
Ani wotum, 
ani absolutorium

Prezydent Radosław Witkowski 
głosami radnych Prawa i Sprawie-
dliwościowi nie uzyskał wotum 
zaufania. Również za sprawą PiS 
rada nie przyjęła sprawozdania 
z wykonania budżetu miasta za 
ubiegły rok. Jeśli chodzi o abso-
lutorium to projekt uchwały nie 
został przyjęty. – Kolejny raz radni 
Prawa i Sprawiedliwościowi nie 
potra� li wznieść się ponad poli-
tyczne podziały – twierdzi prezy-
dent Radosław Witkowski.

 str. 3

Upamiętnią 
bohaterów
Radni wyrazili zgodę na wzniesie-
nie pomnika upamiętniającego 
wydarzenia Czerwca’76. Pomysło-
dawcą jego powstania jest Stowa-
rzyszenie Radomski Czerwiec '76.

 str. 4
Straż nie odberała 
hali
Radomska straż pożarna wydała 
negatywną opinię odnośnie do-
puszczenia do użytkowania hali 
przy Radomskim Centrum Sportu.

 str. 5

W cieniu tragedii
Ponad 500 biegaczy w niedzie-
lę, 27 czerwca stanęło na starcie 
9. Półmaratonu Radomskiego 
Czerwca ’76. Najszybszy okazał 
się Kamil Walczyk, który ponad 
21-kilometrową trasę pokonał w 
czasie godzina, siedem minut i 42 
sekundy. Niestety jeden z uczest-
ników biegu, 49-letni mężczyzna, 
zasłabł tuż przed metą i mimo bły-
skawicznie udzielonej pomocy nie 
udało się go uratować.
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Za tamte wydarzenia – choć zapłaciliśmy za nie wysoką cenę – nie tylko jako mieszkańcy, ale też cało 
miasto, okrzyknięto nas warchołami. Upłynęły ponad cztery dekady od Radomskiego Czerwca '76 
i dziś to określenie napawa dumą.

str. 6-7

Warchoł to już nie obelga

AU T O P R O M O C J A R E K L A M A

Fot. Piotr Nowakowski

str. 11
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T Y G O D N I K

Piątek, 2 lipca 
 Wystawa Uli Świerczyńskiej 
„Narracje”.  W Kamienicy Spo-
tkań  przy ul. Traugutta 40 do 8 lipca 
w godz.16-19 można oglądać wystawę 
młodej artystki Uli Świerczyńskiej, 
absolwentki Państwowej Ogólno-
kształcącej Szkoły Sztuk Pięknych 
w Kielcach ze specjalizacją tkanina 
artystyczna. Za osiągnięcia arty-
styczne i naukowe otrzymała w roku 
2004 Stypendium Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w roku 
2008 Stypendium Prezesa Rady Mi-
nistrów. Zobaczymy  kilkanaście prac 
malarskich pod wspólnym tytułem 
„Narracje”. 

 Resursa Music Drive. Ośrodek 
Kultury i Sztuki „Resursa Obywatel-
ska” zaprasza o godz. 19 na koncert 
formacji Mistrz & Małgorzata. To pro-
jekt muzyczny utworzony w 2014 roku 
przez grupę przyjaciół. Nazwa ze-
społu wzięła się z fascynacji jednego 
z członków zespołu powieścią Micha-
iła Bułhakowa ‘Mistrz i Małgorzata”. 
Repertuar formacji stanowią utwo-
ry m.in. Stanisława Staszewskiego, 
Marka Grechuty, Edwarda Stachury, 
Przemysława Gintrowskiego, Renaty 
Przemyk, Starego Dobrego Małżeń-
stwa i Michała Bajora. Podstawowy 
skład zespołu to: Małgorzata Rud-
nicka – Matracka (wokal i czasami 
gitara), Konrad Przerwa (wokal i naj-
częściej gitara), Michał Kraska (akor-
deon i czasami wokal), Artur Rudnic-
ki – Matracki (gitara basowa), Tomasz 
Gaździński (instrumenty perkusyjne, 
wokal). Bilety w cenie 10 zł do nabycia 
w kasie Resursy i na biletyna.pl. 

 Popołudnie artystyczne „Mię-
dzy sztukami”. RKŚTiG „Łaźnia” 
zaprasza o godz. 18 przy ul. Żerom-
skiego 56 na otwarcie wystawy prac  
Piotra Jakubczaka i Czesława Cza-
plińskiego „Lustra”. Będzie to kolejna 
okazja do obcowania z osobowością 
artystyczną Piotra Jakubczaka, który 
w Radomiu gościł w sierpniu minione-
go roku. O ile w 2021 zaprezentowane 
były różne prace malarskie, tak teraz 

p o k a z a n y 
z o s t a n i e 
cykl lustra, 
zrealizowa-
ny w ścisłej 
współpracy 
z fotografi-
k iem Cze-
sławem Cza-
p l i ń s k i m , 
którego idea 
uwydatn ia 
się na sty-

ku fotografii i malarstwa. Natomiast 
o godz. 19 w muszli koncertowej od-
będzie się koncert formacji JAH Trio 
„Travelers”. JAH to akustyczne trio ja-
zzowe złoż one z utalentowanych pol-
skich muzykó w młodego pokolenia. 
Zespó ł tworzą  lider Jan Jarecki – for-
tepian, Michał Aftyka – kontrabas 
oraz Marcin Sojka – perkusja. Trio 
w swojej twórczości stawia na nowo-
czesne brzmienie, ale przy tym nie po-
rzuca jazzowej tradycji. Bardzo waż ne 
dla nich są  ś piewnoś ć  melodii, ró ż no-
rodnoś ć  rytmiczna oraz rozbudowana 
harmonika. Wykorzystują  elementy 
swingu, groove’u oraz szeroko pojętej 
improwizacji. 

Sobota, 3 lipca
 Kryminalny Wieczór w „Re-
sursie”. Na dobry początek wakacji 
Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa 
Obywatelska” zaprasza na kryminal-
ny wieczór, podczas którego swoją 
kolejną premierę będzie miał Teatr 
„Resursa”. Tym razem radomscy ar-
tyści o godz. 18 zaprezentują spek-
takl „Trójkąt niebezpieczeństwa” na 
motywach książki Marcina Kępy. Po 

spektaklu o godz. 19 talentami detek-
tywistycznymi będą mogli wykazać się 
również goście wieczoru. Kryminalna 
opowieść-gra „Aenigma trium so-
lum. Zagadka trzech słońc” wciągnie 
uczestników w labirynty radomskich 
ulic, podwórek i zaułków oraz me-
andry radomskiej (nie tylko) historii. 
Wstęp wolny.

 Koncert Voices Of The Co-
smos. Mazowieckie Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” zaprasza 
o godz. 20.30 na na niezwykły audio-
wizualny pokaz. Twórcy tego muzycz-
no-astronomicznego projektu pokażą 

jak wybrzmie-
w a  k o s m o s 
i czy ciała nie-
bieskie wydają 
dźwięki. 
S p o t k a n i e 
r o z p o c z n i e 
p r e l e k c j a 
a s t r o n o m a 
S e b a s t i a n a 
S o b e r s k i e -
go na temat 
sygnałów ra-
diowych po-

chodzenia pozaziemskiego. Voices 
Of The Cosmos to projekt stworzony 
przez dwóch artystów dźwięku: Rafa-
ła Iwańskiego i Wojciecha Ziębę oraz 
astronoma Sebastiana Soberskiego, 
kierownika Planetarium i Obserwa-
torium Astronomicznego w Grudzią-
dzu i radioastronoma w Instytucie 
Astronomii UMK w Piwnicach pod 
Toruniem. Twórcy korzystają z ory-
ginalnych sygnałów pozaziemskich 
i dźwięków odbieranych przez radio-
teleskopy (np. pulsary, magnetosfery 
planet, Słońce, zorza polarna, masery) 
oraz inne urządzenia radiowe, czasami 
korzystają z sonifikacji i archiwalnych 
nagrań z misji kosmicznych. Ścieżki in-
strumentalne zintegrowane z przetwo-
rzonymi rytmami i tonami „dźwięków 
kosmicznych” tworzone są za pomocą 
instrumentów elektronicznych, za-
równo cyfrowych jak i analogowych, 
a także różnych obiektów akustycz-
nych. Bilety w cenie: 15 zł od osoby 
w przedsprzedaży i 20 zł w dniu kon-
certu wyłącznie w kasie Elektrowni. 
Liczba miejsc ograniczona.

Niedziela, 4 lipca  
 Warsztaty na tarasie. Mazo-
wieckie Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” zaprasza o godz. 16.  na 
warsztaty w ramach Strefy Komfortu. 
Co może łączyć ruch i rysowanie? Czy 
rysując można tańczyć? Czy tańcząc 
można rysować? Warsztat odpowiada 
na potrzeby motoryczne i ekspresyjne 
dzieci w wieku 7 -11 lat. Wynika z po-
łączenia improwizacji tańca współ-
czesnego i ekspresji rysunkowej. Ma 
charakter performatywny i jest two-
rzony wspólnie przez jego uczestni-
ków i prowadzące.Prowadzące: Anna 
Szary – historyczka sztuki, edukator-
ka i kuratorka wystaw dedykowanych 
dzieciom. Obecnie pracuje w Muzeum 
Warszawy i Monika Kiwak – absol-
wentka filologii polskiej oraz wiedzy 
o teatrze na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, a także absolwentka wydziału 
tańca w Performers House w Danii, 
instruktorka tańca współczesne-
go. Bilet w cenie 10 zł. Czas trwania 
1,5 godz. Organizatorzy proszą o za-
łożenie wygodnych ubrań, które mogą 
pobrudzić się w trakcie warsztatów.

 Lato z ROKiem. O godz. 17 
w muszli koncertowej odbędzie się 
koncert w wykonaniu Radomskiej 
Orkiestry Kameralnej. W programie 
przeboje muzyki klasycznej, m.in. słyn-
ne Eine Kleine Nachtmusik W.A.Mo-
zarta i Aria na strunie G J.S.Bacha. 
Wstęp wolny. 

KOS

Przegląd teatrów ulicznych Ulica 
Teatralna po raz pierwszy zagościł 
w Radomiu w ubiegłym roku, jesz-
cze w reżimie sanitarnym. W waka-
cje mogliśmy oglądać znakomite wy-
stępy teatrów z całej Polski. Takiej 
imprezy chcieli sami radomianie, 
głosując w 2019 roku na ten właśnie 
projekt w budżecie obywatelskim. 
Ale w ubiegłym roku pomysł już nie 
zyskał tak dużej akceptacji.

– Stowarzyszeniu Teatr Resursa 
udało się jednak pozyskać fundusze 
w konkursie grantowym, organizo-
wanym przez miasto – mówi Robert 
Stępniewski, prezes stowarzyszenia 
Teatr Resursa i dyrektor Ulicy Te-
atralnej. – Dzięki temu mogliśmy za-
prosić cztery zespoły. Ulicę Teatral-
ną rozpoczniemy „Eurydyką” Teatru 
Biuro Podróży z Poznania. Spektakl 
miał swoją premierę 18 czerwca na 
Festiwalu Malta, a więc dopiero co. 
I jest nam bardzo miło, że po raz 
pierwszy poza Poznaniem zostanie 
zagrany właśnie w Radomiu.

Przedstawienie rozpocznie się 
o godz. 21 na pl. Jagiellońskim.

