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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Jastrzębia,
Ubiegły rok był wyjątkowo trudny dla nas wszystkich. Skutki pandemii koronawirusa
nie ominęły samorządów. Gminy borykają się z finansowymi trudnościami, spowodowanymi
zmniejszeniem wpływów podatkowych. Jednocześnie nastąpił znaczny wzrost wydatków
na oświatę, bardzo poważnie ograniczający możliwości inwestycyjne. Dodatkowym problemem
dla samorządów są spowolnienia w opracowaniu dokumentacji projektowych oraz uzyskaniu
pozwoleń na realizację zaplanowanych inwestycji. Wykonawcy wielu zadań zostali wyłonieni
z opóźnieniem, a terminowe zakończenie niektórych inwestycji nie było możliwe.
Mimo tych problemów w gminie Jastrzębia w 2020 roku zrealizowaliśmy kilkadziesiąt
zadań, ujętych w uchwale budżetowej, wykonaliśmy inwestycje, remonty i zakupy oraz
wszystkie przedsięwzięcia funduszu sołeckiego. Powstały nowe drogi o nawierzchni asfaltowej
w Kolonii Lesiów i Wolskiej Dąbrowie, a kilka odcinków zostało utwardzonych kruszywem.
Do użytku oddany został wodociąg w Jastrzębi (działki) i łącznik sieci wodociągowej do
miejscowości Bartosy (Bartodzieje), powstały nowe place zabaw i miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Warto podkreślić, że wiele zadań
sfinansowaliśmy z pozyskanych dotacji, pochodzących z budżetu państwa, samorządu Mazowsza oraz dotacji Unii Europejskiej.
Osobiście cieszy mnie skala naszych działań o charakterze prospołecznym. W Jastrzębi wkrótce zacznie funkcjonować żłobek, zakupiliśmy
nowy autobus na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami, dzięki wsparciu UE rozszerzamy ofertę wychowania przedszkolnego i prowadzimy
dodatkowe zajęcia dla uczniów we wszystkich szkołach publicznych. Wspieramy organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz środowisko
seniorów. Jednocześnie chciałbym podziękować mieszkańcom naszej Gminy za postawę w obliczu zagrożenia jakim jest panująca pandemia.
Jako społeczność wykazaliśmy się powszechną solidarnością i wielką odpowiedzialnością. Dziękuję pracownikom służby zdrowia, zespołowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi, członkom organizacji społecznych i druhom z naszych jednostek strażackich za zaopatrzenie
mieszkańców w maseczki ochronne oraz realizację innych form wsparcia dla osób potrzebujących pomocy.
Rok 2020 przyniósł zmiany w Radzie Gminy Jastrzębia. Stanowisko Przewodniczącego Rady objął doświadczony samorządowiec,
Pan Cezary Pietruszewski. Współdziałanie na linii wójt - rada gminy jest podstawą dobrego funkcjonowania samorządu. Niezmiernie cieszę
się, że obecnie ta współpraca układa się bardzo pomyślnie, bo w trudnych czasach jest nam wyjątkowo potrzebna. Mam również satysfakcję,
że moja postawa otwartości i pojednania spotkała się z powszechną akceptacją. Dla mieszkańców naszej Małej Ojczyny ważne są konkretne
działania, które pomagają rozwiązywać ludzkie problemy. Działając wspólnie, wspierając się wzajemnie, możemy lepiej i skuteczniej dbać
o harmonijny rozwój naszej gminy. Tylko zgoda i porozumienie są drogą to sukcesu w działalności samorządowej.
Wojciech Ćwierz
Cezary Pietruszewski – Przewodniczący Rady Gminy Jastrzębia (od 20 maja 2020 roku)
Ma sześćdziesiąt pięć lat. Z wykształcenia jest technikiem weterynarii. W gminie Jastrzębia
mieszka od ponad czterdziestu lat. W latach 2006-2010 był radnym gminy Jastrzębia i również
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.

Godziny przyjęć interesantów:
Wójt Gminy Jastrzębia - Wojciech Ćwierz
w każdy poniedziałek w Urzędzie Gminy w Jastrzębi,
w godzinach od 8.00 do 11.00.
Przewodniczący Rady Gminy Jastrzębia - Cezary Pietruszewski
w każdy piątek w Urzędzie Gminy w Jastrzębi,
w godzinach od 8.00 do 11.00.
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INWESTYCJE - REMONTY DRÓG
Budowa drogi w Kolonii Lesiów
Nawierzchnia asfltowa ułożona została na odcinku o długości
360 metrów, od drogi powiatowej Radom - Brzóza w kierunku głównej
częsci wsi.

Wartość zadania: 156.000 zł

Budowa drogi w Bartodziejach
Na odcinku o długości 400 metrów ułożona została
nawierzchnia z kruszywa.

Wartość zadania: 30.561 zł

Zadanie sfinansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.

Budowa drogi
w Wolskiej Dąbrowie
Nawierzchnia asfaltowa ułożona została na odcinku
400 metrów, łączącym miejscowość Wolska Dąbrowa i Bartosy.

Wartość zadania: 190.000 zł

Budowa drogi
w Mąkosach Nowych
Na odcinku 280 metrów od drogi powiatowej do działki
gminnej, zakupionej ze środków funduszu sołeckiego wsi Mąkosy
Nowe i Dąbrowa Jastrzębska ułożona została nawierzchnia z kruszywa.

Zadanie dofinansowane z budżetu samorządu
Województwa Mazowieckiego.

www.jastrzebia.pl
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INWESTYCJE - REMONTY DRÓG
Odtworzenie rowów
w miejscowości Olszowa

Umocnienie rowów w Lesiowie

Wartość zadania: 10.310 zł

Zadanie sfinansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.

Zadanie sfinansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.

Remonty dróg w Goryniu
i Woli Goryńskiej
Odtworzenie rowów
w miejscowości Kolonia Lesiów

Remonty wykonane zostały między innymi na odcinkach dróg
gruntowych zniszczonych w czerwcu 2020 roku na skutek nawalnych
opadów deszczu.

Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
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INWESTYCJE - REMONTY DRÓG
Współpraca z powiatem radomskim w realizacji inwestycji drogowych
We wrześniu 2020 roku zakończała się przebudowa
drogi powiatowej Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa. Modernizacja
wykonana została na odcinku o długości 6484 metrów, w tym
w gminie Jastrzębia 5680 metrów.

Wartość zadania: 7.128.842 zł
Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych: 5.632.632 zł
Dotacja z budżetu Gminy Jastrzębia: 690.000 zł

W 2020 roku Powiat Radomski wykonał również remont odcinka drogi od skrzyżowania dróg powiatowych w Mąkosach Starych
do mostu na Radomce. Nowa nawierzchnia bitumiczna ułożona została na ponad 1 km. Dodatkowo w ramach finansowej współpracy gminy
i powiatu odtworzone zostały przepusty na drodze powiatowej w Jastrzębi.

www.jastrzebia.pl
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INWESTYCJE - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Dąbrowa
Kozłowska

Budowa oświetlenia
ulicznego w miejscowości
Wolska Dąbrowa

Zadania współfinansowane ze środów budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środków funduszu sołeckiego

Budowa oświetlenia ulicznego
na odcinku Lewaszówka
– Mąkosy Nowe
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Rozbudowa oświetlenia
ulicznego w miejscowości
Lesiów

www.jastrzebia.pl

INWESTYCJE - WODOCIĄGI
Budowa wodociągu
w Jastrzębi (działki)

Budowa wodociągu Wolska
Dąbrowa – Bartosy

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej
na odcinku 1572 metrów.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej
na odcinku 1037 metrów.

Wartość zadania: 119.300 zł

Wartość zadania: 172.000 zł

INWESTYCJE - PLACE ZABAW I TERENY REKREACYJNE
Zagospodarowanie i odwodnienie działki w Wólce Lesiowskiej
Wartość zadania: 77.893 zł
Zadanie współfinansowane ze środów budżetu samorządu
Województwa Mazowieckiego oraz środków funduszu sołeckiego

Plac zabaw w Jastrzębi (naprzeciw bloków)
Wartość zadania: 24.000 zł
Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego

www.jastrzebia.pl
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INWESTYCJE - PLACE ZABAW I TERENY REKREACYJNE
Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi
Wartość zadania: 88.000 zł
Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego

Plac zabaw w Mąkosach Nowych
Wartość zadania: 14.000 zł
Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego

Altana w Owadowie
Wartość zadania: 24.600 zł

Altana w Mąkosach Nowych
Wartość zadania: 17.000 zł

Zadania sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
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INWESTYCJE - OŚWIATA
Budowa Gminnego Żłobka w Jastrzębi
Wartość zadania: 298.000 zł
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa

Rządowy program Maluch + Edycja 2020

Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi
dla potrzeb realizacji unijnego projektu upowszechniania edukacji
przedszkolnej
Wartość zadania: 282.900 zł
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Dostosowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi
do wymogów przeciwpożarowych
Wartość zadania: 22.059 zł

www.jastrzebia.pl
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INWESTYCJE - OŚWIATA
Zakup nowego autobusu dla dzieci z niepełnosprawnościami
Gmina Jastrzębia zakupiła autobus do dowozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych i rehabilitacyjnych.
Pojazd ma dwadzieścia trzy miejsca siedzące i może zmieścić kilka wózków, które mogą do niego swobodnie wjechać po szerokiej rampie.
Pozyskanie dotacji było możliwe dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

Wartość zadania: 381.000 zł
w tym dotacja z PFRON: 229.160 zł
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INWESTYCJE - REMONTY OBIEKTÓW KOMUNALNYCH
Remont świetlicy wiejskiej w Jastrzębi
W 2020 roku wykonany został kompleksowy remont świetlicy
wiejskiej w Jastrzębi. Estetyczny wygląd zyskały schody, korytarze
i główna sala. Usunięta została boazeria, a nowa kolorystyka ścian
jest bardziej stonowana. Wymieniono instalację elektryczną,
co jest istotne dla właściwego funkcjonowania zaplecza sali weselnej.
W odnowionej kuchni zamontowany został m.in. nowy zbiornik
do ciepłej wody użytkowej. W całym obiekcie wymieniono
oświetlenie.
Świetlica wiejska w Jastrzębi jest obiektem, który służy całej
gminnej społeczności, a warunki korzystania z tego obiektu nie uległy
zmianie.
Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego

