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Znów minął rok
Jeszcze niedawno dzieliłem się z Pań-
stwem planami na nadchodzący 2022 
rok, a tymczasem ostatnie dwanaście 
miesięcy minęło bardzo szybko i przed 
nami znów kolejny rok, pełen wielu wy-
zwań. Dziś jednak mogę powiedzieć, że 
jak co roku dotrzymaliśmy słowa, że jako 
władze powiatu będziemy starali się za-

rządzać nim jak najlepiej z korzyścią dla 
mieszkańców Powiatu Radomskiego. 
Przede wszystkim kończymy budowę 
drugiego pawilonu nowego szpitala po-
wiatowego w Pionkach, trwa również 
rewitalizacja budynku dawnej chirurgii. 
Nadal modernizujemy szpital powiatowy 
w Iłży, gdzie przewidziano kolejny remont, 
tym razem oddziału pediatrii. Wszędzie 
jest nowoczesny sprzęt i wykwalifikowa-
na kadra lekarska i pielęgniarska.
Kilka słów o drogach. W tym roku plano-
waliśmy wykonanie przebudowy oraz 
remontów 19 dróg za ponad 16 milionów 
złotych, ale dzięki pozyskanym przez nas 
pieniądzom rządowym i z innych źródeł, 
powstało aż 29 nowych odcinków dróg 
powiatowych za łączną kwotę blisko 40 
milionów złotych. 
We wrześniu oddaliśmy do użytku nowo-
czesną halę sportową w Pionkach, którą 

zbudowano w rok, a jako jedni z pierw-
szych w Polsce kupiliśmy także wirtualne 
pracownie chemiczne do szkół powiato-
wych. W Chwałowicach stworzyliśmy od 
zera jedną z najlepszych w regionie szkół 
specjalnych. W tych dniach podpisuje-
my umowę na przebudowę dawnego 
pionkowskiego „Zielonego” na podobną 
szkołę specjalną.
Finanse powiatu są stabilne. Porównując 
rok do roku, dochody do budżetu po-
wiatu rosły następująco: 2018 - 147,5 mln 
zł, 2019 - 189,5 mln zł, 2020 - 216,0 mln zł, 
2021 – 229,0 mln zł, a wydatki na inwe-
stycje: 2018 - 28,9 mln zł, 2019 - 62,2 mln 
zł, 2020 - 44,9 mln zł, 2021 - 69,0 mln zł. 
Co ważne, systematycznie spada zadłu-
żenie powiatu: 2018 – 18,7 mln zł, 2019 – 
18,3 mln zł, 2020 – 12,4 mln zł, 2021 – 7,3 
mln zł, a w 2023 roku chciałbym, aby wy-
nosiło 0 złotych.

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

Powiatowy Instytut Kultury prowadził cykl  "Cztery Pory Roku", 
podczas którego Adam Strug i Mateusz Kowalski reprezentowali 
pieśni adwentowe, opowiadając też o muzycznych obyczajach 
minionych pokoleń. Koncerty odbyły się m. in. w kościołach 
w Jastrzębi i Pionkach. Współorganizatorem wydarzeń jest obok 
PIK, Diecezjalna Komisja ds. Śpiewu i Muzyki Kościelnej. Honorowy 
patronat nas cyklem sprawują: biskup Marek Solarczyk i Waldemar 
Trelka - starosta radomski. Więcej na www.pik.radom.pl
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Podobnie jak rok temu, również 
i teraz powiat radomski na budowę 
hospicjum przekazał czek na 100 
tysięcy złotych. Waldemar Trelka, 
starosta radomski zadeklarował 
również dalszą chęć pomocy. Wia-
domo już, że w przyszłym roku wła-
dze powiatu przekażą kolejne środ-
ki. Hospicjum stacjonarne jakie bu-
duje się w miejscowości Sołtyków 
jest niezwykle potrzebne.

– Przekazujemy kolejne 100 tysięcy 
złotych i jest to już druga nasza “set-
ka”. Trzecią zaplanowaliśmy na rok 
2023. Gratuluję i dziękuję księdzu Ku-
jawskiemu za tą niełatwą pracę jakąś 
wykonujecie dla chorych. Chciałbym 
przypomnieć, że w 2021 roku budo-
wę wspierały też inne samorządy na-
szego powiatu, gmina Gózd 20 tys. 
zł, gmina Jedlnia Letnisko, 20 tys. zł, 
Wolanów, Zakrzew po 10 tys. zł. Na-
tomiast w 2022 swoje wsparcie prze-
kazały: gmina Gózd, 20 tys. zł, gmina 
Pionki, 10 tys. zł, Wolanów i Zakrzew 

Kolejne wsparcie powiatu na budowę 
Hospicjum Królowej Apostołów 

również po 10 tys. zł. – mówi Walde-
mar Trelka, starosta radomski.

- Jest to największe wsparcie jakie 
otrzymujemy od trzech lat. Ponad 70 
gmin zwraca się do nas o pomoc dla 
swoich mieszkańców. Myślę, że też 
wkrótce do nas dołączą, bo inaczej 

tego nie udźwigniemy. Potrzebuje-
my jeszcze około 69 milionów złotych 
na dokończenie hospicjum. Dziękuję 
przede wszystkim naszym wolon-
tariuszom, bo ich pomocy nie da się 
przeliczyć na żadne pieniądze. Robią 
to z serca i robią to pięknie – mówił ks. 
Marek Kujawski, założyciel hospicjum.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,
spędzone w gronie najbliższych,

w atmosferze miłości, wzajemnego szacunku
i zrozumienia, przyniosą optymizm

i pogodę ducha.

Niech radość i pokój płynące
od Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa
dodają sił i energii do realizacji nowych

planów i zamierzeń, a nadchodzący Nowy Rok
przyniesie zdrowie, szczęście oraz pomyślność

w życiu osobistym i zawodowym
życzą

Krzysztof Murawski,
Przewodniczący Rady Powiatu,

Waldemar Trelka,
Starosta Radomski
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Stanisław Karczewski,
wicemarszałek Senatu RP
- Rozpoczęcie budowy szpitala w Pionkach, to była bardzo 
trudna decyzja, a Pan starosta podejmując ją wykazał się 
dużą odwagą. Czas pokazał, że była to świetna decyzja i trzy-
mam kciuki za zwieńczenie tej inwestycji. 

Marek Suski, 
poseł na Sejm RP
– Patrząc na efekt prac budowlanych już teraz można przy-
puszczać, że będzie to piękny i nowoczesny szpital, na miarę 
potrzeb mieszkańców i pacjentów. Gratuluję Panu Staroście, 
bo podjął się tego zadania w momencie, kiedy nie miał jesz-
cze pewności, że będzie miał tak duże wsparcie. To odważny 
człowiek

Zbigniew Dziubasik,
członek Zarządu Powiatu Radomskiego
– Możemy mówić o sukcesie, bo dzięki wsparciu Prawa 
i Sprawiedliwości. Pamiętamy o pierwszym etapie budo-
wy, dziś realizowany jest drugi etap, a podpisana została już 
umowa na trzeci etap. Nie zapominajmy o oświacie i budo-
wie dróg. Tego nie było nigdy. Po ponad 20 latach kiedy ten 
szpital wegetował, podjęto trudną decyzję, ale czas pokazał, 
że była słuszna – przyznał radny Zbigniew Dziubasik.

Dziennikarze i parlamentarzyści po 
raz kolejny odwiedzili teren budowy 
szpitala powiatowego w Pionkach. 
Budowa drugiego pawilonu zbliża się 
ku końcowi, a w połowie październi-
ka podpisano umowę na ostatni etap 
prac.  

W budowanym szpitalu pojawili się  m.in.: 
wicemarszałek Senatu RP Stanisław Kar-
czewski, minister, poseł Marek Suski, wi-

Trwają już ostatnie prace przy
budowie drugiego budynku
szpitala powiatowego w Pionkach

cestarosta Krzysztof Kozera, przedstawi-
ciele Rady Powiatu Radomskiego, Rady 
Społecznej Szpitala oraz Miasta i Gminy 
Pionki. Po placu budowy gości oprowa-
dziła Bernarda Dudek, dyrektor szpitala 
w Pionkach. 

