
Przeciw oszustom
Od stycznia do czerwca na te-
renie garnizonu mazowieckie-
go odnotowano 1706 oszustw 
internetowych, w których po-
szkodowani stracili ponad 8 
mln zł. 
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Przebudowa
zakończona
Skończyły się prace przy rozbu-
dowie ul. Szydłowieckiej. Jest tam 
teraz nowa jezdnia z odwodnie-
niem i oświetleniem, zatoki par-
kingowe i przystankowe, chod-
niki oraz ciągi pieszo-rowerowe. 
Wyremontowany został też most 
obok skansenu.
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Nadaję ci imię 
Radom...
– Płyń po morzach i oceanach, 
sław imię polskiego stoczniow-
ca, polskiej bandery i polskiego 
marynarza. Nadaję ci imię Radom 
– mówi 43-letnia Halina Marcula, 
pracownica Radomskiej Wytwórni 
Telefonów. Z dużą siłą pcha ob-
wiązaną linką butelkę szampana. 
Żeby się tylko rozbiła... 
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Nadszedł czas
„Za te 30 lat, za 4. ligi smak, czekali-
śmy już tyle lat. Radomiaczku nad-
szedł czas” – słowa tej przyśpiewki 
nie schodziły z ust sympatyków 
radomskiego klubu, którzy od 36 
lat marzyli o powrocie Radomiaka 
do ekstraklasy. Dziś te marzenia się 
spełnią – o godz. 20.30 „Zieloni” 
zmierzą się w Poznaniu z Lechem
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Zakład przy ul. Garbarskiej 27 założył w 1894 roku Jan Borkowski – znany radomski przemysłowiec 
i społecznik. Działała aż do 1990. Już kilka lat temu pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
przekonywali, że „zespół zasługuje na ochronę konserwatorską w całości ze względu na swoją wartość 
historyczną”. Kilka miesięcy temu zabudowania garbarni „Nowość” zostały wpisane do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. Trwa procedura wpisywania maszynowni, kotłowni, falcowni, wałkowni i budynk 
administracyjno-mieszkalnego Nowości do gminnej ewidencji zabytków.
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Garbarnia pod ochroną?

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

Fot. Szymon Wykrota

PRZYTYK RZECZNIOWA

DODATEK
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T Y G O D N I K

Piątek, 23 lipca
 Wystawa w Łaźni. O godz. 18 
Galeria Łaźnia (ul. Traugutta 31/33) 
zaprasza na wernisaż wystawy „Wie-
loprzestrzenie” Marty Orzechow-
skiej-Ochni. Absolwentka katedry 
wychowania plastycznego Wydziału 

Nauczycielskiego 
Politechniki Ra-
domskiej (1999-
2004). Dyplom 
w zakresie dzia-
łań multimedial-
nych uzyskała 
w  2 0 0 4  r o k u 
w pracowni prof. 

Aleksandra Olszewskiego, a aneks 
z fotografii w pracowni dr hab. Marka 
Guza. W 2012 r. pod kierunkiem dr. 
hab. Andrzeja Wyszyńskiego uzyskała 
dyplom z architektury wnętrz w kate-
drze architektury i form użytkowych 
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego. 
Obecnie zatrudniona na stanowisku 
asystenta w katedrze architektury 
wnętrz i wzornictwa ubioru, Wydział 
Sztuki UTH Radom. W swoim dorob-
ku ma realizację licznych projektów, 
aranżacji, adaptacji wnętrz w prze-
strzeni publicznej, prywatnej oraz 
wystawienniczej w kraju i za grani-
cą. Twórczość z zakresu architektury 
wnętrz, wzornictwa przemysłowego, 
identyfikacji i komunikacji wizualnej, 
digital-artu, fotografii, projektowania 
graficznego. Udział w wielu wysta-
wach zbiorowych.

 Resursa Music Drive. Tym ra-
zem w sali widowiskowej Resursy 
Obywatelskiej pojawią się Tomasz 
Kraska + No Control. No Control 
to grupa przyjaciół tworząca muzykę 
prosto z serca. Mieszanka bluesa, roc-
ka i mądrych tekstów zabiera słucha-
cza w podróż po uczuciach, emocjach. 
Skład zespołu: Klaudia Lożyńska (wo-
kal), Jacek Pietrzyk (bębny), Paweł 
Kopycki (bas), Mariusz Bąk (gitara), 
Piotr Bąk (gitara). Początek koncertu 
o godz. 19. Bilet kosztuje 10 zł. Moż-
na go kupić na biletyna.pl albo w ka-
sie Resursy od poniedziałku do piątku 
(godz. 10-16) oraz bezpośrednio przed 
koncertem.

 Drugi spektakl na Ulicy Te-
atralnej. O godz. 20.30 na pl. Ja-

giellońskim rozpocznie się spektakl 
„Poza czasem” warszawskiego Teatru 
Akt. To metafora podróży w czasie 
i przestrzeni, która prowadzi w nie-
znane, w głąb własnej wyobraźni. Po-
dejmujemy ją nieświadomie każdego 
dnia, poszukując wartości i dociekając 
sensu istnienia. Podróżując doświad-
czamy, poznajemy, pokonujemy sła-
bości, a potem nigdy nie pozostajemy 
już tacy sami. Zderzają się tu nowe 
doświadczenia z refleksją nad prze-
mijaniem. Wędrówka poza czasem to 
chwila, w której możemy się zatrzymać 
i dostrzec drugiego człowieka obok 
nas. Istotą podróży jest droga, a nie 
dotarcie do celu. Fantazyjna opowieść 
utrzymana jest w malowniczej stylisty-
ce steampunk, łączącej styl retro z fan-
tastyką naukową. Teatr ruchu, panto-
mima, taniec i elementy nowego cyrku 
w połączeniu z muzyką graną na żywo 
składają się na ekspresyjne widowisko. 
Reżyseria – Agnieszka Musiałowicz 

i zespół, scenografia – Tomasz Musia-
łowicz, Hektor Werios, muzyka grana 
na żywo – Grzegorz Szyma i Dominik 
Strycharski. Występują: Marta Suzin, 
Karolina Banaszek, Agnieszka Musia-
łowicz, Marek Kowalski, Tomasz Mu-
siałowicz, Janusz Porębski, Krzysztof 
Skarżyński, Julian Waglewski/Maciej 
Czarski. Wstęp wolny.

