Szanowni Państwo						
Mieszkańcy Powiatu Radomskiego

Radom, luty 2011 r.

Tuż po starcie, na progu kolejnej, czwartej, kadencji wydajemy biuletyn „Kto jest kim w powiecie radomskim”. To już tradycja, że - także w ten sposób - pragniemy zaprezentować sylwetki przedstawicieli władz samorządowych naszego powiatu oraz wchodzących w jego skład trzynastu podstawowych jednostek samorządu
terytorialnego. Jesteśmy przekonani, że nieco bliższe poznanie Waszych reprezentantów w lokalnym parlamencie będzie ze wszech miar pożyteczne. Choćby dlatego, że to właśnie oni będą decydować o najważniejszych kierunkach rozwoju powiatu. Bo to oni najlepiej znają potrzeby mieszkańców naszych małych ojczyzn.
Podobnie, jak dotychczas, mamy prawo i obowiązek oczekiwać od nich roztropnych decyzji w wielu sprawach, mających bezpośredni wpływ na poziom naszego życia. Ich głos będzie zatem ważący w takich kwestiach jak  najważniejsze inwestycje, stan infrastruktury drogowej, dalsza poprawa warunków leczenia pacjentów w placówkach ochrony zdrowia, coraz nowocześniejsze wyposażenie szkół, zapewnienie właściwej opieki
ludziom starszym i niepełnosprawnym, a także zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa. Jeśli do tego dodamy
należytą troskę radnych o integrację naszej wielkiej powiatowej rodziny, pomysły na zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży, dążenie do zapewnienia jej duchowego i fizycznego rozwoju, organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, i.t.d., i.t.d. - to przybliżymy się w ten sposób do wizerunku samorządowca
idealnego, czyli takiego, który czuje się odpowiedzialny za codzienną egzystencję swoich wyborców. Czy tacy
są ci nasi przedstawiciele zasiadający w radach?
Macie Państwo, niecałe już, cztery lata, by sobie i im odpowiedzieć na to pytanie. Tymczasem zapraszamy
do lektury wydawnictwa i zawarcia bliższej znajomości z osobami, których wizerunki przedstawiamy.

Starosta Radomski
Mirosław Ślifirczyk

Przewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Osiński

Starostwo Powiatowe w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7,
tel. 48 365 58 01, fax. 48 365 58 07, e-mail: powiat@radompowiat.pl, www.radompowiat.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.30 - 16.00, wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 15.00
“Kto jest kim w powiecie radomskim” - biuletyn informacyjny wydany przy współpracy Wydziału Promocji i Rozwoju
Powiatu Starostwa Powiatowego w Radomiu. Opracowanie graficzne i druk: Adver Media - www.advermedia.pl
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Rada Powiatu Radomskiego
IV kadencji
Ewa Bartula. Radna z Jedlińska III i IV kadencji. Przewodnicząca Komisji Administracji, Porządku
Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności. Członek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej
i Sportu. Z wykształcenia jest magistrem filologii orientalnej – iranistką, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie oraz w zakresie zarządzania oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym, konsultantem d/s kierowniczej kadry oświatowej, ekspertem z listy MEN komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych. Pracuje w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział
w Radomiu. Jest trenerem kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.
Ewa Iwona Markowska - Bzducha. Radna z okręgu Wolanów, Zakrzew, Przytyk. Jest doktorem nauk ekonomicznych, nauczycielem akademickim. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Jest autorką kilkudziesięciu
publikacji z zakresu gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce i innych krajach UE. W latach
1998-2006 była radną w gminie Wolanów. Z mężem Dariuszem i dziećmi - Eweliną i Pawłem - mieszka
w miejscowości Ślepowron (gmina Wolanów). Lubi ciekawą książkę i dobrą kuchnię, a nade wszystko ludzi.
Włodzimierz Ćwil.

Radny z Jedlni Letnisko, wykształcenie wyższe prawnicze, studia doktoranckie na
Wydziale Prawa i Administracji KUL. Radny I, III i IV kadencji, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
członek Komisji Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności. Udziela porad prawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu oraz społecznie w Linii Braterskich Serc przy Kurii
Radomskiej. Żona Barbara, pięcioro dzieci: Piotr, Joanna, Tomasz, Mateusz i Szymon. Interesuje się historią,
filozofią i prawami człowieka.

Robert Dobosz. Radny III i IV kadencji z Jedlińska. Przewodniczący Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska. Wykształcenie wyższe, obecnie pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Biurze Powiatowym w Radomiu. Członek Komisji Budżetu Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Członek Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Rodzina, żona Jolanta i córka Natalia. Zainteresowania to sport i motoryzacja.

Zdzisław Dulias.

Radny II, III i IV kadencji z Wierzbicy. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
ukończył matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zalesicach. Lubi pracę na działce, sport szczególnie piłkę nożną i pływanie oraz ciekawą książkę i wędkarstwo. Żona jest nauczycielką, mają córkę Olę i syna Szymona.

Paweł Dziewit. Radny z Gozdu. Wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na
UMCS w Lublinie oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.
Był specjalistą ds. sprzedaży w GE Capital Banku oraz Radiu Kolor. Od stycznia 2008 roku pracuje w Kancelarii
Sejmu RP, gdzie najpierw był doradcą wicemarszałka Sejmu RP śp. Krzysztofa Jakuba Putry, a od sierpnia
2010 r. jest doradcą wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,
członek Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Interesuje się historią, polityką i sportem.
W wolnych chwilach lubi podróżować. Żonaty, żona Sylwia.
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Antoni Dzik.

Radny od czterech kadencji z Wolanowa. Z zawodu mechanik maszyn budowlanych.
Jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa, Promocji, Rolnictwa i Rozwoju. Działa też we wspólnej komisji
bezpieczeństwa powiatu i miasta Radomia. Wspólnie z żoną Marią prowadzi firmę usługowo - handlową
oraz gospodarstwo rolno - rybackie o pow. 10 ha. Mają cztery córki. Wolne chwile radny spędza najczęściej
na polowaniu, interesuje się hodowlą ryb i myślistwem.

Zbigniew Dziubasik. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Radny z Pionek, absolwent Pomaturalnego Studium Zawodowego ze specjalnością automatyka, od 1995 r. działa w Zarządzie Regionu NSZZ
“Solidarność” Ziemi Radomskiej, którego jest wiceprzewodniczącym. Radny Rady Powiatu od 1998 r.
Odznaczony Złotym Medalem “Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz
medalem “Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”. Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz
członek Komisji Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności. Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Rady Społecznej przy SPZZOZ w Pionkach. Lubi czytać, interesuje się też sprawami
społecznymi, historią i muzyką. Żonaty, troje dzieci.
Leszek Dziura.

Radny II i IV kadencji z Iłży. Prowadzi wspólnie z żoną 28 hektarowe gospodarstwo
i szkółkę drzewek owocowych. Ukończył Technikum Ogrodnicze w Radomiu. Aktywnie działał w Radzie
Gminy, był wiceprzewodniczącym Rady Banku Spółdzielczego w Iłży, a obecnie jest prezesem Zrzeszenia
Producentów Zbóż “Kłos”. Ma troje dzieci. Jego hobby to gra w piłkę nożną. Jest także podporą miejscowej
drużyny siatkówki.

Roman Frąk. Radny II i IV kadencji z Zakrzewa. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
wykształcenie średnie techniczne, jest zatrudniony w spółce cywilnej, pracował na stanowiskach kierowniczych, m.in. w Klubie Sportowym “Radomiak”, był delegatem Sejmiku Samorządowego woj. radomskiego, od 1990 do 2002 działał jako radny gminy Zakrzew. Jego hobby to muzyka klasyczna, sport, piesze
wycieczki, polityka. Żonaty, żona Grażyna, dwie córki: Sylwia i Małgorzata, obie są uczennicami.
Krzysztof Górak. Radny od czterech kadencji, od 2001 do 2010 r. wicestarosta. Ukończył prawo
na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia w zakresie samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Śląskim. W latach 1994 - 1998 pełnił funkcję zastępcy komendanta Straży Miejskiej w Radomiu,
a następnie dyrektora oddziału radomskiego i zastępcy dyrektora oddziału mazowieckiego PFRON. W latach
1999 - 2002 był prezesem zarządu spółki “Radom - Media” S.A. Żona nauczycielka, syn Jan.
Marek Jarosz. Radny III i IV kadencji z Iłży, członek Zarządu Powiatu. Członek Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wykształcenie średnie, technik rolnik. Obecnie pracuje w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Terenowy Zespół Doradców w Radomiu, gmina Iłża.
Jego rodzina to żona i trzy córki.

Krzysztof Kozera.

Radny od czterech kadencji, w drugiej był wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Jest
dyrektorem Domu Kultury w Iłży. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu. Studia
pedagogiczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Zaangażowany w działalność społeczną na rzecz Miasta i Gminy Iłża, animator kultury, przewodniczy gminnemu Zrzeszeniu LZS. Uhonorowany odznaką “Zasłużony
Działacz Kultury”. Interesuje się sztuką, teatrem i sportem. Rodzina to żona nauczycielka oraz synowie Tomasz
i Piotr.

Edward Krok. Radny od czterech kadencji, przewodniczący Rady Powiatu w II i III. Ma 63 lata, radny
z gminy Jedlińsk. Magister matematyki, absolwent studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą na WSP w Kielcach oraz matematyki z informatyką. Jest dyplomowanym nauczycielem,
dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli. Był wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Jedlińsku, delegatem do Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną Odznaką “Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. Wolne chwile spędza
przy pracy na działce, interesuje się historią Polski i powszechną. Żona i troje dzieci - syn i dwie córki.
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Teresa Majkusiak.

Radna od czterech kadencji, w III i IV wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. Wieloletni prezes Banku Spółdzielczego w Skaryszewie. Działaczka ruchu spółdzielczego i bankowości spółdzielczej.
Odznaczona wieloma medalami państwowymi i zawodowymi. Obecnie jako prezes Zarządu kieruje stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Wspólny Front”. Emerytka, 3 dzieci, 6 wnucząt. Interesuje się ekonomią
i socjologią. Pasje – podróże, ogród, dom i dla odreagowania stresów – robótki ręczne.