 – Budynek w którym się znajdujemy, do-
celowo będzie liczył około 3000 metrów 
kwadratowych powierzchni użytkowej, 
na co składają się cztery kondygnacje 

po około 750 metrów kwadratowych. Tu 
zlokalizowane będą oddział wewnętrz-
ny, oddział rehabilitacji, oddział dzienny 
rehabilitacji, poradnie zabiegowe. Je-
stem bardzo wdzięczna za to, że Pań-
stwo nam zaufali. Możemy zrealizować 
marzenia mieszkańców i pacjentów 
z Pionek. To oni prosili, aby ta lecznica 
była rozbudowana i mieli godziwe wa-
runki do tego, aby mogli być hospitalizo-
wani. Nasi pracownicy przez lata czekali 

Waldemar Trelka starosta radomski

– Cały zakres robót to blisko 80 milionów złotych, a ponad 60 procent to bezpośrednie wspar-
cie polskiego rządu. Myślę, że wiarygodność jest kluczem do oceny działalności władz powia-
tu. Nie podpisywaliśmy żadnych aneksów, żadnych dodatkowych umów. Oczywiście były 
problemy, ale wraz z wykonawcą udaje się nam je rozwiązywać. Nie tylko szpital, ale szereg 
innych inwestycji drogowych, oświatowych, jest realizowany poniżej kosztorysu. Mówię to 
z ogromną dumą, bo czasy są niełatwe. Mogę zapewnić, że opieka medyczna dla mieszkań-
ców naszego powiatu, zarówno ze strony szpitala w Iłży jak i Pionek, będzie zagwarantowana.

na to, aby mogli normalnie pracować – 
mówiła dyrektor Bernarda Dudek.

Ruszył ostatni etap inwestycji

Przypomnijmy, że w połowie paździer-
nika podpisano umowę z wykonawcą 
ostatniego etapu prac o wartości po-
nad 13 milionów złotych, który zrealizuje 
radomska firma Arbud Investments. 
Przedmiotem umowy jest rewitaliza-
cja i modernizacja najstarszych obiek-
tów szpitalnych, czyli budynków apteki 
i dawnej chirurgii. 

W tym ostatnim będą mieścić się m.in. 
biura dyrekcji oraz laboratorium i inne po-
mieszczenia administracyjne. Na ten cel 
samorząd Powiatu Radomskiego otrzy-
mał 10,2 miliona złotych z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych. Szacowana wartość 
inwestycji to blisko 13,5 miliona złotych. 
Same prace budowlane mają kosztować 
12,2 miliona, zaś kolejne 1,2 miliona zosta-
nie przeznaczone na zakupy niezbędne-
go wyposażenia obiektów.

Budowa II etapu szpitala w Pionkach zbliża się ku końcowi. Cały zakres robót to blisko 80 milionów złotych.
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Nowe drogi w powiecie
rosną jak grzyby po deszczu 
Koniec roku to również dobry czas 
na podsumowania. To było bardzo 
dobre 12 miesięcy jeśli chodzi o bu-
dowę i modernizację dróg. Kończą 
się kluczowe inwestycje. 

Jeszcze przed świętami Bożego Na-
rodzenia powinno być przejezdne 
rondo w Kowali. To największa tego-
roczna inwestycja drogowa Powiatu 
Radomskiego. Skrzyżowanie w Ko-
wali nazywane było “feralnym”. Liczba 
przykrych zdarzeń drogowych była tak 
duża, że zmusiła do zmian organizacji 
ruchu w tym miejscu. Teraz będzie 
o wiele bezpieczniej. Ma być oświetle-
nie, mają być przejścia dla pieszych. 
Rondo, budowane przez Powiat Ra-
domski ma być wizytówką miejsco-
wości. Przypomnijmy, że inwestycja 
będzie kosztować około 3,4 miliona 
złotych, ale Powiatowy Zarząd Dróg 
Publicznych pozyskał na ten cel 800 
tysięcy złotych. Prace wykonuje firma 
Budromost ze Starachowic. Wszyst-
ko idzie zgodnie z planem, nie ma 
żadnych opóźnień i powinny się one 
zakończyć tuż przed Bożym Narodze-
niem.

Nowy odcinek w gminie Jedlińsk
W czwartek, 3 listopada uroczyście 
otwarta została droga powiatowa 
Lisów – Wierzchowiny w gminie Je-
dlińsk. Jest teraz równo, bezpiecznie 

zarówno dla kierowców jak i pieszych. 
Modernizacja kosztowała 1,56 mln zł, 
a nowy asfalt położono na długości 
1363 metrów. Pobocza zostały umoc-
nione kruszywem, wyremontowano 
też rowy odwadniające i przepusty. 
Przebudowę sfinansowano w całości 
z budżetu powiatu. Nowa, równa szo-
sa ciągnie się od skrzyżowania z drogą 
powiatową, Jedlińsk – Bartodzieje, do 
wiaduktu kolejowego.
W uroczystym otwarciu wzięli udział 
między innymi, starosta radomski 
Waldemar Trelka, a także wójt gminy 

Jedlińsk Kamil Dziewierz. Nie mogło 
również zabraknąć przedstawicieli 
Rady Powiatu, w tym radnych powia-
towych Agnieszki Pasek, Mariana Wi-
kło i Teodozji Bień czy radnych Gminy 
Jedlińsk. Świeżo wyremontowaną dro-
gę poświęcił ksiądz Czesław Sobolew-
ski. proboszcz parafii w Lisowie.
– Czas zrobił swoje i stan tej drogi 
pozostawiał wiele do życzenia. Teraz 
komfort jazdy się poprawił, a wierzę, 
że również bezpieczeństwo. Jestem 
przekonany, że jeśli tylko będą środki 
finansowe, będziemy wraz z powiatem 

sięgać po kolejne pieniądze i odnawia-
ne będą kolejne odcinki – mówił wójt 
Kamil Dziewierz.

Równa jezdnia z Przytyka
do Kożuchowa 
Droga powiatowa Przytyk – Kożuchów 
to kolejna duża inwestycja, realizowa-
na przez władze Powiatu Radomskie-
go. Połowa pieniędzy przeznaczo-
nych na tą drogę pochodzi z rezerwy 
subwencji ogólnej budżetu państwa. 
Jednocześnie gmina Przytyk zadekla-
rowała udzielenie pomocy finansowej 
w wysokości – 2 130 000,0 zł. Termin 
zakończenia to również jest grudzień 
2022, jeszcze przed świętami Bożego 
Narodzenia.
Przypomnijmy, że w ramach zadania 
zostanie wykonane miedzy innymi: 
poszerzenie jezdni do 6 metrów, budo-
wa chodnika o długości 850 metrów, 
zabezpieczenie skarpy naprzeciwko 
kościoła poprzez budowę muru oporo-
wego. Powstanie także kanał techno-
logiczny, a także zostaną zlikwidowane 
kolizje branży energetycznej, teleko-
munikacyjnej, wodociągowej. Oprócz 
tego wykonawca zbuduje kanaliza-
cję deszczową i odwodnienie drogi, 
jej oznakowanie poziome i pionowe, 
a także przebuduje skrzyżowania z dr 
gami gminnymi i wykona istniejące 
zjazdy z działek indywidualnych i pu-
blicznych.

Inwestycje w gminach Kowala,
Wolanów i Wierzbica 
Jest już gotowy 300 metrowy odcinek 
Augustów – Kowala. Koszt tej inwesty-
cji to 344 tysiące złotych.
Nieco dalej, kierując się w stronę gmi-
ny Wierzbica, pojedziemy już nowiut-

kim odcinkiem przez miejscowość 
Rzeczków do Wierzbicy. Koszt remon-
tu to blisko 2,2 mln zł, a nowy odcinek 
tam położono na długości 1290 me-
trów.
Dobrą wiadomością jest również to, że 
nowa nawierzchnia położona jest na 
odcinku Wolanów – Kończyce. Chodzi 
o 1240 metrów asfaltu, a w tym przy-
padku remont kosztował 1,75 mln zło-
tych.
– Pieniądze na wszystkie wyremonto-
wane odcinki pochodzą z budżetu Po-
wiatu Radomskiego, łącznie to ponad 
4 miliony złotych. W praktyce są to cał-
kowicie nowe drogi z nową nawierzch-
nią i utwardzonymi poboczami, a przy 
okazji remontowane są lub wymienia-
ne pozostałe elementy infrastruktury 
drogowej – podsumowuje Waldemar 
Trelka – starosta radomski.