Remont budynku komunalnego w Jastrzębi
W 2020 roku prace remontowe wykonano również w gminnym budynku w Jastrzębi, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna,
filia Banku Spółdzielczego w Radomiu, gabinet stomatologiczny i zakład fryzjerski.
Zmodernizowano schody zewnętrzne i wewnętrzne oraz posadzki na korytarzach. Wszystkie pomieszczenia zostały odnowione i zyskały
nową kolorystykę. W budynku wyremontowana została instalacja elektryczna oraz zainstalowana sieć komputerowa.

www.jastrzebia.pl
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INWESTYCJE - FUNDUSZ SOŁECKI 2020, POZOSTAŁE ZADANIA
Zakup działki dla mieszkańców
sołectwa Wojciechów
Wartość zadania: 51.836 zł

Wykonanie projektu
zagospodarowania terenu,
montaż bramy i budowa wjazdu
na działce gminnej w Goryniu
Wartość zadania: 38.089 zł

Wymiana ogrodzenia
przy szkole w Lesiowie

Wymiana ogrodzenia przy
szkole w Mąkosach Starych
Wartość zadania: 10.000 zł

Wartość zadania: 14.000 zł

Zadania zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
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INWESTYCJE - FUNDUSZ SOŁECKI 2020, POZOSTAŁE ZADANIA
Oświetlenie i monitoring szkoły
w Woli Goryńskiej
Wartość zadania: 20.240 zł

Zakup namiotów i podestu
drewnianego dla sołectwa
Lesiów

Monitoring
w szkole w Owadowie
Wartość zadania: 9.270 zł

Wiaty przystankowe
w Kolonii Lesiów
Wartość zadania: 15.437 zł

Wartość zadania: 9.000 zł

Zadania sfinansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.

www.jastrzebia.pl
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INWESTYCJE - FUNDUSZ SOŁECKI 2020, POZOSTAŁE ZADANIA
Remont szkoły w Kozłowie
Wartość zadania: 57.950 zł
Zadanie sfinansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.

Ogrodzenie działki w Woli Owadowskiej
Wartość zadania: 30.329 zł
Zadanie współfinansowane ze środów budżetu samorządu
Województwa Mazowieckiego oraz środków funduszu sołeckiego

INWESTYCJE - SPORT
Budowa bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi
Wartość zadania: 353.000 zł
Dofinansowanie budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego: 95.000 zł
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DOTACJE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ JASTRZĘBIA
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
(środki Unii Europejskiej)
Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów
Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare
Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia
Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów
Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska
Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje
Zwiększenie edukacji przedszkolnej w ZSP w Jastrzębi
Wymiana urządzeń grzewczych (OZE)
Usługi opiekuńcze

340.200 zł
233.075 zł
420.936 zł
297.137 zł
207.782 zł
167.086 zł
326.000 zł
1.376.729 zł
565.747 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
Mazowiecki Instrument
Wsparcia Infrastruktury Sportowej
Inwentaryzacja Źródeł Ciepła
Budowa drogi w Wolskiej Dąbrowie

40.000 zł
95.000 zł
46.125 zł
75.000 zł

Budżet Państwa
Utworzenie gminnego żłobka w Jastrzębi
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych
Fundusz Inwestycji Samorządowych

www.jastrzebia.pl

246.228 zł
362.643 zł
1.283.660 zł

Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Odbiór i utylizacja folii rolniczych
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest

10.122 zł
17.780 zł
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DOTACJE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ JASTRZĘBIA
Szkoły XXI wieku w gminie Jastrzębia
We wszystkich publicznych szkołach w gminie Jastrzębia realizowane są unijne projekty. Uczniowie biorą udział w zajęciach językowych,
informatycznych, kołach zainteresowań, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i warsztatowych podnosząc swoje kompetencje i rozwijając
umiejętności niezbędne na rynku pracy. Zaplanowane są również wycieczki i wizyty studyjne. Dla wszystkich szkół zakupiony został sprzęt
technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 437.000 złotych.

Okres realizacji projektów: 01.09.2019 – 30.06.2021 roku.
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 1.551.958 zł
Całkowita wartość projektów: 1.644.769 zł
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DOTACJE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ JASTRZĘBIA
Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia
- utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych
Od września 2020 roku w gminie Jastrzębia realizowany jest kolejny unijny projekt upowszechniający edukację przedszkolną. W zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi powstały dwa dodatkowe oddziały przedszkolne dla grupy 43 dzieci. Dla potrzeb projektu przeprowadzony
został kompleksowy remont pomieszczeń (sal, łazienek i szatni), doposażona została kuchnia w nową zastawę stołową, zlewy i chłodnię.
Sale zostały wyposażone w nowe meble, pomoce edukacyjne, zabawki, a każde dziecko otrzymało wyprawkę szkolną w postaci artykułów
piśmienniczych. Zakres zajęć jest bardzo bogaty i urozmaicony. Poza zajęciami wychowawczymi, dydaktycznymi i opiekuńczymi wychowankowie
uczestniczą w zajęciach językowych, taneczno-rytmicznych, logopedycznych, pedagogicznych oraz w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.
Projektem zostały objęte również trzy nauczycielki wychowania przedszkolnego, które poprzez udział w warsztatach oraz szkoleniu rozwijają
swoje kompetencje, a nabytą wiedzę wdrażają w pracę z dziećmi.

Wartość projektu: 407.500 zł
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 326.000 zł

Laptopy dla uczniów
W 2020 roku gmina Jastrzębia dwukrotnie skorzystała
z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
W ramach realizacji projektów grantowych pn. Zdalna Szkoła
i Zdalna Szkoła + zakupione zostały laptopy, które są wykorzystywane
przez uczniów do nauki zdalnej. Łącznie do gminy Jastrzębia
dotarło czterdzieści dziewięć urządzeń. Zakupiony sprzęt posiada
profesjonalne oprogramowanie, umożliwiające prowadzenie zajęć
on-line, na zasadzie centrum nauki zespołowej.

Wartość zadania: 132.664 zł
Dofinansowanie: 100%

www.jastrzebia.pl
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PROJEKTY PROEKOLOGICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Gmina Jastrzębia realizuje unijny projekt pn. „Wymiana urządzeń
grzewczych w Gminie Jastrzębia” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Realizacja zadania zakłada ograniczenie „niskiej emisji”
w gminie Jastrzębia. Projekt polega na wymianie starych kotłów
tzw. „kopciuchów” na kotły spalające biomasę (pellet), pompy ciepła
oraz kotły gazowe w gospodarstwach domowych i w budynkach
użyteczności publicznej. Wszystkie wymienione źródła ciepła
stanowić będą jedyne źródło ciepła. Prace wykonane zostaną
w 62 budynkach jednorodzinnych, 41 kotłów na biomasę - pellet,
14 powietrznych pompy ciepła, 7 kotłów gazowych. Ponadto 3 kotły
na biomasę zamontowane zostaną w budynkach użyteczności
publicznej (w szkołach w Lesiowie, Kozłowie i Mąkosach Starych).
Głównym celem projektu jest „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
i redukcja zjawiska niskiej emisji na terenie Gminy Jastrzębia dzięki
wymianie urządzeń grzewczych”.
Wdrażanie projektu ze względu na pandemię koronawirusa
uległo przesunięciu na rok 2021.

Wartość projektu: 1.902.503 zł
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 1.376.729 zł

Program usuwania azbestu - 2020
Gmina Jastrzębia w 2020 roku kontynuowała realizację
programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
W ramach zadania usunięte zostały płyty azbestowe na kwotę
17.780,40 zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie przyznał dofinansowanie w formie dotacji
w wysokości 100% kosztu kwalifikowanego zadania.
Właścicielom nieruchomości przypominamy o możliwości
składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest
do urzędu gminy w Jastrzębi,
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EDUKACJA
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi
Dyrektor: Dorota Żurek
Liczba uczniów w Publicznej Szkole Podstawowa im. Kazimierza Mroza: 310
Liczba wychowanków w Samorządowym Przedszkolu: 150
W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi
wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Mroza oraz
Samorządowe Przedszkole. Przy placówce funkcjonuje świetlica,
stołówka i kuchnia, która przygotowuje posiłki dla wszystkich szkół
i oddziałów przedszkolnych z terenu całej gminy. Samorządowe
przedszkole to obecnie: 9 oddziałów dla dzieci 3-6 letnich, z nauką
języka angielskiego i bezpłatnym dostępem do zajęć logopedycznych.
Publiczna Szkoła Podstawowa to: 1 oddział przedszkolny dla dzieci
6- letnich, 6 oddziałów I etapu edukacyjnego, 9 oddziałów II etapu
edukacyjnego.

SKS dla dziewcząt i chłopców, koło turystyczne, zajęcia korekcyjno
-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia przygotowujące
do egzaminu po VIII klasie, zajęcia z pedagogiem szkolnym, koło
biologiczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne, matematyczne,
informatyczne, dziennikarskie oraz zajęcia warsztatowe z robotyki,
kreatywności i przedsiębiorczości.

Co roku szkoła podejmuje różnorodne działania podnoszące
efektywność kształcenia. Dla dzieci z trudnościami dydaktyczno
-wychowawczymi przygotowana została oferta zajęć dodatkowych.

W szkole w Jastrzębi prowadzone są zajęcia kreatywne,
które kształtują umiejętności niezbędne na wielu przedmiotach,
np. „Aktywność ruchowa i zdrowe jedzenie jest zawsze w cenie”.
Zajęcia kulinarno-zdrowotne cieszą się dużym zainteresowaniem
dzieci i rodziców, którzy chętnie pomagają w ich prowadzeniu.
W ramach innowacji zostały również zorganizowane zajęcia otwarte
dla rodziców - aerobik międzypokoleniowy.