Leszek Margas. Radny III i IV kadencji z gminy Zakrzew. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Od 1994-2006 roku był radnym gminy Zakrzew, w latach 2002-2006 wiceprzewodniczący Rady Gminy
w Zakrzewie. Absolwent Politechniki Radomskiej: inżynier - kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
mgr ekonomii. Studia podyplomowe w zakresie Ekonomia Społeczna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie).
Obecnie pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu na stanowisku kierownik działu. Żonaty, żona Mariola, synowie: Konrad i Tomasz. Interesuje się polityką lubi aktywny wypoczynek.
Zdzisław Sylwester Mroczkowski. Radny I, II, IV kandencji ze Skaryszewa. Członek dwóch
komisji - Rewizyjnej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jest absolwentem Technikum Przetwórstwa Mięsa
i Wędlin. W Skaryszewie prowadzi firmę “Mamba” produkującą mięso i wędliny. Odznaczony medalem
“Zasłużony dla Rolnictwa”. Działa w Izbie Rolniczej. Żona pracuje w handlu, obie córki są uczennicami, starsza
w LO im. J. Kochanowskiego, młodsza w szkole podstawowej w Skaryszewie. Jego pasja to sport, jest również
inicjatorem powstania Gminnej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej.
Tadeusz Nowicki. Radny od czterech kadencji z Okręgu Wyborczego Nr 1 Pionki, wybrany na czwar-

tą kadencję największą ilością głosów. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale
Nauk Politycznych. Był przewodniczącym Rady Powiatu Radomskiego w latach 1998-2002. Jest prezesem
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pionkach i prezesem ZOSP w rodzinnej miejscowości
Sucha. Jego największą pasją jest myślistwo, pszczelarstwo i ogrodnictwo. Żona Maria i dwójka dorosłych
dzieci, córka Agata i syn Paweł.

Tadeusz Osiński.

Przewodniczący Rady Powiatu. Ponad 18 lat był naczelnikiem, a potem wójtem
gminy Kowala. Ukończył Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Był kierownikiem dyspozytorni
w Transbudzie i zastępcą kierownika warsztatów w szkole Mechanizacji Rolnictwa na Wacynie. Był radnym
powiatu w kadencji 1998-2002, a w poprzedniej kadencji starostą. Jego hobby to gra w brydża i turystyka.
Ma cztery siostry i brata. Mieszka w Mazowszanach.

Henryk Rybak. Radny z Pionek III i IV kadencji, ma wykształcenie wyższe techniczne – kierunek auto-

matyka i sterowanie, studia podyplomowe na kierunkach bankowość i finanse, informatyka, pedagogika,
organizacja i zarządzanie oświatą. Obecnie pracuje w Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie na
stanowisku specjalisty d/s informatyki. Ma troje dzieci, córki Annę i Aleksandrę oraz syna Krzysztofa. Jego
hobby to elektronika, informatyka, edukacja, sport i pływanie.

Adam Siczek. Radny z Gozdu, członek Zarządu Powiatu, pracuje jako kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Goździe. Studiował na UMCS w Lublinie na Wydziale
Prawa i Administracji. Przez dwie kadencje był radnym gminy, a także delegatem do Sejmiku Województwa
Radomskiego. Był członkiem Zarządu w drugiej i trzeciej kadencji Rady Powiatu. Żona pracuje w bibliotece,
syn Hubert studiuje na wydziale prawa UMCS w Lublinie, a córka Joanna jest uczennicą liceum imienia
Romualda Traugutta w Radomiu. Jego hobby to łowiectwo.
Jan Siek. Ma 46 lat, radny z Pionek, członek Zarządu Powiatu. Nauczyciel w ZSP Nr 1 w Pionkach. Wykształcenie wyższe – KUL - historia. Studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej: informatyka, organizacja
i zarządzanie w oświacie. Radny Rady Miasta Pionki w latach: I kadencja 1990-1994. Przewodniczący Komisji
Budżetowej; II kadencja 1994-1998. Zastępca Burmistrza Miasta Pionki w okresie od maja 1995 do grudnia
1997; III kadencja 1998-2002. Przewodniczący Rady Miasta Pionki; V kadencja 2006-2010. Zastępca przewodniczącego Rady Miasta Pionki. Żonaty, dwoje dzieci. Interesuje się podróżami. Czynnie uprawia żeglarstwo.
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Mirosław Sienkiewicz.

Radny ze Skaryszewa. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Skaryszewie. Zadeklarowany miłośnik rodzinnego miasta. Jak powiada, nigdy nie wyjedzie ze Skaryszewa. Początkowo pracował w miejscowym domu kultury jako instruktor muzyki. Teraz jest szefem placówki,
uczy muzyki. Jest radnym powiatowym z Prawa i Sprawiedliwości. Lubi grę na saksofonie i stare samochody.

Mirosław Ślifirczyk. Ma 49 lat, żonaty, mieszka w Jaszowicach w gminie Zakrzew; absolwent Politechniki
Warszawskiej Wydziału Elektrycznego. Ukończył również studia podyplomowe: fundusze europejskie i prawo Unii
Europejskiej w UMCS w Lublinie; organizacja i zarządzanie w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Audytor uprawniony
do wydawania świadectw energetycznych w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.
Posiada również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek skarbu państwa. Praca
zawodowa: 1990-1998 – wójt gminy Zakrzew, 1999-2000 – naczelnik wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym, 2000-2005 – zastępca dyrektora ds. technicznych szpitala psychiatrycznego w Radomiu, od 2005 – dyrektor
naczelny tego szpitala, od 1998 roku – radny powiatowy i członek Zarządu Powiatu Radomskiego. Od 2010 roku starosta.
Waldemar Trelka. Wicestarosta. Ma 41 lat. Mieszkaniec Trablic. Wykształcenie wyższe. Ukończył stu-

dia podyplomowe z Zarządzania Administracją Publiczną. Były dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych
i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu. W ubiegłej kadencji radny powiatu. Przewodniczący klubu radnych
PiS. Reprezentował klub w Kapitule „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”. W Radzie Powiatu pracował
w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Powiatu. Wieloletni sportowiec, indywidualny mistrz
Polski w zapasach, ukończył studia trenerskie. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz samorządu lokalnego,
zna problemy i oczekiwania mieszkańców powiatu radomskiego i potrafi tym oczekiwaniom sprostać.

Marian Wikło. Radny II i IV kadencji. Ma 56 lat, wykształcenie średnie techniczne. Uzyskał mandat radnego w okręgu Jedlińsk-Jastrzębia po raz drugi. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną. W latach
1998-2002 był przewodniczącym Rady Gminy w Jastrzębi. Jest członkiem GKRPA w Jastrzębi i stowarzyszenia
prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Owadowie. Żonaty, ma czworo dzieci. Prowadzi gospodarstwo rolno-leśne.
Romuald Zawodnik. Magister inżynier budownictwa lądowego. Burmistrz Pionek w latach 20062009. Były dyrektor oddziału NAFTOBUDOWY w Bagdadzie, kierownik kontraktów w Libii, inżynier budowy
w Rafinerii Kirishi (Rosja), kierownik oddziału w Mediolanie. Harcmistrz - twórca prężnego środowiska harcerskiego w Pionkach, opiekun harcerzy w Kalifornii i na Białorusi. Twórca i właściciel największego portalu
internetowego poświęconego pomocy społecznej – www.ops.pl. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Zainteresowania: historia, narty, podróże. Żonaty, 2 dorastających synów.

Zarząd Powiatu:
(od lewej)

Marek Jarosz - członek zarządu
Waldemar Trelka - członek zarządu, wicestarosta
Mirosław Ślifirczyk - przewodniczący zarządu, starosta
Adam Siczek - członek zarządu
Jan Siek - członek zarządu
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Czeka nas wiele
wyzwań

Przebudowy Dróg Lokalnych, na które można dostać około 50 proc. dotacji oraz jedną drogę z udziałem środków
z rezerwy Ministra Infrastruktury.

Rozmowa z Mirosławem Ślifirczykiem,
starostą radomskim.
Które z wyzwań, jakie stoją przed starostą, uważa Pan za najważniejsze?
- Jestem długoletnim członkiem Zarządu Powiatu Radomskiego, w tym
organie zasiadam od 12 lat. Obecnie
podtrzymujemy kierunek, który wybraliśmy w poprzednich kadencjach.
Z pewnością priorytetem inwestycyjnym jest budowa i poprawa jakości dróg powiatowych. Do tej pory
udało nam się sporo zrobić w tej
dziedzinie, zwłaszcza w tej ostatniej
kadencji, ponieważ było dużo środków unijnych. Teraz jednak to źródło
praktycznie się skończyło, dlatego
przez najbliższe lata chcemy współfinansować inwestycje drogowe
z innych źródeł. Przede wszystkim
z własnego budżetu, ze środków
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i rezerwy Ministerstwa Transportu. Ważnym źródłem finansowania budowy dróg są
też wspólne działania z samorządami gminnymi.
Czy pozyskiwanie środków unijnych
to całkiem zamknięty temat?

Dla większości powiatów wielkim wyzwaniem jest służba
zdrowia…

- Tak jest i u nas. Chodzi przede wszystkim o dwa szpitale, w Pionkach i Iłży. Czeka tu
na nas wiele wyzwań, które na
dobrą sprawę jeszcze nie do
końca znamy. Myślę o pakiecie
ustaw zdrowotnych, który nie
został jeszcze uchwalony. Projekt
zakłada między innymi, że jeśli
szpital przynosi stratę, może ją
pokryć organ założycielski. Do tej
Mirosław Ślifirczyk
pory takiej możliwości nie było.
To może skłaniać do rozważenia
Ma 49 lat, żonaty, mieszka
w Jaszowicach w gminie
możliwości przekształcenia szpiZakrzew; absolwent Wydziału
tali w spółki prawa handlowego,
Elektrycznego Politechniki Warktóre mogłyby dostać pomoc na
szawskiej. Ukończył również
oddłużenie z budżetu państwa.
studia podyplomowe: funduJeśli tego nie zrobimy, to strasze europejskie i prawo Unii
Europejskiej w UMCS w Lublity musiałby pokrywać powiat.
nie; organizacja i zarządzanie
w
Akademii
Świętokrzyskiej w Kielcach. Audytor
uprawniony do wydawania
świadectw
energetycznych
w Wyższej Inżynierskiej Szkole
Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Posiada
również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych
jednoosobowych spółek skarbu państwa.

- Na tzw. programy twarde, czyli na przykład na budowę dróg, tych środków na
dobrą sprawę do 2014 roku nie ma.
Oczywiście, jest możliwość zwrotów, jeśli
jakiś samorząd nie wykorzysta dotacji, ale
to nic pewnego.
Czy jest jakieś źródło, które może zastąpić unijną pomoc?
- Niestety nie, to były bardzo duże pieniądze. Na przykład w 2009 i 2010 roku
zbudowaliśmy ze środków unijnych sześć
dróg. Otrzymaliśmy na nie dotacje w wysokości około 15 milionów złotych. To bardzo duży zastrzyk pieniędzy. W 2011 roku
chcemy zbudować dwie drogi, tak zwane
schetynówki, z Narodowego Programu

Zakładając, że te zmiany wejdą
w życie, jaki preferuje Pan kierunek?