Także Teatr Klinika Lalek z Woli-
mierza pokaże swój najnowszy spek-
takl. „Kosmiczną podróż Guliwera” 
na motywach powieści Jonathana 
Swifta „Podróże Guliwera” zoba-
czymy na pl. Jagiellońskim 30 lipca. 
Zespół, który 13 sierpnia zapre-
zentuje się na placu przy fontan-
nach, radomscy widzowie już znają 
z poprzedniej edycji Ulicy Teatral-
nej – to Teatr Pantomimy MIMO 
z Warszawy. Przywiezie „Pana i Pa-
nią O!”. – Nowym gościem będzie 
natomiast Teatr AKT, także z War-
szawy. W jego wykonaniu 23 lipca 
będziemy mogli zobaczyć przedsta-
wienie „Poza czasem”. To metafora 

podróży w czasie i przestrzeni, która 
prowadzi w nieznane, w głąb własnej 
wyobraźni – mówi Robert Stępniew-
ski.

Na zakończenie Ulicy Teatralnej 
zaprezentuje się radomski Teatr Po-
wszechny. – Tak jak w ubiegłym roku 
będziemy pokazywać krótkie scenki 
z dramatu światowego Tym razem 
będą to „Awanturki osobiste”, czy-
li sceny konfliktów ze wspaniałych 
dramatów wielkich pisarzy – zdra-
dza Małgorzata Potocka, dyrektor 
Powszechnego, który jest współor-
ganizatorem festiwalu.

Imprezie towarzyszy wystawa fo-
tografii. – W trakcie i po pierwszej 
edycji Ulicy Teatralnej w internecie 
krążyło tyle wspaniałych zdjęć, że 
postanowiliśmy zorganizować kon-
kurs i te najlepsze fotografie poka-
zać szerszej publiczności – zdradza 
dyrektor festiwalu.

16 lipca o godz. 11 na pl. Jagiel-
lońskim nastąpi uroczyste ogłosze-
nie wyników konkursu, a potem 
otwarcie wystawy nagrodzonych 
i wyróżnionych prac.

Zdaniem Sebastiana Równego, 
dyrektora Wydziału Kultury Urzę-
du Miejskiego pierwsza edycja Uli-
cy Teatralnej okazała się „niezwykle 
interesująca”. – Miasto bardzo zale-
ży, żeby to była impreza cykliczna. 
Ba, zależy nam, żeby się rozwijała; 
żeby poza spektaklami w ramach 
festiwalu odbywały się warsztaty czy 
kiermasze – mówi. – Mam nadzieję, 
że radomianie zagłosowali w tym 
roku w budżecie obywatelskim na 
trzecią edycję. Jeśli nie, będziemy 
się zastanawiać, jak to przedsięwzię-
cie sfinansować.

NIKA

Ulica Teatralna
po raz drugi

Spektaklem „Eurydyka” poznańskiego Teatru Biuro Podróży rozpocznie się 
dzisiaj (piątek, 2 lipca) druga edycja Ulicy Teatralnej. Zobaczymy pięć przed-
stawień.
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Podczas zakończonego w nie-
dzielę festiwalu Opętani Literaturą 
kapituła Nagrody Literackiej im. 
Witolda Gombrowicza ogłosiła 
nominacje w tegorocznej edycji 
tej nagrody. To Maciej Bobula za 
„Szalejów”, Dominika Horodec-
ka za „Wdech i wydech”, Jolanta 
Jonaszko za „Portrety”, Alek-
sandra Lipczak za „Lajla znaczy 
noc” i Maciej Topolski za „Niż”. 
Kapituła nagrody podkreśliła, że 
w tej edycji nagrody wiele książek 
prezentowało zbliżony poziom 
literacki, tematyka również nie 
przyniosła większych niespodzia-
nek. – Rozrachunki z dzieciń-
stwem, toksyczna rodzina. Tak so-
cjologicznie, niepokojące jest to, że 
jest coraz więcej książek, ale może 
to tylko moda, a nie fakt społeczny, 
opowiadających o depresji, o takich 
trudach codzienności – mówi To-
masz Tyczyński, dyrektor Muzeum 
Gombrowicza we Wsoli i sekretarz 
konkursowej kapituły. 

Nagroda przyznawana jest de-
biutującym pisarzom (za pierwszą 
lub drugą książkę napisaną prozą 
artystyczną w języku polskim). To 
jedno z najważniejszych literackich 
wyróżnień w Polsce. Zwycięzcę 
poznamy we wrześniu. Ubiegło-
roczna edycja Festiwalu „Opętani 
Literaturą” z przyczyn epidemio-
logicznych została mocno ograni-
czona i podzielona na dwie części. 
Jesienią laureatce Nagrody Gom-
browicza V edycji wręczony został 
czek na 40 tys. zł, a teraz Barbara 
Sadurska, autorka wydanej przez 
Niszę „Mapy” odebrała drugą część 
nagrody, czyli lornetkę – symbol 
uważności twórczej Gombrowicza. 

CAR

Powalczą 
o lornetkę
Poznaliśmy nazwiska nominowa-
nych do jednego z najważniejszych 
wyróżnień literackich w kraju. Mowa 
oczywiście o Nagrodzie Literackiej im. 
Witolda Gombrowicza.

Plaża, woda, relaks, piękne widoki, 
a przy tym wspaniała zabawa przy 
dobrej muzyce. Tak zapowiada 
się początek wakacji. 3 lipca nad 
zalewem w Szydłowcu będzie gościć 
Radio Rekord z ekipą, gdzie między 
godz. 11-17 będzie umilać czas odpo-
czywającym. Tego dnia w mobilnym 
studiu Radia Rekord moc atrakcji, 
liczne konkursy z nagrodami, upo-
minki, a to wysztko okraszone wspa-
niałą muzyką.Tego dnia również na 
nowo odkryjemy zalew.Do dyspozycji 
odwiedzających będzie molo, boisko 
do siatkówki, plac zabaw i wypoży-
czalnia sprzętu wodnego. Wakacje 
w mieście też mogą mieć swój urok 
i nie muszą być nudne, a najbliższa 
sobota będzie do tego najlepszą 
okazją by się o tym przekonać 

To będzie na pewno wyjątko-
we powitanie wakacji. Partnerem 
regionalnym wydarzenia jest Gmina 
Szydłowiec. 

BS

Rekordowe 
Wakacje
Rekordowa muzyka, konkursy z nagro-
dami, studio radiowe na żywo i piękna 
szydłowiecka plaża – rusza sezon 
Rekordowych Wakacji 2021. 
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  KATARZYNA SKOWRON

Podczas poniedziałkowej (21 
czerwca) sesji rady miejskiej radni 
głosowali m.in. nad raportem o sta-
nie miasta, udzieleniem prezyden-
towi Radomia wotum zaufania i ab-
solutorium, a także sprawozdaniem 
z wykonania budżetu miasta za 2020 
r.

Mimo obszernego raportu o sta-
nie miasta, który przedstawił rad-
nym Rafał Górski, dyrektor wy-
działu ochrony środowiska urzędu 
i jego pozytywnej oceny wydanej 
przez radnych Platformy Obywatel-
skiej, ostatecznie prezydent Rado-
sław Witkowski nie uzyskał wotum 
zaufania. Przeciw było 15 radnych 
PiS, „za” głosowało 12 radnych. To 
trzeci rok z rzędu, kiedy powtarza 
się taka sytuacja. – Za nami bardzo 
trudny rok jeśli chodzi o koronawi-
rusa. Musieliśmy w 2020 roku uru-
chomić wszystkie zasoby i rezerwy, 
żeby ograniczać skutki epidemii. 
Miałem taką cichą nadzieję, że rad-
ni rady miejskiej, szczególnie Prawa 
i Sprawiedliwości docenią te wszyst-
kie działania, bo budżet udało się 
zrealizować naprawdę na wysokim 
poziomie – stwierdza prezydent Ra-
dosław Witkowski.

Także za sprawą PiS rada nie 
przyjęła sprawozdania z wykona-
nia budżetu miasta za ubiegły rok. 
„Za” zagłosowało 11 radnych Ko-
alicji Obywatelskiej i radny niezrze-
szony Kazimierz Woźniak. Z kolei 

uchwała w sprawie absolutorium 
nie została podjęta. W głosowaniu 

nie uzyskano bezwzględnej więk-
szości głosów, bowiem 12 radnych 
wstrzymało się od głosu, trzech 
było przeciw (Marcin Majewski, 
Mirosław Rejczak, Kazimierz Sta-
szewski). – Dzisiejsza decyzja ra-
dych jest decyzją stricte polityczną, 

niedoceniającą okoliczności, które 
mieliśmy w ubiegłym roku- mówi 

Radosaw Witkowski. – Radni PiS 
nie wyciągnęli też wniosków z tego, 
co wydarzyło się w 2019 roku, kie-
dy to zarówno Regionalna Izba 
Obrachunkowa, jak i Wojewódzki 
Sąd Administracyjny uznały, że nie-
udzielenie absolutorium naruszyło 

prawo. Wielka szkoda, bo sytuacja 
finansowa miasta wymaga od nas 

wszystkich zgodnego współ-
działania i mierzenia się 
zarówno ze skutkami kry-
zysu spowodowanego pan-
demią, jak i rozwiązywania 
problemów wynikających 
z niedofinansowania wielu 
obszarów.Przed nami ko-
lejne wyzwania. Mam tylko 
nadzieję, że radni PiS-u we-
zmą z tej mojej prezentacji 
do serca te wszystkie ogra-
niczenia i bariery, które 
musimy wspólnie pokonać, 
żeby miasto się rozwijało, 
nie tylko w perspektywie 
najbliższych pięciu lat. 

Sprawozdanie z w yko-
na n ia  ubieg łorocz nego 
budżetu pozytywnie zaopi-
niowała Regionalna Izba 
Obrachunkowa, pozytyw-
ną opinię wydała także ko-
misja rewizyjna rady miej-
skiej. Zrealizowane w 2020 
roku dochody to 1 mld 426 
mln zł, zrealizowane wydat-
ki zamknęły się w kwocie 1 
mld 541 mln zł. Planowa-
ny na początku ubiegłego 

roku deficyt na poziomie 88,2 mln 
zł udało się zmniejszyć do 77,4 mln 
zł – W 2020 roku z powody pande-
mii znacząco spadły nam wpływy 
z tytułu podatków PIT i CIT oraz 
ze sprzedaży biletów i Strefy Płat-
nego Parkowania. Jednocześnie 

z własnych środków dopłaciliśmy do 
edukacji 167 mln zł, do komunika-
cji miejskiej 57 mln zł, a do odbioru 
odpadów ponad 18 mln zł – mówi 
prezydent. 

Po dyskusji głosami radnych Pra-
wa i Sprawiedliwości (14 przeciw, 12 
za) odrzucono sprawozdanie z wy-
konania budżetu za 2020rok.Rad-
ni PiS mieli wiele zastrzeżeń. – Ja 
wstrzymałem się od głosu jeśli cho-
dzi o absolutorium, zaś jeśli chodzi 
o wotum zaufania to leży ono w gru-
zach na ul. Struga. Wystarczy także 
spojrzeć na bezrobocie i wiele ob-
szarów miasta. Jeżeli ja dziś słyszę 
na sesji, że powinniśmy się cieszyć, 
bo jest woda w zalewie. To napraw-
dę ciężko to komentować, po trzech 
latach została napuszczona woda do 
zalewu i za to mamy dziś nosić pre-
zydenta na rękach. No to dla mnie 
jest to po prostu śmieszne – komen-
tuje Łukasz Podlewski, przewodni-
czący klubu radnych PiS.

Z kolei Marta Michalska-Wilk, 
przewodnicząca radnych PO, uwa-
ża, że decyzja radnych PiS jest poli-
tyczna i bezmyślna. – Myślałam, że 
dla radnych PiS przyjdzie czas re-
flekskji.Pamiętamy przecież o tym, 
jak prezydent wygrywał w sądzie 
i jak sąd krytycznie odnosił się do 
działań radnych. Niestety dziś poszli 
tym samym tokiem myślenia i dzia-
łania – przyznaje radna. 

