pojawił się zespół disco – 
dance SPIKE z miejscowości… Kowale 
koło Białegostoku, którego lider Robert 
Klim nawiązał świetny kontakt z publicz-
nością i rozdawał też płyty swojej formacji.
Piknik Rodzinny był jedną z form wspar-
cia i promocji rodziny jako podstawowej 
formy życia społecznego, realizowanej 
w ramach Karty Praw Rodziny Powiatu 
Radomskiego. Wydarzenie zorganizo-
wało Starostwo Powiatowe w Radomiu, 
Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Kowali – Stępocinie.
ło miejsce pod koniec 2021 roku.
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Szkoły średnie w Iłży
i Pionkach zapraszają 
Blisko 400 miejsc w 14 oddziałach cze-
ka na tegorocznych absolwentów szkół 
podstawowych, głównie z Pionek oraz 
Iłży, ale również innych miejscowo-
ści w Powiecie Radomskim. Pierwszy 
etap rekrutacji potrwa potrwa do koń-
ca czerwca, ale kandydaci będą mogli 
brać udział w dodatkowym postępo-
waniu rekrutacyjnym aż do połowy 
sierpnia.

W liceach ogólnokształcących przygo-
towano 5 oddziałów z łączną liczbą 123 
miejsc dla młodzieży, w technikach na 
absolwentów podstawówek czeka 195 
miejsc w 7 oddziałach, a w szkole branżo-
wej I stopnia – 2 oddziały i 57 miejsc. Łącz-
nie na absolwentów szkół podstawowych 
czeka 375 miejsc.

Innowacyjne kierunki kształcenia 
w Pionkach

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, czyli popularne „Czerwo-
ne” zaprasza absolwentów podstawówek 
do swojego technikum z bardzo bogatą 
ofertą edukacyjną z wieloma innowacja-
mi. Będą tam trzy klasy: technik grafiki 
i poligrafii cyfrowej  (innowacja: multime-
dia w social mediach), technik logistyk 
(innowacja:  logistyka miejska), technik 
mechanik (innowacja: robotyka i pro-
gramowanie), technik żywienia i usług 
gastronomicznych (innowacja: dietetyka 
i fitness) oraz technik organizacji turysty-
ki (innowacja bloger i vloger turystyczny). 
W CKZiU działa również branżowa szkoła 
I stopnia, gdzie będzie stworzona klasa 
wielozawodowa (kucharz, monter suchej 
zabudowy i ślusarz).
Z kolei Zespół Szkół w Pionkach, który od 
1 września stworzą dotychczasowe Li-
ceum Ogólnokształcące im. oraz Zespół 
Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego, czyli 
„Zielone”, będzie miał w sumie cztery 
oddziały. Liceum proponuje absolwen-
tom naukę w klasie medyczno-sporto-
wej oraz humanistyczno-politechnicz-
nej. Bogata oferta edukacyjna liceum 
to również kształcenie językowe (są tam 
3 języki obce), a 7 przedmiotów jest re-
alizowanych na poziomie rozszerzonym. 

Nowoczesne szkoły 
specjalne 

Powiat Radomski prowadzi również 
szkoły specjalne, gdzie rekrutacja 
trwa przez cały rok pod warunkiem 
posiadania orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Ośrod-
kiem tego typu jest Zespół Szkół 
i Placówek w Chwałowicach, gdzie 
w pięknym parku mieści się zmo-
dernizowany budynek szkolny 
z salą gimnastyczną oraz interna-
tem i mieszkaniami usamodzielnia-
jącymi. Z kolei szkoła specjalna dzia-
łająca w ramach Zespołu Szkół im. 
Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach 
docelowo zyska nowy, przystoso-
wany dla potrzeb niepełnospraw-
nych budynek obecnego techni-
kum. W obu placówkach działa-
ją: oddziały przedszkolne, szkoła 
podstawowa specjalna, Branżowa 
Szkoła I stopnia Specjalna, Szko-
ła Specjalna Przysposabiająca do 
pracy oraz oddziały rewalidacyjno – 
wychowawcze. Są również prowa-
dzone zajęcia w ramach Wczesne-
go Wspomagania Rozwoju Dziecka 
(na podstawie opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania).

Technikum proponuje naukę w poszu-
kiwanych na rynku pracy zawodach, jak: 
informatyk, programista, technik fotogra-
fii i multimediów czy technik eksploatacji 
portów i terminali. 