- Tak ważna dziedzina życia, jaką
jest służba zdrowia, powinna być
w rękach publicznych. Skłaniałbym się do tego, by te szpitale
były własnością powiatu. Niedofinansowanie służby zdrowia
może jednak spowodować, że
musielibyśmy rozważać inne rozwiązania. Zmianami w prawie
państwo trochę ucieka od problemu. Byłem dyrektorem
szpitala i wiem, że kłopoty tych placówek wynikają z tego,
że nie mają wystarczających kontraktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Państwo zauważyło to, i jeśli zmieni
tak ustawę, by organ założycielski mógł pokrywać straty
lecznic, pozbędzie się problemu. Widzę, niestety, że w tym
kierunku to idzie. To nie jest dobre rozwiązanie. To kolejne
zadanie, które przerzuca się z państwa na samorządy.

Ale najważniejsze będzie utrzymanie tych szpitali?
- Tak, zdecydowanie.
Jaki jest ich stan obecnie?
- Jeśli chodzi o infrastrukturę, to nie jest źle. Dbamy o nią.
Nie możemy jednak finansować bieżącej działalności szpitali. One sobie muszą radzić w ramach kontraktów.
Powiat Radomski
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U nas pracują fachowcy

pani Mazur i wyjaśnia, że to najważniejszy
miernik jakości pracy urzędów.
W Starostwie Powiatowym w Radomiu pracuje Wskaźnik ten wyliczany jest co roku,
wielu urzędników, ale chyba żaden nie ma na gło- na podstawie ilości decyzji wydawie tak wielu spraw związanych z funkcjonowa- nych w stosunku do decyzji uchylonych.
niem urzędu, jak sekretarz.
W tym zakresie standard obsługi obywateli
przez Starostwo jest bardzo wysoki. W 2009
roku na około 50 tysięcy wydanych
Od 2007 roku funkcję sekretarza
decyzji, tylko około 21 zostało skierosprawuje Renata Mazur. Jak przywanych do ponownego rozpatrzenia,
znaje, ta praca daje wiele satysco stanowi 0,044 proc.
fakcji właśnie dlatego, że nie ma
- Ten wskaźnik jest dla mnie, jako sekrew niej miejsca na codzienną rutynę.
tarza, osobistym sukcesem – przyznaje
– Właściwie, to nie co dzień, ale co
nasza rozmówczyni. - Takim odsetkiem
15 minut spotykam się w nowym
może się pochwalić niewiele urzędów.
wyzwaniem – wyjaśnia Pani Mazur.
Ponowne rozpatrzenie może wynikać
- Nie mogę powiedzieć, że ta sprawa
z tego, że się ktoś odwoła, ponieważ
mnie nie dotyczy lub coś nie jest
Renata Mazur
nie zgadza się treścią decyzji, ale to nie
w moim zakresie.
Czy można zatem krótko napisać, Jest absolwentką Akademii Rol- znaczy że jest ona zła. Wynik ten wskaczym zajmuje się sekretarz? To osoba niczej w Poznaniu. Ukończyła zuje, że nasza kadra jest doskonale
studia podyplomowe na kierunodpowiadająca za sprawną pracę ku zarządzanie i organizacja przygotowana. Będę to podkreślała na
całego urzędu. W tym jednym na Akademii Świętokrzyskiej każdym kroku: u nas pracują fachowcy.
zadaniu kryje się cała masa w Kielcach. W latach 1995 – Zatem, z jakimi sprawami do sekre1999 pracowała w Urzędzie tarz mogą się zgłaszać interesanci?
obowiązków.
Po pierwsze sekretarz ma bezpo- Wojewódzkim w Radomiu na Pani Renata odpowiada, że ludzie przyśredni nadzór nad trzema komórkami stanowisku inspektora w Wy- chodzą do niej z dwoma typami spraw:
dziale Rolnictwa i Infrastrukjak mają o coś pretensje lub kiedy chcą
w urzędzie: Wydziałem Organizacji
tury. Od 1999 roku pracuje
i Nadzoru, zajmującym się obsługą w Starostwie Powiatowym. podziękować za obsługę w urzędzie.
Starostwa od strony logistycznej Początkowo na stanowisku in- Sekretarz jest także bardzo blisko
(między innymi zakupy i zamó- spektora w Wydziale Promocji, najważniejszych osób we władzach
wienia publiczne), Biurem Obsługi po czym w grudniu 2002 roku powiatu, starosty i wicestarosty, a także
Rady i Zarządu Powiatu oraz samo- została naczelnikiem wydziału. całego zarządu. Uczestniczy w wielu
dzielnym stanowiskiem do spraw Od 2003 roku naczelnik Wy- spotkaniach, gdzie służy doradzdziału Organizacji i Nadzoru,
kadr i szkoleń. Sekretarz powiatu którym była do chwili powoła- twem. - Muszę dużo wiedzieć, by
zajmuje się też informatyzacją pracy nia na urząd sekretarza. Miesz- w razie potrzeby zaproponować sposób
rozwiązania problemu – uśmiecha się
Starostwa.
ka w Radomiu.
pani Mazur i dodaje, że do jej zadań
Najważniejszym zadaniem pani
należy też kontrola uchwał Rady i Zarządu
Renaty jest sprawowanie nadzoru nad bieżącym wykoPowiatu. Obecnie największym wyzwaniem
nywaniem zadań przez komórki organizacyjne, kontrodla sekretarza jest nowe prawo dotyczące
lowaniem czy wszystko odbywa się zgodnie z kodeksem
pracy urzędów. To totalna rewolucja w funkpostępowania administracyjnego i instrukcją kancecjonowaniu starostwa. - Moją rolą jest przelaryjną. Ważnym elementem tego zadania jest pilnostudiowanie tego wszystkiego, przeszkolenie
wanie, by każda sprawa była załatwiana w terminie
naczelników i przygotowanie wszystkich
i zgodnie z prawem. - To jest taka robota, której nikt nie widzi,
zmian pod obowiązujące przepisy – kończy
bo to wszystko się dzieje w „zaciszu urzędu” – mówi.
pani Renata.
Starostwo Powiatowe przez trzy lata miało certyfikat ISO i do
dziś pracuje według najlepszych standardów zaczerpniętych
z tej normy. - Dobre praktyki pozostały. Przykładem jest tak
zwany przegląd zarządzania. Dotyczy on bardzo różnych
dziedzin funkcjonowania urzędu, ale my się koncentrujemy
wyłącznie na wydawaniu decyzji administracyjnych – mówi
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Jestem człowiekiem
twardo stąpającym
po ziemi

prywatyzacja. Będą musiały one działać na zasadach spółek
prawa handlowego, czyli ich głównym celem będzie przynoszenie zysku.
Ogromne potrzeby naszych szpitali w Iłży i Pionkach
wynikają z konieczności dostosowania się do wymogów
zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2006
roku, które zaczną obowiązywać od 2015 roku. Na bieRozmowa z Waldemarem Trelką, wiżąco, przy podpisywaniu kontraktów, muszą być spełniocestarostą radomskim.
ne warunki określane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ktoś mnie pytał, czy jeśli dofinansujemy te szpitale, wpomCzym się Pan zajmuje jako wicestarosta?
pujemy w nie pieniądze, to czy mamy gwarancję kontraktów? Otóż gwarancji nie mamy, ale jeśli nie zainwestuje- W zakresie obowiązków, wynikających
my, to możemy być pewni, że tych kontraktów nie będzie
z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa,
w ogóle.
sprawuję bezpośredni nadzór nad WyTu chciałbym znów zaznaczyć trudne warunki, w jakich szpidziałem Zdrowia i Spraw Społecznych –
tale muszą funkcjonować. Od trzech
i podległymi szpitalami w Pionlat kwota za tzw. punkt rozliczeniowy
kach i Iłży; nad Wydziałem Edukacji
jest zmniejszona, a tym samym koni podległymi szkołami, poradniami
trakt jest mniejszy. Mam wrażanie,
psychologiczno-pedagogicznymi,
obym się mylił, że to świadoma poliośrodkiem doskonalenia nauczytyka rządu, by doprowadzić do upacieli; nad Wydziałem Komunikadłości lecznic, albo takich zadłużeń,
cji; nad Wydziałem Budownictwa
by zostały one zmuszone do komeri Architektury oraz Biurem ds. Waldemar Trelka
Funduszy Europejskich. Do moich Wicestarosta, ma 41 lat. cjalizacji. Wracając do naszych szpitali
obowiązków należy także współ- Absolwent Centrum Kształce- w Iłży i Pionkach, jeśli w nie nie zainpraca z Miejską Komendą Policji nia Kadr Administracji Rządo- westujemy, nie będziemy ich remonw Radomiu i Komendą Miej- wej i Samorządowej. Ukoń- tować czy dostosowywać do nowych
czył studia podyplomowe
ską Państwowej Straży Pożarnej z zarządzania administracją standardów, to nikt z nimi żadnych
w Radomiu, w zakresie podno- publiczną. Był dyrektorem umów nie podpisze.
szenia bezpieczeństwa obywateli. Zespołu Szkół Agrotechnicz- Muszę patrzeć na służbę zdrowia
Polega to oczywiście nie na wyrę- nych i Gospodarki Żywno- całościowo, ona powinna pozostać
czaniu tych służb, a na współpra- ściowej w Radomiu. W Radzie publiczna, podobnie jak edukacja,
cy w dziedzinie profilaktyki i edu- Powiatu pełni funkcję Prze- czy drogi. Może to brzmi jak slogan,
kacji oraz wsparciu finansowym wodniczącego Klubu Rad- ale tak właśnie powinno być. Jeżeli
nych „Prawa i Sprawiedlinp. przy zakupie sprzętu dla policji wości”, reprezentuje klub państwo będzie wyzbywało się takich
i straży pożarnej.
w Kapitule Medalu „Zasłużo- zadań, to od czego ono jest?
Z tych zadań najtrudniejsze wyzwania czekają chyba w służbie zdrowia?
- Tak, wymieniłem służbę zdrowia
jako pierwszą, bo tu mamy bardzo,
bardzo wiele do zrobienia w trudnych warunkach. Ciągle nie ma czytelnych planów Ministerstwa Zdrowia. A te, o których wciąż się mówi,
są niejasne i niepewne. Pamiętamy
swojego czasu plany A czy B. We
wszystkich pojawia się komercjalizacja szpitali, żeby nie powiedzieć

ny dla Powiatu Radomskiego”. Jest pełnomocnikiem
„Prawa i Sprawiedliwości”
w Powiecie Radomskim.
W 1990 roku wywalczył indywidualny tytuł mistrza Polski
w zapasach. Ukończył studia trenerskie. Interesuje się
sportem, historią i polityką.
Czynnie uprawia sport, jest
miłośnikiem turystyki górskiej.
Jest żonaty, żona Małgorzata jest nauczycielką, pracuje
w Publicznej Szkole Podstawowej w Mazowszanach, ma
dwie córki Agatę i Katarzynę.