Przypomnijmy, w ubiegłym roku 
prezydent Radomia nie otrzymał ani 
wotum zaufania, ani absolutorium.

Ani wotum, ani absolutorium
Prezydent Radosław Witkowski głosami radnych Prawa i Sprawiedliwościowi nie uzyskał wotum zaufania. Również za sprawą PiS rada nie przyjęła 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok. Jeśli chodzi o absolutorium to projekt uchwały nie został przyjęty. – Kolejny raz radni Prawa 
i Sprawiedliwościowi nie potrafili wznieść się ponad polityczne podziały – twierdzi prezydent Radosław Witkowski.
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Medalami Prezydenta Miasta Ra-
domia zostali odznaczeni ks. Stanisław 
Drąg i Andrzej Mędrzycki. Wręczyła 
je wiceprezydent Katarzyna Kalinow-
ska.

Ksiądz Stanisław Drąg otrzymał 
medal za napisanie dwóch tysięcy 
ikon. 

– Cieszę się, że w końcu dostrzeżo-
no moje 53 lata pisania ikon. To moja 
radość i miłość. Pan Bóg pozwala, że 
będąc już emerytem z sześciokrotną 
gorliwością pisze ikony. Codziennie, 
po dwie, trzy godziny. Coraz większym 
kolorem szaleję, w tych ikonach widać 
radość, która bije i wpływa na człowie-
ka – mówi ks. Stanisław Drąg – Dla-
czego piszę ikony? To jest kolorami 
pisane imię Boga, są to wieczorne mo-
dlitwy moich desek. W mojej pracowni 
jest 150 desek, które czekają na dalsze 
pisanie – dodaje.

Medalem Prezydenta Miasta Rado-

mia został odznaczony również An-
drzej Mędrzycki dziennikarz, literat 
i propagator lokalnej historii. 

– 80 lat życia to kawał czasu i przy-
chodzą takie momenty, kiedy człowiek 
próbuje zbilansować najważniejsze 
wydarzenia i swoje zasługi dla miasta. 
Było sporo wydarzeń, które przyspo-
rzyły miastu chwały i splendoru – my-
ślę tu o swoich filmach, historii miasta, 
również o pracy w organizacjach spo-
łecznych – to też bardzo istotny frag-
ment mojego życia – mówi Andrzej 
Mędrzycki. 

Po oficjalnych uroczystościach wrę-
czenia medali goście przenieśli się do 
parku Kościuszki, gdzie odbył się kon-
cert Roberta Grudnia – radomskiego 
muzyka i kompozytora oraz chóru 
młodzieżowego z Cerkwii św. Marii 
Magdaleny w Warszawie.

KK

Za zasługi
Ks. Stanisław Drąg za napisanie dwóch tysięcy ikon i Andrzej Mędrzycki 
za zasługi dla Radomia otrzymali Medale Prezydenta Miasta Radomia.

– Poza połamanymi płytami 
uszkodzona została jedna z pomp, 
a przewody zostały zerwane. Firma 
zobowiązała się do naprawy, jednak 
nie wiadomo jak długo potrwają 
prace. Trzeba zamówić i wykonać 
odpowiednie materiały, a to może 
chwilę potrwać – mówi Sławomir 
Stanik, dyrektor Miejskiego Zarządu 
Lokalami.

Firma, która uszkodziła płyty była 
zewnętrzną wynajętą przez wydział 
kultury Urzędu Miejskiego – orga-
nizatora obchodów 45. rocznicy Ra-
domskiego Czerwca '76. MZL nie wie 
jak długo potrwa naprawa. Fontanny 
miały zostać uruchomione w miniony 
poniedziałek.

KK

Fontanny 
zniszczone
To skutek prac firmy, która po obcho-
dach Radomskiego Czerwca '76 de-
montowała ustawiony tam ekran.

Zabieg polegał na zespoleniu głów 
wyrostków stawowych żuchwy będą-
cych integralnymi ruchomymi elemen-
tami stawów części skroniowo-żuchwo-
wych. Pierwszym pacjentem, u którego 
specjaliści z dziedziny chirurgii szczę-
kowo- twarzowej miejskiego szpitala 
wykonali tę operację, był 30-latek po 
urazie  twarzowej czaszki. Mężczyzna 
jadąc hulajnogą upadł i złamał żuchwę.

– Operacja polegała na zespoleniu 
odłamanych fragmentów głów żuchwy 
z pozostałą częścią kości. Trwała nie-
mal trzy godziny. Dzięki niej przywró-
cona została prawidłowa wysokość 
twarzy i zgryzu – mówi dr. n. med. 
Maciej Podsiadło z oddziału chirurgii 

szczękowo-twarzowej RSS.
Pacjenci z podobnymi urazami 

stawów skroniowo- żuchwowych po 
upadkach czy pobiciach dotychczas le-
czeni byli w innych ośrodkach chirurgii 
szczękowo- twarzowej, teraz będą mo-
gli otrzymać pomoc w Radomiu.

Oddział chirurgii szczękowo-twa-
rzowej RSS jest jedynym takim od-
działem w Radomiu i subregionie ra-
domskim. 

Nowa metoda leczenia została 
wdrożona pod nadzorem woje-
wódzkiego konsultanta dr n.med. 
Zygmunta Stopy.

KK

Pierwsza taka 
operacja 

Takiej operacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym jeszcze nie było. 
Wykonano zabieg zespolenia odłamanych fragmentów głów żuchwy 
z pozostałą częścią kości.
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  KATARZYNA SKOWRON

W przyszłym roku w al. Zbigniewa 
Romaszewskiego obok Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych powsta-
nie pomnik w kształcie wózka akumu-
latorowego wypełnionego protestujący-
mi; takim wózkiem 45 lat temu jechali 
na czele demonstracji zmierzającej 
przed siedzibę KW PZPR radomscy 
robotnicy. Na nadzwyczajnej sesji rady 
miejskiej, która odbyła się w czwar-
tek, 24 czerwca radni przyjęli projekt 
uchwały w tej sprawie. 

W uzasadnieniu uchwały możemy 
przeczytać, że „pomnik będzie symbo-
licznym zadośćuczynieniem za cierpie-
nia ich uczestników, nośnikiem dumy 
ze swojego miasta i przyczyni się do 

ut r wa le -
nia pozy-
t y w nego 
wizerun-
ku Rado-
mia”. 

–  T o 
je s t  naj-
w y ż s z y 
czas, aby 
m i a s t o 
upamięt-
n i ło  w y-
darzenia 
s p r z e d 
4 5  l a t . 
Chcieliby-
śmy, aby 
ta pamięć 
o tamtych 

wydarzeniach i ludziach została. Mia-
sto zasługuje na taki pomnik. Tyle lat 
na niego czekaliśmy. Nadeszła chwila, 
abyście państwo zagłosowali. Ważne 
jest, żeby nie zwlekać dalej z upamięt-
nieniem wydarzeń, w których brało 
udział powoli odchodzące już poko-
lenie – mówił podczas sesji Stanisław 
Kowalski, prezes stowarzyszenia Ra-
domski Czerwiec '76.

KTO SFINANSUJE? 

Radny PiS Adam Bocheński przy-
znał, że budowa pomnika to wspaniała 
i godna inicjatywa, ale chciał również 
wiedzieć, kto go sfinansuje i jakie są 
szacunkowe koszty budowy. 

Z kolei inny radny PiS Kazimierz 

Staszewski, dopytywał dlaczego to 
właśnie ludzie Czerwca ’76 muszą sami 
sobie ufundować pomnik. – W uzasad-
nieniu uchwały przeczytałem, że po-
mnik zostanie ufundowany przez Ko-
mitet Budowy Pomnika Radomskiego 
Czerwca ’76. Jako czynny uczestnik 
tych wydarzeń, stwierdzam jedno, nie 
wyobrażam sobie, żeby władze mia-
sta nie uczestniczyły w tym przed-
sięwzięciu finansowo – mówił radny 
Staszewski. – Zwracam się do pana 
prezydenta i skarbnika, żeby w pro-
jekcie do budżetu 2022 były te środki 
zabezpieczone. Myślę, że każda władza 
powinna się starać pomóc, a wiadomo, 
że taka budowa to koszt około kilkuset 
tysięcy złotych. Więc jakieś zbiórki to 
nie wchodzą w rachubę, bo to byłby po 
prostu wstyd dla nas, żebyśmy my po 
45 latach nie uczcili tych, którzy zgi-
nęli i walczyli o naszą niepodległość. 
Wszelkie przedsięwzięcia pana prezy-
denta w zakresie finansowym będziemy 

wspomagać i głosować za. A organiza-
torom tego szlachetnego przedsięwzię-
cia z całego serca dziękuję. 

– Radom za długo na to czekał. 
Niech 45. rocznica będzie momentem, 
kiedy tamte wydarzenia będziemy mo-
gli w symboliczny sposób upamiętnić. 
Dziękuję za ten projekt uchwały – mó-
wiła z kolei Marta Michalska-Wilk, 
przewodnicząca klubu radnych KO.

POMOŻE IPN 

Kowalski przyznał, że pomoc finan-
sową przy budowie pomnika zapewnił 
Instytut Pamięci Narodowej. – Mamy 
zapewnienie, ale nie wiem czy na tyle, 
że pokroje ono całość – przyznał Ko-
walski i dodał, że nie wyobraża sobie, 
aby prezydent nie brał w tym przed-
sięwzięciu udziału. – Pan prezydent 
od wielu lat wspiera stowarzyszenie 
i rocznice Czerwca '76. Myślę, że mia-
sto sobie poradzi przy pomocy radnych, 

że nie zostawicie nas samych. Myślę, że 
może to być nasza wspólna inicjaty-
wa – mówił.

Jak przyznał prezes stowarzyszenia, 
szacunkowy koszt budowy pomnika to 
ok. 450-600 tys. zł. 

Prez ydent Radomia zapew ni ł 
i prezesa i radnych, że nie zostawi 
tego projektu bez wsparcia. – IPN to 
odpowiednia instytucja, aby finanso-
wać takie zadania. Uważam, że to jest 
bardzo droga, żeby pozyskać pieniądze 
na sfinansowanie budowy pomnika 
Czerwca’76. Nie mamy na to formu-
ły, ale mamy kilka miesięcy, żebyśmy 
taką znaleźli. Na pewno nie zostawimy 
stowarzyszenia samego i  ten pomnik 
wspólnie wybudujemy – zapewnił pre-
zydent Radosław Witkowski. 

Za wzniesieniem pomnika upa-
miętniającego Radomski Czerwiec 
'76 zagłosowało 24 radnych. Nikt nie 
wstrzymał się od głosu, ani nie był 
przeciw. 

Upamiętnią bohaterów
Radni wyrazili zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego wydarzenia Czerwca’76. Pomysłodawcą jego powstania jest Stowarzyszenie Radomski 
Czerwiec '76.
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Młodzi Nowocześni krytycznie oce-
niają działalność ministra edukacji 
i nauki.- Już samo powołanie ministra 
Czarnka wzbudzało naszą niezgodę. 
Organizowaliśmy akcję „Pogrzebu 
oświaty”, w której zachęcaliśmy do 
ubrania się na czarno w ramach sprze-
ciwu – mówi Jakub Szulc, przewodni-
czący koła Młodych Nowoczesnych 
w Radomiu.

W związku z oficjalnym zakończe-
niem roku szkolnego, Młodzi .Nowo-
cześni postanowili wystawić świadec-
two ministrowi Czarnkowi, kierując 
w jego stronę wiele zarzutów. - Polska 
szkoła nie jest od lat miejscem świec-
kim. Praktyki religijne można do-
strzec na uroczystościach szkolnych, 
a uczniowie, którzy nie uczęszczają 
na katechezy są spychani na margi-
nes – tłumaczy Mikołaj Maksymiuk, 
członek zarządu Młodych .Nowocze-
snych Mazowsze.