Stuprocentowa zdawalność w Iłży

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Iłży to trzeci w regionie naj-
lepszy ogólniak w ogólnopolskim ran-
kingu „Perspektyw”. Szkoła zaprasza do 
trzech klas o profilach: matematyczno 
– fizycznym, biologiczno- chemicznym
oraz humanistycznym. Wybór tego li-
ceum to „najkrótsza droga na studia”.
Świadczy o tym przede wszystkim stu-
procentowa zdawalność matury w roku
2018, 2019 i 2020. Z kolei Zespół Szkół Po-
nadpodstawowych imienia Stanisława
Staszica w Iłży zaprasza z kolei do cieszą-
cego się bardzo dobrą opinią wśród pra-
codawców technikum, gdzie można zdo-
być zawód informatyka, elektryka, ekono-
misty czy technika pojazdów samocho-
dowych. Działa tam również branżowa
szkoła I stopnia, gdzie można nauczyć się 
takich zawodów, jak mechanik pojazdów
samochodowych, fryzjer, cukiernik,  pie-
karz, stolarz, sprzedawca czy murarz- tyn-
karz.Arbud. Uroczyste otwarcie pawilonu 
miało miejsce pod koniec 2021 roku.
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Pracownicy firmy radomskiej Arbud Investments w bardzo szybkim tempie realizują budowę drugiego, dwupiętrowego budynku 
szpitalnego, czyli tzw. pawilonu zachowawczego. Będą się w nim mieścić oddziały wewnętrzny i rehabilitacji, a także nowoczesna 
diagnostyka. W ostatnich trzech miesiącach postęp prac jest imponujący. Według wykonawcy, w połowie 2022 roku budynek 
powinien być w stanie surowym zamkniętym, czyli gotowy do prac wykończeniowych wewnątrz.

Tak powstają nowe
powiatowe obiekty
Obecnie trwają prace przy trzech kluczo-
wych obiektach. Są nimi: szpital powia-
towy oraz sala gimnastyczna przy liceum 
w Pionkach oraz Powiatowe Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzyżanowicach 
koło Iłży. 

Prace przy PCOM w Krzyżanowicach mają zakończyć się w listopadzie tego roku. Według wykonawcy, radomskiej firmy Skadar, 
termin ten nie jest zagrożony. Obecnie budynek został już przykryty dachem, trwa również montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 
Równolegle trwają prace wykończeniowe i montażowe wewnątrz obiektu. Niskoemisyjny budynek PCOM będzie w pełni dosto-
sowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Radomska firma Darco sprawnie realizuje budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy liceum w Pionkach. Obiekt będzie 
posiadał ponad 700 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej oraz pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej i koszykowej. 
Obecnie budynek posiada już wykonaną elewację zewnętrzną, trwają prace wewnątrz, w tym m.in. montaż specjalnej podłogi sali 
oraz wykończenie trybun oraz łącznika, gdzie będą mieścić się m.in. szatnie, siłownie i łazienki. 
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Maj kolejnym dobrym miesiącem
na powiatowym rynku pracy 
W maju liczba osób bez pracy w Po-
wiecie Radomskim oraz Radomiu 
spadła o ponad  pół tysiąca. To ko-
lejny rok rekordowych spadków bez-
robocia. Zatrudnienie znajdują nie 
tylko mieszkańcy miasta i powiatu, 
ale również uchodźcy z Ukrainy.

Od początku 2022 roku w Powiecie 
Radomskim i Radomiu liczba osób 
bezrobotnych zmniejszyła się  o 1.371 
i wynosi obecnie 16.516.  W porów-
naniu z analogicznym okresem roku 
ubiegłego, na koniec maja urząd od-
notował spadek liczby bezrobotnych 
o 3.236 osób.
Szczególną uwagę należy zwrócić 
na fakt, że od marca do końca maja 
w powiecie i Radomiu zrejestrowa-
ło się ponad 400 obywateli Ukrainy. 
Mimo to notowane sa regularne spad-
ki bezrobocia, co bardzo dobrze świad-
czy o radomskim rynku pracy. Zarów-
no bezrobotni Polacy jak i uchodźcy 
z Ukrainy znajdują zatrudnienie. Po-
twierdza to prognozy, że obywatele 
z Ukrainy nie tylko nie „zagrażają” pol-
skim bezrobotnym, przeciwnie – uzu-
pełniają zgłaszane przez pracodawców 
deficyty osób potrzebnych do pracy.

Do znacznego zmniejszenia bezro-
bocia przyczyniły się udzielane przez 
urząd liczne formy wsparcia osobom 
bezrobotnym oraz pracodawcom:

- 149 refundacje na utworzenie sta-
nowisk pracy,
- 96 dofinansowania prac interwen-
cyjnych,
- 338 podjęcie działalności gospo-
darczej
- 36 dofinansowania do robót pu-
blicznych
- 276 prace społecznie użyteczne
- 522 staże
- 177 szkolenia
- 43 bony na zasiedlenie.

Bezrobocie w liczbach

Stopa bezrobocia wg danych GUS - 
stan na koniec kwietnia 2022 r. (w po-
równaniu z marcem 2022 r.): Polska 
- 5,2% (spadek o 0,2%), województwo
mazowieckie - 4,5% (spadek o 0,1%),
Powiat Radomski – 15,0% - (spadek
o 0,4%), miasto Radom - 10,1 % - (spa-
dek o 0,2%).