Szkoła dba również o dzieci uzdolnione w określonym
kierunku. Dla jednych i drugich oferuje zajęcia wykraczające poza
podstawę programową: BRD, wolontariat, koło języka angielskiego
i niemieckiego, zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia kreatywne
- plastyczne, zajęcia artystyczne - dziedzictwo kulturowe, zajęcia
logopedyczne dla oddziałów przedszkolnych i klas młodszych,

W szkole funkcjonuje dziewięciogodzinna świetlica szkolna,
której czas pracy dostosowany jest do potrzeb rodziców. Podczas
zajęć uczniowie rozwijają zainteresowania oraz kształtują różne
umiejętności. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą odrobić
lekcje, korzystając z pomocy nauczyciela oraz pomocy ze strony innych
uczniów.

Powierzenie stanowiska dyrektora ZSP w Jastrzębi
W dniu 9 lipca 2020 roku wójt Gminy Jastrzębia Wojciech
Ćwierz wręczył pani Dorocie Żurek powierzenie stanowiska dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi na kolejne pięć lat
szkolnych.
Dyrektora wyłoniono w drodze konkursu w dniu 19 czerwca.
Komisja konkursowa wybrała panią Dorotę Żurek, jako kandydata
na stanowisko Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi, dlatego
jej kandydatura została przedstawiona wójtowi Gminy Jastrzębia,
który ocenił ją pozytywnie.
Pani dyrektor Dorocie Żurek serdecznie gratulujemy i życzymy
sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

www.jastrzebia.pl
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EDUKACJA
Szkoła Podstawowa w Bartodziejach
Dyrektor: Sławomir Kapusta
Liczba uczniów: 49
Priorytetem szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów oraz
motywowanie ich do podejmowania inicjatyw i zaangażowania
w życie placówki. W 2020 roku zrealizowane zostało wiele
przedsięwzięć służących osiąganiu wyznaczonych celów.

W ra m a c h p r o j e k t u u n i j n e g o „ S z ko ł a X X I w i e k u
w miejscowości Bartodzieje” uczniowie uczestniczyli w wielu
zajęciach rozwijających i wyrównujących szanse edukacyjne. W trosce
o zdrowie i aktywność sportową brali udział w różnych zawodach.
Z powodzeniem zaprezentowali się m.in. w Gminnym Turnieju Piłki
Ręcznej oraz Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego. Nie zabrało
wyjazdów na basen, będących okazją do integracji, zabawy
i doskonalenia nauki pływania. Ponadto nauczyciele dbali o kontakt
uczniów z literaturą oraz sztuką teatralną. Przeprowadzono konkursy
zachęcające do obcowania z książką podczas ferii zimowych.
Uczniowie wykonywali plakaty reklamujące ulubione pozycje, a także
ilustracje do wybranych fragmentów. Mieli możliwość obejrzenia
wartościowych spektakli np. przedstawienia na motywach „Pana
Tadeusza”.

W wielu aspektach widoczne było promowanie wartości
patriotycznych. Podczas zawieszenia zajęć stacjonarnych wiosną,
na okoliczność majowych świąt uczniowie pięknie ozdobili swoje
okna i uwiecznili to na zdjęciach. Ponadto po raz kolejny wzięli udział
w akcji MEN „Szkoła do hymnu”, do której podeszli z dużą
świadomością sytuacji i należytą powagą. By podkreślić szacunek
do swojej Ojczyzny stworzyli utwory patriotyczne promujące nasz
kraj.

Placówka zadbała także o podtrzymanie tradycji spotkań
wielu pokoleń. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas II-III dały
dowód miłości i pamięci swoim babciom oraz dziadkom z okazji ich
styczniowego święta. Ze swoimi wychowawczyniami przygotowały
wiele niespodzianek, dzięki czemu w trakcie wizyty w szkole czuli
się oni niezwykle wyjątkowo. W październiku w obecności jednego
z rodziców, dzieci z klasy I stały się pełnoprawnymi uczniami szkoły.
W okresie wakacyjnym, za sprawą remontu klatki schodowej,
placówka zyskała na wewnętrznym wizerunku. Odświeżone ściany
stały się wizytówką korytarza.
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EDUKACJA
Szkoła Podstawowa w Kozłowie
Dyrektor: Małgorzata Zych
Liczba uczniów: 81
W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie
w 2020 roku przeprowadzono różnorodne konkursy i zawody
sportowe:

W zakresie wolontariatu i sportu:
Szkolny wolontariat przygotował paczki świąteczne dla dzieci
z rodzin potrzebujących wsparcia, przeprowadził akcję “Góra Grosza”
i zbiórkę odzieży oraz przyborów szkolnych dla stowarzyszenia
„Husar”. Szkoła z Kozłowa wspierała również organizację Biegu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” i XV Radomskiego
Maratonu Trzeźwości. Placówka była organizatorem gminnego
turnieju warcabowego dla klas IV-VIII. W gminnych zawodach w piłkę
nożną dziewcząt i chłopców uczniowie z Kozłowa zajęli II i III miejsce,
uczestniczyli również w gminnych zawodach w tenisie stołowym,
a drużyna dziewcząt awansowała do turnieju powiatowego.

W zakresie bezpieczeństwa
•
•
•

XX Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
którego współorganizatorem była Wojewódzka Komenda
Policji z siedzibą w Radomiu.
Inauguracja ogólnopolskiej kampanii „ Świeć przykładem
– bądź widoczny”.
Dni Bezpieczeństwa z udziałem Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jastrzębi, przedstawicieli Kozienickiego Parku
Krajobrazowego oraz Andrzeja Winiszewskiego - autora
warsztatów zorganizowanych w ramach kampanii
„Zachowaj Trzeźwy umysł”.

www.jastrzebia.pl

W ramach działań przyrodniczych:
W 2020 roku odbył się XX Gminny Konkurs Przyrodniczo
-Ekologicznego pod hasłem „Rośliny zielne lasów, pól i łąk”,
zorganizowany we współpracy z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym,
Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu i Nadleśnictwem
w Radomiu. Szkoła zdobyła w tym konkursie I miejsce. Uczniowie brali
również udział w konkursach organizowanych przez Kozienicki Park
Krajobrazowy i odnosili w nich sukcesy (m.in. laureat regionalnego
konkursu „Moje spotkania z Puszczą”, wyróżnienia w konkursie
„Mapa mojej okolicy”). Pracownicy Kozienickiego PK od wielu
lat przeprowadzają w szkole w Kozłowie cykliczne zajęcia przyrodniczo
- ekologiczne.
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EDUKACJA
Szkoła Podstawowa w Lesiowie
Dyrektor: Dorota Swend
Liczba uczniów: 61
Rok 2020 był bardzo trudny dla całej polskiej oświaty.
W Szkole Podstawowej w Lesiowie zaraz po ogłoszeniu stanu pandemii
już od 16 marca odbywało się zdalne nauczanie. Za pomocą dziennika
elektronicznego, e-maili oraz smsów i telefonów odbywała się nauka
dla wszystkich uczniów. Dzięki programowi Zdalna Szkoła i Zdalna
Szkoła+ do uczniów SP w Lesiowie w sumie trafiło pięć laptopów,
głównie do rodzin wielodzietnych.

Niewątpliwym sukcesem ósmoklasistów z Lesiowa były wyniki
egzaminu końcowego. Średni wynik z języka polskiego był wyższy nie
tylko od średniej wojewódzkiej, ale i od średniej ogólnopolskiej. Jest
to z pewnością zasługa nauczycielki j. polskiego - Małgorzaty Lidak.

W c za s i e wa ka c j i u d a ł o s i ę d o p o s a żyć p ra co w n i e
przedmiotowe w szkole. Dzięki uzyskaniu dotacji z 0,4% rezerwy
oświatowej na zakup nowych pomocy dydaktycznych szkoła
w Lesiowie otrzymała 75.000 zł.
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Obecnie w szkole uczniowie korzystają z pięciu tablic interaktywnych,
a zaplecze dydaktyczne jest wyposażone nie tylko w tradycyjne
pomoce, ale i nowoczesny sprzęt oraz multimedialne programy
edukacyjne.

Nowy rok szkolny pomimo reżimu sanitarnego i wielu
obostrzeń z nim związanych rozpoczął się szczęśliwie. Wszyscy
spragnieni normalności z zapałem wzięli się do nauki. Już 18
września zorganizowana została akcja sprzątania świata. Tego dnia
współpracujące ze szkołą KGW „Raz na ludowo” zorganizowało
dla szkolnej społeczności „Dzień Pieczonego Ziemniaka”. Po pracy była
chwila na spotkanie i poczęstunek na świeżym powietrzu.

W dniu 22 października w szkole gościł muzyk - Marcin
Jóźwik, który z racji przypadającej w tym roku 50. rocznicy śmierci
Romana Ingardena – jednego z najwybitniejszych polskich filozofów,
poprowadził warsztaty, rozwijające kompetencje emocjonalne
z pomocą pianina i trąbki na temat: “Roman Ingarden – utwór
muzyczny i sprawa jego tożsamości”.

www.jastrzebia.pl

EDUKACJA
Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych
Dyrektor: Małgorzata Bednarska
Liczba uczniów: 59
W XX Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
uczennica klasy IV i uczeń klasy VI zajęli II miejsce. W Konkursie Pieśni
Patriotycznych w NSP w Owadowie uczeń klasy VII zajął I miejsce,
a uczennica klasy V zajęła II miejsce. Realizując kształcenie zdalne
w szkole odbyły się uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin
św. Jana Pawła II.