Uroczyste otwarcie drogi
z Antoniowa do Iłży
Pod koniec października uroczyście 
oddano do użytku nowy odcinek dro-
gi powiatowej z Iłży do Antoniowa. 
Powstał prawie czterokilometrowa, 
szeroka jezdnia z ciągiem pieszo ro-
werowym. Uroczystość otwarcia drogi 
odbyła się obok Zespołu Szkół i Placó-
wek w Chwałowicach.
Parlamentarzyści, starosta radom-
ski, radni, władze gminy Iłża, nieprzy-
padkowo spotkali się właśnie tam. To 
właśnie podopieczni tej placówki, ich 
rodzice, okoliczni mieszkańcy najczę-
ściej korzystają z tej drogi. To przede 
wszystkim z myślą o ich bezpieczeń-
stwie postanowiono całkowicie roz-
budować odcinek szosy z Iłży do An-
toniowa. To dokładnie 3807 metrów. 
Cały remont kosztował 6,7 mln zł, 

z czego Powiat Radomski otrzymał 
dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg, w kwocie 2,36 
mln zł. Natomiast 500 tys zł dołożył 
Urząd Miasta i Gminy w Iłży. Ruchliwa 
i niebezpieczna dotąd jezdnia, została 
poszerzona do sześciu metrów. Stwo-
rzono ciąg pieszo – rowerowy, prze-
budowano skrzyżowania, pojawiło się 
też oznakowanie poziome i pionowe. 
Inwestycję realizowała firma Budro-
most ze Starachowic.
– Bez tych środków zewnętrznych, 
bez rządowego programu budowy 
dróg nie byłoby możliwe realizowanie 
tych wszystkich remontów. Dlatego 
chylę czoła przed naszymi parlamen-
tarzystami, którzy mocno się stara-
ją, aby takie inwestycje powstawały. 
Cieszymy się szczególnie, że tutejsze 
dzieci będą bezpieczne idąc do szko-
ły – mówi podczas otwarcia inwesty-
cji, Waldemar Trelka, starosta powiatu 
radomskiego.

Warto zaznaczyć, że droga została 
otwarta kilka tygodni przed terminem. 
Poseł Marek Suski przypomniał, że to 
z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwo-
ści powstał program, dzięki któremu 
od kilku lat udaje się poprawić stan 
dróg lokalnych. – Jechaliśmy tą drogą 
i jestem pełen uznania. Droga, piękna 
szeroka, ze ścieżką rowerową, chodni-
kiem. Widać, że pięknie wykonana. W 
tym przypadku trzeba też pochwalić 
dobrą współpracę samorządów, bo 
nie wszędzie jest to możliwe. Tutaj 
świetnie współpracowała gmina Iłża 
ze Starostwem w Radomiu. Ukłony 
i podziękowania dla wszystkich, którzy 
przyczynili się do powstania tej inwe-
stycji – mówiła Anna Kwiecień.

Kończy się budowa ronda w Kowali. Prace potrwają do końca 2022 roku.

Remont odcinka z Rzeczkowa do Wierzbicy jest już zakończony. Trwa budowa nowego odcinka z Przytyka do Kożuchowa. Otwarcie nowej drogi z Wierzchowin do Lisowa w gminie Jedlińsk. Odcinek drogi z Iłży do Antoniowa został uroczyście otwarty.
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Waldemar Trelka, starosta radom-
ski wraz z wicestarostą Krzysztofem 
Kozerą i skarbnik powiatu Joanną 
Wontorską podpisali umowę na dal-
szą rozbudowę Zespołu Szkół i Pla-
cówek w Chwałowicach. 

Wykonawca, radomska firma Skadar, 
reprezentowana przez Arkadiusza 
Skawińskiego, za 2,8 miliona złotych 
wykona łącznik pomiędzy budynkami 
szkoły, a także amfiteatr mini obser-
watorium astronomiczne. Prace mają 
potrwać ponad 12 miesięcy.

Umowę podpisano w obecności Aure-
lii Michałowskiej, Mazowieckiego Ku-
rator Oświaty, a także Krzysztofa Mu-
rawskiego, przewodniczącego Rady 
Powiatu i Ewy Tkaczyk, członka Zarzą-
du Powiatu oraz Adriana Barańskie-
go, dyrektora radomskiej delegatury 

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. 
Wszystkich gości powitała Ewa Mąko-
sa, dyrektor szkoły.
– Wszyscy pamiętamy jak jeszcze 
wcale nie tak dawno wyglądała ta 
szkoła. Zniszczony budynek, trzesz-
czący strych, a dziś dzięki inwesty-
cjom samorządu Powiatu Radom-
skiego wchodzimy do nowoczesnego 
budynku, w piękne odnowione mury. 
Zaczynaliśmy w 2020 roku z 15 dzieć-
mi, a dziś mamy 68 uczniów, a będzie 
ich więcej, bo telefonów mamy bardzo 
dużo. To dla nas ważne wydarzenie, 
cieszymy się, że czekają nas kolejne 
inwestycje – mówiła dyrektor Ewa 
Mąkosa.
– Cieszy nas, że to właśnie firma Ska-
dar podpisała z nami umowę, bo jest 
to znany i sprawdzony wykonawca. 
W sumie na placówkę w Chwałowi-
cach przeznaczyliśmy już około 7 mi-

lionów złotych. Budowa amfiteratru, 
miniobserwatorium astronomicznego 
i łącznika między budynkami to speł-
nienie marzeń społeczności szkolnej. 
Dwa lata temu bałem się, czy uda 
się zrealizować te marzenia, ale dzię-
ki wsparciu z rządowego programu 
Polski Ład będzie to możliwe – mówił 
starosta Waldemar Trelka.

Przy tej okazji została również otwar-
ta wyremontowana i zmodernizowa-
na sala gimnastyczna zespołu szkół 
w Chwałowicach. Na prace pozyskano 
270 tysięcy złotych dotacji z budżetu 
Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go, który reprezentował Dawid Rusz-
czyk, kierownik radomskiej delegatu-
ry Urzędu Marszałkowskiego. Potem 
w pięknej sali chętni mogli wziąć 
udział w miniturnieju gry boccia wraz 
z podopiecznymi szkoły.

W Zespole Szkół i Placówek 
w Chwałowicach powstanie 
łącznik, amfiteatr oraz 
miniobserwatorium
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Śnieżny, ale bardzo  udany Powiatowy
Jarmark Bożonarod zeniowy w Bielisze

Brygida nie zepsuła zabawy. Kilka-
set osób przewinęło się przez Powia-
towy Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Bielisze w gminie Zakrzew. Było 
pysznie, muzycznie i przede wszyst-
kim świątecznie.

Wspólnie z Powiatem Radomskim 
imprezę organizował Urząd Gminy Za-
krzew oraz Powiatowy Instytut Kultury. 
W noc poprzedzającą wydarzenie nad 
region radomski napłynął niż Brygiga, 
który przyniósł sporo śniegu. Wydawa-
ło się, że przez utrudnienia na drogach 
nie dotrą mieszkańcy, czy wystawcy 
z całego powiatu. Szybko jednak oka-

zało się, że “białe szaleństwo” tylko do-
dało świątecznej atmosfery i uczestni-
cy świetnie się bawili.
– Pogoda dopisała. Zamówiliśmy śnieg, 
ale nasze zamówienie było chyba razy 
dwa (śmiech). Ale trzeba się cieszyć, 
bo atmosfera i klimat jest świąteczny, 
a frekwencja dopisała. Na scenie działo 
się bardzo dużo. Szereg pięknych pio-
senek, wykonywanych przez lokalnych 
artystów, a na placu mnóstwo nieoce-
nionych straganów, które serwują tyle 
pysznych potraw, słodyczy, wędlin. Bar-
dzo dziękuję mieszkańcom całego po-
wiatu radomskiego i Radomia, którzy 
tłumnie tu przybyli. Widać, że ludzie 

chcą być razem, chcą wspólnie spę-
dzać ten przedświąteczny czas. To jest 
najlepszy moment na integracje, dla 
rodziny. Życzę wszystkim cudownych 
chwil na ten okres świąt – mówi Wal-
demar Trelka, starosta radomski.