Sobota, 24 lipca
 Fosa Pełna Kultury – „Azja-
tyckie rozmaitości w pięciu sma-
kach”. Kierunek: Azja! „Sprawdzi-
my, czemu Japończycy tak kochają 
Chopina i co jest „japońskim Grun-
waldem”, poznamy sztukę Ebru, or-
giami, wiązania sari i turbanów, stwo-
rzymy demoniczne charakteryzacje 
rodem z anime, zbudujemy Chiński 
Mur i… zatańczymy jak w Bollywo-
od!” – zachęcają organizatorzy. Pro-
gram pierwszego dnia Fosy Pełnej 
Kultury: godz. 16-16.45 – o sztuce 
ebru, proscenium – pokazy i rozmowa; 
prowadzi: Marta Puchłowska, „Ebru 

malowanie na wodzie” – miejsce: 
Fosa; godz. 16.45-19.30 – warsztaty 
ze sztuki ebru, proscenium; prowa-
dzi: Marta Puchłowska, „Ebru ma-
lowanie na wodzie” – miejsce: Fosa; 
godz. 17-18 – „Kierunek Azja!” – roz-
mowa o kulturze japońskiej, gościn-
nie: dr. hab. Arkadiusz Jabłoński, 
prof. UAM – miejsce: Kawiarnia 
Artystyczna; godz. 18-21 – „Azjatyc-
ka demonologia” – warsztaty z cha-
rakteryzacji dyskotekowej i wizażu 
+ sesja zdjęciowa – miejsce: sala 23; 
godz. 20-21 – koncert Karoliny Ci-
chej –  miejsce: Fosa; godz. 21.30-
24.00 – dyskoteka „Big  in  Ja-
pan” – miejsce: Fosa.

Niedziela, 25 lipca
 Spacer po Radomiu – Kulinarne 
oblicze Radomia. Spacer poświęcony 
będzie legendarnym a niekiedy nawet 
znanym na całym świecie radomskim 
restauracjom, knajpkom i kultowym 
lokalom gastronomicznym. Przespace-
rujemy się kulinarnym szlakiem Rado-
mia, poznamy historię najsłynniejszej 
radomskiej restauracji „U Wierz-
bickiego” oraz sylwetki znanych ra-
domskich cukierników. Start godz. 
15. Miejsce zbiórki: rzeźba Chopina 
w parku  Kościuszki.

 Drugi dzień Fosy Pełnej Kultury.
Program drugiego dnia „Azjatyckich 
rozmaitości w pięciu smakach”: godz. 
16-19 – Budowle z klocków lego – bu-
dujemy mur chiński i japońskie smo-
ki razem z Bricks 4 Kidz – miejsce: 
K a w i a r n i a  A r t y s t y c z n a ;  g o d z . 
16-19 – „Origami Manggha – sztuka 
składania papieru” – warsztaty Grupa 
Manggha – miejsce: proscenium na 
Fosie; godz. 16-19 – Czy umiesz w In-
die? – konkurs wiązania sari, turbanów 
i rozpoznawania przypraw – miejsce: 
Fosa; godz. 16-19 – „Muśnięta orien-
tem” – warsztaty z makijażu azjatyc-
kiego Mohini Dance Group – miej-
sce: Fosa; godz. 17-19 – „Pnącza, 
kłącza, dzikie węże” – warsztaty tatu-
ażu z henny – miejsce: sala 23; godz. 
19-20.30 – „Czasem słońce, czasem 
deszcz” – warsztaty z tańca a’la Bol-
lywood; specjalnie dla naszej publicz-
ności koncert i pokaz tańca – miejsce: 
proscenium na Fosie.

NIKA

Pracownicy Powszechnego przyzna-
ją, że sezon w warunkach pandemii 
był dla nich niezwykle trudny. Udało 
się jednak zrealizować i pokazać nowe 
spektakle. Sezon rozpoczął się recita-
lem „Niegłupia, niebrzydka, niebied-
na” w reżyserii Jarosława Rabendy; 
spektakl podsumowuje 40-lecie pracy 
artystycznej Danuty Doleckiej. Na XIV 
Międzynarodowy Festiwal Gombrowi-
czowski Teatr przygotował „Pornogra-
fię” w reżyserii Jana Hussakowskiego. 
Kolejnym przedstawieniem była pla-
nowana na sylwestrową noc „Pomoc 
domowa” Marca Camolettiego, wyre-
żyserowana przez Krzysztofa Dracza. 
Ze względu na obostrzenia związane 
z pandemią premiera odbyła się w lu-
tym.

– Międzynarodowy Dzień Teatru 
obchodzony 27 marca miała uświetnić 
premiera „Wstydu” Marka Modzelew-
skiego w reżyserii Błażeja Peszka. Nie-
stety, z oczywistych względów premie-
ra w tym dniu się nie odbyła i została 
przeniesiona na jesień 2021 – mówi 
Anna Pietruszka.

Sezon zakończyły dwie czerwcowe 
premiery. Pierwsza z nich, „Chłopcy 
z Placu Broni” w reżyserii Michała 
Derlatki uświetniła 45. rocznicę Ra-
domskiego Czerwca’76. Druga premie-
ra to „mJarka się przebrała” – autorski 
spektakl Jarosława Rabendy, zrealizo-
wany z okazji 30-lecia jego pracy sce-
nicznej.

Na afisz wróciły też znane już tytu-
ły. Ogółem w tym sezonie teatr zagrał 
80 spektakli, które obejrzało 9 tys. 
82 widzów. Największym powodzeniem 
cieszyły się „Szalone nożyczki”, „Ryzy-
kowna forsa” i „Pomoc domowa”.

Choć warunki były wyjątkowo 
trudne, udało się zorganizować XIV 
Międzynarodowy Festiwal Gombro-
wiczowski.

 W tym sezonie znaczną część naszej 
działalności przenieśliśmy do sieci. 
Jednym z ciekawszych wydarzeń do-
stępnych online była debata literacka 
„Młodzi pisarze atakują”, w której 
udział wzięli m.in. Olga Hund, Joanna 
Gierak-Onoszko, Anna Cieplak i Zie-
mowit Szczerek – wylicza Anna Pie-
truszka – W oczekiwaniu na otwarcie 
teatru przygotowaliśmy dla widzów 
pokazy naszych archiwalnych spek-
takli, a nasi aktorzy pod opieką arty-
styczną i reżyserską dyrektor Małgo-
rzaty Potockiej nakręcili serial „Sceny 
miłosne”, emitowany na YouTube. Mo-
tywem przewodnim tej produkcji były 
najpiękniejsze sceny miłosne zaczerp-
nięte z literatury.