Od września 2020 roku w szkole w Mąkosach Starych
funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu działający w strukturach
Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Jedno
z pierwszych zadań, które udało się zrealizować, to zbiórka karmy
dla schroniska „Kocham Psisko”. Pozostałe zadania muszą poczekać
na poprawę sytuacji epidemiologicznej.
W dniu 3 września 2020 roku uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Mąkosach Starych odwiedził artysta malujący nogami i ustami
- Stanisław Kmiecik. Nie mając od urodzenia rąk, już jako
pięcioletni chłopiec zaczął malować ustami i nogami. Należy
on do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami,
a jego prace można oglądać na kartkach świątecznych w kalendarzach
wydawanych przez wydawnictwa na całym świecie. Podczas spotkania
z uczniami zaprezentował wystawę prac oraz swój warsztat malarski
przygotowując rysunek, który podarował szkole. Stanisław Kmiecik
odbywa wiele takich spotkań, bywa w szpitalach, hospicjach,
w ośrodkach kultury i szkołach. Swoją postawą pokazuje, że należy
łamać bariery, że największym ograniczeniem człowieka jest jego
umysł. Jeśli ktoś bardzo czegoś pragnie to niepełnosprawność
nie będzie dla niego przeszkodą w dążeniu do celu.
Uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach i zawodach
sportowych. Konkursy dają uczniom możliwość ogólnego rozwoju,
zaprezentowania swojej wiedzy, wyzwalają twórcze myślenie, budują
wiarę we własne możliwości. Mimo ograniczenia funkcjonowania
szkół uczniowie z Mąkos Starych odnosili sukcesy w konkursach
organizowanych w formie tradycyjnej lub zdalnej. W Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy Matematycznej „Archimedes” czterech
uczniów z klas III i VI zostało laureatami. W gminnych eliminacjach
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
dwóch uczniów zajęło III miejsce. W Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym KANGUR uczennica klasy IV otrzymała wyróżnienie.
W zdalnym Gminnym Konkursie Przyrodniczo- Ekologicznym
„Rośliny lasów, pól i łąk” dwóch uczniów z klasy VII zajęło II miejsce.

www.jastrzebia.pl
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EDUKACJA
Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej
Dyrektor: Beata Pałczyńska
Liczba uczniów: 68
W marcu uczniowie z Woli Goryńskiej wzięli udział
w eliminacjach gminnych 42. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej miał na celu
popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie
ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Szkołę reprezentowali: Jakub Żołądkiewicz z klasy V, Ada Suwalska
z klasy VI, Natalia Filipiak z klasy VII oraz Marta Szymańska z klasy
VII. Piąte miejsce w swojej kategorii wiekowej zajęła uczennica klasy
V - Ada Suwalska.

We wrześniu odbył się konkurs pt. „Nasze gospodarstwo”
zorganizowany pod patronatem Gminnego Biura Spisowego
ds. organizacji Powszechnego Spisu Rolnego. Uczennica z Woli
Goryńskiej zajęła I miejsce w kategorii klas młodszych, a uczniowie
klas starszych wszystkie miejsca – I, II i III. Duże zainteresowanie
konkursem udowodniło, że młodzież ucząca się w placówce interesuje
się rolnictwem i szanuje pracę własnych rodziców w gospodarstwach
rolnych. Wielu uczniów angażuje się w prace polowe i ma ogromną
wiedzę na ten temat.
W dniu 10 października w szkole w Woli Goryńskiej
zorganizowano warsztaty kodowania. Uczniowie, wykorzystując
narzędzia cyfrowe, tworzyli grę w programie Scratch 3.0. Udział
w akcji przyczynił się do doskonalenia umiejętności informatycznych
i kreatywności. Szkoła wzięła udział w tegorocznej edycji kampanii
społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”. Dzięki
temu uczniowie klasy pierwszej otrzymali bezpłatnie wyprawki
czytelnicze. Projekt realizowany był ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom
szkoły w placówce zainstalowano monitoring wizyjny oraz
oświetlenie budynku. Inwestycja, którą wykonano ze środków
funduszu sołeckiego, znacznie wzmocniła poczucie bezpieczeństwa
wśród społeczności szkolnej. Zainstalowano cztery kamery: jedną
w obiekcie i cztery na zewnątrz budynku. W ubiegłym roku szkolnym
wyremontowano wejście do budynku szkoły od strony boiska
szkolnego. Ułożono bezpieczne w użytkowaniu płytki. Inwestycja
przyczyniła się do poprawy estetyki otoczenia szkoły.
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EDUKACJA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie
Dyrektor: Jakub Rajkowski
Liczba uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej: 76
Liczba wychowanków w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym: 24
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie prowadzona
jest przez Stowarzyszenie „Owadów – Wieś z Przyszłością”.
Rok 2020 był dla szkoły, mimo panującej pandemii, pasmem
sukcesów. Uczniowie odnieśli wiele osiągnięć sportowych, uzyskali
najlepszy wynik na terenie gminy z egzaminu ósmoklasisty, a każdy
z absolwentów uczy się obecnie w szkole średniej pierwszego wyboru.

Zorganizowano coroczny gminny konkurs pieśni patriotycznych,
coroczny gminny turniej tenisa stołowego. Aby urozmaicić uczniom
spędzanie czasu podczas wydarzeń szkolnych, które przeprowadzane
są z różnych okazji, na terenie szkoły zbudowana została altanka oraz
zakupiono nowy grill.

W ubiegłym roku szkoła w Owadowie została doposażona
w cztery nowe monitory interaktywne, które umożliwiają prowadzenie
lekcji w innowacyjny sposób. W ferie zorganizowano wyjazd na narty
dofinansowany przez Radę Rodziców i Gminę Jastrzębia. Punkt
Przedszkolny działający przy szkole został wyposażony w oczyszczacz
powietrza, aby umożliwić prowadzenie zajęć w bezpieczniejszych
warunkach. Dla zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, na terenie
placówki oraz terenu wokół został zamontowany monitoring.
W 2020 roku udało się pozyskać 14.000 zł z Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska, dzięki którym
zorganizowano Przegląd „Przaśnie, kolorowo wszystko na ludowo”.
Dyrektor podpisał umowę z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną. Projekt
ten zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie
szkoły w Polsce, której operatorem jest NASK.
Prowadzone są liczne akcje profilaktyczne we współpracy
z Sanepidem, pielęgniarką środowiskową, policją i strażą pożarną.
Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Jastrzębi, Gminną Biblioteką Publiczną, Urzędem Gminy Jastrzębia,
sołtysem wsi Owadów oraz radnymi gminnymi i powiatowymi.

www.jastrzebia.pl
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KULTURA
Zespoły ludowe
Największe dokonania kulturalne mają
bezsprzecznie trzy zespoły ludowe.
Zespół „Owadowianki” działa u boku Stowarzyszenia
Owadów „Wieś z Przyszłością”. Warto podkreślić,
że zespół ściśle współpracuje z Niepubliczną Szkołą
Podstawową, a jego członkami poza dorosłymi są
również dzieci.

„Bartodziejaki” działają przy Stowarzyszeniu na rzecz
Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje. Dzięki realizacji
unijnego projektu zakupione zostały stroje ludowe
i rozpoczęły się zajęcia wokalne i taneczne z grupą
seniorów. Zespół występował ze znanymi kapelami
i muzykami ludowymi, m.in. Zdzisławem Kwapińskim
i Leszkiem Deją.

Kolejny zespół to wyjątkowo żywiołowa grupa
śpiewacza. „Raz na Ludowo”, w skład której wchodzą
mieszkańcy Lesiowa i Gorynia. Od chwili powstania
zespół współpracował ze Stowarzyszeniem „Razem dla
Jutra”, a obecnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Lesiowa.
Poziom artystyczny zespołu jest wysoko oceniany na
przeglądach folklorystycznych, o czym świadczą
wielokrotne sukcesy na iłżeckim Festiwalu Folkloru
im. Józefa Myszki.
Dobre praktyki z Owadowa, Bartodziejów i Lesiowa podpatrują mieszkańcy innych miejscowości. W ostatnich latach zainteresowanie
działalnością kulturalną stało się w gminie Jastrzębia niemal powszechne. Zespoły wokalne działają również w Dąbrowie Kozłowskiej i Mąkosach
Starych. W Jastrzębi przy Klubie Seniora powstał amatorski zespół teatralny, który ma za sobą już kilka premierowych spektakli.

Na terenie gminy Jastrzębia funkcjonuje czternaście Kół Gospodyń Wiejskich.

KGW Jastrzębianie
18
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KGW Pogodne w Woli Owadowskiej
www.jastrzebia.pl

KULTURA

KGW Aktywne Dąbrowianki

KGW w Mąkosach Starych

KGW Nowinki w Mąkosach Nowych

KGW Raz na Ludowo w Lesiowie

KGW w Bartodziejach nad Radomką

KGW Cuda Wianki w Owadowie

KGW w Goryniu

KGW Olszowa

www.jastrzebia.pl
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KULTURA

KGW Słoneczny Zakątek w Kolonii Lesiów

KGW Cztery Strony w Wojciechowie

KGW w Wolskiej Dąbrowie

KGW w Dąbrowie Kozłowskiej

Dożynki Parafialne w Jastrzębi
W dniu 30 sierpnia 2020 roku w kościele pw. Zwiastowania
NMP w Jastrzębi odbyła się dziękczynna Msza Dożynkowa, którą
odprawili ks. Grzegorz Stańczak i ks. Wojciech Jończyk. Choć święto
plonów było skromniejsze niż w latach ubiegłych, to nawiązywało
do pieczołowicie kultywowanej tradycji.
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Bogaty wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy
Wojciechowa, a starostami dożynek byli: pani sołtys Agnieszka Kruk
i pan Marian Rabiański. W uroczystej mszy św. uczestniczył wójt gminy
Jastrzębia Wojciech Ćwierz i przedstawiciele rady gminy.

www.jastrzebia.pl

KULTURA
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Z myślą o seniorach powstał projekt pn. „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Jastrzębia”, wdrażany od października 2019 roku przez
Radomską Szkołę Wyższą w partnerstwie z Gminą Jastrzębia. Do udziału w zajęciach zgłosiło się 60 osób w wieku 55+. Seniorzy uczestniczą
w wykładach i konserwatoriach z dziedziny zdrowia, aktywizacji zawodowej, kultury i społeczeństwa oraz edukacji. W ofercie uniwersytetu
są szkolenia komputerowe, kursy pierwszej pomocy, pracownia rękodzieła, zajęcia nordic walking, a także spotkania integracyjne i wycieczki.

Projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Jastrzębia”
jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 418.000 zł.

Biblioteka
Remont w Jastrzębi

Zakupy sprzętu komputerowego

Mimo pandemii w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębi
i jej filiach sporo się dzieje. Budynek komunalny, w którym mieści
się placówka w Jastrzębi został zmodernizowany. Remont wykonany
został również w pomieszczeniach, w których znajduje się księgozbiór.
Po remoncie czytelnicy mają bardziej dogodny dostęp do półek
z książkami. Wydzielona została sala z literaturą polską i zagraniczną
dla dorosłych, sala z księgozbiorem podręcznym oraz sala dziecięca.