Życzenia od biskupa 
Do Bielichy przyjechał również ksiądz 
biskup Marek Solarczyk. On także 
przyznał, że obfity śnieg w niczym nie 
przeszkodził, aby spędzić razem czas, 
a wręcz przeciwnie, dodał bożonaro-
dzeniowego klimatu. Złożył wszystkim 
życzenia i podzielił się też opłatkiem 
z uczestnikami jarmarku.

Pyszne potrawy i renifery z Zakopa-
nego
Z całego powiatu zjechały się Koła 
Gospodyń Wiejskich, a także wystaw-
cy. Pierożki, bigos, łazanki, barszcz 
czerwony z uszkami, racuchy…same 
wspaniałości. Kto nie był, niech żałuje.
Było biało, świątecznie, pysznie, ale 
też muzycznie, bo na scenie w Bieli-
sze aż do wieczora działo się bardzo 
dużo. Zaśpiewał zespół “Kalina’ z gmi-
ny Zakrzew, wystąpił zespół Czerwo-
ne Korale z gminy Jedlińsk, czy też 
Gozdowianki oraz Stępocianki. Piękny 
występ dała Wioletta Kwapisz z gmi-
ny Wierzbica.

Na jarmark dotarły renifery wraz ze 
św. Mikołajem. Do późnych godzin 
wieczornych niemal wszyscy chcieli 
mieć zdjęcie na saniach z reniferami. 
Wydarzenie było także okazją do 
przeprowadzenia konkursu na naj-
ładniejszą choinkę. Najpiękniejsze 
drzewko bożonarodzeniowe przy-
gotowały świetliczanki z Gminy Za-
krzew, wykonując w tradycyjny spo-
sób dekoracje choinkowe. Miejsce 
drugie zdobyły podopieczne z Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go w Wierzbicy. Statuetkę za trzecie 
miejsce odebrały panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Milowianki” z Milejo-
wic.  

Na koniec jarmarku czekała na wi-
dzów wisienka na torcie. Spod sa-
miuśkich Tater przyjechała Kapela 
Góralska Ciupaga. Panowie zagrali 
kapitalnie i w ten mroźny wieczór 
rozgrzali wszystkich pod sceną. Za-
grali po góralski, wesoło i świątecznie.
Partnerem strategicznym wydarzenia 
była spółka Enea Nowa Energia. Za 
pomoc w organizacji, podziękowania 
należą się też Lasom Państwowym, 
Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Bielisze, a także Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Zakrzewie oraz Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Bielisze.
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Wspaniałe warunki dla pacjentów
Zakończyła się budowa Powiato-
wego Centrum Opiekuńczo Miesz-
kalnego w Krzyżanowicach. Powiat 
Radomski zakończył kolejną bar-
dzo dużą i ważną inwestycję. Już 
w styczniu opieką objęte będą tam 
23 osoby.

Budynek został odebrany pod wzglę-
dem technicznym. Od 1 stycznia pod-
opieczni będą mogli z niego korzystać.
– Wnętrza i cały budynek zostały do-
pasowane i dopracowane jak szwaj-
carskim zegarku. Warunki będą wspa-
niałe. W styczniu odbędzie się uroczy-
ste otwarcie – mówi Waldemar Trelka, 
starosta radomski.

Sam budynek zarówno na zewnątrz, 
jak i wewnątrz robi ogromne wrażenie. 
Widać, że wykonawca, firma Skadar 
dołożyła wszelkich starań, aby przy-
szli pensjonariusze i mieszkańcy mieli 
stworzone wspaniałe i komfortowe 
warunki. Budynek ma osiem pokoi 
jednoosobowych z łazienkami. W czę-
ści dziennej mieścić się będą między 

innymi pracowanie artystyczna i kuli-
narna oraz sala ćwiczeń. Podopieczni 
będą mogli wypoczywać w pokoju 
dziennym obok jadalni. Do dyspozycji 
będzie pralnia, suszarnia. Na zewnątrz 
piękna altana, stoliki, do wypoczynku 
na świeżym powietrzu.

Warto przypomnieć, że Powiatowe 
Centrum Opiekuńczo Mieszkalne 
w Krzyżanowicach będzie ośrodkiem 
wsparcia dziennego pobytu z miejsca-

mi całodobowymi okresowego pobytu 
dla 23 dorosłych osób niepełnospraw-
nych z umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności. Spo-
śród ogólnej liczby podopiecznych 15 
osób ma korzystać ze wsparcia pla-
cówki w formie pobytu dziennego 
(przez 8 godzin dziennie w ciągu 5 dni 
roboczych), zaś 8 osób otrzyma wspar-
cie w formie całodobowego zamiesz-
kania przez 7 dni w tygodniu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach ogólnokrajowego programu "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne", finansowanego 
z Funduszu Solidarnościowego, wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współudziale woje-
wody mazowieckiego. Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego wynosi 2,9 miliona złotych, a środki własne Powiatu 
Radomskiego to 1,2 miliona złotych.

Plecaki dla dzieci z całego powiatu 
Polski Czerwony Krzyż jak co roku 
prowadzi akcję „Wyprawka dla 
Żaka”. W tym roku ma ona szcze-
gólny charakter, ponieważ wypraw-
ki przekazywane są nie tylko dla 
potrzebujących dzieci z polskich ro-
dzin, ale także dla dzieci z Ukrainy.

W ramach tej akcji oddział rejonowy 
PCK w Radomiu przekazał około 500 
plecaków z wyprawkami dla dzieci 
ze szkół podstawowych z powiatu ra-
domskiego. 
Z przedstawicielami szkół spotka-
li się wicestarosta Powiat Radomski, 
Krzysztof Kozera, dyrektor Wydziału 
Edukacji, Dariusz Leśkiewicz oraz Jan 

Wyprawki dla dzieci przedstawicielom szkół 
wręczali m.in. wicestarosta Krzysztof Kozera 
(pierwszy z prawej) oraz Jan Krzysztof Kacz-
kowski z Zarządu  Rejonowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża.  

O problemach i potrzebach 
rodzin Powiatu Radomskiego
W pionkowskim Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
odbyła się konferencja popularno-
naukowa pod nazwą "Warunki życia, 
problemy i potrzeby rodzin powiatu 
radomskiego z dziećmi w wieku 
szkolnym".

Organizatorem konferencji był Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Radomiu, we 
współpracy z Rzecznikiem Praw Rodzi-
ny Powiatu Radomskiego oraz CKZiU 
w Pionkach. Warto zaznaczyć, że te-
goroczna Konferencja organizowana 
była dla rodziców, pracowników Miej-
skich i Gminnych Ośrodków Pomocy 
Społecznej, pedagogów i psycholo-
gów szkolnych, pracowników poradni 
psychologiczno – pedagogicznych, dy-
rektorów szkół ponadpodstawowych 
i podstawowych z terenu Powiatu Ra-
domskiego. Poruszone zostały ważne 
zagadnienia naukowe związane z po-
lityką rodzinną. Podczas prezentacji 
przedstawione zostały warunki życia 
i problemy rodzin, które wychowują 
dzieci w wieku szkolnym. Szczególnie 
ważnym aspektem było położenie na-
cisku na poprawę relacji: szkoła – ro-
dzic, rodzic – szkoła.

Krzysztof Kaczkowski przedstawiciel 
zarządu rejonowego PCK w Radomiu. 
Wierzymy, że plecaki wraz z wypraw-
kami przydadzą się uczniom. Nauczy-
ciele natomiast jeszcze raz odebrali 
ciepłe życzenia z okazji niedawnego 
święta.
- Szkolne wyprawki trafią do najbar-
dziej potrzebujących uczniów szkół ze 
wszystkich gmin powiatu radomskie-
go, a także dzieci z Ukrainy. Jesteśmy 
w stałym kontakcie z organizacją i jeśli 
zgłosi się do nas więcej szkół z prośbą 
o wsparcie, to postaramy się dostar-
czyć wyprawki do każdej potrzebu-
jącej rodziny – zapewnił wicestarosta 
radomski Krzysztof Kozera. 

Prelegentami podczas konferencji byli: 
dr Jolanta Borek – Rzecznik Praw Ro-
dziny Powiatu Radomskiego; Halina 
Janiszek – Stajniak Dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Radomiu; Ewelina Durazińska – Psy-
cholog SPZZOZ – Szpital w Iłży; Justy-
na Stanik – Rybak, Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji z/s 
w Radomiu; Kamil Warda, Rzecznik 
Prasowy Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu; Linda Dąbrowska ze Sto-
warzyszenia Karuzela.