Mikołajkowym prezentem dla naj-
młodszych była emisja spektaklu 
„Daszeńka”. – Dla młodych widzów 
przygotowaliśmy także czytanie opo-
wiadań napisanych przez dzieci ze 
szkół podstawowych, zebrane w książ-
ce „Zwierzaki mają głos” oraz bajkę 
„O pastuszkach, co to w nocy, poszli 
boso o północy”. Z okazji Dnia Dziec-
ka natomiast teatr zrealizował „Niesa-
mowite przygody Szczurka”, bajkę au-
torstwa Natalii Samojlik – przypomina 
Anna Pietruszka

Sylwester w teatrze również odbył 
się online. Widzowie mogli obejrzeć 
nagranie wyśmienitej farsy „Dajcie mi 
tenora!” w reżyserii Marcina Sławiń-
skiego.

W oczekiwaniu na kolejną edycję 
Międzynarodowego Festiwalu Gom-
browiczowskiego rozpoczęliśmy cykl 
„Czytamy Gombrowicza”. Pierwszym 
tekstem, z którym zmierzyli się aktorzy 
pod opieką artystyczną reżysera Jose 
Iglesiasa Vigila, była „Zbrodnia z pre-
medytacją” – mówi Anna Pietruszka.

CT

Teatr 
podsumował sezon
Choć spotkania na żywo z widzami były mocno ograniczone, to nie 
próżnowaliśmy i wiele się u nas działo – podsumowuje sezon artystyczny 
2020/21 Anna Pietruszka, konsultant programowy Teatru Powszechnego.
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To ważne wyróżnienie, bo przy-
znają je przede wszystkim czytelnicy. 
A stanie się udziałem osoby, która 
wyróżniła się w pracy zawodowej 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Radomiu w ubiegłym, 2020 roku. 
Konkurs na Bibliotekarza Roku 
premiuje m.in. profesjonalizm, pod-
trzymywanie dobrych relacji z czy-
telnikami, kreatywność, wdrażanie 
nowych pomysłów czy współpracę ze 
środowiskiem lokalnym. O szczegó-
łach można przeczytać w regulaminie 
na www.mbpradom.pl.

Na zgłoszenia MBP czeka do 
5 sierpnia. Głosować może każdy 
czytelnik. Wystarczy wypełnić formu-
larz – wersja online i PDF są dostęp-
ne na www.mbpradom.pl. Kandyda-
tury można również zgłaszać pocztą 
tradycyjną, elektroniczną (biblio-
teka@mbpradom.pl) lub osobiście 
w sekretariacie oraz poszczególnych 
agendach i filiach MBP. Papierowa 
wersja formularza jest dostępna we 
wszystkich filiach i czytelniach MBP.

CT

Bibliotekarz
roku
Do 5 sierpnia można można zgłaszać 
kandydatów na Bibliotekarza Roku 
2021.

To już ostatni moment, by obej-
rzeć wystawę „Historie w torebkach 
zaklęte”. Na niedzielę, na godz. 
12 zaplanowano finisaż wystawy. 
Wydarzeniu towarzyszyć będzie 
koncert „Flet w pięciu odsłonach”, 
podczas którego zaprezentowa-
ne zostaną utwory m.in. Witolda 
Lutosławskiego, Zygmunta Noskow-
skiego, Bernarda Andresa, Georga 
Bizeta i Henryka Mikołaja Górec-
kiego.

Utwory zaprezentują wyjątkowi 
muzycy. Małgorzata Walewska, 
harfistka, występowała z takimi 
artystami, jak Francisco Araisa, 
Agnieszka Duczmal, Jerzy Mak-
symiuk, Daniel Stabrawa oraz 
zespołami: Warszawska Simfoniet-
ta, Orkiestra Kameralna Leopoldi-
num, Capella Bydgostiensis, a także 
orkiestrami filharmonicznymi. 
W 1994 rozpoczęła stałą współpracę 
z Warszawską Operą Kameralną. 
Flecistka Agata Kielar-Długosz 
jest stypendystką m.in. Komisji 
Fulbrighta, Jeunesses Musicales, 
Top Wind i fundacji Yehudi Me-
nuhina Live Music Now. W 2008 
roku została laureatką programu 
stypendialnego Ministra Kultury 
Młoda Polska. Koncertuje jako 
solistka z czołowymi polskimi 
orkiestrami filharmonicznymi. 
Występuje w wielu krajach Europy 
i w USA. Łukasz Długosz uznawa-
ny jest przez krytyków za jednego 
z najwybitniejszych flecistów. 
Laureat wszystkich ogólnopolskich 
konkursów fletowych i zdobywca 
czołowych nagród na kilkunastu 
konkursach międzynarodowych. 
Koncertuje jako solista i kamerali-
sta w kraju i za granicą.

Finisaż rozpocznie się o godz. 12. 
Wstęp jest bezpłatny.

CT

Finisaż
wystawy
W niedzielę, 25 lipca w Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego odbędzie się 
finisaż wystawy „Historie w torebkach 
zaklęte”.
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Przez ostatnie 12 miesięcy metr 
sześcienny wody kosztował 4,01 zł, 
a metr sześcienny ścieków 6,52 zł. 
Teraz Wodociągi Miejskie zdecy-
dowały o podwyżce – do 4,38 zł za 
wodę i do 6,98 za ścieki.

Taryfa, którą zatwierdziły Wody 
Polskie, obowiązuje od czwartku 
w Radomiu, ale także w części gmin: 
Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Je-
dlnia-Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk 
i Kowala. Mieszkańcy tych terenów 
11,36 za metr sześcienny wody i ście-
ków płacić będą przez trzy lata – do 
21 lipca 2024 roku.

NIKA

Więcej
za wodę
Od 22 lipca płacimy więcej – 11,36 zł za 
wodę i odprowadzane ścieki.

Za dwa tygodnie, 6 sierpnia wyru-
szy 43. Piesza Pielgrzymka Diecezji 
Radomskiej na Jasną Górę. 

– W ubiegłym roku wiele parafii za-
angażowało się w organizację spotkań 
modlitewnych w łączności z pielgrzy-
mami – mówi ks. Mirosław Kszczot, 
dyrektor pielgrzymki diecezji radom-
skiej. – Były msze święte, adoracje 
Najświętszego Sakramentu, modlitwa 
różańcowa, koronki do Miłosierdzia 
Bożego, Apel Jasnogórski. Również 
w tym roku te wszystkie wydarzenia są 
planowane w parafiach.