Dzięki dotacji w wysokości 21.300 zł, pozyskanej z programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” zakupiony został sprzęt
multimedialny i komputerowy dla biblioteki w Jastrzębi oraz filii w Lesiowie
i Bartodziejach. Każdy czytelnik będzie miał swoją kartę biblioteczną
i wypożyczenie oraz zwrot książki będzie dokonywany przez program
biblioteczny, a nie jak do tej pory w sposób kartkowy. Mamy nadzieję,
że odnowiona biblioteka, będzie bardziej przyjazna i funkcjonalna dla
czytelników.
,,Mała książka - Wielki człowiek”
Placówka w Jastrzębi zakwalifikowana została do programu ,,Mała
książka - Wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które
odwiedza bibliotekę, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą,
a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzymuje także
drobny czytelniczy upominek.

www.jastrzebia.pl
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SPOŁECZEŃSTWO
Organizacje Pozarządowe
Władze samorządowe gminy Jastrzębia tworzą przyjazny klimat dla działalności organizacji społecznych, inicjują ich tworzenie oraz
wpierają rozwój poprzez pomoc instytucjonalną i finansową. Na terenie gminy funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt organizacji pozarządowych
i nieformalnych grup mieszkańców, realizujących zadania z zakresu kultury, sportu, edukacji, pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym
oraz działalności charytatywnej.

Przez ponad dziesięć lat byłem prezesem
lokalnego stowarzyszenia, dlatego sfera
działalności organizacji pozarządowych jest
mi szczególnie bliska. Mamy już czternaście
kół gospodyń wiejskich, kilka bardzo
aktywnych stowarzyszeń, zespoły ludowe
i kluby seniora. Dynamicznie rozwijają
się kluby sportowe, które prowadzą zajęcia
z dziećmi i młodzieżą w kilku dyscyplinach.
Mam wielki szacunek dla ludzi zaangażowanych w działalność
społeczną. Wiem, ile wysiłku trzeba włożyć w tę pracę, a często

również własnych środków i ile poświęcić czasu, kosztem życia
prywatnego i swoich najbliższych. Ci ludzie, to prawdziwi liderzy,
a efekty ich działalności są imponujące. Miejscowości, w których
działają stowarzyszenia są zintegrowane i otwarte na działania
służące lokalnemu rozwojowi. W gminie prowadzone są różnorodne
przedsięwzięcia o charakterze społecznym, mamy również gminne
koło wolontariatu osób starszych. Kultura ludowa w gminie
Jastrzębia przeżywa prawdziwy renesans. W czasach gdy nawet
w wielkich miastach powraca zainteresowanie tym co tradycyjne
i ludowe, mamy wyjątkową szansę, aby wykorzystać nasz kulturalny
potencjał, promując gminę Jastrzębia, gdzie folklor jest prawdziwym
bogactwem.

Tradycją stało się finansowe wspieranie przez gminę projektów kulturalnych stowarzyszeń i zespołów ludowych. Ponadto z inicjatywy
władz samorządowych regularnie organizowane są bezpłatne szkolenia zwiększające kompetencje lokalnych liderów. Dzięki tej edukacji
organizacje samodzielnie pozyskują środki na realizację własnych projektów, zdobywając dotacje i granty w konkursach ogłaszanych
m.in. przez samorząd Województwa Mazowieckiego.
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SPOŁECZEŃSTWO
Wsparcie osób niepełnosprawnych
niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi
oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.
Trójkołowe rowery dla mieszkańców gminy Jastrzębia
Dwoje mieszkańców gminy Jastrzębia otrzymało trójkołowe
rowery. Przekazany sprzęt spełnia ważną rolę w życiu osoby
niepełnosprawnej, pomagając w rehabilitacji oraz codziennym
funkcjonowaniu. Osoby, które otrzymały sprzęt zostały wytypowane
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Rowery przekazał
Polski Czerwony Krzyż jako podziękowanie społeczności lokalnej za
przyjęcie pojemników do zbiórki odzieży używanej i tekstyliów oraz
przekazywaną przez społeczeństwo odzież.
Gmina Jastrzębia rozszerza wsparcie dla środowiska
osób niepełnosprawnych poprzez realizację programu „Opieki
wytchnieniowej” i „Usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych”.
Dzięki zaangażowaniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej gmina Jastrzębia otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, pochodzącą z Funduszu Sprawiedliwości.
Pomoc w programie „Opieki wytchnieniowej” skierowana jest
do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia
w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej
opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad
osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami
z orzeczeniami równoważnymi. Środki są również przeznaczane
na podniesienie umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowanej opieki.
Celem programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”
jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych
w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu

Wsparcie osób niepełnosprawnych
Dzień 12 sierpnia 2020 r. godz. 10:00 to wyjątkowa data.
Plastikowa nakrętka stała się kamieniem węgielnym rzuconym pod
budowę wolontariatu w gminie Jastrzębia. Wyjątkową inspiracją
do rozpoczęcia działalności wolontariatu w naszej gminie stała się
mieszkanka Gorynia Pani Hania Jabłońska i jej telefon do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi.
Czas pandemii i wiążące się z tym restrykcje oraz
ograniczenia, a także towarzyszące temu przemyślenia na temat
relacji międzyludzkich sprowokował Panią Hanię do poszukiwania
dzieła wolontarystycznego, w które mogłaby się zaangażować razem
ze swoimi bliskimi. Ośrodek nawiązał kontakt z Fundacją Bez Tajemnic
i postanowił włączyć się w jeden z programów, który jest realizowany
od 2012 r. “Zakrętki.info - Pomagamy nie tylko przyrodzie”.
Całkowity dochód z pozyskanego surowca wtórnego przekazywany
jest wyłącznie na rzecz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
dla niepełnosprawnych dzieci. Cele strategiczne Programu
to promowanie zachowań proekologicznych, pomoc osobom
niepełnosprawnym i krzewienie idei wolontariatu.

www.jastrzebia.pl
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SPOŁECZEŃSTWO
Współpraca z radomskim Bankiem Żywności
Gmina Jastrzębia współpracuje z Radomskim Bankiem Żywności. Wsparcie otrzymują osoby posiadające skierowanie wydane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi. Obecnie w naszej gminie z pomocy korzysta ponad 500 osób. Dystrybucją żywności zajmują
się pracownicy GOPS-u w Jastrzębi i wolontariusze ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje
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TRANSPORT, STRAŻ POŻARNA
Transport publiczny
W 2020 roku w gminie Jastrzębia zwiększyła się dostępność
publicznego transportu autobusowego. Gmina pozyskała
dotację z „Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych”
na współfinansowanie linii „L” obsługiwanej przez PKS. Z budżetu
gminy dotowana jest również podmiejska linia nr 18 obsługiwana

przez MPK w Radomiu oraz nowa linia uruchomiona dla mieszkańców
Dąbrowy Kozłowskiej i Kozłowa. W ubiegłym roku gmina Jastrzębia
przeznaczyła na dopłatę do transportu zbiorowego 104.167 złotych
ze środków własnych.

Linia „L” - PKS w Radomiu Sp. z o.o.

Linia „Radom – Kozłów” - przedsiębiorstwo RAF-AL

Linia nr 18 - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z o. o.

Działalność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Jastrzębia
Prezes Oddziału Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Jastrzębi – Zbigniew Marciniak
Komendant Gminny OSP w Jastrzębi – Jerzy Mróz

Na terenie gminy Jastrzębia działają cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
OSP JASTRZĘBIA (należy Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego)
prezes: Grzegorz Rudecki
liczba czynnych strażaków: 36
liczba wyjazdów w 2020 roku: 99
Zadanie: Remont strażnicy – wykonanie instalacji pneumatycznej dla trzech stanowisk zasilających samochody specjalne i wykonanie
instalacji alarmowej w pomieszczeniach garażowych (dotacja Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników - 15.800 zł)
Zadanie: Zakup środków ochrony osobistej (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 13.804 zł)
Zadanie: Zakup hełmów i rękawic z dotacji KSRG (dotacja z KSRG - 2.900 zł)
Zadanie: Zakup ozonatorów (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 10.000 zł)
Zadanie: Remont samochodu strażackiego (3.500 zł - środki gminy Jastrzębia)

www.jastrzebia.pl
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TRANSPORT, STRAŻ POŻARNA
OSP BARTODZIEJE
prezes: Zbigniew Marciniak
liczba czynnych strażaków: 10
liczba wyjazdów w 2020 roku: 19
Zadanie: Wymiana dachu na garażu OSP (dotacja MSWIA – 10.000 zł, środki gminy Jastrzębia – 7.000 zł)
Zadanie: Remont pomieszczenia garażowego i zakup wyposażenia (dotacja Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników - 13.800 zł)

OSP MĄKOSY STARE
prezes: Zygmunt Mąkosa
liczba czynnych strażaków: 10
liczba wyjazdów w 2020 roku: 20
Zadanie: Remont bramy garażowej w strażnicy (dotacja MSWIA – 10.000 zł, środki gminy Jastrzębia – 13.000 zł)
Zadanie: Zakup sprzętu i wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Mąkosy Stare – zakup pompy szlamowej (dotacja WFOŚiGW
- 15.000 zł, wkład gminy Jastrzębia – 5.000 zł)
Zadanie: Remont strażnicy, instalacja systemu alarmowego (dotacja Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – 16.000 zł,
środki gminy Jastrzębia – 3.500 zł)

OSP GORYŃ
prezes: Konrad Sochaj
liczba czynnych strażaków: 8
liczba wyjazdów w 2020 roku: 17
Zadanie: Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz pozostałego wyposażenia (dotacja WFOŚIGW – 20.000 zł)
Zadanie: Zakup wyposażenia (węże strażackie i prądownica) (środki gminy Jastrzębia - 2.200 zł)
Zadanie: Remont samochodu strażackiego (środki gminy Jastrzębia - 8.500 zł)
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SPORT
Gmina Jastrzębia wspiera rozwój sportu
Rozwój sportu to jeden z priorytetów obecnych władz gminy Jastrzębia. Efekty działań samorządu są bardzo konkretne. Poprawiła
się infrastruktura sportowa, powstały nowe kluby i rozszerzyła się oferta zajęć dla dzieci i młodzieży. W sierpniu otwarty został przebudowany
stadion piłkarski w Jastrzębi. Obiekt wyposażony został w system automatycznego nawadniania, nowe trybuny dla kibiców, wiaty
dla zawodników, piłkochwyty i bramki. W grudniu w sąsiedztwie boiska powstała bieżnia, z której na co dzień korzystać będą uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi. Na realizację obu inwestycji gmina pozyskała dotacje z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego.