Jakie działania może podejmować
powiat jeśli chodzi o bezpieczeństwo?
- Przede wszystkim powiat inwestuje
w drogi, działamy razem z gminami
bo wówczas jest łatwiej pozyskać środki zewnętrzne. Dobre drogi są więc
ważnym elementem bezpieczeństwa,
podobnie jak teraz ich odśnieżanie.
Ważna dla nas jest też współpraca
z policją w ramach programu „Bezpieczny Powiat”. Młodzież i dzieci biorą
udział w różnego rodzaju konkursach
Powiat Radomski
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dotyczących ruchu drogowego, dzięki którym wiedzą jak się
bezpiecznie zachować na drodze. Co roku przekazujemy
szkołom różnego rodzaju materiały promocyjne, poradniki
czy też odblaski.
Wielkim wyzwaniem dla samorządów jest też niż demograficzny i związane z nim problemy dla szkół…
- Niestety, niż demograficzny dopada i nas, jego skutki odczuwamy także w powiecie radomskim. Na pewno nie jest on
tak dotkliwy jak w dużych miastach, ale w tym roku mamy
mniejszą liczbę uczniów niż w ubiegłym, mimo atrakcyjności zarówno kierunków kształcenia jak i obiektów w których
to się odbywa. A jak wiadomo, za uczniem przekazywana
jest subwencja oświatowa. Więc im mniej młodzieży tym
mniej pieniędzy, a koszty utrzymania szkoły pozostają takie
same. W powiecie największy spadek odnotowały Zespoły
Szkół Ponadgimnazjalnych w Pionkach, nieznaczny spadek
wystąpił w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta

Dyskutujemy merytorycznie
Rozmowa z Tadeuszem Osińskim, przewodniczącym Rady
Powiatu Radomskiego.
Za radnymi trudne początki kadencji - budżet, debata o rejonizacji karetek pogotowia…
- Większość radnych to doświadczeni
samorządowcy, ponad połowa z nich
jest w Radzie od początku istnienia
powiatu. Mamy tylko troje nowych
członków. Pracujemy więc normalnie
i nie ma problemów ze zrozumieniem tematów i merytorycznością
dyskusji, czy też sprawnym zajmowaniem się uchwałami. Problem
rejonizacji ratownictwa medycznego
znany jest nam od maja ubiegłego
roku, więc byliśmy przygotowani do
debaty, dyskutowaliśmy o tym jeszcze w poprzedniej kadencji. To jest
trudna sprawa i naturalnie radni się
sprzeciwiają zabieraniu karetek pogotowia z ich miejscowości, czy to
z Pionek czy Iłży.
Rozumiem obawy i oburzenie mieszkańców. Na przykład Iłża leży przy
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Tadeusz Osiński

i gminy Iłża. Robimy wszystko, aby ta tendencja uległa odwróceniu. Wprowadzenie
nowych kierunków wynikających z potrzeb
rynku pracy, modernizacja i dostosowywanie do potrzeb kształcenia bazy dydaktycznej oraz doskonalenie kadry sprawia, że
nasze szkoły z powodzeniem rywalizują
z podobnymi placówkami w dużych miastach. Potwierdza to fakt, że w bieżącym
roku maturę złożyło 90,44% uczniów,
przez co powiat uzyskał drugie miejsce
na Mazowszu. Na wysoką jakość kształcenia wpływa także zasilanie szkół w środki
finansowe z funduszy unijnych, szczególnie z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, w bieżącym roku kalendarzowym
szkoły będą realizować projekty na kwotę
1.130.000 złotych.

ruchliwej drodze krajowej, gdzie dochodzi
do wypadków. Jeśli będzie takie zdarzenie i zostanie wezwana karetka, to
może nie mieć kto przyjechać do osoby, która w tym samym czasie dostanie
na przykład zawału serca. Wówczas
trzeba będzie ściągać pogotowie ze
Skaryszewa, Radomia czy Starachowic.
Na szczęście wojewoda powiedział
na ostatniej sesji, że po pół roku funkcjonowania nowej rejonizacji, będzie
możliwość przeorganizowania jej.

Ponad 18 lat był naczelnikiem,
a potem wójtem gminy Kowala. Ukończył Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.
Był kierownikiem dyspozytorni w Transbudzie i zastępcą kierownika warsztatów
w szkole Mechanizacji Rolnictwa na Wacynie. Był radnym
powiatu w kadencji 19982002, a w poprzedniej kadencji starostą. Jego hobby to gra
w brydża i turystyka. Ma cztery
siostry i brata. Mieszka w Mazowszanach.
Zadaniem przewodniczącego
Rady Powiatu jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie sesji. Przewodniczący
może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.

Praca radnych, to przede wszystkim
komisje
- Wszystkie komisje już funkcjonują.
W tej kadencji zaproponowalismy
trochę inną organizację pracy Rady.
Dotychczas była jedna Komisja Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej,
Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu. Ten
zakres zagadnień dla jednej komisji był
jednak zbyt duży, radni nie mieli odpowiedniej ilości czasu, żeby zajmować
się i opiniować uchwały dotyczące
wszystkich zagadnień. Z tego względu
podzieliliśmy ją na dwie. Teraz mamy
komisje Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Sportu oraz Zdrowia i Opieki

Społecznej. Uważam, że to bardzo
słuszne rozwiązanie. Podział sprawił, że
w każdej komisji zasiada teraz mniej radnych - średnio ośmiu.
Jak się sprawdza mniejszy skład komisji?
- Takie gremium potrafi sprawnie i merytorycznie dyskutować. Widać to było podczas
opracowywania budżetu na 2011 rok.
Jakie zatem komisje działają w Radzie?
- Komisja Rewizyjna, która przeprowadza
wszystkie sprawy kontrolne w powiecie. Następnie mamy Komisję Budżetu
i Finansów opiniującą wszystkie projekty
uchwał, bo jak wiemy, budżet powiatu
ulega w ciągu roku kilku lub kilkunastu
zmianom. Ma to związek z tym, że może
na przykład przybyć więcej pieniędzy na
zadania zlecone. Radni więc opiniują

W komórce
finansowej mylić
się nie wolno
Budżet na 2011 rok jest wyjątkowy,
i nie chodzi tu o jego założenia, ale
o osobę tworzącą jego fundamenty.
Mowa o wieloletniej Skarbnik Powiatu, Pani Barbarze Odzimkowskiej, która po uchwaleniu dokumentu przez
Radę odeszła na emeryturę.
Barbara Odzimkowska w Starostwie Powiatowym to osoba instytucja. Pracowała
w urzędzie od momentu jego powstania,
doskonale pamięta czasy tworzenia się
administracji nowo powstałego powiatu.
Pracownicy w większości przeszli z jednostek podległych wcześniej wojewodzie
radomskiemu. Sama Pani Skarbnik pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w wydziale finansowym, gdzie nadzorowała między
innymi budżet województwa radomskiego.

uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu. Mamy Komisję Administracji, zajmującą się sprawami
finansowymi, jeśli chodzi o wydatki na administrację oraz
wszystkimi innymi uchwałami dotyczącymi spraw administracyjnych. Kolejna to Komisja Rozwoju Powiatu, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Jej członkowie zajmują się strategią
zrównoważonego rozwoju powiatu, jej kontrolowaniem,
sprawami dotyczącymi rolnictwa i ochrony środowiska. Są
jeszcze dwie komisje, o których wcześniej rozmawialiśmy:
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Zdrowia
i Opieki Społecznej.
Wcześniej był pan starostą. Jak pan się czuje w roli przewodniczącego?
- Jestem zadowolony z tej zmiany, mam trochę kłopotów ze zdrowiem, a nowa rola daje mi więcej czasu na leczenie. Przewodniczący Rady ma o wiele mniej
obowiązków niż starosta. Na pewno pomaga mi doświadczenie samorządowe zdobyte w pracy na stanowiskach wójta Kowali i starosty powiatu radomskiego.

Doświadczenie,
które
zdobyła
szybko
musiała wykorzystać w pierwszych dwóch miesiącach pracy w Starostwie. Postawiono bowiem przed nią iście
herkulesowe zadanie: stworzenie podstaw finansowania
i pierwszego budżetu powiatu radomskiego na 1999 rok.
- Bardzo trudnym momentem było wyłonienie z ustawy kompetencyjnej zadań, które przypisano powiatowi – opowiada Pani
Skarbnik.
W ustawie określającej kompetencje powiatu, podane były
jedynie artykuły, z których dopiero trzeba było wyczytać
zadania dla nowo powstałej jednostki administracyjnej. Dokładne sprawdzenie
wszystkiego
wymagało
mrówczej pracy, ale było
konieczne, żeby stworzyć
pierwszy budżet. Każde
niedopatrzenie
mogło
mieć poważne finansowe
konsekwencje.
– Na początku miałam bardzo ciężką pracę – opowiada Pani Skarbnik. – A czasu było wyjątkowo mało. Zaczęłam
pracę w Starostwie 2 stycznia, tymczasem budżet musiał być
uchwalony już do końca lutego.
Zaczęło się więc przeglądanie ustaw, artykułów, określanie
zadań i liczenie. - Zajmowałam się budżetem także poza
Powiat Radomski
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godzinami pracy – przyznaje Pani Barbara. - Trudno było
w tym ważnym momencie takie zadanie zlecić pracownikom, tym bardziej, że ja dopiero ich wybierałam. Ostatecznie kadra w służbach finansowych Starostwa ukształtowała
się po upływie pierwszego roku jego działania. Przejęliśmy ją
z jednostek Urzędu Wojewódzkiego, z pensjami i umowami
w takim kształcie jak dotychczas. Weryfikacja pracowników
następowała po upływie sześciu miesięcy.
Pierwszy budżet powiatu Pani Barbara pamięta bardzo
dobrze. Przede wszystkim był dużo mniejszy niż obecnie,
zamykał się sumą około 38 milionów złotych; dla porównania
w 2010 roku wynosił 127 milionów, a na 2011 wydatki planowane są na około 107 milionów. – Naturalnie, oprócz kwot,
przez te 11 lat, wzrosły też zadania Starostwa – uśmiecha się
Pani Skrabnik.
Budżet z 1999 roku zawierał 6,5 procenta dochodów własnych, resztę stanowiły subwencje i dotacje celowe określone
przez ministra finansów i wojewodę mazowieckiego. To było
poważnym ułatwieniem przy tworzeniu dokumentu. Koszty
administracyjnie trzeba było wyliczyć samemu, ale tu z pomo-

cą przyszło doświadczenie.
Ta ciężka praca przyniosła oczekiwany efekt,
jak przyznaje dziś Pani Barbara, nie zostały
pominięte żadne wydatki. A każdy następny
budżet był o tyle łatwiejszy, że w 1999 roku
zostały rozeznane zadania powiatu.
Dziś Barbara Odzimkowska jest już na
emeryturze, po 45 latach pracy czuje się
spełniona. Kiedy zaczynała, finansista
korzystał z pierwszych, ciężkich kalkulatorów, tak zwanych „Kręciołków”, potem
pojawiły hałaśliwe niczym traktor sumatory, aż w końcu nastała epoka elektronicznych kalkulatorów i komputerów. Nie
zmieniło się tylko jedno: stres związany
ze wszystkim decyzjami. – Każda wiążę się
z pieniędzmi – przyznaje Pani Odzimkowska.
– Błąd w finansach jest bardzo trudny do
naprawienia, dlatego każdy finansista wie,
że komórce finansowej mylić się nie wolno.