Z powodu nadal obowiązujących 
ograniczeń dotyczących zgromadzeń, 
to przewodnicy poszczególnych grup 
wybierają trasę, którą pątnicy udadzą 
się do Częstochowy. W poprzed-
nich latach, z wyjątkiem oczywiście 
ubiegłego roku, z Radomia wyruszały 
dwie kolumny. W pielgrzymce diecezji 
radomskiej brały udział jeszcze trzy: 
ze Starachowic, Skarżyska-Kamiennej 
i Opoczna. Dla każdej z kolumn trasa 
była rozpisana precyzyjnie. Teraz piel-
grzymi mają do wyboru formę sztafe-
tową i tradycyjną z ograniczeniami.

– Grupy będą samodzielne i tak też 
będą organizować noclegi i wyżywie-
nie – we własnym zakresie – mówi ks. 
Kszczot.

KK

Pielgrzymka
sztafetowa
Drugi rok z rzędu pielgrzymowanie na 
Jasną Górę odbywać się będzie w cieniu 
pandemii.

To nowoczesny obiekt, z boiskiem 
o wymiarach 20 na 40 metrów, z peł-
nym wyposażeniem, trybunami i zaple-
czem sanitarnym. Jednocześnie mogą 
się tam odbywać lekcje wychowania 
fizycznego dla trzech grup. Obiekt jest 
też przygotowany do organizacji różne-
go typu zawodów sportowych.

– Mam nadzieję, że ta sala gimna-
styczna da nowe możliwości rozwoju 
samej szkole, a także lokalnej społecz-
ności, która będzie mogła korzystać 
z tego obiektu. Marzy mi się również, 
by mogły rozwijać swoją działalność 
szkółki sportowe, aby radomska siat-

kówka i koszykówka, które są repre-
zentowane na najwyższym szczeblu 
krajowych rozgrywek, miały cały czas 
dopływ młodych zawodników pocho-
dzących z Radomia – mówi prezydent 
Radosław Witkowski.

Przypomnijmy: w poprzednich la-
tach o nowe sale gimnastyczne wzbo-
gaciły się PSP nr 29 na Kapturze, PSP 
nr 33 przy ul. Kolberga i PSP nr 15 przy 
ul. Kieleckiej.

Budowa nowej sali gimnastycznej na 
Glinicach kosztowała 6 mln zł.

CT

Nowa sala
Zakończyła się budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 31 przy ul. Białej.

Rada patronacka UTH została 
przed kilku laty rozwiązana przez 
ówczesnego rektora prof. Zbigniewa 
Łukasika. W jej miejsce została po-
wołana rada uczelni. Obecny rektor 
prof. dr hab. Sławomir Bukowski zde-
cydował o reaktywowaniu rady patro-
nackiej. Jej podstawowym celem ma 
być stworzenie trwałych powiązań 
między sferą badawczą, przemy-
słem, biznesem, władzami lokalnymi 
a UTH.

Podczas pierwszego posiedze-
nia rady wybrano – do 30 czerwca 
2025 roku nowe prezydium. Prze-
wodniczącym został ponownie poseł 
PiS Marek Suski. Dwoje wiceprze-
wodniczących to Anna Szczygielska 
i Andrzej Kwiecień.

– Pan poseł Marek Suski oświad-
czył, że liczy na pełne zaangażowanie 
wszystkich członków rady w jej pra-
ce, które pozwolą na kreowanie po-
zytywnego wizerunku uniwersytetu. 
Sam oznajmił, iż cieszy go możliwość 
współpracy ponad podziałami dla 
wspólnego dobra na rzecz radomskie-
go uniwersytetu – mówi dr hab. Da-
riusz Trześniowski, rzecznik prasowy 
UTH. – Rektor poinformował także 
członków rady, że przed uniwersy-
tetem, poza utrzymaniem i dalszym 
kształceniem na kierunku lekarskim, 
stoi jedno z największych wyzwań, 
czyli ewaluacja dyscyplin. Podkreślił, 
że będzie to czas wytężonej pracy, by 
uczelnia wypadła w niej jak najlepiej 
i uzyskała jak najlepsze kategorie, 

gwarantujące jej utrzymanie statusu 
uczelni akademickiej, z prawami dok-
toryzowania i habilitowania.

W pracach rady patronackiej brać 
będą udział: senator Stanisław Kar-
czewski, posłowie – Anna Kwiecień, 
Andrzej Kosztowniak i Mirosław 
Maliszewski, wiceprezydent Kata-
rzyna Kalinowska, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Radomia Kinga 
Bogusz, przewodniczący Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” Zie-
mia Radomska Zdzisław Maszkie-
wicz, dyrektor Muzeum im. jacka 
Malczewskiego Leszek Ruszczyk, 
wiceprezes Radkomu Zbigniew Ba-
naszkiewicz, prezes Izby Przemysło-
wo-Handlowej Ziemi Radomskiej 
Łukasz Białczak, Mariusz Gil – pre-
zes Techmatik SA, Piotr Kotwic-
ki – dyrektor ds. pracowniczych 
ENEA Wytwarzanie, Izabela Se-
weryn – kanclerz Loży Radomskiej 
i wiceprezes zarządu Business Centre 
Club, Leszek Sikora – prezes zarządu 
ITM Poland, Tomasz Skura – Prezes 
Mazowieckiego Szpitala Specjali-
stycznego, Anna Szczygielska – czło-
nek zarządu Zakładów Automatyki 
Kombud, Stefan Tatarek – prezes 
Centrum Zaopatrzenia Energetyki 
ELTAST”, wiceprezydenci: Mateusz 
Tyczyński i Jerzy Zawodnik, Paweł 
Szczeszek – prezes zarządu ENEA 
SA i Tomasz Siwak – wiceprezes 
ENEA SA.
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Rada patronacka
– reaktywacja

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego zdecydował o reakty-
wowaniu rady patronackiej. Jej przewodniczącym został poseł Marek Suski.

R E K L A M A

  MILENA MAJEWSKA

Przy współpracy wydziału prewen-
cji Komendy Wojewódzkiej Policji 
i Okręgu Mazowieckiego Polskiego 
Związku Działkowców rusza cykl 
spotkań, który ma zwiększyć świa-
domość zagrożeń oszustwami finan-
sowymi. Bo mimo licznych działań 
informacyjnych i zapobiegawczych, 
liczba oszustw finansowych wciąż jest 
bardzo wysoka. A pokrzywdzeni to 
bardzo często osoby starsze.