Krytycznie oceniany jest również 
pomysł na zmiany w edukacji seksu-
alnej. - Minister Czarnek nie kryje się 
ze swoją wizją edukacji seksualnej, 
która w jego wizji powinna opierać się 
w duchu nauki Kościoła Katolickiego 
i nauczania Jana Pawła II. Jesteśmy 
przekonani, że takie postrzeganie 
seksualności przez młodego człowie-
ka może doprowadzić do większych 
szkód, niż pożytku – wyjaśnia Zu-

zanna Kowalik z Młodych .Nowocze-
snych.  

Młodzi .Nowocześni zarzucają rów-
nież szefowi resortu edukacji i nauki 
mowę nienawiści. - Wypowiedzi pana 
ministra są nierzadko porażające i dla 
wielu mogą być przyzwoleniem na 
agresję i przemoc. Jeśli w Polsce mi-
nister edukacji uznaje pewną grupę 
za nierówną innej, to mamy szokujący 
przykład dyskryminacji – mówi Mak-
symiuk. 

Gościem specjalnym konferencji 
był Konrad Frysztak, poseł Koalicji 
Obywatelskiej. Parlamentarzysta po-
pierał postulaty młodzieży. – Prze-
mysław Czarnek wprowadza do szkół 
historię pisaną przez Prawo i Sprawie-
dliwość, alternatywną rzeczywistość. 
To człowiek, który poszerza swoje 
wpływy przez nominację PiS-owskich 
kuratorów, którzy – w myśl nowych 
przepisów – będą mieli dodatkowy 
głos przy konkursach na dyrektora 
szkoły. Kolejnymi dyrektorami będą 
PiS-owscy funkcjonariusze, którzy są 
powiązani rodzinnie z tą partią lub 
z nią sympatyzują – wyjaśnia poseł 
KO. Przypomnijmy, że Koalicja Oby-
watelska złożyła już w sejmie wnio-
sek o wotum nieufności dla ministra 
Czarnka. 

ŁK

Świadectwo dla 
ministra 

W miniony piątek rok szkolny zakończyli uczniowie w całej Polsce. Przed-
stawiciele Młodych .Nowoczesnych przygotowali specjalne świadectwo 
dla Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki.

R E K L A M A
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Rozstrzygnięto przetarg na zagospo-
darowanie terenów zielonych na skwe-
rze pomiędzy ulicami Bema, Jasiń-
skiego i Sowińskiego. 
Wygrała firma No-
vum ze Szczytna, któ-
rej oferta opiewała na 
nieco ponad 1,57 mln 
zł. Na skwerze po-
wstanie m.in. siłow-
nia zewnętrzna, plac 
zabaw o nawierzchni 
poliuretanowej, a także strefa aktyw-
nego seniora i rekreacji ze stołem do 
gry w tenisa i stołem do szachów. Po-
wstaną też nowe ciągi pieszo-jezdne 
i pojawią się elementy małej architek-

tury. Cały skwer zyska nowe oświetle-
nie oraz nowe nasadzenia drzew i krze-
wów, a także łąki kwietne. Zwycięzca 

przetargu na wykonanie 
wszystkich prac będzie 
miał cztery miesiące. 

- Przypomnę, że na po-
czątku maja zakończyła 
się rozbudowa odcinków 
ulic Bema, Sowińskiego 
i Jasińskiego. Powstały 
tam nie tylko nowe jezd-

nie i chodniki, ale również kanalizacja, 
oświetlenie i miejsca parkingowe - infor-
muje prezydent Radosław Witkowski.

KK

Będzie zieleń
Firma ze Szczytna stworzy skwer na osiedlu XV-lecia. To drugi etap 
inwestycji w rejonie Bema-Sowińskiego-Jasińskiego. 

Dzięki otwarciu ostatniego odcin-
ka modernizowanej linii R8 przesta-
nie kursować zastępcza komunikacja 
autobusowa, a pasażerowie dojadą 
bezpośrednio do stacji Radom. Tym 
samym skróci się czas przejazdu w tej 
relacji. 

Jak informują Koleje Mazowieckie, 
na odcinku Lesiów – Radom, pasaże-
rom zostanie udostępniony nowy przy-
stanek: Radom Stara Wola. Na swoją 
trasę wróci także przyspieszony pociąg 
„Radomiak”, który odjedzie ze Skar-
żyska Kamiennej o godz. 5:10, z Rado-
mia o 5:51. W drogę powrotną będzie 
wyruszał ze stacji Warszawa Wschod-
nia o godz. 16:21 i do Radomia doje-
dzie o godz. 17:58 (19:04 w Skarżysku 
Kamiennej). – Otwarcie linii do Ra-
domia to bardzo dobra wiadomość 
dla naszych pasażerów, którzy nie 
będą musieli już przesiadać się do 

autobusów komunikacji zastępczej. 
Oprócz tego, że na swoją właściwą 
trasę wróci pociąg „Radomiak”, uru-
chamiamy także nowe połączenie 
przyśpieszone, zastawione z klimaty-
zowanych wagonów piętrowych, które 
umożliwi wygodny dojazd do Warsza-
wy przed godz. 7:00 rano i powrót po 
15:00 do Radomia i Skarżyska Ka-
miennej – mówi Dariusz Grajda, dy-
rektor handlowy KM.

Nowy pociąg przyśpieszony bę-
dzie wyruszał ze Skarżyska Kamien-
nej o godz. 4:15, (Radom o 4:59), 
a do Warszawy Zachodniej przyjedzie 
o godz. 6:19. W podróż powrotną poje-
dzie o 15:23 ze stacji Warszawa Głów-
na. Do Radomia dotrze o godz. 16:50, 
a do Skarżyska Kamiennej o godz. 
17:34. 

CT

Jednym torem
Bardzo dobra wiadomość dla podróżujących pociągami. Skończyły się już 
utrudnienia związane z przesiadkami do autobusów zastępczej komuni-
kacji autobusowej Warszawa – Radom. Od minionego poniedziałku ruch 
pociągów, na zamkniętym do tej pory odcinku Lesiów – Radom odbywa 
się po jednym torze.

  KATARZYNA KUREK

– Stanowisko straży pożarnej ws. 
dopuszczenia obiektu do użytkowa-
nia jest negatywne. Organ kontrolny 
nie był w stanie odnieść się jedno-
znacznie do wszystkich aspektów 
zgodności wykonania obiektu z pro-
jektem budowlanym oraz zgodności 
zastosowanych rozwiązań techniczno-
-budowlanych z obowiązującymi prze-
pisami przeciwpożarowymi – mówi 
Konrad Neska, rzecznik prasowy ko-
mendanta Państwowej Straży Pożar-
nej w Radomiu.

Sprawę komentuje prezydent Rado-
sław Witkowski. – Wymagamy od wy-
konawcy tego, do czego się zobowiązał 

podpisując kontrakt, czyli uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. Mam 
nadzieję, że wykonawca wspólnie ze 
strażą pożarną, która musi dbać o bez-
pieczeństwo i komfort użytkowników 
hali widowiskowo-sportowej usuną te 
niedociągnięcia i w najbliższym czasie 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego wyda dokument, na który 
bardzo czekamy, czyli pozwolenie na 
użytkowanie hali – mówi Radosław 
Witkowski, prezydent Radomia. 

"Główny Wykonawca natychmiast 
podjął się realizacji i przygotowania 
nowego wniosku. Rzadko się zdarza, 
żeby tak duży obiekt za pierwszym 
razem otrzymał pozytywną opinię 
we wszystkich aspektach zgodności 

wykonania z projektem 
budowlanym oraz zgod-
nośc i  zastosowanych 
rozwiązań techniczno-
-budowlanych z obo-
wiązującymi przepisami 
przec iw pożarow y mi . 
G ł ó w n y  w y ko n a wc a 
otrzymał szereg wytycz-
nych, na podstawie któ-
rych ma uzupełnić m.in. 
kwestie dokumentacyj-
ne. Wszystko dla bez-
pieczeństwa osób, które 
będą korzystały z obiek-
tu. Jednocześnie przy-
gotowywany będzie ko-
lejny wniosek do straży 
pożarnej o odbiór obiek-
tu." – czytamy w komuni-
kacie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji 
w Radomiu. – Nie wiem 
czy jestem załamany czy 
zaskoczony, ale uważam, 

że prezydent po takiej decyzji powi-
nien schować się pod ziemię i nie 
udzielać żadnych komentarzy w tej 
sprawie – mówi Łukasz Podlewski, 
przewodniczący doraźnej komisji ds. 
budowy RCS. 

Przypomnijmy, Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rado-
miu pod koniec maja 2021 roku wy-
dała decyzję dopuszczającą do użyt-
kowania halę sportowo-widowiskową 
wraz z infrastrukturą. 18 czerwca 
odbiór obiektu rozpoczęła straż po-
żarna. Organ kontrolny miał 14 dni 
na zajęcie stanowiska, 28 czerwca ten 
termin upłynął. Do 30 czerwca hala 
miała zostać oddana do użytku. 

Straż nie 
odberała hali 

Radomska straż pożarna wydała negatywną opinię odnośnie dopuszczenia do użytkowa-
nia hali przy Radomskim Centrum Sportu.
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Jak już wcześniej zaznaczał prezy-
dent Radosław Witkowski, w trakcie 
modernizacji zastosowano rozwiąza-
nia techniczne, które mają zapewnić 
dobrą jakość wody.

"Woda w zalewie na Borkach jest 
zdatna do kąpieli. Komunikat doty-
czący bieżącej oceny jakości wody 
w miejscu okazjonalnie wykorzysty-
wanym do kąpieli, Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w Ra-
domiu wydał po przeprowadzeniu 
oceny wizualnej oraz po badań mi-

krobiologicznych próbek wody" – in-
formuje biuro prasowe UM w Rado-
miu. 

Modernizacja zbiornika koszto-
wała 6 mln zł, w tym ponad 2,8 mln 
zł wyniosła dotacja unijna. Przypo-
mnijmy, prace nad akwenem polega-
ły w głównej mierze na oczyszczeniu 
samego zalewu i na gruntownej prze-
budowie stawów, a także remoncie 
głównego jazu.

KS

Można się kąpać
Urząd Miejski poinformował, że woda w zalewie na Borkach nadaje się 
do kąpieli. Potwierdzają to badania  Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Radomiu.
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  ROKSANA CHALABRY

W niedzielę (27 czerwca) zakoń-
czyły się weekendowe obchody 45. 
rocznicy Radomskiego Czerwca '76. 
Z powodu pandemii nie były one tak 
huczne jak pięć lat temu, nie zabra-
kło jednak inspirujących wydarzeń 
m.in. wystaw, projekcji filmu, pie-
szych wycieczek śladami tamtych 
wydarzeń czy spotkań z uczestnika-
mi protestu robotniczego. 

Tegoroczne obchody były okazją 
do wręczenia wielu medali. Do-
kładnie w 45. rocznicę (25 czerwca) 
w gmachu Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Radomiu (to tu w czerwcu 
1976 roku dotarł zbuntowany tłum) 
Instytut Pamięci Narodowej wręczył 
Krzyże Wolności i Sprawiedliwo-
ści. Zasłużonym działaczom opo-
zycji demokratycznej odznaczenia 
wręczył zastępca prezesa IPN dr 
Mateusz Szpytma. Trzy spośród 15 
medali dla zasłużonych działaczy 
opozycji zostały przyznane pośmiert-
nie, w tym ks. Romanowi Kotlarzo-
wi. – Dziękuję za pamięć za tych, 
którzy walczyli z systemem komuni-
stycznym o wolność, godność i soli-
darność – mówił bratanek księdza, 
Eugeniusz Kotlarz, który odebrał 
odznaczenie. – Dziękuję również za 
pamięć za tych, którzy walcząc mu-
sieli zapłacić swoim życiem, abyśmy 
dziś mogli żyć w wolnej i sprawiedli-
wej Polsce. 