Budżet powiatu na 2011 rok
Budżet w bieżącym roku po stronie dochodów przewiduje wpływy w wysokości 106.599.202 zł. Jest to
kwota, która nie pokryje wydatków, wynoszących 106.957.934 zł. Łatwo więc obliczyć, że tegoroczny deficyt
zamknie się w kwocie 358.732 zł.
Na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Starostwo Powiatowe zaciągnie pożyczkę w kwocie 4 mln zł.
Brakującą kwotę powiat uzyska z wolnych środków znajdujących się na rachunku. Na ten cel zostanie przeznaczone 1.264.002 zł. Przy planowaniu założeń budżetowych na rok 2011 przyjęto zasady, jakie wymusiły
wcześniejsze ustalenia w Ministerstwie Finansów w zakresie subwencji ogólnych oraz Wojewody Mazowieckiego dotyczących dotacji docelowych.
Radni zatwierdzili podwyżki dla wszystkich pracowników sfery budżetowej, oprócz nauczycieli, którzy
otrzymają podwyżki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na każdy etat pracownika
„budżetówki” przypadnie 150 zł w wynagrodzeniu zasadniczym plus dodatek za wysługę lat, począwszy od
1.01. 2011.
Budżet na 2011 rok
Dochody:
106.599.202 złotych

Wydatki:
106.957.934 złotych
Edukacja – 20,2 mln – 18,9%
Ochrona zdrowia – 19,2 mln – 17,7%
Administracja – 16 mln – 15%
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Pomaga rodzinom
i niepełnosprawnym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje swoje zadania w oparciu
o wielokrotnie nowelizowaną ustawę
o pomocy społecznej z 2004 roku.
Służy wsparciem dla wielu potrzebujących w 13 gminach całego powiatu.
Jednym z podstawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.
W 2010 roku było ich w powiecie radomskim
118, w których wychowywało się 178 dzieci.
Siedem z tych rodzin nosi miano zawodowych. Są to: trzy o charakterze pogotowia
rodzinnego, trzy zawodowe wielodzietne
i jedna zawodowa specjalistyczna dla dzieci
niepełnosprawnych.
Powiat przede wszystkim sprawuje opiekę nad nimi. Przynajmniej raz na pół
roku pracownik socjalny ma obowiązek
być w rodzinie, przeprowadzić wywiad środowiskowy. W przypadku gdy w rodzinie
pojawiają się problemy kontakt ten jest częst-

szy. Istotnym elementem jest też wsparcie
finansowe na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania każdego dziecka.
Centrum Pomocy pomaga również
w usamodzielnieniu pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze
i różnego rodzaju placówki (w 2010
roku wsparciem objęto 96 osób).
Wychowankowie korzystają z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,
którą mogą pobierać nie dłużej niż

do ukończenia 25 roku życia, a także zagospodarowania
w formie rzeczowej oraz usamodzielnienia finansowego.
Kolejnym ważnym zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Jest ono
udzielane na różnych
płaszczyznach w oparciu
o ustawę o rehabilitacji
z 1997. Niepełnosprawni mogą na przykład
ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji
barier
architektonicznych w miejscu zamieszkania. Mogą to być
na przykład: montaż
i zakup windy, dostosowanie łazienki, czy budowa podjazdu. Prawo
ubiegania się o pomoc przysługuje osobom, które mają trudności w poruszaniu się.
Dofinansowywane są też koszty zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na przykład aparatu do
masażu, piłki rehabilitacyjnej, aparatu słuchowego, cewnika, czy
pielucho-majtek.
Niepełnosprawni w zależności od potrzeb i rodzaju niepełnosprawności mogą również liczyć na pomoc w ramach usuwania barier w komunikowaniu się i technicznych. W tym przypadku mają prawo do dofinansowania np. kosztów zakupu
telefonu głośnomówiącego lub bezprzewodowego, kuchenki
elektrycznej.
Powiat pokrywa też część kosztów 14 dniowych turnusów
rehabilitacyjnych odbywających się w ośrodkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z listy wojewody na
terenie całej Polski.
W powiecie (Pionki, Jedlanka Stara gm. Iłża) funkcjonują dwa
warsztaty terapii zajęciowej, które 65 osobom niepełnosprawnym stwarzają możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi także trzy
domy pomocy społecznej, z których opieki może korzystać
396 osób: w Jedlance (dla osób przewlekle chorych psychicznie), Wierzbicy (dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie z oddziałem dla osób przewlekle somatycznie
chorych) i Krzyżanowicach (dla kobiet niepełnosprawnych
intelektualnie). Wszystkie działają w oparciu o zezwolenie bezterminowe, co oznacza, że spełniają wymagania i standardy
usług.
Pod opieką powiatu jest też jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym (są tam
23 miejsca dla dzieci pochodzących z terenu powiatu
radomskiego) oraz dwie placówki wsparcia dziennego:
w Pionkach i Wierzbicy.
Powiat Radomski
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Współpraca na wielu
płaszczyznach
Ważnym elementem pracy Starostwa Powiatowego jest współpraca zagraniczna. Rozwijana jest
na wielu płaszczyznach: kulturalnej, gospodarczej
i turystycznej.
Powiat współpracuje z samorządami z trzech krajów: Słowacji,
Rumunii i Litwy. Najbardziej aktywne kontakty utrzymywane są
z okręgiem Soleczniki na Litwie, gdzie mieszka wielu Polaków,
którzy stanowią około 80 proc. mieszkańców.
Współpraca rozpoczęła się w czerwcu 2006 roku. Podpisano
wówczas Porozumienie, w którym zadeklarowano chęć rozwijania współpracy pomiędzy gminami, szkołami, ośrodkami kultury
oraz środkami ruchu turystycznego, a także rozwoju stosunków
gospodarczych, kulturalnych i handlowych. Porozumienie
mówi też o współpracy pomiędzy instytucjami o charakterze „non profit” działającymi na obszarze powiatu radomskiego i okręgu Soleczniki.
Owocem porozumienia samorządów są między innymi
wycieczki z Litwy do Polski, dzięki którym młodzież, emeryci
i nauczyciele mogą zwiedzać nasz kraj. Powiat radomski prowadzi też akcje mające na celu materialną pomoc rodakom
mieszkającym na Litwie. Przykładem może tu być zbiórka
żywności.
Ważnym elementem jest też współpraca samorządowców.
We wrześniu ubiegłego roku władze powiatu radomskiego
uczestniczyły w dożynkach okręgu Soleczniki. Uroczystości były
zorganizowane z dużym rozmachem na stadionie Gimnazjum
im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.
Po nabożeństwie oficjalnego otwarcia dożynek dokonał mer
Zdzisław Palewicz, który wśród zaproszonych gości witał m.in.
posłów do Parlamentu Europejskiego i na Sejm Republiki Litwy,
delegacje z innych rejonów tego kraju oraz z Polski i Białorusi.
Najlepsi rolnicy z Rejonu
Solecznickiego otrzymali nagrody
i
odznaczenia.
Natomiast
w uznaniu zasług włożonych
w rozwój dwustronnej współpracy, mer Zdzisław Palewicz
oraz starosta gminy Dziewieniszki
Czesława Marcinkiewicz, otrzymali medale „Zasłużony dla
Powiatu Radomskiego”.
Pobyt radomskiej delegacji na
Litwie nie mógł, rzecz jasna,
Mer Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz obejść się bez wyjazdu do
dziękuje staroście Mirosławowi Ślifirczykowi Wilna. Ostra Brama i Cmentarz
za dotychczasową współpracę.
na Rossie to tradycyjnie, już
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stałe punkty wizyt u naszych wschodnich
sąsiadów.
W lipcu 2010 roku gościliśmy z kolei samorządowców z Litwy. W spotkaniu, które odbyło
się w Starostwie uczestniczyli radni zarówno
naszego powiatu, jak i gminy Dziewieniszki.
Wiceprzewodnicząca Teresa Majkusiak
krótko scharakteryzowała powiat i jego
mieszkańców. Następnie ówczesny wicestarosta Krzysztof Górak, animatorowych
kontaktów, podsumował dotychczasowe
efekty porozumienia i zapewnił zebranych,
że to nie koniec naszej przyjaźni. Przyjaźni,
która z roku na rok staje się bardziej owocna
i zauważalna, co potwierdził mer Zdzisław
Palewicz.
- Kontakty z powiatem radomskim polegają
nie tylko na pustych deklaracjach i sentymentach, lecz na konkretnych działaniach, czego
przykładem są wyjazdy naszych dzieci na letnie wypoczynki do Polski organizowane przez
starostwo – powiedział mer – Bardzo zależy
mi na kontaktach polsko-polskich ponieważ
jesteśmy jednym narodem pomimo, iż dzieli
nas granica - dodał.
Po słowach pełnych wzruszenia i radości
głos zabrała Czesława Marcinkiewicz starosta gminy Dziewieniszki, która również
podziękowała za pomoc z naszej strony.
Zebranym na sali zadedykowała, wykonany
przez gości, hymn Wileńszczyzny.
W kolejnej części spotkania swoje refleksje na
temat współpracy wyrazili radni obu samorządów. Z ust radnego Krzysztofa Kozery
padła propozycja udziału polskich artystów
z Litwy w corocznym plenerze malarskim
w Iłży. Goście zaś poddali myśl, by stworzyć sieć szkół partnerskich. Samorządowcy
rozmawiali również o bieżących problemach
związanych m.in. z rosnącym bezrobociem
i sytuacją popowodziową. Mieli także okazję obejrzeć film o powiecie radomskim pt.
„Udana dekada”. Rodacy z Litwy w dniu
przyjazdu uczestniczyli w uroczystej kolacji
z udziałem ówczesnego starosty Tadeusza
Osińskiego, wspominanego już wicestarosty,
sekretarz powiatu Renaty Mazur oraz burmistrza Iłży Andrzeja Moskwy.
Także na ten rok planowane są spotkania
samorządowców i mieszkańców naszych
małych ojczyzn.