– Współpracujemy z Okręgiem 
Mazowieckim Polskiego Związku 
Działkowców, delegaturą radomską, 
siedlecką i płocką, by dotrzeć do 
użytkowników rodzinnych ogrodów 
działkowych, którym dzielnicowi 
będą przekazywali informacje o aktu-
alnych metodach działania oszustów, 
ale też o rodzajach oszustw – mówi 
Sylwia Szewczyk z wydziału prewencji 
KWP zs. w Radomiu.

Akcja informacyjna podyktowana 
jest potrzebą zwiększenia świadomo-
ści zagrożeń. W pierwszej połowie 
tego roku na terenie garnizonu ma-
zowieckiego poszkodowani w oszu-
stwach internetowych stracili ponad 
8 mln zł. A tzw. metodą na wnuczka 
czy policjanta udało się oszustom wy-
łudzić blisko 3 mln zł. 

W przypadku metody na wnuczka/
policjanta przestępcy kontaktują się 

telefonicznie i podają za osobę bliską 
(wnuczka, siostrzeńca, innego krew-
nego), funkcjonariusza policji lub 
urzędnika państwowego. Następnie 
proszą o przekazanie określonej sumy 

pieniędzy, by pomóc osobie bliskiej 
w trudnej sytuacji, w jakiej się znala-
zła. Informują, że pieniądze odbierze 
np. kolega czy funkcjonariusz. Ofiara, 
kierując się troską o osobę najbliższą, 
przekazuje pieniądze przestępcom.

To tylko jeden ze scenariuszy spo-
sobów działania oszustów. W czasie 
pandemii policja zauważyła nowe 

techniki manipulacyjne, mające na 
celu wyłudzenie pieniędzy czy danych 
osobowych, szczególnie dotyczących 
logowania, haseł czy jednorazowych 
kodów dostępu.

– Postanowiliśmy przystąpić do pro-
gramu, wspólnie z KWP, aby uchronić 
jak najwięcej osób. Przekazać informa-
cje przez bezpośredni kontakt z dziel-
nicowymi i wyjaśnić dokładnie, jak 
wygląda zagrożenie – mówi Krzysztof 
Karczmarski, kierownik delegatury 
rejonowej Okręgu Mazowieckiego Pol-
skiego Związku Działkowców. – Po-

zwoli to uniknąć wielu przykrych sy-
tuacji, w których ludzie często tracą 
oszczędności życia.

W samym Radomiu odnotowano 
309 oszustw internetowych, przez 
które straty wyniosły ponad 1 mln 
300 tys. zł. Metodą na wnuczka uda-
ło się oszustom wyłudzić pieniądze 
21 razy, na kwotę ponad 1 mln. zł. 
Policja apeluje, żeby nie podawać 
nikomu swoich danych osobowych, 
nie wpuszczać obcych osób do domu, 
nie przekazywać nikomu pieniędzy, 
a w razie jakichkolwiek wątpliwości 
skontaktować się z policją. Oprócz 
spotkań z dzielnicowymi, które zo-
staną zorganizowane na terenie 
ogródków działkowych, w okolicy 
ogródków pojawią się też plakaty 
opisujące metody działania oszustów 
i zawierające dane dzielnicowych, 
z którymi w razie potrzeby można się 
kontaktować.

– Istotnym elementem programu 
prewencyjnego w ramach programu 
„Dzielnicowy bliżej nas” będzie bez-
pośrednie dotarcie przez 467 dzielni-
cowych do prezesów oraz działkow-
ców i ich rodzin. W sumie do prawie 
100 tys. osób – mówi podinsp. Woj-
ciech Madej, koordynator ds. dzielni-
cowych wydziału prewencji KWP zs. 
w Radomiu. – Każda z tych osób bę-
dzie poinformowana o zakresie akcji 
i pozna dane swojego dzielnicowego.

Przeciw oszustom
Od stycznia do czerwca na terenie garnizonu mazowieckiego odnotowano 1706 oszustw internetowych, w których po-
szkodowani stracili ponad 8 mln zł. Dokonano też 108 oszustw tzw. metodą na wnuczka czy policjanta. Tu straty sięgnęły 
blisko 3 mln zł. W związku z tym mazowiecka policja zainicjowała wyjątkową akcję informacyjną.
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– To inwestycja, która nie tylko mia-
ła usprawnić ruch w tej części miasta. 
Przede wszystkim chodziło o bez-
pieczeństwo, głównie najmłodszych, 
którzy idąc np. do szkoły poruszali się 
dotychczas poboczem wzdłuż dość ru-
chliwej jezdni – podkreśla wiceprezy-
dent Mateusz Tyczyński

Rozbudowana ul. Szydłowiecka 
między Kielecką a Starokrakowską ma 
niemal 1700 metrów długości. Powsta-
ła nowa asfaltowa jezdnia o szerokości 
siedmiu metrów wraz z chodnikiem 
z betonowej kostki po jednej i asfal-
towym ciągiem pieszo-rowerowym po 
drugiej stronie. Przebudowany został 
też most. Tu zakres prac obejmował 
wymianę płyty obiektu, instalację no-
wych balustrad i barier ochronnych 
oraz umocnienie skarp po obydwu 
stronach. Most ma 8,7 metra długości 
i 16,8 metra szerokości.

Między mostem a ul. Czajkowskie-
go powstała zatoka parkingowa i dwie 
zatoki przystankowe. – Chcemy, by po 
wakacjach zaczęły tędy jeździć autobu-
sy komunikacji miejskiej. Bierzemy pod 
uwagę kilka wariantów, spośród któ-
rych będziemy się starali wybrać naj-
korzystniejszy dla mieszkańców – mówi 
Mateusz Tyczyński.

Przypomnijmy: o skierowanie na 
ul. Szydłowiecką miejskich autobusów 
prosili sami mieszkańcy. Od września 
może tędy jeździć jedna z już funkcjo-
nujących linii. MZDiK może też uru-
chomić zupełnie nową.

Łączny koszt części drogowej i mo-
stowej to ponad 10 mln zł. Inwestycja 
została zrealizowana przy wsparciu 
samorządu woj. mazowieckiego, który 
przeznaczył na ten cel 4 mln zł. Miasto 
pozyskało też ponad 1,2 mln zł z bu-
dżetu państwa.

Wykonawcą prac była wyłoniona 
w drodze przetargu firma Strabag 
z Pruszkowa. Inwestycja rozpoczęła się 
w połowie lutego 2020 roku od wycinki 
drzew i krzewów.