Zaprojektowała znaczek pocztowy o Żołnierzach Wyklętych
Julia Grotkowska, uczennica trzeciej klasy technikum 
fotografia i multimedia z Zespołu Szkół im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Pionkach została laureatką IX edycji 
Międzynarodowego Konkursu Historycznego o Żoł-
nierzach Wyklętych. Na konkurs wpłynęło kilka ty-
sięcy prac, które były oceniane w kilku kategoriach, a 
patronat honorowy nad konkursem objął prezydent 
Andrzej Duda. 

Julia zdobyła pierwsze miejsce w Polsce w kategorii 
„projekt serii znaczków pocztowych – szkoły ponad-
podstawowe”. - Jest to największy sukces szkoły 
i dla mnie osobiście, gdyż w swojej 28 – letniej pracy 
w „Zielonym” nikt z moich uczniów nie został tak 
wyjątkowo wyróżniony w międzynarodowym kon-
kursie historycznym – mówił nauczyciel historii Jacek 
Malicki.

Sebastian Murawski
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

- W porównaniu z kwietniem
bezrobocie spadło o ponad 500 
osób. Od początku roku ponad  
660 bezrobotnych dostało pracę  
u radomskich przedsiębiorców
dzięki wsparciu finansowemu
naszego urzędu. Stanowi to bli-
sko połowę nowych miejsc pra-
cy. Pomoc obejmowała m.in.:
dotacje na podjęcie działalności
gospodarczej, refundację kosz-
tów tworzenia miejsc pracy, do-
finansowywanie wynagrodzenia
w ramach  prac interwencyjnych
czy robót publicznych.
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GMINA JEDLNIA – LETNISKO. Od 1 stycznia tego roku Jedlnia 
– Letnisko uzyskała prawa miejskie, a 30 kwietnia w miejsco-
wym kościele odbyła się historyczna uroczystość poświęcenia
sztandaru Gminy Jedlnia-Letnisko. Sztandar poświęcił biskup
radomski Marek Solarczyk, a w uroczystościach brały udział
władze samorządowe z burmistrzem Piotrem Leśnowolskim
na czele, parlamentarzyści oraz samorządowcy, w tym starosta 
radomski Waldemar Trelka. 

GMINA GÓZD. Lekcje koszykówki w formie wesołej zabawy dla uczniów z Kłonówka przeprowadził Jakub Garbacz, reprezentant 
Polski. To radomianin, były gracz Rosy Radom, MVP ekstraklasy za ubiegły sezon, zawodnik niemieckiej Bundesligi jeszcze w obec-
nym sezonie, a aktualnie gracz Stali Ostrów Wielkopolski. - Jest nam bardzo miło, że akurat w Dzień Dziecka poświęcił trochę cza-
su naszej młodzieży - mówi Bartłomiej Kucharski, nauczyciel szkoły w Kłonówku Kolonii, który jest też sędzią międzynarodowym 
i zaprosił zawodnika do placówki, w której uczy. Za wizytę kadrowiczowi podziękował również wójt gminy Paweł Dziewit.

MIASTO PIONKI. W Częstochowie odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Taekwondo, organizowane przez Związek Sportowy Polska 
Unia Taekwondo. Do rywalizacji o tytuły mistrzowskie przystą-
piło blisko 600 uczestników z 21 klubów. Świetnie spisali się 
zawodnicy Klubu Sportowego Centrum Tang Soo Do Pionki, 
którzy występując w 26-osobowym składzie pod wodzą tre-
nera Dariusza Sułka zdobyli 29 medali: 10 złotych, 9 srebrnych 
i 10 brązowych.

GMINA PRZYTYK. Na stadionie sportowym w Przytyku odbyły 
się gminne obchody Dnia Strażaka z udziałem m.in. starosty 
radomskiego Waldemara Trelki. Wydarzenie rozpoczęła zbiórka 
pododdziałów, następnie została odprawiona Msza święta, a po 
niej na płycie stadionu ksiądz biskup Stanisław Dziuba poświę-
cił  nowy wóz ratowniczo-gaśniczy marki Volvo. 

GMINA WOLANÓW. W Wolanowie odbył się po raz pierwszy 
Eko Jarmark Św. Doroty, połączony z Dniem Dziecka, którego 
organizatorem była wójt Ewa Markowska-Bzducha oraz Gmin-
ne Centrum Kultury i Biblioteka. Został rozstrzygnięty konkurs 
na wiersz dla seniorów oraz konkurs plastyczny dla dzieci.
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Po raz pierwszy świętowaliśmy 
Dzień Bibliotekarza w powiecie

Gminna Biblioteka Publiczna w Za-
krzewie była miejscem, gdzie został 
zorganizowany po raz pierwszy Powia-
towy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 
Podziękowania dla gminnych bibliotek 
za pracę na rzecz lokalnych społeczno-
ści wręczali: Waldemar Trelka, starosta 
radomski i członek Zarządu Powiatu 
Roman Frąk oraz Renata Metzger, dy-
rektor Powiatowego Instytutu Kultury. 