w kwocie ponad 5,1 miliona złotych w tym z rezerwy subwencji
ogólnej otrzymano środki w wysokości blisko 2,4 miliona złotych.
Ponadto w 2010 roku zrealizowano przebudowę na następuPowiatowy Zarząd Dróg zajmuje się 545
jących odcinków: na terenie gminy Iłża droga Iłża – Antoniów
kilometrami dróg. W tym roku na swoje
w miejscowości Małomierzyce, Seredzice – Iłża w miejscodziałania ma ponad 11 milionów złotych (to
wości Seredzice oraz Iłża – Wólka Gonciarska w miejscowości
cały budżet Zarządu zawierający inwestycje
Jedlanka Stara, na terenie gminy Jedlnia Letnisko droga
i pozostałe wydatki). 2010 rok był wyjątkowy
Jedlnia Letnisko – Czarna w miejscowości Aleksandrów, na
jeśli chodzi o inwestycje w drogi powiatowe.
terenie gminy Jedlińsk Stara Błotnica – Jedlanka w miejscowości
Na ich modernizacje wydano w sumie
Mokrosęk, na terenie gminy Wolanów Mniszek – Łaziska
ponad 27,5 miliona złotych. Zarząd Dróg
w miejscowości Mniszek, na terenie gminy Gózd droga Klwatka
wykonał szereg ważnych inwestycji, budując
– Bogusławice w miejscowości Grzmucin oraz Słupica – Gózd
42 kilometry dróg. Fundusze na nie pochow miejscowości Gózd. Rok 2011 już nie będzie tak obfity
dziły w 60 proc. z budżetu powiatu, 40 proc.
w inwestycje drogowe głównie za sprawą braku środków
stanowiły dofinansowania ze źródeł zewnętrzunijnych. Budżet tworzono w oparnych: Unii Europejskiej, Ministerstwa
ciu o założenie pozyskania dotacji
Infrastruktury i Narodowego Programu
z budżetu państwa i gmin. W sumie na
Przebudowy
Dróg
Lokalnych.
inwestycje Zarząd Dróg ma 6,8 miliona
Dodatkowo, co jest warte podkreślenia,
złotych, dodatkowo planuje pozyskać
wiele inwestycji zostało zrealizowanych
około 8 milionów ze źródeł zewnętrzdzięki współpracy z samorządami
nych. Pieniądze te mają pozwolić na
gminnymi. Dzięki dofinansowaniu ze
przebudowę około 20 kilometrów
środków unijnych przebudowano pradróg. W planach na bieżący rok jest
wie siedem kilometrów drogi Gulin –
przebudowa drogi Brzóza – Radom
Wsola – Wojciechów od drogi krajowej Bogdan Szostak
(planowany koszt to 5,4 milion złotych)
nr 7 do miejscowości Wojciechów w
gminach Jedlińsk i Jastrzębia. Koszt Dyrektor Powiatowego Zarzą- – na terenie gminy Jastrzębia oraz
Słupica – Gózd (1,8 miliona) – na terenie
tej inwestycji wyniósł ponad 3,8 du Dróg Publicznych.
gminy Gózd. Na powyższe drogi Powiat
miliona złotych w tym dofinansowanie
Radomski złożył wnioski o dofinansowanie z Narodowego
z Unii blisko 2,9 miliona złotych. Kolejna duża
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na pierwszą z nich
modernizacja dofinansowana z Unii została
powiat otrzymał już środki, druga jest na liście rezerwowej. Ważną
przeprowadzona na terenie gminy Zakrzew
inwestycją będzie przebudowa na drodze Przytyk – Wawrzyszów.
na drodze Gulin – Wsola – Wojciechów oraz
W ramach tej inwestycji zostanie przeprowadzona
Jankowice – Gulin – Zakrzew. Łączna długość
przebudowa mostu na rzece Dobrzyca w miejscowoprzebudowanych odcinków to około sześć
ści Oblas na terenie gminy Przytyk. Planowany koszt
kilometrów za sumę ponad 3,7 miliona (w tym
inwestycji to 2,3 milion złotych. W celu dofinansowania
2,8 miliona złotych to środki pochodzące
powyższej inwestycji zostanie złożony wniosek do Ministerstwa
z Unii Europejskiej). Dzięki funduszom pozyInfrastruktury.
skanym z Narodowego Programu Przebudowy
Ponadto w 2011 roku mają być realizowane inwestycje na droDróg Lokalnych, została zmodernizowana
gach: Iłża – Wólka Gonciarska w miejscowości Jedlanka Nowa –
droga Pionki – Podgóra na odcinku Pionki –
gmina Iłża, Makowiec – Rawica w miejscowości Maków – gmina
Helenów długości 6,6 kilometra – teren gminy
Skaryszew, Gulin – Wsola – Wojciechów w miejscowości Wsola
Pionki. Wartość inwestycji wyniosła ponad 3,6
– gmina Jedlińsk, Wierzbica – Modrzejowice w miejscowości
miliona złotych w tym 1,7 miliona to środki
Łączany – gmina Wierzbica, Radom – Dąbrówka Podłężna –
pochodzące z budżetu państwa. Kolejnym
gmina Zakrzew, Wir – Ostrołęka – Potkanna – gmina Przytyk oraz
ważnym źródłem dofinansowania było
droga Kiedrzyń – Małęczyn na terenie gminy Gózd. Planowana
Ministerstwo Infrastruktury to z jego rezerw
jest również przebudowa ulicy Wspólnej w Pionkach. Realizacja
udało się pozyskać dotację na przebudowę
drogi Kowala – Ruda Wielka – Wierzbica na
powyższych inwestycji finansowana będzie ze środków właodcinku pond 6,7 kilometra. W ramach
snych powiatu oraz dzięki pomocy finansowej z budżetów
inwestycji przebudowany został też most na
gmin.
rzece Oronka. Koszt inwestycji zamknął się
Inwestycje drogowe w latach 2010-2011
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Gózd (26-634 Gózd, ul. Radomska 7, www.gozd.pl, gmina@gozd.pl, tel. 48 320-20-97)
Adam Jabłoński
Wójt
Jest wójtem drugą kadencję. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, od 2002 r. do 2006 r. był zastępcą
wójta w Goździe. Żonaty, dwoje dzieci.
Waldemar Żaczek
Przewodniczący Rady Gminy
Był przewodniczącym Rady Gminy w latach 1998 – 2002. Ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie
na kierunku eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu rolnospożywczego. Prowadzi działalność
gospodarczą.

Iłża (27-100 Iłża, ul. Rynek 11, www.ilza.pl, ilza@ilza.pl, tel. 48 616-31-35)

WŁADZE GMIN POWIATU RADOMSKIEGO

Andrzej Moskwa
Burmistrz
Jest gospodarzem gminy Iłża od 2006 roku. Wcześniej był przewodniczącym Rady Miejskiej w Iłży.
Wykształcenie wyższe.
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Andrzej Pałka
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
W samorządzie druga kadencja, w poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Komisji Budżetowej Rady Miasta w Iłży. Prowadzi działalność handlową. Żonaty, ma córkę.

Jastrzębia (26-631 Jastrzębia, Jastrzębia 110, www.jastrzebia.pl, urzad@jastrzebia.pl, tel. 48 384-05-05)
Zdzisław Karaś
Wójt
Gospodarzem gminy Jastrzębia jest już drugą kadencję, wcześniej był zastępcą wójta. Do 2002
roku był wójtem Jasieńca. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ukończył Akademię Rolniczą
w Lublinie. Żonaty, ma dwie córki i dwóch wnuków.
Zygmunt Kamiński
Przewodniczący Rady Gminy
Wykształcenie średnie techniczne, rencista, żonaty, troje dzieci.
Zainteresowania: rolnictwo, budownictwo.

Jedlińsk (26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19, www.jedlinsk.pl, jedlinsk@jedlinsk.pl, tel. 48 321-30-21)
Wojciech Walczak
Wójt
Gospodarzem gminy Jedlińsk jest trzecią kadencję. Żonaty, dwoje dzieci.

Waldemar Sulisz
Przewodniczący Rady Gminy
Wykształcenie średnie techniczne, działacz społeczny, samorządowy, 1998-2002 - Rada Sołectwa Wsola, 2002-2006 - Rada Gminy w Jedlińsku przewodniczący Komisji Rozwoju i Rolnictwa,
2006-2010 – Rada Sołectwa.

Jedlnia Letnisko (26-630 Jedlnia Let., ul. Radomska 43, www.jedlnia.pl, sekretariat@jedlnia.pl, tel. 48 384-84-70~75)
Dariusz Rzeczkowki
Wójt
Wykształcenie wyższe techniczne, żonaty troje dzieci, pracownik naukowy Politechniki Radomskiej,
wójt trzecią kadencję.
Powiat Radomski

Jerzy Filip Chrzanowski
Przewodniczący Rady Gminy
Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera
komunikacji. Jest członkiem Stowarzyszenia Miłośników Jedlni Letnisko.

Kowala (26-624 Kowala, Kowala 105a, www.kowala.pl, kowala@kowala.pl, tel. 48 610-17-60)
Sławomir Stanik
Wójt
Wójt III i IV kadencji. Wykształcenie wyższe techniczne, przez 3 lata kierownik Powiatowego Biura
Agencji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Żonaty, córka Patrycja.

Arkadiusz Pięta
Przewodniczący Rady Gminy
Druga kadencja w radzie, inżynier, pracuje w serwisie aut ciężarowych, zainteresowania motocykle.

Mirosław Ziółek
Wójt
Wykształcenie wyższe rolnicze. Od 1990 r. do 2002 r. radny Rady Gminy Pionki, od 1990 r.
do 1995 r. zastępca wójta, od 1995 r. do 2006 r. wójt. Żonaty, dorosły syn.
Tomasz Wojciech Wróbel
Przewodniczący Rady Gminy
Wykształcenie średnie techniczne, własna działalność gospodarcza, przewodniczący Rady Gminy
poprzedniej kadencji, hobby: sport (sędzia piłki nożnej, przewodniczący szkolenia sędziów piłki nożnej).

Pionki Miasto (26-670 Pionki, Al. Jana Pawła II 15, www.pionki.pl, burmistrz@pionki.pl, tel. 48 341-42-00)
Marek Janeczek
Burmistrz
Absolwent socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania, a także ubezpieczeń społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego hobby
to piłka nożna, jazda na rowerze, poezja śpiewana.
Bohdan Tosza
Przewodniczący Rady Miasta
Radny powiatowy I kadencji. Nauczyciel wychowania fizycznego, doradca metodyczny w Miejskim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, zainteresowania: sport – sędzia I klasy piłki siatkowej,
turystyka, motoryzacja.

Przytyk (26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, www.przytyk.pl, przytyk@przytyk.pl, tel. 48 618-00-95)
Dariusz Wołczyński
Wójt
Wykształcenie ekonomiczne w zakresie rachunkowości i finansów – ukończył Liceum Ekonomiczne.
Z Przytykiem związany jest od urodzenia. Od 10 lat prowadzi w tej miejscowości własną działalność
gospodarczą. Piłkarz i działacz sportowy związany z klubem Sokół Przytyk.
Sylwester Stani
Przewodniczący Rady Gminy
Wykształcenie wyższe techniczne, obecnie na emeryturze, zainteresowania, turystyka, informatyka,
bezpieczeństwo, ochrona osób i mienia. Żonaty dwoje dzieci.
Powiat Radomski

WŁADZE GMIN POWIATU RADOMSKIEGO

Pionki Gmina (26-670 Pionki, Plac Zwycięstwa 6, www.gmina-pionki.pl, ug@gmina-pionki.pl, tel. 48 612-15-14)
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Skaryszew (26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6, www.skaryszew.pl, urzad@skaryszew.pl, tel. 48 610-30-89)
Ireneusz Kumięga
Burmistrz
Wykształcenie wyższe, od 17 lat nauczyciel i dyrektor szkoły w Chomentowie, dwie kadencje radny
Rady Miasta i Gminy. Burmistrz drugą kadencję. Żonaty, dwoje dzieci.
Urszula Gowin
Przewodnicząca Rady Gminy
Jest radną od trzech kadencji. Prowadzi biuro rachunkowe. Od 1972 do 1999 roku pracowała
w administracji samorządowej. Zainteresowania: podróże i książki.