Piłka nożna
Odmłodzona seniorska drużyna „Akcji” Jastrzębia występuje
obecnie w rozgrywkach A-klasy. Klub został założony w 1997 roku
z inicjatywy lokalnych miłośników piłki nożnej, którym przewodził
działacz społeczny i animator sportu Krzysztof Hernik. Skład drużyny
opierał się głównie na miejscowych zawodnikach, którzy stanowili
większość drużyny. W sezonie 2004/05, 2005/06 i 2007/08 Akcja
Jastrzębia występowała w lidze okręgowej. Kilku wychowanków
piłkarskiej drużyny z Jastrzębi zasiliło zespoły z wyższych lig,
m.in. Radomiaka Radom. Obecnie działalność sportowa klubu
prowadzona jest w dwóch kategoriach wiekowych: seniorskiej
i młodzieży z roczników 2007 i 2008 (trampkarze). Zespół seniorów,
trenowany przez Mariusza Żabickiego, na półmetku rozgrywek
zajmuje piąte miejsce w tabeli. Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży

prowadzi również, założony w ubiegłym roku, Uczniowski Klub
Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi. Głównym
celem klubu jest zachęcenie dzieci i młodzieży z terenu całej gminy
do aktywności ruchowej oraz organizowanie pozalekcyjnych zajęć
sportowych. W ramach UKS Jastrzębia prowadzone są zajęcia
w czterech kategoriach wiekowych, w których uczestniczy około
stu młodych adeptów piłki nożnej.
Rocznik: 2005 i 2006 (juniorzy młodsi) - trener Artur Bilov.
Rocznik: 2009 i 2010 (młodziki) - trener Łukasz Ławrecki. Rocznik:
2011 i 2012 (orliki) - trener Mariusz Żabicki. Rocznik: 2013 i 2014 (żaki)
- trener Piotr Wątorski. Drużyny młodzików i orlików już występują
w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Pozostałe grupy
wiekowe dołączą do rozgrywek w roku 2021.

Siatkówka

Karate

W ubiegłym roku powołany został siatkarski klub GKS
Jastrzębia. Drużyna pod kierunkiem legendy radomskiej siatkówki
Pawła Słomki występuje w rozgrywkach IV ligi. Większość zawodników
to mieszkańcy gminy, którzy popularyzują tę dyscyplinę wśród dzieci
i młodzieży. We współpracy z samorządem gminy i województwa
prowadzą zajęcia i organizują siatkarskie turnieje.

Klub „TAKA” Jastrzębia powstał w 2015 roku. Obecnie
zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w szkołach w Lesiowie
i Jastrzębi pod kierunkiem Karola Piwnickiego. Co roku karatecy
z Jastrzębi biorą udział w zawodach Karate Kyokushin na szczeblu
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym w kategoriach
,,kichon” czyli pokazy i układy techniczne oraz ,,kumite” czyli wolna
walka, odnosząc wiele sukcesów. Dwa razy w roku mogą przystąpić
do egzaminu, po którym nadawane są wyższe stopnie kyu. Od 2018
roku klub rozszerzył działalność o grupy dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. W 2020 roku karatecy klubu „TAKA” Jastrzębia
uczestniczyli w Mistrzostwach Karate Kyokushin Organizacji
IKO ,,SOSAI” w Górze Kalwarii.

www.jastrzebia.pl
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ZDROWIE
Dobra decyzja to lepsza jakość usług
Rozmowa z doktor Renatą Nowak, kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi.
Kilka lat temu złożyła Pani ofertę przekształcenia
kierowanego przez Panią ośrodka zdrowia w Jastrzębi, w podmiot
niepubliczny. Ta propozycja nie spotkała się jednak z przychylnym
przyjęciem ze strony ówczesnych władz gminy, a także grupy
radnych i części pacjentów. Proszę przybliżyć w skrócie kulisy
tamtych wydarzeń…
Ten czas mamy na szczęście już za sobą. Tak jak wtedy
motywowałam chęć przekształcenia, tak i teraz podtrzymuję
takie stanowisko, że zarządzanie publicznym ZOZ-em jest mocno
zbiurokratyzowane, nakłada na lekarza zbyt wiele obowiązków,
które bardzo utrudniają typową pracę medyczną. Pewne procedury
w funkcjonowaniu publicznego ZOZ-u zmuszają do dostosowania
się do określonych wymogów. W związku z tym dużo łatwiej
jest lekarzowi zarządzać placówką niepubliczną. W takiej sytuacji
jest po prostu łatwiej funkcjonować. Przekształcenie placówki jednak
się udało i w efekcie ukróciło w znacznym stopniu biurokrację i dało
mi możliwość poświęcenia czasu głównie sprawom medycznym.
Jak ta zmiana wpłynęła na poziom obsługi pacjentów?
Czy sprawdziły się obawy protestującej wówczas grupy?
Myślę, że niechęć władz wiązała się z tym, że każda zmiana
budzi obawy, natomiast ja wiedziałam, że dam sobie radę, gdyż
pracowałam już wiele lat w przychodni w Jastrzębi. Mieszkańcy,
pracownicy ośrodka mogli poznać mój sposób pracy i myślę,
że również wielu pacjentów, przede wszystkim tych, którzy pozytywnie
ocenili moją decyzję i ją poparli, wiedziało, że ta zmiana nie wpłynie
na jakość świadczonych usług przez poradnię. A wręcz odwrotnie,
ułatwi naszą pracę i ją poprawi. Jestem bardzo związana z tutejszą
społecznością, znam moich podopiecznych i dokładam wszelkich
starań, aby czuli się zaopiekowani. Mam również możliwość zakupu
nowego sprzętu bez konieczności stosowania przetargów publicznych.
Takim nabytkiem był np. aparat do wykonywania badania USG.
Ponadto współpracuje z nami znakomita pani radiolog i pacjenci
nie muszę jechać do Radomia. Poszerzyliśmy też grono naszego
personelu, żeby każdy miał możliwość wyboru lekarza. Cieszą mnie
sygnały ze strony pacjentów, że jesteśmy odbierani pozytywnie.
Cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Przychodnie
są zamknięte i lekarze udzielają tylko teleporad. Budzi to frustrację
u pacjentów. Czy i kiedy w takim razie możemy się spodziewać
powrotu do tzw. normalności?

To jest bardzo trudny czas nie tylko dla pacjentów, ale również
dla nas. Praca z chorym na zasadzie teleporady nie jest w wielu
przypadkach wystarczająca. W naszej placówce prosimy pacjentów
o wizytę osobistą, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Teleporady są niekiedy bardziej czasochłonne i pozostawiają u lekarza
pewien niedosyt. Ta forma kontaktu z nami na pewno zostanie,
bo jak się okazało, wiele spraw można załatwić telefonicznie. Wielkie
nadzieje wiążemy ze szczepionką na COVID-19. Mam nadzieję,
że akcja szczepień zostanie przeprowadzona bardzo sprawnie
i już dziś namawiam wszystkich aby do nie przystąpili. Myślę jednak,
że najbliższe miesiące będą bardzo trudne, choroba nie ustępuje
i sprawia dużo, dużo problemów. Na razie musimy być bardzo ostrożni
i przestrzegać wszystkich zaleceń.
I tak na koniec, w imieniu swoim i współpracowników składam
wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia na 2021
rok. Dla każdego przede wszystkim worek zdrowia i worek szczęścia!
Dziękujemy za życzenia i rozmowę.

Punkty szczepień przeciw COVID-19 w gminie Jastrzębia:

Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19

•

Poradnia Medycyny Rodzinnej Spółka z o.o.,
Renata Nowak, tel. 48 610 68 77 - Jastrzębia 119

•

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza
Rodzinnego Maria Gryglewska Tadeusz Gryglewski Spółka Cywilna,
tel. 48 610 68 77 - Jastrzębia 119, tel. 48 610 66 03 - Bartodzieje 14

Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają
trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać
ze specjalnie zorganizowanego transportu.
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Infolinia gminna dostępna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00
tel. 728 371 360

www.jastrzebia.pl

TURYSTYKA
Łowisko „3 Stawy”
Łowisko „3 Stawy” w Goryniu to naturalny zbiornik wodny, tzw. młynarski, obsługujący niegdyś młyn i olejarnię. Otoczenie stawu
to las sosnowy, a woda płynie od tzw. studni kaczmarskiej. Nieopodal stawów znajduje się kościół wzniesiony w latach 40. XIX wieku. Łowisko
ma powierzchnię dwóch hektarów, zarybione jest obficie gatunkami ryb: karp, amur, jesiotr, lin, karaś żółty i srebrny, leszcz, kleń, płoć, tołpyga,
okoń. Miejsce bogate jest w różne gatunki zwierząt i ptaków. Można tu zaobserwować m.in. żurawie, bociany czarne i białe, orły, czaple,
łabędzie, kaczki, łyski, kormorany, zimorodki, a nawet pojawił się tu i zaprzyjaźnił z rodzimymi wronami ibiz.

We wrześniu 2020 roku na łowisku „3 Stawy” odbyły się zawody wędkarskie pod patronatem wójta gminy Jastrzębia. Inicjatorem
zawodów było w Koło PZW nr 41 „Radomka”. Mimo deszczowej pogody frekwencja była niemal stuprocentowa. Zwycięzcą zawodów został
Wojciech Wikło. Drugie miejsce zajął Tomasz Mazurek, a trzecie Piotr Wikło.