W skład PIK wchodzi Powiatowa Biblio-
teka Publiczna, która sprawuje ustawo-
wy nadzór nad placówkami gminnymi 
na terenie Powiat Radomski. Szczególne 
gratulacje dla: Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Iłży, Miejsko Gminna Biblio-
teka Publiczna w Skaryszewie, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku. 
To one wyróżniły się w działaniach w 2021 
roku.

Wyróżnionym bibliotekom bony na zakup 
nowości książkowych wręczali starosta 
Waldemar Trelka oraz członek Zarządu 
Powiatu Roman Frąk. 
- Gdyby szukać właściwego określenia dla 
bibliotek gminnych, to chyba trzeba by je 
nazwać kombajnem kultury. Biblioteki
bowiem to nie tylko miejsca wypożycza-
nia książek, rozmaitych akcji czytelniczych,

ale i wystaw, przedstawień, organizowania 
zajęć edukacyjnych i artystycznych, także 
wielu działań społecznych dla dzieci, do-
rosłych i seniorów. Dziękuję za te wszech-
stronne działania, gratuluję wielu sukce-
sów, a jednocześnie zachęcam do jeszcze 
lepszej współpracy z Powiatowym Instytu-
tem Kultury – mówił m.in. starosta Walde-
mar Trelka.

Z kolei PIK oraz biblioteka w Zakrzewie za-
prosiły do tej placówki wystawę „Świadec-
two dojrzałości”. O ekspozycji i jej bohaterze 
opowiedziała zebranym dr Ewelina Rąb-
kowska, twórczyni prezentacji o Krzysztofie 
Kamilu Baczyńskim, na co dzień szefowa 
Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie. 
Nie tylko poetycko, ale i muzycznie zrobiło 
się dzięki Oli Pawłowicz, która zaśpiewała 
kilka z najpiękniejszych polskich piosenek. 
- Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękuję 
za wszystkie spotkania, szkolenia, narady
i wspólne akcje. Jesteśmy przekonani, że to 
dopiero początek i że z miesiąca na miesiąc 
będziemy się lepiej rozumieć i współdziałać 
w pracy dla naszych małych Ojczyzn. A za 
miłe przyjęcie dziękujemy załodze biblio-
teki w Zakrzewie na czele z dyrektor Zofią 
Maj oraz wójtowi Gminy Zakrzew Leszkowi 
Margasowi – powiedziała Renata Metzger, 
dyrektor PIK.

KULTURA

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.

Biblioteki Powiatu
Radomskiego w liczbach

Na terenie powiatu działa jedna Biblio-
teka Miejska – w Pionkach, dwie biblio-
teki miejsko-gminne (Iłża, Skaryszew) 
oraz 8 bibliotek gminnych w: Goździe, 
Jastrzębi, Jedlni- Letnisku, Kowali-Stę-
pocinie, Jedlni (Gmina Pionki), Wierz-
bicy, Zakrzewie; z kolei dwie biblioteki 
gminne (Przytyk i Wolanów) pracują 
w strukturach centrum kultury. Dodat-
kowo jest jeszcze 25 filii bibliotecznych. 
We wszystkich tych placówkach pra-
cuje 50 bibliotekarzy na 41 etatach. Od 
2021 r. do tej lokalnej bibliotecznej rodzi-
ny dołączył Powiatowy Instytut Kultury, 
a w jego ramach Powiatowa Biblioteka 
Publiczna (jedyna nowo utworzona w 
minionym roku w całym dużym wo-
jewództwie mazowieckim biblioteka 
publiczna!). 
W publicznych bibliotekach Powiatu 
Radomskiego do dyspozycji Czytelni-
ków na koniec 2021 r. były ponad 453 
tysiące książek. Liczba ta stałe rośnie. 
Do tego jeszcze książki elektroniczne do 
wypożyczenia w systemie Legimi i naj-
nowsze książki oraz artykuły naukowe 
w systemie Academica. W 2021 r. Czy-
telnicy Powiatu Radomskiego wypoży-
czyli ponad 287 tysięcy tytułów. 
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Najlepsi młodzi sportowcy powiatu
nagrodzeni za swoje osiągnięcia
Sportowcy, trenerzy oraz wychowaw-
cy dzieci i młodzieży otrzymali nagro-
dy i wyróżnienia Starosty Radomskie-
go podczas XIII Gali Mistrzów Sportu 
Powiatu Radomskiego. Gościem spe-
cjalnym był Zdzisław „Hrabia” Radul-
ski, legenda radomskiej kulturystyki, 
związany z Radomiakiem Radom. 
Były występy muzyczne uczennic 
Liceum Ogólnokształcącego im. Ma-
rii Dąbrowskiej w Pionkach oraz nie-
zwykły pokaz gimnastyki dziewcząt 
z klubu Quick Flik z gminy Kowala.