Wśród honorowych gości pojawiła 
się m.in. Zofia Romaszewska, dorad-
ca Prezydenta RP i szefowa Rady do 
Spraw Działaczy Opozycji Antyko-
munistycznej oraz Osób Represjo-

nowanych z Powodów Politycznych. 
Działaczka wspominała wydarzenia 
Radomskiego Czerwca '76: „Myśmy 
byli oburzeni tym wszystkim. Tak się 
ludzi nie traktuje. To, co tutaj wypra-
wiano, te wszystkie ścieżki zdrowia, 
te wszystkie nieprawdziwe procesy, 
to było niebywałe. To nie powinno 
mieć miejsca”. 

Z kolei przed siedzibą gmachu 
wręczono odznaczenia państwowe; 
Medale „Pro Bono Poloniae” i „Pro 
Patria” wręczyli Jan Józef Kasprzyk, 
minister Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych 
i wspomniana Zofia Romaszewska. 
Z kolei Medalem 100-lecia Odzyska-
nej Niepodległości uhonorowany zo-
stał Stanisław Kowalski, prezes Sto-
warzyszenia Radomski Czerwiec '76, 
uczestnik tamtych wydarzeń. – Cie-
szy mnie fakt, że pamięć o Radom-
skim Czerwcu jest coraz częściej 
obecna w przestrzeni publicznej. Że 
to, co planowali komuniści, nie po-
wiodło się, że dziś określenie war-
choł nie jest inwektywem, ale stało 
się powodem do dumy i buduje naszą 
tożsamość – zwrócił się do przyby-
łych gości odznaczony. 

Podczas uroczystości zostały od-
czytane listy przesłane przez prezy-
denta RP Andrzeja Dudę, premiera 
Mateusza Morawieckiego i wicepre-
miera Jarosława Kaczyńskiego. Głos 
zabrał także minister senior Antoni 
Macierewicz, który był jednym z ho-
norowych gości. – Polska inteligencja 
wówczas stanęła razem z młodzieżą 
za robotnikami. Za tymi, którzy 
obronili nas przed podwyżkami. 
Bo to było przecież wielkie zwycię-

stwo – mówił do zebranych Maciere-
wicz. – Zapłaciliście za nie strasznie. 
Zapłaciliście za nie torturami. Za-
płaciliście za nie wyklęciem waszego 
miasta przez lata i spychaniem go na 
margines. 

Stałym elementem Radomskiego 
Czerwca '76, jak zawsze, było także 
złożenie kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą bunt robotników, a tak-
że przed pomnikiem u zbiegu ulic 
Żeromskiego i 25 Czerwca. Podczas 
uroczystej mszy św. „Pamięci Bo-
haterów Czerwca '76 i ks. Romana 
Kotlarza” w katedrze bp Marek So-
larczyk w homilii zaznaczył, „że spo-
tkaliśmy się, aby uczcić bohaterów, 
w trosce o godność i poszanowanie 
człowieka, wielkiego heroizmu, 
wierności temu co bliskie i ważne”. 
Biskup przypomniał, że 45 lat temu 
rozgr y wały się ważne momenty 
w dziejach naszej ojczyzny. – Tak 
łatwo jest wypowiedzieć tę cyfrę. 
O wiele trudniej wypowiedzieć bo-
gactwo życia i poświęcenia, ofiary 
tych wszystkich, którzy 45 lat temu 
tutaj w Radomiu stanęli, aby walczyć 
o godność – zwrócił się do uczestni-
ków obchodów metropolita. – Za-
wierzamy ich, zawierzamy całe dzie-
dzictwo ich życia i poświęcenia, 
zawierzamy naszą ojczyznę,  nasze 
miasto i diecezję. Niech Bóg umocni 
nas mocą swojego błogosławieństwa, 
abyśmy dzisiaj potrafili być świadka-
mi umiłowania jego darów. 

45 lat po tym, kiedy pracowni-
cy radomskich zakładów wyszli na 
ulice, by zaprotestować przeciwko 
drastycznej podwyżce cen żywności, 
mogliśmy na nowo dotknąć historii. 

Podczas weekendu pod znakiem ob-
chodów Czerwca '76 na fontannach 
mieliśmy okazję np. zobaczyć film 
„Jesteśmy historią” czy spotkać się 
z bohaterami robotniczego protestu. 

Natomiast piechurzy zaintereso-
wani historią odwiedzili miejsca, 
które dziś już nie kojarzą się z 1976 
rokiem, a które dla uczestników 
buntu są wciąż ważne i znaczące. 
Spacer poprowadził certyfikowany 
przewodnik. Na trasie można było 
spotkać się z uczestnikami wyda-
rzeń.  

Obchody to także – już trady-
cyjnie – Półmaraton Radomskiego 

Czerwca '76, na ktrego cieniem pa-
dała śmierć jednego z uczestników. 
W tym roku także odbył się rodzin-
ny piknik na placu Corazziego pod 
hasłem „Przystanek PRL”. 

Uzupełnieniem radomskich ob-
chodów był Free(Ra)dom Festival, 
czyli Radomski Festiwal Wolno-
ści – wielkie kulturalne wydarzenie 
związane z kolejnymi rocznicami 
robotnicz ych protestów z 1976 
roku. Jego zwieńczeniem był werni-
saż „Wolność, kocham i rozumiem” 
w RKŚTiG „Łaźnia” przy ul. Trau-
gutta 31/33 (wystawa czynna do 16 
lipca). 

Radomski Czerwiec '76. 
Warchoł to już nie obelga

Za tamte wydarzenia – choć zapłaciliśmy za nie wysoką cenę – nie tylko jako mieszkańcy, ale też cało miasto, okrzyknięto nas warchołami. Upłynęły 
ponad cztery dekady od Radomskiego Czerwca '76 i dziś to określenie napawa dumą.

Zd
jęc

ia:
 Sz

ym
on

 W
yk

rot
a



7NASZA AKCJAPIĄTEK – CZWARTEK 2 LIPCA – 8 LIPCA 2021

Zd
jęc

ia:
 Sz

ym
on

 W
yk

rot
a

AU T O P R O M O C J A

Fo
t. T

om
asz

 W
yk

rot
a



8 WOKÓŁ NAS PIĄTEK – CZWARTEK 2 LIPCA – 8 LIPCA 2021

Spacerkiem po mieście
Stacja krwiodawstwa

Na początku był punkt krwiodawstwa uruchomiony w 1952 roku w miejskim 
szpitalu św. Kazimierza; wygospodarowano nań pomieszczenie nad pralnią, 
przewidziane początkowo dla apteki szpitalnej. Powstał z inicjatywy lekarza, 
Konrada Vietha, który został jego pierwszym kierownikiem. Funkcjonująca 
pod egidą Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Kielcach placówka należała 
do najlepszych w Polsce. Pierwszymi pracownikami, poza dr. Viethem, byli: 
Maria Gajewska (pielęgniarka), Roma Michalicka (laborantka) i Agnieszka 
Lasota (salowa).

„Jak każda nowość, akcja oddawania krwi przez mieszkańców miasta 
musiała pokonywać opory i stopniowo zdobywać akceptację społeczeństwa. 
W pierwszej kolejności dawców pozyskano wśród słuchaczy czynnej Państwo-
wej Pomaturalnej Dwuletniej Szkoły Felczerskiej i Szkoły Młodszych Pielę-
gniarek prowadzonej przez Radomski Oddział PCK, których najłatwiej było 
przekonać o nieszkodliwości oddawania krwi. W akcji werbunkowej niemałą 
rolę spełniał Polski Czerwony Krzyż i lokalna prasa” – czytamy na stronie 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwaj.

W marcu 1953 roku punkt krwiodawstwa zmienił siedzibę – został prze-
niesiony do budynku przy ul. Kelles-Krauza 3. W styczniu 1954 roku punkt, 
decyzją ministra zdrowia, został przekształcony w Stację Krwiodawstwa, a rok 
później – w Rejonową Stację Krwiodawstwa.

Radomska stacja zaopatrywała w krew szpitale w Radomiu, Kozienicach, 
Pionkach, Iłży i Opocznie. Na  początku 1958 roku woj. kieleckie podzielono 
na dwa regiony: południowy, który obsługiwała Wojewódzka Stacja Krwio-
dawstwa w Kielcach i północny obsługiwany przez stację radomską. Obszar 
dotychczasowej działalności został poszerzony o szpitale w Końskich, Stara-
chowicach i Skarżysku.

W pierwszym kwartale 1974 roku placówka wprowadziła się do gruntownie 
wyremontowanego budynku przy ul. Dzierżyńskiego 42 (obecnie ul. Lima-
nowskiego). Pałacyk w 1889 roku postawił dla swojej rodziny Teodor Karsch. 
Tutaj możliwe było urządzenie wszystkich pracowni przewidzianych strukturą 
organizacyjną wraz z wymaganym zapleczem; wybudowano pomieszczenia dla 
laboratorium i magazyn na produkty krwiopodobne i krwiozastępcze. Całość 
wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia i aparaturę.

W 1975 roku, kiedy utworzone zostało woj. radomskie, powstała Wojewódz-
ka Stacja Krwiodawstwa. Jednocześnie uległ zmianie zakres działalności pla-
cówki. Swoim zasięgiem objęła Radom, Grójec i Nowe Miasto. Punkty w Sta-
rachowicach, Skarżysku i Końskich zostały włączone do rejonu kieleckiego, 
a punkt w Opocznie – do łódzkiego. Powstały nowe punkty krwiodawstwa 
w Przysusze i Zwoleniu, a potem w Lipsku. Pierwszym dyrektorem stacji został 
Konrad Vieth, długoletni pionier krwiodawstwa i krwiolecznictwa, świetny 
organizator, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

1 stycznia 1999 roku Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa została przekształ-
cona w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Nosi imię 
swojego założyciela.

NIKA

„Osiemnastka” powstała po odzy-
skaniu niepodległości – w 1919 roku. 
Początkowo dzieci uczyły się w wy-
najętym przez miasto drewnianym, 
ciasnym i zniszczonym budyn-
ku. Była to szkoła jednoklasowa 
z 80 uczniami. Trzy lata później 
stała się trzyklasową i mieściła się 
już w podpiwniczonym, murowanym 
budynku z wysokim poddaszem. Nie-
długo potem dobudowano drewniany 
ganek służący jako szatnia. W roku 
1937 stała się Publiczną Szkołą Po-
wszechną III stopnia, a chodziło do 
niej ponad 360 dzieci.

W czasie okupacji hitlerowskiej 
stopień organizacyjny szkoły został 
obniżony, a budynek w 1943 roku 
zajęła niemiecka żandarmeria. Po 
zakończeniu wojny, we września 
1945 roku placówka na Firleju rozpo-
częła działalność jako podstawówka 
siedmioklasowa. Zapisano do niej 
350 uczniów.

Warunki nauczania w podsta-
wówce przy ul. Ofiar Firleja popra-
wiły się dopiero w latach 1955-58. 
Przebudowano wtedy poddasze 
i dobudowano nowe skrzydło. W wy-
remontowanych suterenach urzą-
dzono jadalnię, szatnię i pracownię 
prac ręcznych. Rok 1964 przyniósł 
wyjątkowe wydarzenie w życiu szko-
ły – oddano do użytku salę gim-
nastyczną, jedną z największych 

i najlepiej wyposażonych na Kielec-
czyźnie. Niestety, w szkole nie było 
kanalizacji, a ogrzewały ją kaflowe 
piece. Dopiero w 1967 roku zain-
stalowane zostało centralne ogrze-
wanie, skanalizowano też budynek 

i urządzono łazienki. W latach 70. 
cały teren został ogrodzony, ułożo-
no chodniki i urządzono asfaltowe 
boisko do piłki ręcznej. Lata 80. to 
kolejne remonty i rozbudowy – po-
cząwszy od wymiany podłóg i insta-
lacji elektrycznej, doprowadzenia 
instalacji gazowej, remontu łazienek, 
aż po dobudowanie drugiego wejścia 
i nadbudowę drugiego piętra, które 
oddano do użytku w 1991 roku. Wy-

konane zostały też nowe elewacje 
zewnętrzne i nowe ogrodzenie.