WŁADZE GMIN POWIATU RADOMSKIEGO

Wierzbica (26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, www.wierzbica.pl, wierzbica@wierzbica.pl, tel. 48 618-36-10)
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Dariusz Myśliwiec
Wójt
Wójt III i IV kadencji. Wykształcenie wyższe, do wyborów w 2006 r. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy. Żonaty, dwoje dzieci.
Aldona Dzik
Przewodnicząca Rady Gminy
Jest przewodniczącą drugą kadencję. Pracuje jako nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy,
gdzie uczy muzyki i wychowania fizycznego. Zainteresowania: muzyka i sport.

Wolanów (26-625 Wolanów, ul. Radomska 20, www.wolanow.pl, gmina@wolanow.pl, tel. 48 618-60-51)
Krzysztof Murawski
Wójt
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku zarządzanie zespołem oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu na kierunku
administracja publiczna. Od 1994 roku działacz samorządowy, radny powiatu radomskiego, przed
objęciem stanowiska wójta Wolanowa był kierownikiem przytyckiej filii PUP. Hobby: wycieczki rowerowe, siatkówka, wycieczki górskie.
Jacek Murawski
Przewodniczący Rady Gminy
Pierwsza kadencja w Radzie Gminy. Wykształcenie wyższe - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Pracuje jako handlowiec w salonie samochodowym.

Zakrzew (26-652 Zakrzew, Zakrzew 51, www.zakrzew.pl, gmina@zakrzew.pl, zakrzew@zakrzew.pl, tel. 48 610-51-22)
Sławomir Białkowki
Wójt
Wykształcenie wyższe, jest gospodarzem gminy Zakrzew czwartą kadencję. Mieszka w Bielisze,
żonaty, dwoje dzieci.
Roman Stępień
Przewodniczący Rady Gminy
Jest radnym gminnym pięć kadencji. Przewodniczący w latach 2002 – 2006. Sołtys Bielichy.
Wykształcenie średnie rolnicze, prowadzi gospodarstwo rolne. Zainteresowania: książka, muzyka,
sport i przyroda. Ma żonę i dwoje dzieci.
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Wspieranie
sportowców
przynosi sukcesy
W powiecie radomskim działa około
stu klubów sportowych, w tym 58
UKSów. W 2011 roku Rada przeznaczyła 44 tysiące na realizację zadań
w zakresie kultury fizycznej.
Powiat wspiera organizację turniejów
w grach zespołowych i zawodów sportowych
o zasięgu ponadgminnym. Dofinansowany jest też udział reprezentacji powiatu
w różnych dyscyplinach sportowych biorących
udział w zawodach międzypowiatowych,
wojewódzkich i centralnych.
Dodatkowo, w ramach promocji, starosta
obejmuje patronatami imprezy sportowe
i sportowo – rekreacyjne fundując trofea
i nagrody dla uczestników.
Koordynacją działań w zakresie sportu zajmuje
się Powiatowa Rada Sportu, powołana
uchwałą z 2009 roku. Z jej inicjatywy w 2010
roku przeprowadzono konkurs na Najlepszego
Sportowca Powiatu Radomskiego. Podsumowanie i ogłoszenie wyników odbyło się podczas
uroczystej Gali Mistrzów Sportu Powiatu
Radomskiego. W tym roku odbyła się druga
edycja konkursu. Uroczyste wręczenie nagród
było 4 lutego w Zespole Szkół Muzycznych.
Młodzież z naszego powiatu odnosi sukcesy
w zapasach, judo, lekkiej atletyce, siatkówce,
karate i strzelectwie sportowym. Członkami
kadry Polski są między innymi: Jakub Rywacki
(zapasy), Wiktor Oleksowicz (judo), Karolina
Maleta (judo), Martyna Stanios (judo), Dominika Milik (strzelectwo), Damian Janek (zapasy),
Paweł Janek (zapasy), Kamil Smorongiewicz
(zapasy), Tomasz Ulewnik (zapasy).
Powiat radomski ma też wartościowych
trenerów. Wychowanek Ryszarda Kościa
(przewodniczący Powiatowej Rady Sportu),
Wojciech Ferens gra w siatkarskiej Plus Lidze
w Olsztynie. Siatkarze z Wolanowa nieprzerwanie od trzech lat zdobywają złote medale
ogólnopolskich Igrzysk Ludowych Zespołów
Sportowych.

Ostatnim wielkim sukcesem może się pochwalić lekkoatletka
Aneta Rydz z Jedlni Letnisko, która wywalczyła złoty medal
halowych mistrzostw Polski juniorów młodszych w skoku
wzwyż. Była największą faworytką konkursu. Podopieczna Piotra
Gosa nie zawiodła. Pewnie wygrała konkurs, wręcz deklasując
rywalki. Jako jedyna zaliczyła w pierwszej próbie wysokość
172 cm i stało się jasne, że zapewniła sobie „złoto” i walczy
o jak najlepszy wynik. W drugiej próbie podopieczna Gosa
zrobiła to, o czym od dawna mówiła. Pokonała barierę 180 cm,
przeskakując nad poprzeczką zawieszoną na wysokości 182
cm. Próbowała jeszcze poprawić rekord życiowy, jednak strąciła
poprzeczkę wiszącą na wysokości 184 cm.

Dla bezpieczeństwa młodzieży
Starostwo Powiatowe w Radomiu realizuje projekt
„Bezpieczny Powiat”. To program edukacyjny, oparty
na stałym, partnerskim współdziałaniu Policji ze społeczeństwem. Jego celem jest ograniczenie przestępczości i zwiększenie bezpieczeństwa na terenie objętym
jego realizacją.
Program „Bezpieczny Powiat”
jest realizowany poprzez dwa
podprogramy: „Czuję się
bezpiecznie” i „Bezpieczna
szkoła”. Głównym elementem
pierwszego z nich jest
konkurs wiedzy prewencyjnej,
który ma na celu propagowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań na ulicy, w szkole i domu. Wyeliminowanie, a co najmniej ograniczenie groźnych zachowań przez stałe
podnoszenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na terenie szkoły
i poza nią.
Drugi podprogram, „Bezpieczna Szkoła” ma na celu
stworzenie warunków niezbędnych do funkcjonowania
szkoły, w której dzieci i młodzież są wolni od zagrożeń
związanych ze zjawiskami patologicznymi, szczególnie
demoralizacją nieletnich oraz opracowanie zasad postępowania
w przypadku wystąpienia zdarzeń przestępczych na jej terenie.
Kolejnym celem jest również zaangażowanie jak najszerszych grup
społecznych do działania na rzecz zwalczania przestępczości,
a także zamiany przekonania, iż zapewnienie bezpieczeństwa
należy wyłącznie do obowiązków Policji.
W ramach „Bezpiecznej Szkoły” realizowane są konkursy,
w których biorą udział placówki z powiatu radomskiego.
W program zaangażowane są także Policja i Straż Pożarna. Co
roku cieszy się on coraz większą popularnością. W finale programu
w 2004 roku wzięło udział 25 placówek z powiatu radomskiego,
w 2010 zaś 75 szkół. Rośnie też liczba nagród. W tym roku
edycja konkursu zacznie się na przełomie lutego i marca, teraz
trwają rozmowy i przygotowane są konkursy.
Powiat Radomski
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Gala mistrzów sportu
powiatu radomskiego
Sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu należała w piątek do mistrzów sportu z powiatu radomskiego. Uroczysta gala odbyła się już
po raz drugi.
Wśród gości zaproszonych był wielokrotny
medalista mistrzostw
Europy
i
świata
weteranów w lekkiej
atletyce, radomianin
Jerzy Przyborowski.
Emocje były jak na
sportowych arenach,
masa nagród, świetna oprawa, tak wyglądała druga Gala
Mistrzów
Sportu
Powiatu
RadomTort dzielili starosta radomski Mirosław Ślifirczyk oraz
skiego. Sala Zespołu
gość specjalny imprezy Jerzy Przyborowski.
Szkół
Muzycznych
pękała w szwach. Zabrakło wolnych miejsc, najwięcej było sportowców, zwłaszcza tych młodych, trenerów i działaczy. Oklaskiwali ich m.in. dziewczęta i chłopcy
z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pionkach.
Powiat radomski składa się z trzynastu gmin, w których setki
sportowców grają w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, biegają, uprawiają zapasy, judo, grają w królewską grę – szachy.
Ich trud został doceniony przez władze powiatu, a szczególnie
przez Powiatową Rade
Sportu, która działa
w powiecie, a na czele
jej stoi Ryszard Kosiec
z Wolanowa. – Wśród
naszej młodzieży nie
ma jeszcze mistrzów
świata, igrzysk olimpijskich, ale życzę wszystkim, by o to walczyli
i rozsławiali nasz region – mówił Mirosław Ślifirczyk, starosta
radomski.
Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych była wypełniona po brzegi.
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Medale „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” otrzymali: Włodzimierz Zawadzki (Orzeł
Wierzbica),AlfredŚwiątek(LZSKowala),Ryszard
Kosiec (Wolanów), Józef Skrobisz (LZS Iłża),
Waldemar Walesic (LZS Iłża).
Najlepsi sportowcy powiatu, rocznik
1994 i starsi: 1. Dominika Milik (Jedlińsk,
strzelectwo), 2. Jakub Rywacki (Wierzbica, zapasy), 3. Andrzej Wojcieszak (Wolanów, siatkówka), pozostali wyróżnieni: Rafał Lis (Kowala, tenis stołowy), Wojciech Roguś (Jastrzębia,
piłka nożna), Joanna Górka (Jedlnia Letnisko,
taekwondo), Kacper Dasiewicz (Pionki, siatkowa, tenis ziemny), Łukasz Czekaj (Pionki, gry zespołowe), Anna Paciorek (Przytyk siatkówka),
Karolina Maleta (Skaryszew, judo), Mariusz
Ostrowski (Gózd, gry zespołowe), Dominik
Ziomek (Iłża, piłka nożna).

Statuetki wręczał również wicestarosta Waldemar Trelka, nota
bene, wychowanek klubu Orzeł Wierzbica, mistrz Polski w zapasach w 1990 roku, były członek kadry narodowej, a obecnie trener.