Przebudowa ul. Szydłowieckiej, 
przypomnijmy, to pokłosie postula-
tów mieszkańców, którzy wielokrot-

nie zwracali uwagę przede wszystkim 
na brak chodnika i związane z tym 
zagrożenia dla pieszych, w tym np. 
dla dzieci idących do szkoły. – Dlate-
go zdecydowałem, że podejmiemy to 
wyzwanie – mówił wtedy prezydent 
Radosław Witkowski. – Dodatkowo 
zdecydowaliśmy, że zadbamy nie tylko 
o bezpieczeństwo pieszych, ale także 
stworzymy udogodnienia dla rowerzy-
stów. To wszystko ma służyć nie tylko 
mieszkańcom tej części miasta, ale tak-
że gościom Muzeum Wsi Radomskiej.

CT

Przebudowa
zakończona

Skończyły się prace przy rozbudowie ul. Szydłowieckiej. Jest tam teraz nowa jezdnia 
z odwodnieniem i oświetleniem, zatoki parkingowe i przystankowe, chodniki oraz ciągi 
pieszo-rowerowe. Wyremontowany został też most obok skansenu.
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Brązowa, mierząca 192 cm figura 
pana Zagłoby, która na skwerze unii 
Wileńsko-Radomskiej miała stanąć 
w końcu maja, gotowa jest już od daw-
na, ale pozostała do opłacenia jeszcze 
jedna faktura z odlewni. Pierwsza 
zbiórka pieniędzy na realizację pro-
jektu miała miejsce na początku tego 
roku, ale nie udało się pozyskać po-
trzebnej kwoty. Sprawę komplikuje 
kryzys finansowy wielu przedsiębior-
ców, który jest pokłosiem epidemii 
koronawirusa.

– Pierwsze dwie raty do odlewni 
pana Jacka Guzery w Masłowie zo-
stały uregulowane. W tej chwili zbie-
ramy na trzecią. Liczymy, że w ciągu 

najbliższych dwóch, trzech tygodni 
uda nam się zebrać te pieniądze. 
Liczymy też na wsparcie różnych in-
stytucji. – tłumaczy Jarosław Kowa-
lik. – Wszystkie inne, wcześniejsze, 
koszty zostały uregulowane. W sumie 
to ponad 120 tys. zł.

Jak mówi Kowalik, brakująca kwota 
to ok. 25 tys. zł. Gdy tylko uda się ją 
uzyskać, rozpoczną się przygotowania 
do pikniku, którego głównym punktem 
będzie odsłonięcie figury Zagłoby.

Uroczystość jest planowana na wrze-
sień. – Mam nadzieję, że się wszystko 
powiedzie. Jak zwykle przy tej okazji 
zorganizujemy wielki piknik historycz-
ny. Będziemy strzelać z naszych armat, 

będą grupy rekonstrukcyjne... I co 
istotne, do odsłonięcia zaprosimy 
Magdalenę Zawadzką, czyli Baśkę 
Wołodyjowską i Daniela Olbrych-
skiego – zapowiada prezes KOZK.

Figura Zagłoby ma twarz znako-
mitego polskiego aktora Mieczy-
sława Pawlikowskiego, który w rolę 
szlachcica herbu Wczele wcielił się 
w „Panu Wołodyjowskim”.

Darowizny można wpłacać na 
stronie zrzutka.pl i na konto Ko-
legium Odbudow y Zamku K ró-
lewskiego w Radomiu z dopiskiem 
„Zagłoba”.

ROKSANA CHALABRY

Zrzutka na imć Onufrego
– Brakuje nam 25 tys. zł. Konieczne więc było przełożenie uroczystości odsłonięcia posągu Onufrego 
Zagłoby– mówi Jarosław Kowalik, prezes Kolegium Odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 
informuje, że wnioski dotyczące przesu-
nięcia terminu ważności biletów okre-
sowych – z powodu braku możliwości 
korzystania z komunikacji miejskiej 
w związku z pandemią – można składać 
do 15 sierpnia. Dotyczy to pasażerów, 
którzy kupili w tym czasie bilety – od 
15-dniowego do szkolnego włącznie.

Okres braku możliwości skorzysta-
nia z komunikacji miejskiej w Rado-
miu będzie liczony maksymalnie do 
26 czerwca 2021 r., czyli do momentu 
zniesienia przez rząd limitów pasaże-
rów w pojazdach transportu zbiorowe-
go w Polsce.

KK

Nie przepadnie
Nie wykorzystałeś biletu miesięcznego? Zgłoś się z nim do MZDiK-u.

To pierwszy tego typu podmiot na 
terenie dawnego woj. radomskiego. 
Partnerska grupa skupia różnorod-
ne podmioty ekonomii społecznej 
i działające na rzecz jej rozwoju. To 
Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospo-
da Jaskółeczka”, Radomierz, Fundacja 
Kreatywnych Innowacji KI, Spółdziel-
nia Socjalna Pierrot i Róża, Fundacja 
Droga Życia, Stowarzyszenie „Ro-
dzina Razem 2015”, Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Razem”, Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaź-
ni”, Stowarzyszenie „Orzeł i Reszka”, 
Spółdzielnia Socjalna „Przystanek 
Kozienice”, Fundacja Dobry Duszek, 
Fundacja Radomskie, Stowarzyszenie 
na Rzecz Wspierania Rodzin Nowe 
Perspektywy. Porozumienie w sprawie 
utworzenia klastra zostało podpisane 

w ubiegłą środę w Szydłowcu.
Celem powołania klastra jest po-

dejmowanie wspólnych inicjaty w 
oraz projektów gospodarczych i spo-
łecznych na rzecz rozwoju lokalnego, 
w tym lokalnej polityki społecznej 
i polityki rynku pracy, w szczególności 
rozwoju ekonomii społecznej, przed-
siębiorczości i społecznej odpowie-
dzialności biznesu.

„Mamy nadzieję, że współpraca 
podmiotów, dla których w centrum 
jest człowiek, i to często człowiek 
niepełnosprawny lub wykluczony, 
przyczyni się do pełniejszego wyko-
rzystania naszego potencjału i oddzia-
ływania na rzecz społeczności lokalnej 
i regionalnej” – piszą inicjatorzy po-
wołania klastra.

CT

Powstał klaster
W subregionie radomskim powstał Klaster Ekonomii Społecznej 
„Zorientowani”.

W poniedziałek rodzina, przyja-
ciele i współpracownicy pożegnali 
Jerzego Sekulskiego – bibliotekarza 
z zawodu i z zamiłowania, zastępcę 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, regionalistę i autora „En-
cyklopedii Radomia”.