W 1973 roku podstawówka otrzy-
mała imię Komisji Edukacji Na-
rodowej. W latach 1974-84 Szkoła 
Podstawowa im. KEN w Firleju była 
częścią Zbiorczej Szkoły Gminnej 
w Jedlińsku. Po zmianach admini-
stracyjnych w 1984 roku, kiedy Fir-
lej stał się dzielnicą Radomia, stała 
się Publiczną Szkołą Podstawową nr 
18 im. Komisji Edukacji Narodowej.

„Mimo wielu zmian i przeobrażeń 
zarówno nauczyciele jak i ucznio-
wie przy wsparciu rodziców starali 
się, aby osiągać jak najlepsze wyni-
ki w swojej pracy, a świadczą o tym 
odnotowane osiągnięcia w konkur-
sach przedmiotowych, zawodach 
sportowych, występach artystycz-
nych' – czytamy na stronie PSP nr 
18. – „W latach przedwojennych 
i w czasie okupacji, mimo ciężkich 
warunków materialnych ówczesne-
go społeczeństwa, duża liczba dzieci 
kończyła szkołę powszechną, co było 
osiągnięciem edukacyjnym zarówno 
nauczycieli, jak i młodzieży. Nie tyl-
ko rozpowszechnianie wiedzy było 
zadaniem szkoły, pełniła również 
funkcję wychowawczą. Już w latach 
pięćdziesiątych młodzież propagowa-
ła nawyki higienicznego trybu życia 
poprzez działalność Szkolnego Koła 
PCK, a SKO uczyła systematyczne-
go oszczędzania. Dzieci i młodzież 
chętnie uczęszczały na zajęcia orga-
nizowane przez ZHP, zainteresowa-
nia sportowe rozwijały na treningach 
SKS, a zdolności artystyczne w szkol-
nym chórze, zespole tanecznym, czy 
kole recytatorskim. W dziedzinach 
tych odnotowane zostały liczne suk-
cesy w skali powiatu i województwa. 
Młodzież, która chciała poszerzyć 
swoje wiadomości brała udział w za-
jęciach kół przedmiotowych (fizyka, 
matematyka, chemia). Liczne sukce-
sy w dziedzinie fizyki, sportu ,muzy-
ki, tańca i recytacji miały wpływ na 
nadanie szkole, w 1970 roku, miana 
„szkoły wiodącej”.

W tej chwili w budynku przy ul. 
Ofiar Firleja jest 14 sal lekcyjnych, 
sala gimnastyki korekcyjnej, biblio-
teka, czytelnia, gabinet dentystyczny, 
gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet 
logopedyczny, pokój nauczycielski, 
gabinet dyrektora, pomieszczenie 
dla pracowników obsługi, sekreta-
riat,dwie szatnie, stołówka, kuchnia 
i świetlica.

NIKA

Ze szkolnej kroniki...
Część szkół już nie funkcjonuje, część zmieniła nazwę, a część przeżywa okres prosperity. Każda placówka 
edukacyjna to inna historia, liczne wspomnienia i tysiące przyjaźni, które przetrwały próbę czasu. W cyklu 
„Ze szkolnej kroniki...” prezentujemy dzieje radomskich szkół i związane z nimi ciekawostki.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18
 im. Komisji Edukacji Narodowej

RADOM
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Na ten cel samorząd wyda 5 mln 
zł. Prace remontowe zostaną wyko-
nane w: gminie Skaryszew – odcinek 
drogi Makowiec – Rawica o długości 
2740 m (od skrzyżowania z drogą 
powiatową we wsi Kazimierówka do 
skrzyżowania z drogą gminną we wsi 
Kłonowiec Koracz), gminie Kowa-
la – odcinek drogi Młodocin – Kowala 
o długości 991 m (od przejazdu kole-
jowego w Rożkach do Kowali), gminie 
Iłża – odcinek drogi Iłża – Antoniów 
o długości 680 m, gminie Przy-
tyk – odcinek drogi Wir – Goszcze-
wice – Przytyk o długości 1950 m 
(od miejscowości Wrzos w kierunku 
Przytyka) i gminie Gózd – odcinek 
drogi Klwatka – Bogusławice – Skary-
szew – na długości 850 m

W ramach remontów na wybranych 
odcinkach zostaną wykonane nowe 
nawierzchnie bitumiczne, a pobocza 
dróg będą wzmacniane kruszywem. 
W związku z remontem, istniejące 
rowy przydrożne zostaną odmulone, 
a przepusty udrożnione lub wyremon-
towane.

Na wszystkie te zadania został już 
ogłoszony przetarg.

ŁK

Przebudowa
dróg
POWIAT RADOMSKI. Już wkrótce 
starostwo powiatowe rozpocznie 
przebudowę pięciu dróg.

Absolutorium dla burmistrza 
zostało udzielone jednogłośnie. 
Inaczej wyglądało głosowanie 
w sprawie wotum zaufania. Siedmiu 
radnych Prawa i Sprawiedliwości 
wstrzymało się od głosu, sześciu 
radnych było za. Zdziwienia decy-
zją radnych nie ukrywał Dariusz 
Piątek. 

– Staram się ściągać środki 
zewnętrzne, żeby zwiększać budżet. 
W zeszłym roku uzyskaliśmy ponad 
4 mln zł. Decyzję radnych oceniam 
jako „manifest”. Skoro nie jestem 
z Prawa i Sprawiedliwości to może 
warto pokazać mi żółtą kartkę. 
Przyjmuję ją, ale za dwa lata pod-
czas wyborów będzie weryfikacja 
tego, jak zarządzałem gminą i jak 
pracowali radni. Oglądając wczoraj-
szą sesję można zauważyć, że nie-
którzy radni byli bardzo negatywnie 
nastawieni, np. przewodniczący nie 
dopuścił do głosu pani skarbnik 
i nie pozwolił pracownikom urzędu 
wejść na salę – tłumaczył burmistrz 
Skaryszewa. 

Przypomnijmy, tydzień temu 
przy ulicy Targowej w Skarysze-
wie otwarto nowy klub Senior+, 
który powstał w ramach progra-
mu Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Miejsce 
jest dedykowane osobom, które 
zakończyły już pracę zawodową, ale 
chcą podtrzymać swoją aktywność. 
Celem działalności placówki będzie 
inicjowanie współpracy i łączenie 
inicjatyw lokalnych, które pomogą 
aktywizować seniorów.

ŁK

„Żółta kartka” 
dla burmistrza
SKARYSZEW. W czwartek, 29 czerwca 
odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ska-
ryszewie. Radni udzielili absolutorium 
Dariuszowi Piątkowi, burmistrzowi Ska-
ryszewa. Włodarz gminy nie otrzymał 
natomiast wotum zaufania. 

  IWONA KACZMARSKA

Zespół Szkół Drzewnych i Le-
śnych im. Jana Kochanowskiego od 
1948 roku funkcjonuje w kilku ma-
łych, ciasnych, poniemieckich ba-
rakach. W tej chwili uczy się tu pół 
tysiąca osób, z czego 400 w syste-
mie weekendowym. – Zaintere-
sowanie ofertą naszej placówki 
jest cały czas bardzo duże. Kursy 
kwalifikacyjne, które prowadzimy 
dla dorosłych, cieszą się ogrom-
ną popularnością. Ludzie czekają 
dwa lata, żeby dostać się na te za-
jęcia – mówi Mirosław Dziedzicki, 
dyrektor ZSDiL.

Samorząd Ma zowsza prze-
jął szkołę drzewną w styczniu 
2018 roku. – To wyjątkowa placów-
ka, w której kształci się wyjątkowa, 
utalentowana młodzież. A przyjeż-
dża tu z całej Polski – podkreślał 
w ubiegłą środę wicemarszałek 
Rajkowski. – Przejmując tę szkołę 
od starostwa zobowiązaliśmy się 
do inwestowania w nią. I to robi-
my. Najpierw bardzo długo nego-
cjowaliśmy z Lasami Państwowymi 
na temat działki, na której chcieliśmy 
postawić nową siedzibę szkoły. Pro-
jekt nowej siedziby z kolei powstał 
bardzo szybko.

Ponad 3 ha pod budowę nowej 
siedziby szkoły drzewnej samorząd 
Mazowsza kupił, za ponad 4 mln zł, 

od Nadleśnictwa Zwoleń pod koniec 
2019 roku. Na działce między ulica-
mi: Sztobryn, Kolejową i Partyzan-
tów powstanie budynek szkoły z halą 
sportową, internat na sto miejsc 
z kuchnią i stołówką oraz warszta-
ty. – To będą warsztaty, jakich nie 

ma w tej części Europy; wykorzysta-
ne zostaną tutaj najnowocześniejsze 
technologie – cieszył się w ubiegłą 
środę wicemarszałek. – Ktoś może 
powiedzieć, że 70 mln zł na szkołę 
to bardzo dużo. Ale, zapewniam, to 
są bardzo zminimalizowane koszty 
budowy. A powstanie przepiękny, 

nowoczesny budynek na miarę XXI 
wieku.

Pod koniec czerwca ubiegłego 
roku podpisana została umowa z fir-
mą Atelier Zetta Warszawa – Biały-
stok, wykonawcą dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej planowanej 

w Garbatce-Letnisku inwestycji. – To 
będzie zespół zabudowy z dziedziń-
cem wewnętrznym, ładnie wpisanym 
w układ Garbatki. Zostanie nasyco-
ny nowoczesnymi sprzętami, tym, co 
możemy na rynku uzyskać najlep-
szego, z wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii – mówił wtedy 

architekt Zenon Zabagło z Atelier 
Zetta Warszawa – Białystok. – Choć 
budynek będzie nowoczesny, przy 
projektowaniu zostały wykorzysta-
ne – zgodnie z tradycją szkoły – ele-
menty drewniane.

Koszt dokumentacji oszacowano na 
prawie 800 tys. zł. Prace nad nią 
zakończono w pierwszym kwarta-
le tego roku.

– Nasza nowa szkoła będzie pe-
rełką nie tylko w regionie, Polsce, 
ale i za granicą – zauważyła w śro-
dę Elżbieta Cichawa-Grabowska, 
dyrektor ds. inwestycji w Zespole 
Szkół Drzewnych i Leśnych, dzię-
kując samorządowi Mazowsza za 
znalezienie funduszy na budowę 
siedziby. – Nasza szkoła funkcjo-
nuje od 75 lat i warunki są bar-
dzo trudne. Teraz będziemy mieć 
szansę na rozwój. Szkolimy w ta-
kich zawodach jak tapicer, stolarz; 
zajmujemy się zdobnictwem mebli 
i ich restaurowaniem. Teraz na 
kurs u nas czeka się dwa lata, a po 
oddaniu do użytku nowej siedziby 
będzie to miesiąc, dwa. A internat 
da nam możliwość kwaterowania 
uczniów i kursantów z całej Polski.

Inwestycja w Garbatce-Letnisko 
ma się zakończyć w 24 miesiące od 
podpisania umowy z wykonawcą. 
Teraz, kiedy samorząd Mazowsza 
zdecydował o zwiększeniu puli pie-
niędzy na budowę o 46,7 mln zł na 
2022 i 2023 rok, szkoła będzie mogła 
rozpocząć procedurę przetargową.