Najlepsi sportowcy powiatu, rocznik 1995
i młodsi: 1. Wiktoria Oleksiewicz (Skaryszew,
judo), 2. Damian Janek (Wierzbica, zapasy),
3. Grzegorz Tokarski (Wolanów, lekkoatletyka), pozostali wyróżnieni: Kamila Drabik
(Przytyk, biegi przełajowe), Kacper Grabowski
(Jedlnia Letnisko, piłka nożna), Aleksandra
Wólczyńska (Iłża, zapasy), Paweł Wargacki
(Gózd, gry zespołowe), Katarzyna Szczęsna
(Jedlińsk, biegi przełajowe), Paweł Petkow
(Pionki, biegi), Marta Wesołowska (Kowala,
szachy), Mariusz Kwaśnik (Jastrzębia, tenis
stołowy), Aleksandra Bierzgalska (Pionki, jeździectwo).
Wyróżnieni trenerzy: Daniel Ciupiński
(Gózd), Dariusz Cielniak (Jedlińsk), Łukasz
Wrochna (Pionki), Ryszard Kosiec (Wolanów), Bogumił Paterek (Kowala), Lech
Falkiewicz (Skaryszew), Bogdan Rywacki
(Wierzbica), Dariusz Łyżwiński (Iłża), Paweł
Wlazło (Przytyk), Mariusz Żabicki (Jastrzębia),
Ryszard Majewski (Jedlnia Letnisko).

Zasłużeni dla Powiatu Radomskiego z władzami powiatu. Od lewej: Waldemar Walesic, Tadeusz Osiński, Ryszard Kosiec, Mirosław Ślifirczyk, Alfred Świątek.

Nagrodzeni sportowcy rocznik 1994 i starsi.

Nagrodzeni sportowcy rocznik 1995 i młodsi.
Powiat Radomski
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Placówki oświatowe w powiecie
I. Liceum Ogólnokształcące
im. M. Dąbrowskiej w Pionkach

27-100 Iłża, ul. J. Starszego 6
Tel./Fax: (48) 616 33 42
dyrektor@loilza.pl, www.loilza.pl

Kształcenie dorosłych
1. II Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
kształcące w zawodzie:
- technika elektronika
2. II Szkoła Policealna dla Dorosłych
kształcąca w zawodach:
- technik informatyk
- technik administracji
3. II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
4. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
kształcące w formie zaocznej

I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. M. Skłodowskiej – Curie w Pionkach

III. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Iłży

26-670 Pionki, al. Jana Pawła II 7
Tel./Fax: (48) 612 15 24
zsch.pionki@wp.pl, www.czerwone.edu.pl

27-100 Iłża, ul. Błazińska 5
Tel./Fax: (48) 616 30 37, (48) 616 58 50
zspilza@zspilza.pl, www.zspilza.pl

W skład zespołu wchodzą:
1. I Liceum Profilowane
2. I Liceum Ogólnokształcące
3. I Technikum
4. I Zasadnicza Szkoła Zawodowa
5. I Technikum Uzupełniające

W
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

26-670 Pionki, Al. Lipowe 23
Tel./Fax: (48) 612 33 59
lopionki@lopionki.pl, www.lopionki.pl

II. Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Iłży

ZSP Nr 1 w Pionkach prowadzi Internat
26 – 670 Pionki ul. Sportowa 2
Internat posiada dobre warunki do zamieszkania
uczniów:
- 2 osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym
- całodobowym wyżywieniem w stołówce internatu
- zapewniona jest całodobowa opieka.

II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach
26-670 Pionki, ul. Parkowa 6
Tel./Fax: (48) 612 80 90, Tel.(48) 385 25 07
zspg2@wp.pl, www.zielonezspg2.nazwa.pl
W
1.
2.
3.

skład zespołu wchodzą:
II Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Profilowane - zarządzanie informacją
II Technikum kształcące w zawodach:
technik elektronik, technik ekonomista, technik
elektryk, technik teleinformatyk, technik informatyk.
4. II Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca
w zawodach:
monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
monter elektronik.
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skład zespołu szkół wchodzą:
Technikum mechaniczne
Technikum elektroniczne
Technikum handlowe
Technikum informatyczne
Technikum pojazdów samochodowych
Liceum profilowane
Zasadnicza szkoła zawodowa

Prowadzona klasa wielozawodowa w ZSP daje
możliwość zdobycia zawodów ginących w regionie i potrzebnych w niewielkiej liczbie wykształconych fachowców.
Zajęcia praktyczne odbywają się w Warsztatach
Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Iłży z siedzibą w Zębcu, tel. (48) 616 39 46
Do zakresu działania warsztatów należy
w szczególności:
1. Realizowanie praktycznej nauki poszczególnych zawodów
2. Przygotowanie do egzaminu zawodowego
3. Prowadzenie kursów

IV. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach
Chwałowice 247, 27 – 100 Iłża
Tel./Fax: (48) 616 30 49
zsrchwal@kki.pl, www.zsrchwalowice.prv.pl
W skład zespołu wchodzą :
1. Technikum
2. Liceum Ogólnokształcące - klasy „mundurowe”.

V. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Przytyku

Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Chwałowicach

26-650 Przytyk, ul. Szkolna 3
Tel./Fax: (48) 618 01 92
loprzytyk@op.pl, www.zspprzytyk.republika.pl

Chwałowice 247, 27-100 Iłża.
Tel.: (48) 616 15 74, (48) 380 54 65, (48) 380 54 64
Fax: (48) 616 15 74
cku-chwalowice@o2.pl, www.ckuchwalowice.pl

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Przytyku wchodzą:
1. Liceum Ogólnokształcące,
2. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w zawodzie technik rolnik,
3. Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie
technik rolnik.

VI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Wierzbicy
26-680 Wierzbica, ul. Sienkiewicza 55
Tel./Fax.: (48) 618 31 74
zspw2@poczta.onet.pl
Ramowy zakres funkcjonowania zespołów szkół
1. Kształcenie uczniów w określonych zawodach
i kierunkach.
2. Kształtowanie postaw społecznych.
3. Pomoc i opieka wychowawcza nad uczniem
w szkole i warsztatach.
4. Przygotowanie absolwentów do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej.
5. Umożliwianie uczniom rozwijania zainteresowań, zarówno manualnych (zajęcia praktyczne) oraz intelektualnych (zajęcia pozalekcyjne).
6. Zapewnienie nowoczesnego wyposażenia
technicznego szkół do zdobywania aktualnej
wiedzy i umiejętności.

Centrum Kształcenia Praktycznego
w Pionkach
26-670 Pionki, ul. Sportowa 13
Tel./Fax: (48) 612 13 63
pionkickp@op.pl, www.ckp.pionki.pl
Do zakresu działania należy w szczególności:
1. Prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów
ZSP Nr 1 I Nr 2 w Pionkach
2. Przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla poszczególnych zawodów oraz potwierdzające kwalifikacje zawodowe w porozumieniu i zlecanych przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną.
3. Wykonywanie usług edukacyjnych w formie kursów zlecanych przez inne instytucje
i podmioty.
4. Realizacja zamówień zakresie usług technicznych.

Zadaniem Centrum Kształcenia Ustawicznego jest
kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych. Powyższe zadanie realizowane jest zarówno w formach szkolnych jak też pozaszkolnych.
W skład CKU wchodzą następujące szkoły
prowadzone w systemie zaocznym (nauka
bezpłatna):
1. Liceum Ogólnokształcące, o 3-letnim okresie
nauczania, na podbudowie 8-letniej szkoły
podstawowej i gimnazjum.
2. Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające,
o 2-letnim okresie nauczania, na podbudowie
szkoły zawodowej
3. Technikum Uzupełniające o 3-letnim okresie
nauczania, na podbudowie szkoły zawodowej, kształcące w zawodzie technik rolnik
i technik mechanik
4. Szkoła Policealna na podbudowie szkoły średniej, kształcąca w zawodach:
technik rachunkowości (2 lata), technik informatyk (2 lata), technik rolnik (2 lata), technik
agrobiznesu (2 lata), technik żywienia i gospodarstwa domowego (2 lata), technik hotelarstwa (2 lata), technik handlowiec (2 lata),
technik leśnik (2 lata), opiekun medyczny
(1 rok), opiekun w domu pomocy społecznej
(2 lata), opiekunka środowiskowa (1 rok), asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)
5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa o 3-letnim
okresie nauczania:
- w zawodzie rolnik, na podbudowie programowej gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej.
Kształcenie dorosłych pozaszkolne odbywa się
przede wszystkim w formie kursowej:
1. Kusy kwalifikacyjne: rolnik, prawa jazdy kategorii B i T, kombajnisty, obsługi opryskiwaczy,
2. Kursy doskonalące: komputerowe, językowe
(angielski, rosyjski, niemiecki).
3. Przeprowadzane są egzaminy zarówno potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz egzaminy
z przygotowania zawodowego.

Powiat Radomski

23

Kalendarz ważniejszych imprez
w powiecie w 2011:
luty
Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego - Radom - 4 lutego
luty/marzec Regionalna Liga Piłki Halowej, w tym Turniej dla dzieci „Trampek 2011”
marzec
Ścięcie Śmierci - Jedlińsk - 7-8 marca
Skaryszewski Jarmark Koński Wstępy - Skaryszew - 14-15 marca
kwiecień
XII Turniej Wiedzy o Powiecie Radomskim - Iłża Radom
maj		
Turniej Rycerski - Iłża - 1-2 maja
		
Dni Leśmianowskie - Iłża
		
VIII Powiatowy Bieg na Orientację – INO – Pionki – Puszcza Kozienicka
czerwiec
Sobótki, Janki Wianki - Pionki
VII Przegląd Dorobku Artystycznego Mieszkańców Powiatu Radomskiego - Iłża
lipiec
Festyn Rodzinny „Powitanie Lata” - Domaniów
Dzień Przedsiębiorczości - Skaryszew
		
Regionalne Spotkania z Folklorem im. Józefa Myszki - Iłża
sierpień
Jarmark Sztuki Ludowej - Iłża
Ogólnopolskie Targi Papryki - Przytyk - 21 sierpnia
Powiatowo-Gminne Dożynki - 28 sierpnia
październik XIII Dzień Seniora 2011 - Pionki
XXXIV Bieg Myśliwski za Lisem „Hubertus 2011” - Lesiów
listopad
Ogólnopolskie Spotkania z Balladą - Iłża
		
X Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Radomskiego - Radom
grudzień
VIII Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej - Jedlnia Letnisko
Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej Dzieci - Pionki
- Turniej z okazji XV- lecia UKS CHAMPION - Pionki
- Udział Reprezentacji Powiatu Radomskiego w Zawodach Zapaśniczych
rok 2011 - na terenie kraju
- Harcerski Bieg Patrolowy „Gacek”, Pionki – Puszcza Kozienicka