Każdy z uczestników sympozjum 
otrzymał publikację naukową pn. 
„Warunki życia, problemy i potrzeby 
rodzin powiatu radomskiego z dzieć-
mi w wieku szkolnym”, wydaną przez 
Starostwo Powiatowe w Radomiu 
w roku 2021.
Patronat nad konferencją sprawowali: 
Mazowiecki Kurator Oświaty Kurato-
rium Oświaty w Warszawie; Komen-
dant Wojewódzki Policji z siedzibą 
w Radomiu; Komendant Miejski Policji 
w Radomiu
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Każdy rok przynosi nam nowe wyzwania

Rok 2022 zbliża się ku końcowi. Bez 
wątpienia trzeba przyznać, że był to 
czas wielu ważnych wydarzeń, nie tylko 
w historii powiatu, ale przede wszyst-
kim Europy i świata. Wybuch wojny 
w Ukrainie wstrząsnął nami wszyst-
kimi, spowodował niezliczone ludzkie 
dramaty, a konsekwencje rosyjskiej 
agresji są odczuwalne w każdej dzie-
dzinie naszej i światowej gospodarki. 
Przez pierwszą część roku borykaliśmy 
się także z koronawirusem, który miej-
my nadzieję opuścił nas na dobre. 
Wszystko to spowodowało, że zaczęli-

 Krzysztof Murawski
przewodniczący Rady Powiatu

śmy inaczej patrzeć na świat, bardziej 
dostrzegać potrzeby innych, doceniać 
to, co mamy najcenniejsze: zdrowie, 
rodzinę, dobre relacje z innymi. Jednak 
pewne rzeczy się nie zmieniły. Myślę 
tu o potrzebie działania ku pożytkowi 
innych, polepszania warunków życia 
w naszym najbliższym otoczeniu. Ta 
myśl przyświeca władzom Powiatu 
Radomskiego od początku tej ka-
dencji. Każdy rok przynosi nowe wy-
znawania, nowe pomysły i inicjatywy.  
W roku 2022 z sukcesem zrealizowali-
śmy, bądź jesteśmy w trakcie realizacji, 
takich inwestycji, jak chociażby: bu-
dowa drugiego pawilonu i rewitaliza-
cja najstarszych obiektów szpitalnych 
szpitala powiatowego w Pionkach, bu-
dowa sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół w Pionkach,  budowy i remonty 
wielu dróg powiatowych m.in. prawie 
czterokilometrowy odcinek drogi z Iłży 
do Antoniowa, budowa ronda w Kowa-
li czy kolejne odcinki dróg w gminach 
Kowala, Wierzbica, Wolanów, Jedlińsk 
oraz Przytyk. 
Niezwykle ważną inwestycją jest rów-
nież budowa Powiatowego Centrum 

Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzy-
żanowicach, gdzie znajdzie opiekę 
kilkanaście osób niepełnosprawnych 
lub seniorów. Władze powiatu nie za-
pominają również o mieszkańcach 
miasta i gminy Iłża, gdzie w drugim 
szpitalu powiatowym oddano do użyt-
ku nowoczesny Blok Operacyjny i Dział 
Chirurgiczny wraz z najnowocześniej-
szym wyposażeniem medycznym, 
a także Pracownie Tomografii Kom-
puterowej i Endoskopii. W listopadzie 
podpisaliśmy także umowę na dalszą 
rozbudowę Zespołu Szkół i Placówek 
w Chwałowicach, gdzie zostanie wy-
konany łącznik pomiędzy budynkami 
szkoły, amfiteatr oraz mini obserwa-
torium astronomiczne. Bez wątpienia 
terminowa realizacja tych inwestycji 
to zasługa władz powiatu radomskie-
go, ale także pracowników Starostwa 
Powiatowego w Radomiu oraz jed-
nostek organizacyjnych powiatu. Za 
co serdecznie dziękuję. Tegoroczny 
budżet był proinwestycyjny, wierzę, że 
kolejny rok 2023 będzie równie udany 
pod względem inwestycyjnym, czego 
sobie i Państwu życzę.
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W Starostwie Powiatowym w Rado-
miu starosta radomski Waldemar 
Trelka podpisał list intencyjny w spra-
wie wspólnego projektu utworzenia 
Branżowego Centrum Umiejętności 
w Pionkach. Partnerami przedsięwzię-
cia są spółka Mesko w Skarżysku – Ka-
miennej oraz radomski oddział Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich (SIMP). Celem 
projektu jest szkolenie kadr dla szero-
ko pojętej branży metalowej w powia-
towych szkołach średnich w Pionkach. 
To jedna z pierwszych takich inicjatyw 
w Polsce. 

Wzmocnienie zaplecza
edukacyjno – szkoleniowego

Wspólny projekt, którego inicjatorem 
był Powiat Radomski to propozycja 
wzmocnienia zaplecza edukacyjno – 
szkoleniowego dla branży metalowej 
w regionie radomskim.
– Jest to dopiero początek wspólnej 
drogi, ale mamy nadzieję na skutecz-
ne pozyskanie funduszy na ten projekt 
i jego dalszą realizację z pożytkiem dla 
całego regionu. Dziękuję naszym part-
nerom, którzy wraz z nami zauważyli 
wielki potencjał tej propozycji – powie-
dział starosta Waldemar Trelka.
Aby tak się stało, samorząd powiatowy 
wraz z partnerami będzie aplikował 
do Krajowego Plan Odbudowy, w ra-
mach którego ogłoszono konkurs na 
powstanie 120 Branżowych Centrów 
Umiejętności w całej Polsce. Mają 
one pomóc w przygotowaniu kadr 
na potrzeby nowoczesnej gospodarki 
w poszczególnych branżach poprzez 
zapewnienie przestrzeni dla innowa-
cyjnej i trwałej współpracy biznesu 
z edukacją zawodową na wszystkich 
poziomach kształcenia zawodowego. 
Kwota przeznaczona na dofinansowa-
nie przedsięwzięć w konkursie wyno-
si ponad 1,4 miliarda złotych, a kwoty 

Branżowe Centrum 
Umiejętności w Pionkach
To wspólny projekt Powiatu Radomskiego, 
spółki Mesko i Stowarzyszenia Inżynierów

wsparcia wahają się od 9 do 16 milio-
nów złotych na jeden projekt.
Celem samorządu powiatowego jest 
powołanie jednego z takich miejsc 
w Pionkach, w obiektach istniejących 
placówek: Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego (warsz-
taty) oraz Zespołu Szkół (dydaktyka). 
W ramach Branżowego Centrum 
Umiejętności odbywałoby się tam 
kształcenie kadr dla szeroko pojętej 
branży metalowej w specjalizacji ślu-
sarz – mechanik – obróbka skrawa-
niem dla absolwentów szkół zawo-
dowych, a także pracowników, któ-
rzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę 
i umiejętności branżowe. Trzecią gru-
pą, która mogłaby skorzystać z BCU 
byliby projektanci i programiści ca-
łych linii technologicznych w zakresie 
obróbki metali.
Partnerem biznesowym projektu zo-
stała spółka Mesko w Skarżysku – Ka-
miennej, a na partnera branżowego 
wybrano Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich 

(SIMP) – za zgodą Zarządu Głównego, 
reprezentowane przez oddział w Ra-
domiu.
Spółka Mesko jest producentem świa-
towej klasy wyrobów branży zbrojenio-
wej z blisko 100-letnim doświadcze-
niem produkcyjnym. 
SIMP jest dobrowolną organizacją uży-
teczności społecznej, zrzeszającą ok. 
10.000 inżynierów i techników mecha-
ników wszystkich specjalności oraz za-
wodów pokrewnych.

List intencyjny podpisali: starosta Waldemar Trelka, Anna Kopcińska – Wielgus, reprezentująca 
spółkę Mesko oraz inżynierowie Sławomir Kwiecień oraz Zdzisław Kozdrach, czyli prezes i wice-
prezes radomskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Celem projektu jest szkolenie kadr dla szero-
ko pojętej branży metalowej w powiatowych 
szkołach średnich w Pionkach.

Zabytkowa kapliczka odzyskała blask
Powiat Radomski wraz z partnerami 
odrestaurował XVIII-wieczną kaplicz-
kę. To wyjątkowy, zabytkowy obiekt, 
który powstał między 1700, a 1799 ro-
kiem, najstarszy tego typu w regionie 
radomskim.