Nagrodzeni zostali sportowcy z 13 gmin, 
wchodzących w skład powiatu, a także 
zawodnicy wyróżnieni w całym powie-
cie w dwóch kategoriach wiekowych 
oraz trenerzy i wychowawcy młodzieży. 
Nominacje przygotowali członkowie Po-
wiatowej Rady Sportu. 
Galę otworzyły uczennice liceum  
w Pionkach: Julia Michalak, która wyko-
nała na saksofonie utwór „Careless Whi-
sper” z repertuaru George Michaela oraz 
Sandra Fafińska, która zaśpiewała pio-
senkę „Co się śni niewidomym” Mawn’s 
Gallery.  Gospodarzem wydarzenia był 
starosta Waldemar Trelka, mistrz Polski 
w zapasach w stylu klasycznym. 
– Twórca idei olimpijskiej Pierre de Co-
ubertin stworzył hasło „wyżej, dalej, 
szybciej”, dlatego cieszę się, że wciąż są 
w naszym powiecie dzieci i młodzież, 
które chcą realizować je w praktyce. Cie-

szę się, że – parafrazując słowa papieża 
Franciszka – chce im się wstać z kanapy 
i zajmować się sportem – mówił Walde-
mar Trelka. – Bardzo dziękuję rodzicom, 
trenerom i wychowawcom, którzy nie-
ustannie motywują swoich podopiecz-
nych do pracy na boiskach czy w halach 
sportowych. Wynik jest ważny, ale naj-
ważniejsza jest droga do niego wiodąca 
– dodał starosta.

Najmłodsi sportowcy nagrodzeni

Starosta Waldemar Trelka, przewodni-
czący Powiatowej Rady Sportu Ryszard 
Kosiec oraz Zdzisław Radulski wspólnie 

nagrodzili troje najlepiej zapowiada-
jących się najmłodszych sportowców 
w powiecie. 
Muzycznym przerywnikiem był kolejny 
występ licealistek z Pionek. Maja Petniak 
zaśpiewała piosenkę „Easy on me” Ade-
le, a akompaniowała jej na pianinie Julia 
Michalak. Później poseł Anna Kwiecień 
i europoseł Zbigniew Kuźmiuk nagro-
dzili sportowców starszych, czyli urodzo-
nych w 2006 roku i starszych.

Brawa dla „Hrabiego” 

Gość specjalny Gali, legenda radom-
skiego sportu Zdzisław Radulski był go-

Laureaci w kategorii młodszej
Trzecie miejsce zajęła Nikola Stanios z Gimnastycznego 
Klubu Sportowego Quick Flik z gminy Kowala, specja-
lizująca się w akrobatyce, gimnastyce i fitness. Drugie 
miejsce zajął Antoni Pieczeniak, reprezentant Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wolanowie w piłce siatkowej. 
Pierwsze miejsce w młodszej kategorii wiekowej zajął 
Bartosz Brydziński, reprezentant Klubu Sportowego 
Tang Soo Do z Pionek, wicemistrz Polski kickboxingu 
w walkach pointfighting kadetów starszych, brązowy 
medalista mistrzostw Polski kickboxingu w walkach 
light contact kadetów starszych, zdobywca pucharu 
Polski kickboxingu w walkach pointfighting kadetów 
starszych.
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Najlepsi młodzi sportowcy powiatu
nagrodzeni za swoje osiągnięcia

ściem tradycyjnej już „Kawiarenki pod 
gwiazdami”, do której zaprosił go An-
drzej Mędrzycki, wieloletni dziennikarz, 
komentator i sprawozdawca sportowy. 
– Mam już swoje lata, podchodzę pod
dziewięćdziesiątkę, ale nie wyobrażam
sobie życia bez sportu. Ruch jest naj-
lepszym lekarstwem na wszelkie dole-
gliwości, a żadne lekarstwo nie zastąpi
ruchu. Od 1958 roku jestem związany
z Radomiakiem jako masażysta i nigdy
tego nie żałowałem – mówił popularny
„Hrabia”.
Sportowiec i działacz sportowy, nazywa-
ny ikoną lub legendą radomskiego spor-
tu swoją karierę rozpoczął w sekcji bok-
serskiej RKS Broń Radom, klubie mistrza 
olimpijskiego Kazimierza Paździora, zdo-
bywając po krótkiej serii treningów tytuł 

mistrza okręgu kielecko-radomskiego 
w wadze lekkopółśredniej. W 1959 roku, 
podczas jednego z pierwszych konkur-
sów kulturystycznych w Radomiu, zdo-
był tytuł Mistera. Po ukończeniu w 1978 
roku Akademii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie zajmował się przygotowa-
niem motorycznym oraz odnową biolo-
giczną piłkarzy Radomiaka Radom. Do-
bry duch drużyny, mający niekwestiono-
wane zasługi w przygotowaniu mental-
nym zawodników, nazwany przez nich 
„trenerem dusz”.