Jerzy Sekulski urodził 
się w 1940 roku w Elblągu. 
Z wykształcenia był dok-
torem bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej. Do 
Radomia przyjechał w 1984 
roku i wkrótce podjął pracę 
w ówczesnej Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej jako 
kierownik filii zbiorów specjalnych. 
Był również zawodowo z wiązany 
z Instytutem Technologii Eksploatacji 
w Radomiu. Do Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej wrócił, jako zastępca jej 
dyrektora, w 1990 roku. I pozostał na 
tym stanowisku do 2008 roku, kiedy to 
odszedł na emeryturę.

W latach 1996-2008 Jerzy Sekulski 
był redaktorem naczelnym kwartal-
nika „Bibliotekarz Radomski”. Sam 
także publikował w nim teksty. Był 

również członkiem Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich, Radomskiego To-
warzystwa Naukowego i Stowarzyszenia 
Renesans.

Dał się również poznać jako niestru-
dzony regionalista. W 2009 roku uka-
zała się jego „Encyklopedia Radomia”. 

To pierwsze wydawnic-
two tego typu poświęco-
ne miastu i jednocześnie 
owoc wieloletniej i skru-
pulatnej pracy Pana Jerze-
go. W pierwszym wydaniu 
znalazło się prawie 2000 
haseł, w drugim – z 2012 
roku, poprawionym i uzu-
pełnionym, ich liczba po-

większyła się o 180.
Za „Encyklopedię Radomia” Jerzy 

Sekulski otrzymał w 2009 roku Nagro-
dę Literacką Miasta Radomia. Mówił 
potem, podczas jednego ze spotkań, że 
tę publikację zawdzięcza bibliotece, bo 
pracując w niej, miał dostęp do wszyst-
kich książek. I że właśnie „Encyklope-
dią Radomia” spłaca bibliotece dług.

Jerzy Sekulski zmarł 16 lipca w wieku 
81 lat. Został pochowany na cmentarzu 
komunalnym na Firleju.

Nie żyje
Jerzy Sekulski
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa | www.plk-sa.pl | www.plk-inwestycje.pl | www.mapadotacji.gov.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa | www.plk-sa.pl | www.plk-inwestycje.pl | www.mapadotacji.gov.pl

Projekty: „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom 
(Lot A, B, F) Faza II” i  „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom 
(Lot C, D, E)” są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa | www.plk-sa.pl | www.plk-inwestycje.pl | www.mapadotacji.gov.plPKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa | www.plk-sa.pl | www.plk-inwestycje.pl | www.mapadotacji.gov.plPKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa | www.plk-sa.pl | www.plk-inwestycje.pl | www.mapadotacji.gov.pl

Warszawa – Radom 
szybkie i wygodne podróże koleją 
Od czerwca pociągi pasażerskie jeżdżą mię-
dzy Warszawą i Radomiem – przez Warkę. 
Podróżni korzystają z 22 zmodernizowanych 
stacji i przystanków, dostosowanych do 
potrzeb osób o ograniczonych możliwo-
ściach poruszania się. Wygodne dojście do 
peronów zapewniają pochylnie, a na niektó-
rych stacjach i przystankach przejścia pod-
ziemne z windami lub pochylniami. 

Na odcinku od Lesiowa do Radomia postę-
puje budowa drugiego toru. W Warce
i Radomiu budowane są 4 nowe przystanki: 
Warka Miasto oraz Radom Stara Wola, 
Radom Północny, Radom Gołębiów. 

Między Bartodziejami i Radomiem kończy 
się budowa i modernizacja 6 wiaduktów 
oraz mostów. Po zakończeniu prac najszyb-
sze pociągi pasażerskie pojadą na tej trasie 
z prędkością do 160 km/h, a czas przejazdu 
z Warszawy do Radomia skróci się do ok. 
60 minut.

wiadukt nad ul. Energetyków w Radomiu

Wygodne podróże – Koleją przez Mazowsze:

  krótszy czas 
przejazdu
na trasie 
Warszawa 
– Radom

przystanek 
Lesiów

wiadukt kolejowy
nad ul. Energetyków w Radomiu

stacja Warka

most nad Pilicą

   lepszy dostęp do 
kolei dla wszystkich 
podróżnych dzięki 
zmodernizowanym 
oraz nowym stacjom 
i przystankom

  poprawa 
przepustowości
linii kolejowej dzięki 
budowie drugiego 
toru na odcinku 
Warka – Radom

ekologiczna 
alternatywa
dla transportu 
drogowego

  poprawa bezpieczeństwa
ruchu kolejowego 
i drogowego dzięki 
nowej i zmodernizowanej 
infrastrukturze kolejowej

Dobieszyn

Kruszyna

Wola Bierwiecka

Radom Stara Wola

Radom
Radom Gołębiów

Radom Północny 

Strzyżyna

Grabów nad Pilicą

Gośniewice

Warka Miasto
Warka 

Krężel

Michalczew

Chynów

Czachówek Płd.
Czachówek Górny

Ustanówek

Zalesie Górne

Piaseczno

Nowa Iwiczna

Warszawa
Okęcie

Sułkowice

Warszawa Jeziorki

Warszawa Dawidy

Bartodzieje

Lesiów
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W niedzielę spotykamy się o godz. 
9.30 na rynku, przed Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego i pół godzi-
ny później ruszamy. Trasa ułożona 
przez prezesa stowarzyszenia Co Za 
Jazda! – Rafała Tatarka liczy 42 km 
i prowadzi przez bardzo zróżnicowane 
tereny – od dróg asfaltowych 
po leśne ścieżki.

– Z rynku wyjedziemy ul. 
Grodzką, potem pojedziemy 
Wałową, Lekarską, Toch-
termana, Traugutta, Naru-
towicza, Kościuszki, Planty 
1905 Roku, al. Grzecznarow-
skiego, a dalej przez rondo 
Dmowskiego, ul. Kuronia, 
Wyścigową, Witkacego i Ra-
domskiego. Z miasta wypro-
wadzi nas ul. Skar yszew-
ska – wylicza Rafał Tatarek.

Dalej uczestnicy naszej 
wyprawy pojadą przez Ze-
nonów, Starą Wieś, Gęba-
rzów, Nową Wieś, Magie-
rów, Podolszyny do Skaryszewa. 
Tutaj – w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury zatrzymamy się na odpo-
czynek. Będzie pyszny poczęstunek 
i konkursy z nagrodami. Potem ul. 
Piaseckiego i Dzierzkowską wyjedzie-
my ze Skaryszewa, by udać się do Huty 
Skaryszewskiej. Przejedziemy przez 
Dzierzkówek Stary i Dzierzkówek 
Nowy, Tomaszów. – Tuż za Tomaszo-

wem, w Anielinie rozpoczynają się 
drogi leśne. To odcinek specjalny – dla 
tych, którzy lubią mocną jazdę. Jest 
dość trudny, piaszczysty, wiedzie ok. 
4-4,5 km przez piękny las. Ponadto 
w Wesołówce mijamy trzy piękne sta-
wy – mówi Rafał Tatarek.