Wyjątkowa szkoła
GARBATKA-LETNISKO. – Przejmując Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych od starostwa, zobowiązaliśmy się, że będziemy 
w tę szkołę inwestować. I tak się dzieje. Dzisiaj przekazujemy ok. 70 mln zł na budowę nowej siedziby – mówił w ubiegłą 
środę wicemarszałek Rafał Rajkowski wręczając dyrekcji placówki symboliczny czek.
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KATARZYNA SKOWRON

Oczyszczalnia, która działała do 
tej pory, powstała w połowie lat 90. 
Z upływem lat zmieniła się techno-
logia, urządzenia były w coraz gor-
szym stanie, ale remont obiektu był 
nieopłacalny. Jak podkreślał podczas 
oficjalnego otwarcia wójt Karol Burek, 
samorząd już od 2009 roku czynił sta-
rania, żeby rozpocząć budowę nowej 
oczyszczalni.

– Nasze wizyty w gminach Leszno-
wola i Bałtów czy innych przyniosły 
rezultat w postaci wyboru konkret-
nej technologii oczyszczania ście-
ków – mówi wójt gminy Rzeczniów.

W 2015 roku opracowano projekt 
i pozwolenie na budowę. Finanse były 
przeszkodą w realizacji inwestycji, 
ponieważ gminy nie było stać na taki 
wydatek. Przy wsparciu parlamenta-
rzystów Prawa i Sprawiedliwości udało 
mu się uzyskać pieniądze z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

– Do tej pory nie było możliwości 
uzyskania takiego wsparcia. Teraz 
okazało się, że są instrumenty, żeby 
pomóc samorządom takim jak gmina 
Rzeczniów – zauważył Burek.

Cała inwestycja kosztowała 6 mln 
530 tys. zł. Pożyczka z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wyniosła 5 mln 
335 tys. zł; po spłacie połowy zostanie 
umorzona. Budowa ruszyła w marcu 

2020 roku, a ostatnie odbiory tech-
niczne zakończono w listopadzie tego 
samego roku. – Oczyszczalnia pracuje 
obecnie w 40 proc. swoich możliwości. 
Tworząc projekt mieliśmy na uwadze 
fakt, żeby w przyszłości można było 
podłączyć kolejne miejscowości i so-
łectwa do kolektora ściekowego – tłu-
maczy włodarz gminy.

Sukcesu wójtowi Rzeczniowa gra-
tulowali parlamentarzyści PiS. Karol 
Burek zapewniał, że kolejnym wyzwa-
niem gminy jest skanalizowanie ko-
lejnych sołectw. Jak podkreślał poseł 
Marek Suski, już wkrótce samorządy 
otrzymają wsparcie właśnie na ten 
cel. – Jest przygotowywany specjalny 
program rządowy, który będzie wspie-
rał budowę kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków. Chcemy to uprościć, żeby 
można było skorzystać z pieniędzy 
w ramach Polskiego Ładu i wykony-
wać takie inwestycje szybko, sprawnie 
i z dotacją państwa – zapewnia poseł 
Prawa i Sprawiedliwości.

Warto przypomnieć, że gmina 
Rzeczniów z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych otrzymała 
1,6 mln zł. Dzięki tym pieniądzom 
udało się wykonać m.in. dziewięć dróg 
gminnych, wyremontowano budynek 
socjalny przy oczyszczalni i kupiono 
koparko-ładowarkę.

ŁK

Dzięki wsparciu
RZECZNIÓW. W ubiegły poniedziałek otwarto nową oczyszczalnię 
ścieków. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu 
ze strony rządu.

Wykonawcą inwestycji będzie Kor-
poracja Budowlana Darco z Radomia. 
Budowa obiektu ma kosztować blisko 
5 mln zł. – Nowa sala pomieści boisko 
wielofunkcyjne do gier zespołowych, 
a infrastruktura okołosportowa i nowe 
pracownie znajdą się w dwupiętrowym 
łączniku, który połączy ją z obecnym 
b u d y n k i e m 
s z ko ł y.  B ę -
dz ie to bar-
d z o  n o w o -
czesny obiekt 
z klimatyzacją 
i fotowoltaiką, 
przez co ma 
być całkowicie 
zeroem i s y j-
ny. Myślę, że 
można śmiało 
pow ied z ieć , 
że będzie to 
jeden z najno-
wo c z e śn ie j-
szych takich obiektów na południu 
województwa – mówił Rafał Kącki, 
dyrektor pionkowskiego LO.

Budowa sali ma się rozpocząć jesz-
cze w tym roku, a cała inwestycja po-
winna być gotowa przed wrześniem 
2022 roku. To nie jedyna dobra wiado-
mość dla przyszłych uczniów pionkow-

skiego liceum. Powiat radomski ma 
otrzymać blisko 150 tys. zł dofinanso-
wania z Ministerstwa Obrony Narodo-
wej do budowy wirtualnej strzelnicy 
(całość ma kosztować ok. 250 tys. zł). 
Adaptacja pomieszczeń szkoły ma się 
rozpocząć w wakacje.

System, oparty na rzeczywistości 
V R ,  m a 
umożliwić 
strzelanie 
m i n i mu m 
c z t e r e m 
o s o b o m 
jednocze-
śnie. Szko-
l ą c y  s i ę 
muszą mieć 
zapewnio-
ne bezprze-
w o d o w e , 
l a s e r o w e 
symulatory 
( r e p l i k i ) 

broni: czterech karabinków i czterech 
pistoletów, z funkcją wyzwalania strza-
łu i realistyczną obsługą manualną 
danej repliki. Chodzi np. o działanie 
mechanizmów broni, imitację odgłosu 
strzału czy zjawisko odrzutu.

ŁK

Nowa hala
i strzelnica

PIONKI. Przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej po-
wstanie nowa hala sportowa. Placówka wzbogaci się też o nowoczesną 
strzelnicę.
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R E K L A M A

Sudoku Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól planszy cyframi od 1 do 9 (po jednej cyfrze w każdym 
polu). Każda z wpisywanych cyfr może wystąpić tylko raz w każdym z wierszy, kolumn i obszarów.
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Z pożółkłych szpalt
Komunikacja z letniskami. Począwszy od 

niedzieli uruchomiona została komunikacja 
autobusowa z letniskami podmiejskimi: Raj-
cem, Antoniówką i Siczkami. Autobus „Ursus” 
odchodzi codziennie z placu 3-go Maja w go-
dzinach 7-rano, 11-przed południem i 3 po 
południu.

Ceny biletów wynoszą: do Rajca – 50 gr., 
do Antoniówki – 60 gr., do Siczek – 80 gr.

Ziemia Radomska nr 139, 
21 czerwca 1934

Balkony... i ceny kwiatów. W roku bieżą-
cym tylko nieliczni lokatorzy mieszkań z bal-
konami, dekorują je kwiatami. Stan ten został 
wywołany ciężkimi czasami jakie przeżywa-
my. Tak ceny kwiatów, jak skrzynek i ziemi 
do kwiatów znacznie zdrożały, co w konse-
kwencji przyczynia się do ogałacania naszych 
balkonów.

Ziemia Radomska nr 139, 
21 czerwca 1934

Rady i wskazówki dla pań domu

Placuszki z zsiadłego mleka

Dobrze rozbić pół kwarty zsiadłego mleka, 
1/8 klg. Mąki, surowe jajko, dwie łyżki cukru 
z dodanym dla zapachu cynamonem i pół 
łyżeczki sody, Następnie wszystko dokładnie 
wymieszać i kłaść łyżeczką na patelnię smażąc 
na maśle.

––– o –––

Pończochy jedwabne powinny się prać 
w zimnej wodzie, gdyż od gorącej tracą połysk 
i łatwo się drą. Nie należy ich nigdy prasować.

Ziemia Radomska nr 142, 
24 czerwca 1934

Truskawki w Radomiu

Radom zasypany truskawkami, masa tru-
skawek na rynku, po wszystkich sklepach, ma-
sowo sprzedają handlarze po ulicach zwłaszcza 
na przedmieściach.

Dziennie wywozi się z Radomia po 2.3 ty-
siące klg. Do Warszawy, Łodzi Sosnowca i na 
Górny Śląsk.

Truskawki chętnie są nabywane przez 
handlarzy na wywóz, a to z powodu, że oko-

liczni masowi producenci truskawek posiada-
ją w produkcji tylko dwie odmiany dające na 
rynek towar wyrównany o pierwszorzędnych 
cechach handlowych.

Zawdzięczając tak dużemu wywozowi tru-
skawek poza Radom – producenci otrzymują 
ceny możliwe. Gdyby nie wywóz, nie byliby 
w stanie zbycia dowożonej ilości na miejsco-
wym rynku nawet po najniższych cenach.

Ziemia Radomska nr 143, 
26 czerwca 1934

Zawodowcy – czy łobuzerja

O tem, jak mało uspołecznieni są obywatele 
na peryferjach Radomia, świadczą nieprawdo-
podobne fakty kradzieży słupów z tablicami 
nazw ulic nowowytkniętych przez zarząd mia-
sta. I wierzyć się wprost nie chce żeby zło-
dziejami byli zawodowi przestępcy, bo pocóż 
takim żelazna tablica, wartości 6 zł. Władze 
miejskie dla zapobieżenia tym kradzieżom po-
stanowiły umieszczać tablice tylko na domach 
choćby one znajdowały się z dala od początku 
danej ulicy.

Ziemia Radomska nr 143,
 26 czerwca 1934

Wyrodna matka– i brat
stręczyciel

Do komisarjatu policji zgłosiła się Cze-
sława Hamerska (Rynek 15) która oskarżyła 
swą matkę i brata Edwarda o zmuszanie ją 
do nierządu

Policja wszczęła dochodzenie.

Ziemia Radomska nr 143, 
26 czerwca 1934

Sacharynę ukryto w worku
grochu

Funkcjonariusze policji przeprowadzili 
rewizje w sklepie spożywczym przy ul. Bóż-
nicznej 5, należącym do Nachy Korman, gdzie 
w worku grochu, znaleziono większą ilość 
sacharyny pochodzenia krajowego i zagra-
nicznego. Pociągnięto ją do odpowiedzialności 
sądowej 

Ziemia Radomska nr 147,
1 lipca 1934

10 PO GODZINACH

Projekty Specjalne:
Nocne Maratony Filmowe: Ma-
raton Grozy – 02.07 godz. 23.00
Kino Konesera:
 Ojciec (2D napisy – od 
15 lat) – 05.07, godz. 18:00
Kino Konesera: Annette (2D napi-
sy – od 15 lat) – 06.07, godz. 21.00
PÓŁFINAŁ – UEFA EURO 
2020 – Transmisja TVP – 06.07 godz. 
20:45 i 07.07 godz. 20:45

Przedpremiera – 08.07
Czarna Wdowa (2D/napisy AT-
MOS – od 15 lat) 

Premiery 02.07
Bodyguard i żona zawodowca 
(2D napisy ATMOS – od 15 lat) 
Nikt (2D napisy – od 15 lat)
Sanktuarium (2D napisy – od 
15 lat)
Mustang z Dzikiej Doliny: Droga 
do wolności (2D dubbing – b.o.)
Raya i ostatni smok (2D dub-
bing – b.o.)