– Wydawać by się mogło, że jest to drob-
na sprawa, za niewielkie pieniądze, bo 
przecież robiliśmy już inwestycje warte 
miliony. Jednak z punktu widzenia kul-
turowego i dziedzictwa narodowego 
jest to bardzo ważna sprawa i ważny 
moment. Chodzi o to, aby w czasach no-
woczesności, nie zgubić i nie zapomnieć 
o takich perełkach – podkreśla Walde-
mar Trelka, starosta radomski. 

Kapliczka ma formę kolumny, zwęża-
jącej się ku górze, wspartej na okrągłej 
podstawie i zwieńczonej grupą rzeźbiar-
ską przedstawiającą św. Jana Chrzciciela 
i Jezusa Chrystusa w scenie chrztu Je-
zusa w Jordanie. Całkowity koszt odre-
staurowania kapliczki wyniósł ponad 175 

tysięcy złotych. Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytów przekazał na ten 
cel 80 tysięcy złotych, Powiat Radomski 
70 tysięcy złotych, a Miasto i Gmina Iłża 
przekazała ponad 25 tysięcy złotych. 

Słowa uznania dla wicestarosty Krzysz-
tofa Kozery i Anny Miroty, sołtysa wsi 
Pakosław, która zabiegała, aby przepro-
wadzić tę inwestycję  – mówił Witold 
Bujakowski, dyrektor radomskiej dele-
gatury Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

Starosta skierował też słowa podzię-
kowania do pani Anny Postuły wraz 
z rodzicami, czyli panią Marią i panem 
Władysławem, którzy użyczyli część 
swojej działki na potrzeby realizacji prac 
budowlanych i zabezpieczenia podsta-
wy zabytku. 

Kapliczka posiada szczególne walory na-
ukowe, historyczne i artystyczne.
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Magia świąt Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia to 
szczególny czas w roku, kiedy spo-
tykamy się z rodziną przy jednym 
stole, ale jest to także czas, kiedy 
dajemy i otrzymujemy prezenty od 
naszych bliskich. Nawet najmniej-
szy, symboliczny upominek sprawi, 
że święta zostaną w naszej pamięci 
na długo. Zanim jednak usiądziemy 
do świątecznego stołu warto dużo 
wcześniej pomyśleć o przedświą-
tecznych zakupach.

Planowanie to sposób
na zakupowe szaleństwo

Zamiast wkładania przypadkowych 
produktów do koszyka warto przygo-
tować sobie wcześniej listę zakupów 
i starać się jej trzymać. Warto już na 
tym etapie zrobić małe rozeznanie 
wśród swoich bliskich i podpytać ich 
o czym marzą, co lubią lub na co cze-
kają. To pozwoli nam właściwie do-
brać upominki bez nadszarpnięcia 
domowego budżetu, gdyż wiadomo, 
że kupno kilkunastu nawet drobnych 
upominków wiąże się nierzadko ze 
sporym wydatkiem. W rezultacie do-
brze zaplanowanych zakupów otrzy-
many pod choinką  mnóstwo uśmie-
chu i radości od osób szczególnie 
nam bliskich. 

Nie rób zakupów z odroczoną
płatnością

Coraz więcej sklepów oferuje konsu-
mentom możliwość zrobienia zaku-
pów z odroczonym terminem zapła-

ty. Oznacza to, że można otrzymać 
produkt, a zapłacić za niego dopie-
ro później, np. po 30 dniach od zre-
alizowania zamówienia. Choć takie 
rozwiązanie brzmi rewelacyjnie, to 
starajmy się unikać takich rozwiązań. 
W tym szczególnym okresie łatwo 
dać się ponieść magii świąt i wydać 
znacznie więcej niż się posiada. Dla 
osób, które skorzystają z takiej moż-
liwości może się okazać, że nowy rok 
przywitają z zimnym prysznicem, 
ponieważ przypomną sobie o zale-
gających płatnościach, które należy 
uregulować. 

Nie zaciągaj pożyczek na zakupy

Gwiazdka skłania do zakupów we-
dług starego porzekadła „zastaw się, 
a postaw się”. Prywatne firmy świad-
czące usługi finansowe tzw. para-
banki  zauważyły to zjawisko i zaczę-
ły reklamować specjalne świąteczne 
pożyczki. W tym okresie wzięcie po-
życzki to nie jest dobry pomysł. Ma-
gię świat Bożego Narodzenia będzie-
my w tym przypadku długo pamię-
tać spłacając przyznane nam raty.

Sylwia Potera
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w Radomiu

Lotem za kłopotem
Specjalistyczny dron od powiatu
dla służb ratowniczych

Nowoczesny, specjalistyczny i świetnie 
wyposażony bezzałogowy statek po-
wietrzny trafił do Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Rado-
miu. Będzie wykorzystywany na po-
trzeby Powiatowego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego, miasta i powiatu.

Specjalistyczny dron został zakupiony 
w ramach rządowego Programu Ogra-
niczania Przestępczości i Aspołecznych 
Zachowań “Razem Bezpieczniej” im. 
Władysława Stasiaka na lata 2022- 2024. 
Przypomnijmy, że w ramach tego pro-
gramu Powiat Radomski otrzymał 
99800 złotych dofinansowania, a całko-
wity koszt projektu to ponad 107 tysięcy 
złotych.
W uroczystości przekazania drona 
uczestniczyli obok starosty radomskiego, 
komendant Państwowej Straży Pożarnej 
w Radomiu, st. bryg. Bartosz Musiał, za-
stępca komendanta Komendy Miejskiej 
Policji w Radomiu, Grzegorz Michorek, 
a także Ryszard Wiosna, dyrektor Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu, 
Szymon Warmiak z Polskiego Stowarzy-
szenia Poszukiwawczo Ratowniczego 
w Radomiu. Podpisana została umowa 
użyczenia drona na okres dwóch lat. 
W sumie na Mazowszu tylko 12 tego typu 
projektów przeszło pomyślnie i trafiło do 
ministerstwa.

Bernadetta Nędzi
kierownik Biura Zarządzania 
Kryzysowego
Projekt nazwaliśmy “LOTEM ZA 
KŁOPOTEM – monitoring zagro-
żeń BEZPIECZEŃSTWO GÓRĄ”. 
Zadanie polegało na zakupie 
Bezzałogowego Statku Powietrz-
nego, czyli tak zwanego drona, 
a także przeszkoleniu sześciu 
operatorów ze starostwa oraz 
służb mundurowych. Celem tego 
programu jest przede wszystkim 
wzmocnienie bezpieczeństwa w 
miejscach publicznych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem lokal-
nych systemów bezpieczeństwa 
w Powiecie Radomskim i samym 
Radomiu, a także podniesienie 
świadomości społeczeństwa na 
temat zagrożeń lokalnym. 

– Jesteśmy pierwsi z takim projektem 
i to na pewno zobowiązuje. Dziękujemy 
panu staroście, władzom powiatu, za 
to, że zaprosili nas do tego projektu. To 
już kolejny raz, kiedy otrzymujemy takie 
wsparcie. Dron może być wykorzysty-
wany w szerokim zakresie, począwszy 
od działań ratowniczo – gaśniczych, aby 
z góry zobaczyć sytuację na miejscu 
zdarzenia. Możemy wykorzystywać go 
w działalności prewencyjnych, w lasach, 
aby sprawdzić drogi przeciwpożarowe 
– mówił st. bryg. Bartosz Musiał, komen-
dant miejski PSP w Radomiu.
W przekazaniu drona uczestniczyli rów-
nież zastępca komendanta Komendy 
Miejskiej Policji mł. insp. Grzegorz Micho-
rek wraz z naczelnikami, a także Ryszard 
Wiosna, dyrektor Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego „Wody Polskie” – Za-
rząd Zlewni w Radomiu oraz Szymon 
Warmiak, reprezentujący Polskie Stowa-
rzyszenie Poszukiwawczo – Ratownicze 
w Radomiu.

Waldemar Trelka
Starosta Radomski
Jestem przekonany, że to był 
dobry zakup. Jesteśmy jedyni 
w regionie, którzy napisali dobry 
projekt i to pozwoli nam nie tylko 
podążać lotem za kłopotem, ale 
latać za wydarzeniami, również 
na diagnozowanie i monitoro-
wanie różnych zagrożeń. Sprzęt 
jest wyposażony w różne kamery 
i czujniki, a wszystko po to, aby 
zapewnić większe bezpieczeń-
stwo.