Łowisko „3 Stawy”
Goryń 21, 26-631 Jastrzębia
tel. 606 900 935
e-mail: goryn@lowisko3stawy.pl
www. lowisko3stawy.pl

www.jastrzebia.pl
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SAMORZĄD
Trzydzieści lat samorządu w gminie Jastrzębia
Demokracja na szczeblu lokalnym zagościła w gminie Jastrzębia
27 maja 1990 roku. W pierwszych w pełni wolnych wyborach wybrano
20 radnych. Kompetencje rady gminy były wówczas znacznie większe
niż obecnie. Należał do nich wybór wójta. Pierwszym został Stanisław
Kuśmierski (1990 – 1994). W latach 1994-2002 stanowisko wójta
radni dwukrotnie powierzali Władysławowi Walosowi. W roku 2002
nastąpiły zmiany w ustroju samorządu gminnego. Ustawodawca
zlikwidował zarządy gmin, zwiększając pozycję wójta, którego
wybór oddano w ręce mieszkańców. Liczba radnych w gminie
Jastrzębia zmniejszyła się do 15 osób. Pierwszym wójtem wybranym
w wyborach bezpośrednich został Wincenty Lipka (2002 – 2006).
W latach 2006 – 2014 wójtem był Zdzisław Karaś, w kadencji 2014
- 2018 Elżbieta Zasada. Na obecną, pięcioletnią kadencję stanowisko
wójta mieszkańcy powierzyli Wojciechowi Ćwierzowi.
W ciągu trzydziestu lat gmina Jastrzębia przeszła cywilizacyjne
zmiany. Na początku lat dziewięćdziesiątych głównym problemem był
brak wody. W wielu miejscowościach wyschły studnie, a wodociągów
praktycznie nie było. Zwodociągowanie większości sołectw stało
się faktem pod koniec ubiegłego wieku, za czasów wójta Władysława
Walosa. W kolejnych latach większy nacisk władze gminy położyły
na remonty i budowę dróg. Nawierzchnię bitumiczną położono
m.in. w Kozłowie, Woli Owadowskiej i Woli Goryńskiej. Asfalt pojawił
się również na drodze w kierunku Łukawy.
W latach dziewięćdziesiątych gminy przejęły zadania
oświatowe. Do dziś edukacja jest najbardziej kosztownym obszarem
funkcjonowania samorządów, wymagającym wspierania dochodami
własnymi. Inwestycje i remonty oświatowe stanowiły duży udział
w budżecie gminy Jastrzębia, a reformy w systemie oświaty wiązały
się z dodatkowymi wydatkami. Gdy w 1999 roku w Owadowie przy
wielkiej ofiarności społecznej zbudowana została szkoła podstawowa
z konieczności umieszczono w niej gimnazjum. Dopiero w roku
2005, po wybudowaniu obiektu w Jastrzębi gimnazjum przeniosło
się do nowego, przestronnego budynku, w którym działało przez

Gmina Jastrzębia w ciągu tych trzech
dekad bardzo się zmieniła. Na początku
lat dziewięćdziesiątych rolnictwo było
podstawowym źródłem dochodów
mieszkańców. Dziś jego znaczenie jest
mniejsze. Nasza gmina nabiera charakteru
podmiejskiego z wzrastającą rolą usług
i handlu. Mamy prężne firmy produkcyjne
i transportowe. Władze samorządowe wykonały wiele inwestycji
poprawiających standard życia mieszkańców, w tym bardzo potrzebne
działania proekologiczne. W pracę samorządową angażowały się setki

14 lat. Po likwidacji gimnazjów od września 2019 roku w gminie
Jastrzębia jest sześć publicznych szkół podstawowych i jedna
niepubliczna. W Jastrzębi funkcjonuje samorządowe przedszkole,
a w 2021 roku rozpocznie działalność gminny żłobek.
Warto przypomnieć, że na przestrzeni trzech dekad samorząd
zmagał się z problemami, których obecnie już nie dostrzegamy,
a jednocześnie na jego barki przekazywane były wciąż nowe zadania,
często bez zapewnienia ich finansowania. Po koniec ubiegłego
wieku samorządy były odpowiedzialne m.in. za służbę zdrowia
i instalowanie sieci telefonicznej. Obecnie katalog spraw należący
do kompetencji samorządów jest zdecydowanie szerszy. Poza oświatą
pokaźnych środków wymaga budowa kanalizacji, modernizacja
dróg, wodociągów i oświetlenia. Gminy stały się odpowiedzialne
za zapewnienie zbiorowego transportu publicznego i organizację
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonują
inwestycje sportowe, budują świetlice i miejsca rekreacji.
Ważnym źródłem finansowania inwestycji samorządowych
stały się środki Unii Europejskiej. Gmina Jastrzębia korzystała z nich
już w okresie przedakcesyjnym na budowę lokalnych dróg. Po roku
2004 unijne dotacje pozyskane zostały m.in. na budowę przedszkola
w Jastrzębi, modernizację stacji uzdatniania wody i place zabaw.
W minionej kadencji wielomilionowa dotacja została pozyskana
na kompleksowy projekt instalacji odnawialnych źródeł energii.
Obecnie dotacje unijne wykorzystywane są na rozwój edukacji
przedszkolnej, montaż ekologicznych kotłów, czy dodatkowe
zajęcia dla uczniów. Ze środków unijnych finansowana jest również
działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Warto podkreślić znaczenie inwestycji drogowych powiatu
radomskiego. W gminie Jastrzębia kompleksowo przebudowana
została droga relacji Radom – Brzóza i Jedlińsk – Łukawa. Ważne
inwestycje wykonano w Owadowie. Zbudowany został nowy most
na Radomce, pomiędzy Jastrzębią i Bartodziejami. W ramach
remontów nowa nawierzchnia została położona m. in. w Woli
Goryńskiej i Mąkosach Starych. Większość inwestycji powiatu
radomskiego była współfinansowana z budżetu gminy Jastrzębia.

osób, sołtysi, radni i lokalni społecznicy. Wszystkim, a zwłaszcza moim
pięciu poprzednikom chciałbym serdecznie podziękować, dzięki nim
gmina Jastrzębia rozwinęła się i wypiękniała. Dla mnie niezmiernie
krzepiące jest wzrastające znaczenie w życiu gminy organizacji
społecznych i udział mieszkańców w decydowaniu o przyszłości całej
wspólnoty. Nie jest przypadkiem, że właśnie u nas działa kilkadziesiąt
stowarzyszeń, klubów i kół gospodyń wiejskich. To według mnie
podstawa gminnej samorządności. Równie ważna jest możliwość
stabilnego rozwoju, ale jej warunkiem jest zapewnienie samorządom
niezbędnych środków na realizację wciąż rosnących zadań.

Radni powiatu radomskiego z gminy Jastrzębia:
I Kadencja:
II Kadencja:
III Kadencja:
IV Kadencja:
V Kadencja:
VI Kadencja:
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1998 - 2002
2002 - 2006
2006 - 2010
2010 - 2014
2014 - 2018
2018 - 2023

Mariana Ćwierz, Tadeusz Grzegorczyk, Krzysztof Hernik
Marian Wikło
Krzysztof Hernik
Marian Wikło
Teresa Bartosiewcz, Marian Wikło
Agnieszka Pasek, Marian Wikło
www.jastrzebia.pl
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XXX lat Samorządu w gminie Jastrzębia
I KADENCJA
1990 – 1994

II KADENCJA
1994 – 1998

III KADENCJA
1998 – 2002

IV KADENCJA
2002 – 2006

WÓJT
Stanisław Kuśmierski

WÓJT
Władysław Walos

WÓJT
Władysław Walos

WÓJT
Wincenty Lipka

RADNI

RADNI

RADNI

RADNI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bieniek Marian
Ćwierz Marianna
Guza Stanisław
Hernik Zygmunt
Kolasa Stanisław
Kuśmierski Stanisław
Malinowski Kazimierz
Mąkosa Mieczysław
Michalski Kazimierz
Mróz Janusz
Płatos Tadeusz
Połeć Zygmunt
Rotuski Ireneusz
Stysiek Janina
Walos Władysław
Wileński Stanisław
Wojdat Jan
Wolak Jan
Wójtowicz Jan
Ziółek Józef

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ćwierz Marianna
Dąbrowski Wiesław
Głuchowski Piotr
Górka Andrzej
Hernik Zygmunt
Jarosiński Jan
Kalbarczyk Bolesław
Kapusta Stanisław
Kolasa Stanisław
Kołłątaj Zygmunt
Kuśmierski Stanisław
Kwaśniewski Franciszek
Kwiatkowski Krzysztof
Ofat Witold
Rotuski Ireneusz
Socha Teresa
Walos Władysław
Wileński Stanisław

1. Berliński Tadeusz
2. Cierzuch Tadeusz
3. Gryglewski Tadeusz
mandat wygaszony
Grabowski MArek
4. Guza Stanisław
5. Jarosiński Jan
6. Kapusta Stanisław
7. Kłosowski Jerzy
8. Kobusiński Antoni
9. Kwiatkowski Krzysztof
10. Marchewka Stanisław
11. Michalska Teresa
12. Pytkowski Jan
13. Stachowicz Zdzisław
14. Szymański Józef
15. Walos Władysław
16. Wikło Marian
17. Wileński Stanisław
18. Wojdat Jan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Berliński Tadeusz
Borowska Teodozja
Grabowski Marek
Guza Stanisław
Kamiński Zygmunt
Kapusta Stanisław
Kłosowski Jerzy
Konofalski Kazimierz
Kozik Zbigniew
Kwiatkowski Krzysztof
Nowicki Radosław
Szczepaniak Rafał
Tomalski Józef
Wągrodzka Daniela
Wileński Roman

V KADENCJA
2006 - 2010

VI KADENCJA
2010 - 2014

VII KADENCJA
2014 - 2018

VIII KADENCJA
2018 - 2023

WÓJT
Zdzisław Karaś

WÓJT
Zdzisław Karaś

WÓJT
Elżbieta Zasada

WÓJT
Wojciech Ćwierz

RADNI

RADNI

RADNI

RADNI

Berliński Tadeusz
Grabowski Marek
Gruszczyńska Marzena
Kapusta Stanisław
Kowalczyk Stanisław
Kuśmierski Tadeusz
Mazur Stanisław
Michalska Teresa
Pietruszewski Cezary
Szymański Mariusz
Tomalski Józef
Wileński Roman
Wojdak Zygmunt
Wolak Jan
Wójcik Paweł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

www.jastrzebia.pl

Berliński Tadeusz
Buzor Walenty
Ćwierz Wojciech
Gruszczyńska Marzena
Kamiński Zygmunt
zm. 28.11.2013
Franciszek Tkaczyk
Kapusta Stanisław
Kiepiela Tadeusz
Kłosowski Leszek
Kuśmierski Tadeusz
Mazur Paweł
Płatos Elżbieta
Tomalski Józef
mandat wygaszony
29.03.2011
Tomalska Barbara
Wileński Roman
Wolak Jan
Wójcik Paweł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Berliński Tadeusz
Borowska Teodozja
Buzor Walenty
Ćwierz Wojciech
Dróżdż Wiesław
Gruszczyńska Marzena
Machnio Jan
Mąkosa Marcin
Michalska Teresa
Nosal Marek
Pasek Marcin
Tkaczyk Franciszek
Tomalski Józef
Warchoł Feliks
Wojdat Robert