Pozostały repertuar:
Szybcy i wściekli 9 (2D napisy – od 
lat 13)
Kapitan Szablozęby i magiczny 
diament (2D dubbing – b.o.)
Luca (2D dubbing, 2D dub-
bing – b.o.)
Piotruś Królik 2: na gigancie (2D 
dubbing – od lat 7)
Obecność 3: na rozkaz diabła
(2D napisy – od 15 lat)

W tym tygodniu na ekranach He-
liosa zadebiutują aż dwie produkcje 
dla najmłodszych „Mustang z Dzi-
kiej Doliny: droga do wolności” 
oraz „Raya i ostatni smok”, a także 
pełna akcji komedia w gwiazdor-
skiej obsadzie „Bodyguard i żona 
zawodowca”. Sieć uruchomiła 
przedsprzedaż biletów na najnow-
szą odsłonę filmowego Uniwersum 
Marvela – „Czarna Wdowa”. W re-
pertuarze nie zabraknie kontynu-
acji uwielbianej przez widzów serii 
„Szybcy i wściekli 9” oraz znakomi-
tych seansów specjalnych.
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  KRZYSZTOF DOMAGAŁA

Przed rokiem Półmaraton Radom-
skiego Czerwca odbywał się w formie 
hybrydowej. Wtedy to na starcie mo-
gło stanąć zaledwie 150 osób. Teraz 
zmagania wróciły do niemal normal-
nej formuły sprzed czasów pande-
micznych. – Cieszę się, że po takim 
czasie możemy wrócić do organizacji 
tradycyjnych biegów – powiedział 
Tadeusz Kraska, prezes Stowarzysze-
nia „Biegiem Radom!”. – Na starcie 
dzisiejszych zmagań widziałem wiele 
uśmiechniętych osób, ludziom bardzo 
brakowało takiej aktywności. Dla nas 
organizacja tego biegu była wyjątko-
wo ciężka, bo przez czasy pandemicz-
ne nie mogliśmy rozpocząć przygoto-
wań, tak jak zazwyczaj w lutym, ale 
dopiero w maju. Przez to musieliśmy 
wziąć na siebie niemal całe oznacze-
nie trasy, ale wszystko się udało. Wa-
runki bezpieczeństwa zostały zacho-
wane i bieg mógł wystartować.

Najszybciej niedzielną trasę po-
konał biegacz ze Skaryszewa – Ka-
mil Walczyk. Zawodnik dobiegł do 
mety w czasie godzina, siedem minut 
i 42 sekundy. – Biegło się bardzo do-
brze – powiedział na mecie. – Ru-
szyłem mocno i przez pierwsze pięć 
kilometrów byłem razem z kolegą, 
ale potem już cały czas sam. Upał 
straszny, ale udało się utrzymać tem-

po i zakręciłem się w okolicach mojej 
„życiówki”.

Drugie miejsce wśród mężczyzn za-
jął Mateusz Kaczor z RLTL Optima 
Radom (1:10,42), a trzecie Tomasz 
Biskupski. Natomiast wśród kobiet 
najlepsza okazała się Ewa Jagielska, 
która wyprzedziła Lidię Czarnecką 
i Karolinę Waśniewską z Biegiem 
Radom!.

- Tempo było spokojne. Do 18. 

kilometra biegłam razem z drugą 
zawodniczką, ale potem ruszyłam 
i zaf iniszowałam – powiedziała 
triumfatorka. – Czas bardzo słaby, 
można powiedzieć, że dla mnie to 
był szybszy trucht, ale cieszy wygrana 
w takich trudnych warunkach atmos-
ferycznych.

9.  Pó ł ma raton Radomsk iego 
Czerwca zakończył się bardzo smut-
nym wydarzeniem. Na finiszu zasłabł 

jeden z uczestników i mimo błyska-
wicznej akcji ratunkowej nie udało 
się go uratować. Zmarł 49-letni męż-
czyzna. - W trakcie biegu, w odległo-
ści kilkudziesięciu metrów od mety 
zasłabł jeden z uczestników. Nic nie 
wskazywało, że coś może być nie tak. 
Nagle zaczął się osuwać. Kolega, któ-
ry biegł obok przytrzymał go i myślał, 
że to chwilowe omdlenie. Zdarzenie 
niestety zakończyło się śmiercią... 

dotknęło kolegę, który biegał wiele 
lat, osobę niezwykle ciepłą... - mówi 
Tadeusz Kraska. Pogrzeb zmarłego 
biegacza odbył się w czwartek. 

Przy okazji radomskiego półma-
ratonu odbyły się również biegi to-
warzyszące. W niedzielę rywalizo-
wano na dystansie 10 kilometrów. 
A w sobotę odbył się bieg charyta-
tywny Mila Radości – Dumne War-
choły i zmagania dzieci.

W cieniu tragedii
Ponad 500 biegaczy w niedzielę, 27 czerwca stanęło na starcie 9. Półmaratonu Radomskiego Czerwca ’76. Najszybszy okazał się Kamil Walczyk, który 
ponad 21-kilometrową trasę pokonał w czasie godzina, siedem minut i 42 sekundy. Niestety jeden z uczestników biegu, 49-letni mężczyzna, zasłabł tuż 
przed metą i mimo błyskawicznie udzielonej pomocy nie udało się go uratować.
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Piłkarze Radomiaka najpierw od-
wiedzili obiekt MOSiR-u przy ul. 
Narutowicza, gdzie otrzymali nowy 
sprzęt od partnera technicznego. Po 
krótkiej rozmowie z trenerem Dariu-
szem Banasikiem zawodnicy własnymi 
samochodami udali się na boczne bo-
isko przy ul. 11 Listopada. Tam kilka 
minut po godzinie 18 rozpoczęli przy-
gotowania do drugiego w historii sezo-
nu w najwyższej klasie rozgrywkowej 
w kraju. Pod okiem sztabu szkolenio-
wego trenowało 24 zawodników, w tym 
aż pięciu bramkarzy. Wśród nich był 
m.in. Mateusz Kochalski, który jest 
bardzo blisko podpisania nowego 
kontraktu z klubem. - O Kochalskiego 
akurat bym się nie obawiał. Bardziej 
martwią nas doniesienia dotyczące po-
zyskania: Raphaela Rossiego, Damia-
na Gąski czy Rafała Makowskiego. 
Chcemy mieć tych piłkarzy u siebie, 
ale kluby których są zawodnikami ży-
czą sobie bardzo duże stawki – powie-
dział trener Dariusz Banasik.

Poza Gąską i Raphaelem Rossim 
w zajęciach nie brali udziału również: 
Damian Jakubik, Mateusz Bodzioch, 
czy Maciej Świdzikowski. - Ci zawod-
nicy przechodzą kwarantannę. Nie 
byli zaszczepieni, a powrócili z urlo-
pów z zagranicy i teraz muszą przez 
te przepisy odczekać swoje – dodał 
Banasik.

Za to treningowi kolegów - tylko 
przyglądał się Meik Karwot. Jeden 
z czołowych pomocników środka pola 
w całej Fortuna 1. Lidze nie doszedł 
z klubem do porozumienia w sprawie 

nowego kontraktu, a stary kończy mu 
się 30 czerwca. Choć na zajęciach było 
kilku młodych zawodników powraca-
jących z wypożyczeń, bądź młodzie-
żowców Akademii Radomiaka, to bra-
kowało Kacpra Wiatraka. Ten dopiero 
co zakończył sezon w 3-ligowych Or-
lętach Radzyń Podlaski i na zajęciach 
stawi się za kilka dni. Póki co beniami-

nek PKO Ekstraklasy trenował będzie 
w Radomiu, ale ma również w planie 
kilkudniowy obóz przygotowawczy. 
Ten ma się odbyć w Gniewinie i pod-
czas niego „Zieloni” rozegrają spa-
ringi z gdańską Lechią oraz Olimpią 
Elbląg.

Tymczasem Leandro Rossi Pereira 
otrzymał długo wyczekiwane polskie 

obywatelstwo. - Nie ukrywam wzru-
szenia. Jest to dla mnie bardzo ważny 
moment w życiu i bardziej się stresuję, 
niż podczas meczu – zdradził popular-
ny „Leo”, który stał się legendą klubu. 

Ponadto ruszyła oczekiwana sprze-
daż karnetów. „Zieloni” jesienią dzie-
więciokrotnie zaprezentują się swoim 
fanom.

Pierwszy mecz w PKO Ekstrakla-
sie radomianie rozegrają w Poznaniu, 
a ich rywalem będzie Lech. Do rywali-
zacji dojdzie w piątek 23 lipca o godz. 
20.30. Pierwsze domowe spotkanie ra-
domianie rozegrają w sobotę, 31 lipca 
z mistrzem Polski, Legią Warszawa.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Radomiak już trenuje
W sumie 24 zawodników stawiło się w poniedziałek, 28 czerwca na pierwszym treningu Radomiaka Radom 
w letnim okresie przygotowawczym. Za to już z polskim obywatelstwem do przygotowań podszedł Brazylijczyk 
Leandro Rossi.
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Pierwsze dwa krążki dla radomian 
wywalczyli: Mateusz Kaczor i Dawid 
Krzemiński. Obaj uczynili to już 
podczas pierwszego dnia najważniej-
szej krajowej imprezy w 2021 roku. 
Kaczor startował w biegu na dystan-
sie 3000 metrów z przeszkodami 
i uplasował się na trzeciej pozycji. 
Zawodnik uzyskał czas – 8:58.50 
i do mistrza kraju Mikołaja Cze-
roneka stracił pięć sekund. Piąty 
w tym samym biegu był Jarosław 
Kucharsk i . Z kolei K rzemińsk i 
w trójskoku z wynikiem 15.43 (uzy-
skał w trzeciej próbie) uległ jedynie: 
Adrianowi Świderskiemu (16.38) ze 
Śląska Wrocław i Filipowi Saszez 
AZS-u AWF-u Kraków (15.72).

Kolejny medal dla radomskie-
go klubu zdobył Patryk Kozłowski 
w biegu na 5000 metrów. Był dru-
gi i uzyskał swój najlepszy wynik 
w sezonie (14:12.16). Wyprzedził go 
tylko Aleksander Wiącek ze Startu 
Otwock.

Kolejna dawka punktowanych lo-
kat i przede wszystkim medali w wy-
konaniu radomian miała miejsce 
podczas piątkowych, jak i sobotnich 
występów.

Brązowe medale uzyskała m.in., 
sz tafeta kobiet 4 x 10 0 metrów 
w składzie: Martyna Osińska, Nata-
lia Wosztyl, Alicja Potasznik i Mar-
tyna Kotwiła. Za to sztafeta 4 x 400 

metrów w składzie: Izabela Smoliń-
ska, Natalia Wosztyl, Alicja Potasz-
nik i Martyna Kotwiła - wywalczyła 
srebrne krążki, co stanowiło miłą 
niespodziankę.

Tymczasem brązową medalist-
ką poznańskich mistrzostw Polski 
w skoku wzwyż została Aneta Rydz, 
która przeskoczyła przez tyczkę za-
wieszoną na wysokości – 1,82 i do 
swojego bogatego dorobku dorzuciła 
kolejny krążek.

W końcu wicemistrzem kraju 
w biegu na 110 metrów przez płotki 
został Olgierd Michniewski. 21-la-
tek z Radomia dał się wyprzedzić 
jedynie utytułowanemu Damianowi 
Czykierowi!

W klasyf ikacji punktowej mi-
strzostw Polski triumfował AZS 
AW F Katowice (676 punktów) , 
a w medalowej AZS UMCS Lublin 
(5 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe 
krążki). W tej ostatniej klasyfikacji 
Optima znalazła się na 25. miejscu, 
zaś w punktowej na piątym. Rado-
mianie uzyskali ostatecznie 359 
„oczek”.

Start w zawodach był dla wie-
lu sportowców jednym z ostatnich 
sprawdzianów formy przed zbliża-
jącymi się Igrzyskami Olimpijskimi 
w Tokio.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Medalowe żniwo 
lekkoatletów

W Poznaniu zakończyły się 97. PZLA Mistrzostwa Polski. Stadion na Golę-
cinie okazał się szczęśliwy dla lekkoatletów RLTL Optimy Radom, którzy 
łącznie zdobyli siedem medali.
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