Porównuj ceny produktów

Planując poszczególne zakupy warto 
wcześniej sprawdzić ceny tych pro-
duktów. Często się zdarza, że o wiele 
korzystniej jest zrobić zakupy online 
z wyprzedzeniem. Unikniemy wte-
dy dodatkowych pokus czyhających 
w sklepie,  niepotrzebnych kolejek 
i  zaoszczędzimy swój prywatny czas.
Im bliżej świąt Bożego Narodzenia, 
tym bardziej jesteśmy skłonni podej-
mować impulsywne decyzje zakupo-
we, byleby tylko  zrealizować wyzna-
czony cel. Wtedy zazwyczaj decydu-
jemy się na nieprzemyślane zakupy, 
w zbyt dużej ilości i na zbyt drogie 
prezenty, które nie zawsze spełnią 
oczekiwania nas samych i bliskich 
nam osób. Dlatego też, aby prawdzi-
wa magia świąt Bożego Narodzenia 
zaistniała zakupowe szaleństwo mu-
simy zacząć już dużo wcześniej. 
W przypadku  problemów zwią-
zanych z świątecznymi zakupami 
mieszkańcy powiatu radomskiego 
mogą skorzystać z pomocy Biura Po-
wiatowego Rzecznika Konsumentów 
w Radomiu.
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W powiatowym biurze o literaturze
Powiatowe Biuro Literackie - to nowa 
propozycja cyklicznych spotkań z pi-
sarzami, rozmów o literaturze przy-
gotowana przez Powiatowy Instytut 
Kultury. Pierwsze wydarzania już poza 
nami, nadciągają kolejne...  

Cykl zainaugurowało spotkanie w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja 
Kopernika w Iłży. Wybór miejsca nie był 
w żadnym razie przypadkowy. Wydana 
właśnie książka pisarza, dziennikarza 
Piotra Łopuszańskiego „Mikołaj Koper-
nik. Nowe oblicze geniusza” to biografia 
oparta na źródłach, a nie na spekula-
cjach czy hipotezach. W biurze literac-
kim stawiła się cała szkoła i tak okazało 
się, że dla największego astronoma, zor-
ganizowaliśmy największe spotkanie au-
torskie w dziejach powiatu! Autor ma w 
swoim dorobku m.in. prace o Bolesławie 
Leśmianie, a gdzie jak nie w Iłży o poecie 
rozmawiać? Nigdy jednak na wydarze-
niu nie stawiły się takie tłumy jak w Po-
wiatowym Biurze Literackim.

Tłoczno w Poświętnym 

Powiatowe Biuro Literackie to cykl au-
torskich spotkań z pisarzami związany-

mi z regionem radomskim swoim bio-
gramem bądź twórczością. Z literatami 
rozmawia Marcin Kępa, sam też literat, 
mający na koncie kilka książek, głównie 
z Radomiem w tle. W listopadzie PBL 
dotarło do Jedlni – Poświętnego, a jego 
gościem był Wojciech Pestka (ur. 1951), 
związany z tą miejscowością poeta, pro-
zaik, tłumacz, scenarzysta, autor m.in. to-
mików wierszy "Zwykła rozmowa"(1976), 
"Dziesięć wierszy dla Grosza" (2005), try-

logii - reportaży: "Do zobaczenia w pie-
kle" (2009), "Gdyby Polacy nie byli Po-
lakami" (2019), "Diabelska maszyna do 
szycia"(2020), czy powieści "Powiedzcie 
swoim" (2013), na motywach której po-
wstaje film fabularny "Klecha" o wyda-
rzeniach radomskiego Czerwca 1976. 
Chętnych do rozmowy z autorem było 
tak wielu, że nie mieścili się w sali przy 
tamtejszym kościele pw. św. Mikołaja 
i św. Małgorzaty. 

Zaproszenie do Zakrzewa
Już 19 stycznia 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie. Gościem będzie 
Jan Skalik, autor książki "Mała ojczyzna. Opowiadania o ziemi radomskiej i jej mieszkań-
cach.”. Jan Skalik to profesor nauk ekonomicznych urodzony w Pionkach. Dzieciństwo
i wczesną młodość spędził w Milejowicach. Ukończył szkołę podstawową w Cerekwi, 
maturę zdał w Technikum Przemysłu Skórzanego w Radomiu, studiował w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. Na tej uczelni zdobył wszystkie stopnia i tytuły 
naukowe. Całe dorosłe życie zawodowe i osobiste związał z Wrocławiem, ale nigdy 
nie zapomniał o Ziemi Radomskiej. Zapraszamy do Powiatowego Biura Literackiego 19 
stycznia godz. 17 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie. 

Malarstwo i collage w PIK 
"Pamiętnik w obrazach - część trze-
cia" to tytuł wystawy Katarzyny No-
wickiej - Urbańskiej, która właśnie 
została otwarta w "Galerii na Pię-
trze" Powiatowego Instytutu Kultu-
ry w Iłży. Ekspozycję będzie można 
oglądać do połowy stycznia 2023 r.

- Moje obrazy, rysunki i collage są przy-
pomnieniem o złożoności egzystencji 
ludzkiej, a także wynikiem indywidual-
nego odbioru piękna natury, która nie-
ustannie zachwyca swoją zmiennością 
i kruchością tworzenia - mówi artystka. 
- Łączę w swoich pracach fragmenty 
realistyczne z abstrakcyjną materią 
malarską. W malarstwie najbardziej ce-
nię głębię obrazu, rozumianą dosłow-
nie i w przenośni, poszukiwanie koloru, 
wyrazu kompozycji, nowej emocji, ta-
jemnicy. To powoduje, że sam proces 
malarski jest długi, wymaga namysłu, 
analizy i dystansu w celu uzyskania za-
mierzonego efektu, opozycyjnego do 
dosłowności i dosadności - twierdzi 
Nowicka - Urbańska. -. Sądzę, że rolą 
artysty jest konsekwentne dążenie do 
poszukiwania, odkrywanie poprzez 
swoją sztukę zupełnie nowych emocji 
- dodaje.

Urodzona w 1963 roku w Radomiu 
Urbańska, studiowała na Wydziale Ma-
larstwa i Grafiki w PWSSP w Gdańsku. 
Dyplom w zakresie malarstwa uzyska-
ła w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnic-
kiego. W latach 1988-1996 zatrudniona 

w macierzystej uczelni na stanowisku 
asystenta/adiunkta, w 1994 roku uzy-
skała kwalifikacje I stopnia a w 2004 
roku stopień doktora habilitowanego 
w dziedzinie sztuk pięknych w dyscy-
plinie artystycznej malarstwo na Wy-
dziale Malarstwa i Grafiki. Od 1997 r. 
pracuje  w Katedrze Sztuki (obecnie 
Wydziale Sztuki) UTH w Radomiu - od 
2005 roku na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego. Prowadzi zajęcia 
z rysunku i malarstwa. Zajmuje się 
twórczością w dziedzinie malarstwa 
rysunkiem i collagem.

Ekspozycja w siedzibie PIK, w Iłży, 
przy ul. Jakubowskiego 5, nosi tytuł 

"Pamiętnik w obrazach". To już kolej-
na prezentacja, do stworzenia której 
artystka wykorzystała odbitki ksero 
z fotografii z lat 60 - tych XX w. Dla-
czego akurat z tego okresu? Bo uwa-
ża, że był to czas niezwykłego poko-
lenia młodych ludzi, kreatywnych 
i twórczych, atmosfera tych lat zawsze 
fascynowała Urbańską. - Używam 
wklejonych reprodukcji, kalki tech-
nicznej, kolorystyki przypominającej 
druk okładek książek z tamtego czasu: 
szarości lnu, zgaszonej żółci, oranżu, 
zieleni, różu, błękitu, ciepłej czerni dru-
ku. Wklejam również kopie własnych 
fotografii, kwiatów w wazonie, tkanin 
- zdradza artystka. 
Kuratorem ekspozycji jest Mariusz 
Dański, prodziekan Wydziału Sztuki 
UTH w Radomiu. Jego prace również 
nie dawno gościły w "Galerii na Pię-
trze". - Cieszę się, że miałem tu wysta-
wę i że teraz współtworzę ofertę Insty-
tutu. "Galeria na Piętrze" to ciekawa 
przestrzeń. Właśnie układamy wraz 
z dyrektorką PIK Renatą Metzger pla-
ny wystawiennicze na nadchodzący 
rok 2023. Będzie się działo wiele cieka-
wych rzeczy - zapewnia Mariusz Dań-
ski.          