Nagrodzona olimpijka Paulina Paluch

Władze Powiatu Radomskiego jak co 
roku doceniły też pracę i zaangażowa-
nie w prowadzenie drużyn i zawodników 

wielu trenerów i wychowawców mło-
dzieży (patrz ramka). Statuetki wręczali 
im: poseł Marek Suski, przewodniczący 
Rady Powiatu Krzysztof Murawski oraz 
Zdzisław Radulski. 
Z kolei starosta Waldemar Trelka wraz 
z wiceprzewodniczącym Rady Powia-
tu Zdzisławem Mroczkowskim nagro-
dzili jeszcze sprinterkę Paulinę Paluch 
z gminy Jedlińsk, wschodzącą gwiazdę 
polskiej lekkoatletyki, mistrzynię Polski 
w biegach sztafetowych. Jest wycho-
wanką ULKS Jedlińsk, a od 2016 repre-
zentuje barwy AZS-AWF Warszawa. Jej 
trenerem klubowym jest Jacek Zamecz-
nik. W 2021 wystąpiła w sztafecie 4 x 
100 metrów na igrzyskach olimpijskich 
w Tokio, gdzie w eliminacjach uzyskała 
wynik 43,09. – Swoją sportową drogę 
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Laureaci w kategorii starszej 
Trzecie miejsce zajął zapaśnik Jakub Lisek z gminy Wierzbica, 
reprezentant Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Orlik Wierzbica, członek Kadry Polski Kadetów. 
Nagrodę w jego imieniu odebrał prezes klubu Henryk Sitkow-
ski. Drugie miejsce zajęła Natalia Malina z gminy Iłża, uczenni-
ca Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, która 
uprawia karate shidokan i jest zawodniczką Klubu Sportowego 
Shidokan Karate Fight Club Skaryszew/Iłża. Pierwsze miejsce 
zajął Jakub Płachta z gminy Pionki, reprezentant Klubu Sporto-
wego Tang Soo Do, wicemistrz Europy Kickboxingu Juniorów 
w walkach light contact, mistrz Polski Kickboxingu Juniorów w 
walkach pointfighting, wicemistrz Polski Kickboxingu Junio-
rów w walkach light contact, członek Kadry Narodowej Kickbo-
xingu Juniorów w formule pointfighting i light contact.

SPORT

rozpoczęłam podczas Gali Mistrzów 
Sportu Powiatu Radomskiego, ponie-
waż w 2014 roku zwyciężyłam w młod-
szej kategorii wiekowej. Teraz byłam w 
Tokio, ale moim marzeniem pozostaje 
nadal medal olimpijski i wierzę w to, że 
go zdobędę – mówiła Paulina Paluch.

Niesamowity pokaz klubu Quick 
Flick

Na zakończenie wystąpiły dziewczęta 
z Gimnastycznego Klubu Sportowego 
Quick Flick Kowala. Specjalizujące się 
w gimnastyce i akrobatyce zawodnicz-
ki pokazały swoje niezwykłe umiejęt-
ności. Były pokazy solowe, duety i wy-
stęp całej formacji, którego zwieńcze-
niem było tworzenie żywych piramid i 
efektowne salta czy przewroty. Swoje 
wychowanki zaprezentowała zaś tre-
nerka Anna Stawska.

Słodki poczęstunek i sportowy tort

Po występie najlepsi goście i gospoda-
rze mogli wspólnie pokroić wielki tort, 
a na wszystkich czekał słodki poczęstu-
nek. Wśród gości tegorocznej Gali Mi-
strzów Sportu Powiatu Radomskiego 
znaleźli się poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Zbigniew Kuźmiuk, posłowie 
Marek Suski i Anna Kwiecień. Samorząd 
powiatowy reprezentowali również: 
przewodniczący Rady Powiatu Krzysz-
tof Murawski z wiceprzewodniczącym 
Zdzisławem Mroczkowskim, wicestaro-
sta Krzysztof Kozera, członkini Zarządu 
Powiatu Ewa Tkaczyk oraz radni powia-
tu Agnieszka Pasek i Małgorzata Klocek. 
Obecni byli także wójtowie i burmistrzo-
wie wraz z radnymi, a także rodzice, kibi-
ce i sympatycy sportu.
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Najlepsi trenerzy powiatu

Miasto Pionki - Jacek Jurkowski, sędzia 
siatkarski, trener i wieloletni prezes i za-
łożyciel Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Beta Pionki. Miasto i Gmina Iłża 
- Andrzej Socha, nauczyciel wychowa-
nia fizycznego i trener Uczniowskiego
Klubu Sportowego Volley Iłża. Miasto
i Gmina Skaryszew - Paweł Pawłow-
ski, założyciel sekcji piłki siatkowej w
klubie UKS Olimp Skaryszew, którego
jest jednocześnie prezesem i trene-
rem.  Gmina Gózd - Bartłomiej Kuchar-
ski, nauczyciel wychowania fizyczne-
go w Publicznej Szkole Podstawowej
w Kłonówku Kolonii, instruktor koszy-
kówki, siatkówki i pływania, pierwszy