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Banach Ewa
Boniecka Danuta
Borowska Teodozja
Buzor Walenty
Cencelewicz Hanna
Dróżdż Wiesław
Golec Krzysztof
Mąkosa Marcin
Michalska Teresa
Nosal Marek
Pasek Marcin
Pietruszewski Cezary
Tomalski Józef
Warchoł Feliks
zm. 08.09.2019
Piwowarczyk Monika
15. Wojdat Robert
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Styczeń
W Bartodziejach została uroczyście otwarta filia Gminnej Biblioteki Publicznej, która
mieści się w budynku miejscowej szkoły. Placówka została gruntowanie wyremontowana
i wyposażona w nowe meble oraz nowości wydawnicze. Zadanie zostało sfinansowane
ze środków budżetu gminy Jastrzębia.
„Wspólne Kolędowanie” mieszkańców gminy Jastrzębia zorganizowane zostało przez
parafię pw. Zwiastowania NMP i gminę Jastrzębia. Część artystyczna miała miejsce w kościele
parafialnym. Przed publicznością, która wypełniła świątynię zaprezentowało się kilkunastu
młodych wykonawców, a po nich kolędy śpiewały zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich
oraz schola i parafialny chór.

Luty
Mieszkaniec Kolonii Lesiów, Robert Tomalski rozpoczął kolejną, udaną wyprawę
- Dunaj kajakiem pod prąd. Ten znany kajakarz od kilku lat pokonuje trasą od ujścia do źródeł
najdłuższe i największe rzeki. Ubiegłorocznej wyprawie przyświecał bardzo szczytny cel.
Była dedykowana Kubie z Wojciechowa - podopiecznemu Fundacji Dietering, zmagającemu
się z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Marzec
Prawie 700 osób uczestniczyło w biegu ku pamięci Żołnierzy Wyklętych “Tropem
Wilczym”. Pogoda dopisała, a trasa była bardzo atrakcyjna dla biegaczy. Bieg odbył
się na dwóch dystansach - 10 kilometrów i 1963 metrów. Ten drugi miał wymiar symboliczny.
W 1963 roku został stracony ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak “Lalek” Imprezę
zorganizowało Stowarzyszenie “Biegiem Radom” we współpracy z Gminą Jastrzębia.

Kwiecień

Zmarł Krzysztof Hernik. Był mieszkańcem Wólki Lesiowskiej. Społecznik, działacz
samorządowy i sportowy. W latach 1998-2002 i 2006-2010 radny powiatu radomskiego.
Był pierwszym prezesem klubu piłkarskiego „Akcja” Jastrzębia. Miał 60 lat. Na kartach
samorządu zapisał się jako człowiek bardzo zaangażowany, oddany idei demokracji i działający
na rzecz rozwoju gminy Jastrzębia. W naszej pamięci pozostanie jako pomocny i dobry
człowiek.
W życie weszły istotne obostrzenia związane z rozprzestrzenieniem się epidemii
koronawirusa. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęli dystrybucję
bezpłatnych maseczek dla mieszkańców. W akcję szycia maseczek włączyły się organizacje
pozarządowe i mieszkańcy gminy.

Maj
W Jastrzębi gościł ambulans Radomskiego Centrum Krwiodawstwa. Była to kolejna
zbiórki krwi w naszej gminie. Tym razem jej inicjatorką była mieszkanka Wojciechowa, Pani
Weronika Chochoł. Do ambulansu zgłosiło się 41 osób, z czego 38 oddało ponad 15 litrów krwi.
Medialne wsparcie akcji zapewniło Radio PLUS.

Czerwiec
Podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Gminy w Jastrzębi specjalne nagrody odebrali
sportowcy i wyróżniony trener, laureaci XI Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego.
W imieniu starosty radomskiego Waldemara Trelki nagrody i upominki wręczyli radni powiatu:
Teodozja Bień, Agnieszka Pasek i Ryszard Dziura.
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Na skutek ulewnego deszczu doszło do podtopień i uszkodzeń infrastruktury drogowej.
Największe zniszczenia wystąpiły we wsi Olszowa. Uszkodzone zostały przepusty i rowy
na drodze powiatowej Jastrzębia – Bartodzieje. W pomoc mieszkańcom zaangażowane były
jednostki strażackie z Jastrzębi, kilka zastępów z gminy Jedlińsk oraz strażacy PSP w Radomiu.

Lipiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi otrzymała dofinansowanie w kwocie 21.300
złotych z programu “Kraszewski - Komputery dla bibliotek 2020”. W ramach naboru złożone
zostały 652 wnioski. Do dofinansowania zakwalifikowano 106 instytucji. Pozyskana dotacja
przeznaczona została na zakup sprzętu komputerowego dla placówki w Jastrzębi oraz filii
w Lesiowie i Bartodziejach.

Sierpień
W akcji „Wakacje na sportowo - 2020” wzięło udział ponad 40 uczniów ze szkół z terenu
naszej gminy. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi, a prowadzili
je nauczyciele wychowania fizycznego: Karol Piwnicki i Mariusz Żabicki. Uzupełnieniem zabaw
i rozgrywek sportowych były wyjazdy do Łowiska „3 Stawy” w Goryniu. Dodatkową atrakcją
była akcja „Dołącz do nas - zostań strażakiem” zorganizowana przez OSP w Jastrzębi.

Wrzesień
Przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie zorganizowany został przegląd
zespołów ludowych, promujący kulturę ludową. Impreza pn. “PRZAŚNIE, KOLOROWO
WSZYSTKO NA LUDOWO” została zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego przez
Narodowe Centrum Kultury, dzięki dotacji pozyskanej przez Stowarzyszenie „Owadów - Wieś
z Przyszłością”.

Październik
W Kozienicach odbyły się Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. Impreza została
zorganizowana przez Polski Związek Sportu Osób Niepełnosprawnych “Start” we współpracy
z Polskim Komitetem Paraolimpijskim i Ministerstwem Sportu. Mistrzostwa były wyjątkowo
udane dla mieszkanki gminy Jastrzębia - Natalii Grosiak, która zdobyła trzy złote medale,
zwyciężając w wyścigach na wózku na dystansie 100, 200 i 400 metrów

Listopad
Na skwerze w centrum Jastrzębi odsłonięta została pamiątkowa tablica ku czci poległym
w walce o niepodległość naszej Ojczyzny. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych i księża z miejscowej parafii. Ofiarodawcami głazu, na którym umieszczona
została tablica, są mieszkańcy Wojciechowa, państwo Zofia i Adam Kosterna.

Listopad
Gmina Jastrzębia otrzymała unijną dotację w kwocie 565.747 złotych na realizację
projektu pn. „Bezpiecznie-zdrowo-serdecznie, usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. Projekt ułatwi dostęp do usług
społecznych osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
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GMINA JASTRZĘBIA
URZĄD GMINY W JASTRZĘBI

Adres: Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel.
+48 48 384 05 05
fax
+48 48 610 62 00
email: urzad@jastrzebia.pl
ePUAP: 2vamy9i90j
Godziny pracy: poniedziałek 08:00 - 16:00, wtorek - piątek 07:00 - 15:00
S���������� +48 48 384 05 05
D���������� �����������, ������� �������� ��������� +48 48 384 05 05 wew. 25
P������ �������, ������� �����, ���������, �����������, ������� � ����������� ���� +48 48 384 05 05 wew. 26
I���������, ���������� ��������� +48 48 384 05 05 wew. 27
Z���������� ��������� +48 48 384 05 05 wew. 30
W����� ��������, ������, ��������� +48 48 384 05 05 wew. 32
W��������� ���������, ���������� �������� ����������� +48 48 384 05 05 wew. 33
W������ ��������, ������������� � ������������� ������ +48 48 384 05 05 wew. 36
E�������� ��������, USC, ������ �������� +48 48 384 05 05 wew. 50
N� ����� �� ����� �������� � ������ ����� 40 9132 0001 0000 3768 2000 0010
N� ����� �� ����� ������ �� ������ ��������� 91 9132 0001 0000 3768 2000 0450

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia
email: gops@jastrzebia.pl
Godziny pracy: poniedziałek 08:00 - 16:00, wtorek - piątek 07:00 - 15:00
K�������� +48 48 312 14 23 wew. 22
A������� ������� +48 48 312 14 23 wew. 20
P��������� ��������/����� ��������� +48 48 312 14 23 wew. 21
Ś���������� ��������/ ������� +48 48 312 14 23 wew. 23
F������ ������������� +48 48 312 14 23 wew. 24

G����� B��������� P�������� � J�������� +48 48 797 027 767
Z����� S������-P����������� � J�������� +48 48 610 68 27
S����� P��������� � B������������ +48 48 610 66 08
S����� P��������� � K������� +48 48 344 77 06
S����� P��������� � L������� +48 48 610 68 29
S����� P��������� � M������� S������ +48 48 610 68 15
S����� P��������� � W��� G��������� +48 48 377 30 31
N����������� S����� P��������� � O������� +48 48 384 07 56
P����� � J�������� +48 48 610 68 80
P���������-M��������� B��� S����������� F���� J��������� +48 48 610 60 55
P������� M������� R�������� ��. N���� - O������ � J�������� +48 48 610 68 77
NZOZ P������� L������ R��������� ��. G��������� - J��������� +48 48 610 68 77
NZOZ P������� L������ R��������� ��. G��������� - B���������� +48 48 610 66 03
P���������� MUCMED +48 48 610 68 39
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