Honorowy patronat nad "Galerią na 
Piętrze" Powiatowego Instytutu Kul-
tury sprawuje starosta radomski Wal-
demar Trelka.      Mariusz Dański, kurator wystawy i Katarzyna Nowicka - Urbańska podczas przygotowań

do werniażu.

Goscie z zapartym tchem słuchali opowieści Wojciecha Pestki, autora wierszy, powieści
reportaży czy scenariusza.

Piotr Łopuszański autor książki „Mikołaj Kopernik”
podczas spotkania w Iłży.

Wojciech Pestka (z lewej) i prowadzący spotkanie
w Jedlni, Marcin Kępa. 
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SPORT SPORT

Agata Kaczmarska pochodzi z Je-
dlanki Nowej koło Iłży, a Natalia Mar-
czykowska z Małęczyna koło Gozdu. 
Co ich łączy? Uprawiają boks, a nie-
dawno obie wywalczyły medale pod-
czas mistrzostw Polski seniorek. 

Boks nie jest sportem dla kobiet. Tak 
przynajmniej twierdzi wielu ludzi, 
zwłaszcza panowie. Agata i Natalia są 
tego zaprzeczeniem. Obie kochają ten 
sport, odnalazły się w nim i odnoszą 
dużo sukcesów. I mają przy tym tak 
wiele kobiecości, że wcale nie widać, że 
uprawiają typowo męskie "mordobicie". 

Nauczyła się...od brata

Agata Kaczmarska ma 23 lata. Wycho-
wałą się w Jedlance Nowej koło Iłży. 
Żyła w otoczeniu przede wszystkim 
chłopaków. Musiałą sobie radzić z nimi. 

Bokserskie perełki
powiatu radomskiego

Nauczyła się bić dawno temu, bo... miała 
starszego brata. Ten ją podszkolił. Kie-
dy pojawiła się w sekcji Radomiaka, już 
sporo potrafiła. Agata Kaczmarska wy-
walczyła tytuł młodzieżowej mistrzyni 
Starego Kontynentu w wadze 81 kg. Za-
wodniczka BKS Radomiaka w finale po-
konała Turczynkę, Selmę Karakolyun 5:0.
Nie jest to jedyny sukces Kaczmarskiej na 
ringu. W wieku 17 lat, na Tajwanie wywal-
czyła mistrzostwo świata juniorek. 
Reguralnie zdobywa medale mistrzostw 
POlski. W grudniu w Zabrzu sięgnęła po 
wicemistrzostwo Polski. Stoczyła bardzo 
zacięty i emocjonujący finał z Lidią Fidu-
rą z Gliwic. Zdaniem sędziów było 2:3 dla 
Fidury. W oczach wielu obserwatorów 
to Kaczmarska powinna otrzymać złoty 
medal, a werdyktem sędziów nie ma już 
co dyskutować.  
Prywatnie Agata Kaczmarska to niezwy-
kle miła i sympatyczna osoba. Jest zwią-

zana i zaręćzona z zawodnikiem MMA, 
pochodzącym z Kozienic, Karolem Ku-
tyłą. 

Wielki mistrzowski powrót

Natalia Marczykowska wychowała się 
i mieszka w Małęczynie w gminie Gózd. 
Od zawsze była aktywna, rezolutna. 
Miała talent do boksu, który szybko 
wyłapał u niej trener Adam Jabłoński 
z RKB Boxing Radom.
Na ringu w Zabrzu, na początku grud-
nia, Marczykowska zdobyła złoty medal 
mistrzostw Polski seniorek. Miała prze-
rwę w uprawianiu pięściarstwa. Musia-
ła poukładać swoje sprawy związane 
z nauką i pracą zawodową. Mimo dłuż-
szej przerwy wróciła w rewelacyjnym 
stylu. Awansowała do finału, a tu po-
konała jednogłośnie Weronikę Flaszak, 
wychowankę Startu Włocławek. 

Agata Kaczmarska Natalia Marczykowska

Wyniki
Mężczyźni: 1. Sylwester Lepiarz 
(LKB Rudnik), 2. Adam Bajorski 
(Błasio Team), 3. Wiktor Janduła 
(Błasio Team).
Kobiety: 1. Amelia Karolak (Za-
biegany Skaryszew), 2. Klaudia 
Lasocka (Czarnecki Run Team), 
3. Agnieszka Wiśniewska (Ra-
dom).

Mikołajkowe bieganie w Dzierzkówku Starym

Ponad 120 osób wzię ło udział 
w IV Mikołajkowym Biegu Przyjaźni 
w Dzierzkówku Starym w gminie 
Skaryszew.

Imprezę zorganizowało stowarzy-
szenie Zabiegany Skaryszew, wspól-
nie ze Stowarzyszeniem Przyjaźń 
z Dzierzkówka Starego, pod patrona-
tem Starosty Radomskiego Walde-
mara Trelki. Mimo śniegu i słabych 
warunków, na start dotarła duża 

grupa uczestników. Trasa o długości 
6300 metrów była drogowo - cros-
sowa, nie należała do łatwych, ale 
nikt nie narzekał. W samo południe 
biegły dzieci, potem wystartowali 
pozostali uczestnicy.

Organizację biegu wsparły panie ze 
stowarzyszenia Zawsze Razem Gę-
barzów, Stowarzyszenie Damy Radę 
w Podsuliszce, które przygotowały 
pyszne pierogi dla biegaczy.
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Quizy
Naszego Powiatu
Radomskiego

Znajdź różnicę...
iloma szczegółami różnią się obrazki?

Rozwiązanie Quizu z zaznaczonymi różnicami oraz imieniem, nazwiskiem i adresem uczestnika Quizu prosimy przesyłać 
do 31 stycznia 2023 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 (22) 3/2022
Naszego Powiatu Radomskieg3
Rozwiązanie quizu z kwartalnika Nasz Powiat Radomski nr (22) 2/2022. 
Spośród 10 nadesłanych odpowiedzi, 5 okazało się prawidłowych.
Nagrody wysłano do: Eliza Chojnacka, Weronika Naływajko,
Władysława Wardowiec, Dominika Balcerek, Ewa Chojnacka.

Prezentujemy prawidłowe rozwiązanie:

Życzymy powodzenia w kolejnym Quizie!

GALERIA
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów przeprowadził cykl spotkań 
na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, które działają przy Ośrodkach 
Kultury w Iłży i Pionkach. Tematami spotkań były prawa i obowiązki 
konsumentów w postepowaniu reklamacyjnym oraz zakupy poza 
siedziba sprzedającego.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu odbył się II Chary-
tatywny Konkurs “Co Wy wiecie o Powiecie”. Wzięło w nim udział 13 
drużyn z terenu całego powiatu. Zwyciężył – Skaryszew! 

529 uczniów z 25 szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
wzięło udział w tegorocznej edycji konkursu „Moje spotkania 
z Puszczą” pt. „Niezwykły świat roślin – moje bliskie spotkanie. Lau-
reatom nagrody wręczali m.in. wicestarosta radomski Krzysztof 
Kozera oraz członek Zarządu Powiatu Radomskiego Ewa Tkaczyk. 

10 rocznicę powstania obchodził Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw-
czy w Wierzbicy. Podczas urodzinowego spotkania odbył się pokaz 
mody przygotowany przez podopieczne placówki, nie zabrakło rów-
nież urodzinowego tortu.

 Nauczyciele i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Pionkach wzięli udział w seminariach realizowanych 
w ramach projektu LOTEM ZA KŁOPOTEM - monitoring zagrożeń 
BEZPIECZEŃSTWO GÓRĄ!, którego głównym celem jest wzmoc-
nienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. 

Cały Powiat Radomski dopingował zespół Cerrad Enea Czarni Radom 
w meczu z ukraińskim Barkom Każany Lwów. Patronat nad meczem 
sprawował Waldemar Trelka - starosta radomski, który z rąk Dariusza 
Fryszkowskiego, prezesa "Wojskowych" otrzymał pamiątkową koszul-
kę z autografami zawodników radomskiej ekipy.