w historii powiatu sędzia międzynaro-
dowy FIBA. Gmina Jastrzębia - Mariusz 
Żabicki, trener piłkarzy w klubie spor-
towym Akcja Jastrzębia. Gmina Jedl-
nia – Letnisko - Aneta Alberska, instruk-
torka piłki siatkowej oraz gimnastyki 
korekcyjnej. Gmina Jedlińsk - Robert 
Matusik, trener najmłodszych adep-
tów piłki nożnej Akademii Piłkarskiej 
GKS Drogowiec Jedlińsk. Gmina Ko-
wala - Stanisław Tadeusz Więcaszek 
z działacz sportowy, współzałożyciel i 
prezes Ludowo Uczniowskiego Klubu 
Sportowego LUKS Kowala, który w tym 
roku obchodzi jubileusz 15-lecia działalno-
ści. Gmina Pionki - Jakub Wrona, członek, 

założyciel oraz trener Klubu Sportowego 
Patex. Gmina Przytyk - Piotr Witkowski, 
wieloletni trener Sokoła Przytyk. Gmina 
Wierzbica - Marcin Stąpor, trener zapa-
śników MLUKS Orlik Wierzbica. Gmina 
Wolanów - Ryszard Kosiec, wieloletni 
nauczyciel wychowania fizycznego 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Wolanowie oraz 
trener piłki siatkowej w GKS Jagu-
ar. Gmina Zakrzew - Tomasz Tur-
czyk, nauczyciel w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Bielisze, trener 
z licencją „UEFA B” w klubie sportowym 
Powała Taczów, aktywny zawodnik ligi 
okręgowej seniorów.
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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 21 sierpnia 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 (20) 1/2021
Naszego Powiatu Radomskiego

Żadna z nadesłanych odpowiedzi nie była poprawna, 
zapraszamy do spróbowania swoich sił w kolejnym 
quizie.

Prezentujemy prawidłowe rozwiązanie:

Życzymy powodzenia w kolejnym Quizie!
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Kalendarz imprez
w powiecie

Lipiec

01.07 Przytyk
Kino na Trawie – każdy piątek do końca 
sierpnia, Stadion Sportowy
03.07 gmina Pionki
Festyn Rodzinny w Krasnej Dąbrowie
03.07 Skaryszew
Skaryszewski jarmark i regionalna wy-
stawa koni hodowlanych
03.07 Iłża
Przygoda z historią na Zamku w Iłży
16.07 Przytyk
Rynek - miejsce spotkań
17.07 Iłża
27. Festiwal Folkloru im.  Józefa Myszki,
Przystań  Iłża

Sierpień 

07.08 Iłża
Przygoda z historią na Zamku w Iłży
20-21.08 miasto Pionki
IX Lew do Panny, MOK Pionki
21.08 gmina Przytyk
Ogólnopolskie Targi Papryki, Słowików 
21.08 gmina Wierzbica
V Bieg "Leśna Dyszka" w Zalesicach
27.08 gmina Przytyk
RUN – Jagodno, teren wokół zalewu 
Jagodno 
27.08 gmina Pionki
Przegląd Piosenki Biesiadnej i 250-lecie 
powstania wsi Augustów
28.08 gmina Kowala
Dożynki Gminne 2022
28.08 Jedlińsk
Gminne Święto Plonów

Wrzesień

03.09 gmina Przytyk
Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta 
Gminy Przytyk; stawy rybne w Za-
meczku 
10.09 gmina Jedlnia-Letnisko
Powiatowo-Gminne Dożynki w Myśli-
szewicach
25.09 Jedlińsk
„Bieg Uliczny”

Sylwia Potera
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w Radomiu

Ostatni dzwonek
na bon turystyczny

Wakacje zbliżają się wielkimi kro-
kami. Będzie to pierwsze lato bez 
zakazów oraz obostrzeń sanitar-
nych po pandemii COVID -19. Jest 
to również ostatnia szansa aby wy-
korzystać Bon Turystyczny. 

Polski Bon Turystyczny przysługu-
je rodzicom, którzy mieli prawo do 
świadczenia wychowawczego 500 
plus w chwili wejścia w życie prze-
pisów o bonie. Kwota, jaka przysłu-
guje na dziecko, które nie ukończy-
ło 18 roku życia to 500 zł, natomiast 
w sytuacji gdy w rodzinie jest dziec-
ko z niepełnosprawnością należy 
nam się 1000 zł. Docelowo bon miał 
być ważny do końca marca 2022roku, 
lecz ze względu na ograniczenia sa-
nitarno-epidemiologiczne  czas ten 
został  przedłużony do końca wrze-
śnia br.

Choć z bonu możemy korzystać 
dłużej niż pierwotnie zakładano 
należy zwrócić uwagę na jeden 
istotny szczegół, a mianowicie 
płatność bonem musi nastąpić do 
końca września, natomiast realnie 
sama usługa turystyczna może być 
zrealizowana tuż po tym terminie.

Rodzice czy też opiekunowie praw-
ni mogą dokonać aktywacji bonu 
przez  internet, co znacznie ułatwia 
cały proces, gdyż nie trzeba składać 
żadnych wniosków. Wystarczającym 
działaniem jest zalogowanie się do 
Platformy Usług Elektronicznych ZUS 

- można to zrobić za pomocą profilu
zaufanego czy bankowości elektro-
nicznej, gdzie aktywujemy swój bon .

Pamiętajmy, że aktywowanym bo-
nem możemy dokonać kilku płat-
ności z całej przyznanej nam kwoty 
lub dokonać jednorazowej opłaty za 
zorganizowaną imprezę turystyczną.

Co ważne bonem zapłacimy rów-
nież nie tylko za dziecko na które 
jest on wystawiony ale również za 
rodzica czy innego członka rodziny. 

Płatności bonem możemy dokony-
wać tylko w tych firmach, które znaj-
dują się na stronie Polskiej Organiza-
cji Turystycznej. Jednak jeśli ktoś nie 
ma czasu na zapoznanie się z taką 
listą a ma już określony cel swojej 
podróży wakacyjnej, to warto zapytać 
przedsiębiorcę o płatność bonem. 
Zazwyczaj większość przedsiębior-
ców w swoich ofertach umieściło już 
informację czy respektują taką formę 
zapłaty.

Warto więc skorzystać z pomocy rzą-
dowej przy organizacji letniego odpo-
czynku - tym bardziej, że możemy to 
zrobić tylko do końca września tego 
roku.

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Radomiu 

Udziela bezpłatnych porad i infor-
macji prawnych w zakresie zgła-
szanych problemów w dochodze-
niu roszczeń od sprzedawców/
usługodawców . Mieszkańcy Po-
wiatu Radomskiego (bez miasta 
Radomia) mogą zgłaszać swoje 
problemy osobiście, telefonicznie, 
korespondencyjnie w dni robocze 
w budynku Starostwa Powiatowe-
go w Radomiu (ul. Mazowieckiego 
7, II piętro, p. 232)

tel. 48 381 50 97 oraz 48 381 50 98
e-mail: konsument@spradom.eu



Na placu Corazziego w Radomiu odbył się uroczysty apel z okazji 
Powiatowego Dnia Strażaka. Mazowiecki Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski wręczył 
samorządowcom, w tym m.in. staroście Waldemarowi Trelkce, me-
dale pamiątkowe z okazji 30-lecia tej formacji wraz z podziękowania-
mi za wspieranie zadań ochrony przeciwpożarowej.

GALERIA

Radni powiatu: Agnieszka Pasek, Teodozja Bień, Ryszard Dziura 
i wicestarosta Krzysztof Kozera wzięli udział w uroczystych obcho-
dach 100-lecia działalności szkoły podstawowej w Wierzchowinach 
w gminie Jedlińsk. Była to przepiękna i wzruszająca uroczystość, któ-
rą uświetnił m. in. występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jedlińska. 
Nad całością czuwała dyrektor szkoły Justyna Turzyńska.

Blisko 130 tysięcy złotych z budżetu Powiatu Radomskiego trafia w tym roku do klubów i organizacji sportowych oraz stowarzyszeń kulturalnych 
na rozmaite działania, aktywizujące mieszkańców w każdym wieku. Umowy z przedstawicielami trzeciego sektora podpisały władze powiatu. 
W ostatnich latach kwoty dofinansowań dla stowarzyszeń znacząco wzrosły.

Szczelnie wypełniony publicznością zabytkowy kościół Święte-
go Ducha w Iłży wybrzmiał dźwiękami dawnej muzyki religijnej 
w wykonaniu Schola Sancti Ioannis. O Janie Kochanowskim, Mikołaju 
z Radomia, Zbigniewie Oleśnickim i innych opowiadał dr Łukasz Za-
borowski, jeden z chórzystów i prezes Radomskiego Towarzystwa 
Naukowego.

Ponad 400 rowerzystów wzięło udział w drugiej w tym roku wypra-
wie rowerowej Co Za Jazda, zorganizowanej przez Stowarzyszenie 
Co Za Jazda ze wsparciem Radia Rekord, portalu cozadzien.pl oraz 
Telewizji Dami. Meta była przy malowniczym Łowisku Trzy Stawy 
w Goryniu. Wyprawa jak zawsze odbyła się pod patronatem Walde-
mara Trelki, starosty radomskiego.

Podczas konkursu zespołów ludowych podczas wydarzenia „Kocha-
nowski: Przystanek - Wesele" w Słowikowie pod Przytykiem Nagro-
da Specjalna Starosty Radomskiego i Powiatowego Instytutu Kultu-
ry powędrowała do „Wrzosowianek". Grupa zdobyła także Nagrodę 
Publiczności. Wręczali ją wspólnie wójt Dariusz Wołczyński, radna 
powiatu Anna Rogulska i starosta Waldemar Trelka.

Szkoła podstawowa z Makowa koło Skaryszewa, Stowarzyszenie 
Makowianie i Powiatowy Instytut Kultury byli organizatorami „Pa-
triotycznej majówki i festynu rodzinnego”, podczas którego było mu-
zycznie, teatralnie i… rowerowo. Atrakcje zapewniało m.in. Mobilne 
Muzeum  Rowerów i nie tylko, które przybyło na zaproszenie PIK. Na 
szkolnej scenie prezentowali się zaś najmłodsi, bardzo zdolni aktorzy.