Przez Jedlankę Starą i Wesołówkę 
udamy się do Podola. Do Iłży wjedzie-
my przez ul. Wójtowską. – Na samym 
finiszu czeka nas bardzo ekstremalny 
podjazd pod zamek. Jest naprawdę 
stromo; będzie trzeba mocniej stanąć 
na pedałach i pokręcić – zdradza pre-
zes stowarzyszenia Co Za Jazda!.

Tam na uczestników wyprawy cze-
kać będzie, tradycyjnie już, poczęstu-

nek i konkursy z nagrodami. Będzie 
można wziąć udział projekcie „Bez-
pieczeństwo na szlakach – Akademia 
Bezpiecznej Jazdy – Co Za Jazda!”, 
w ramach którego rowerzyści zdobędą 
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym i zaznajomią się z za-

sadami udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Na 
miejscu pojawi się także Mo-
bilne Studio Radia Rekord, 
które uświetni całe wydarze-
nie poprzez wywiady, wejścia 
na żywo i dobrą muzykę.

By wziąć udział w naszej 
wycieczce, trzeba się zareje-
strować. Należy wysłać SMS 
o treści jazda.ilza.imiena-
zwisko na nr 7248. Koszt 
SMS-a to 2,46 zł z VAT. 
Otrzymacie Państwo SMS 
zwrotny. Należy go zacho-
wać i okazać podczas reje-
stracji na starcie. Koniecznie 
więc zabierzcie na wyprawę 

Co Za Jazda! telefon komórkowy. 
Wysłanie jednego SMS-a uprawnia 
do skorzystania przez jedną osobę 
z wyprawy rowerowej, poczęstunku 
i udziału w konkursach z nagrodami. 
Można jednak z tego samego nume-
ru telefonu zarejestrować np. kilku 
członków rodziny czy przyjaciół.

NIKA

Co za Jazda! do Iłży
W niedzielę, 25 lipca zapraszamy miłośników wypraw rowerowych na trzecią w tym sezo-
nie wycieczkę z cyklu Co Za Jazda! Tym razem wybierzemy się do Iłży, a do pokonania będą 
42 km.
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GMINA SKARYSZEW

 MIASTO IŁŻA

STAROSTWO POWIATOWE

 W RADOMIU

R E K L A M A



PRZYTYK RZECZNIOWA
Szanowni 
Państwo!

Jest mi niezmiernie miło podzie-
lić się z Wami dumą i radością 
z owoców pracy samorządu Gmi-
ny Rzeczniów. Nie da się ukryć, że 
są one znaczące. Źródłem naszych 
sukcesów jest bardzo dobra 
współpraca wielu środowisk.  
Nowe inwestycje, nowe programy, 
to efekt kolejnych 
działań i pozyska-
nych przez nas 
dotacji krajo-
wych i unijnych. 
Tylko w tej ka-
dencji otrzyma-
liśmy już ponad 
13 milionów 
złotych 
rządo-
wego 
wspar-
cia  oraz 
5 mi-
lionów 
dotacji 
unij-
nych. 
Jesteśmy liderem na Mazowszu 
w zakresie pozyskiwania środ-
ków unijnych w przeliczeniu na 
mieszkańca gminy. Wykonane 
inwestycje zdecydowanie wpły-
nęły na podniesienie jakości 
życia we wszystkich sołectwach. 
Zainwestowaliśmy w infrastruktu-
rę drogową wykonując wiele dróg, 
parkingów o nawierzchni asfal-
towej i brukowej oraz remontując 
i modernizując drogi dojazdowe 
do pól. Współfi nansowaliśmy 
przebudowę dróg powiatowych. 
Wybudowaliśmy nowoczesną 
oczyszczalnię ścieków oraz nowe 
ujęcie wody. Zrealizowaliśmy 
inwestycje w strażnicach OSP oraz 
kupiliśmy pojazdy i sprzęt ratow-
niczo-gaśniczy. 

Działania na rzecz lokalnej 
społeczności obejmują również 
szeroką ofertę z zakresu oświaty, 
kultury, służby zdrowia, pomocy 
społecznej i kultury fi zycznej. 
Wspieramy merytorycznie i fi nan-
sowo stowarzyszenia, koła gospo-
dyń wiejskich i grupy nieformalne.

Mam nadzieję, że u większości 
naszych mieszkańców panuje 
przekonanie, że nasza Gmina 
dobrze się rozwija, a realizacja 
projektów z zakresu gospodar-
ki wodno-kanalizacyjnej oraz 
budowa sieci gazu ziemnego 
znacząco wpłynie na podniesienie 
atrakcyjności terenów inwestycyj-
nych. Jestem przekonany, że jako 
społeczność stajemy się coraz 
bardziej silni, znani, być może 
ambitni i odważni. 

Jeśli ktoś szuka spokojnego, 
ale jednocześnie atrakcyjnego 
miejsca do zamieszkania lub 
prowadzenia biznesu, to Rzecz-
niów i jego okolice są idealną 
lokalizacją. 
Serdecznie zapraszam Państwa do 
odwiedzania naszej gminy!

Karol Burek
Wójt gminy Rzeczniów

Gmina przyjazna mieszkańcom

23 lipca 2021 rok Nr 1

Gmina Rzeczniów to gmina rolni-
cza, położona w południowej części 
Mazowsza, która na najwyższym po-
ziomie łączy ze sobą tradycje i no-
woczesne rozwiązania. Mamy cie-
kawą i wartą poznania przeszłość, 
ale także nie mnie interesującą te-
raźniejszość. Stawiamy na rozwój, 
by dzisiejsze życie obywateli było 
wygodne, bezpieczne, stwarzało 
możliwości realizacji ambicji ży-
ciowych. Rozwijamy szkolnictwo, 
dbamy o wysoki poziom usług me-
dycznych, inwestujemy w infrastruk-
turę oraz odnawialne źródła energii. 
Dzięki realizacji projektów ze środ-
ków europejskich wprowadziliśmy 
najnowocześniejsze rozwiązania 
umożliwiające czerpanie energii ze 
źródeł odnawialnych, które poma-
gają zwiększyć wydajność, nieza-
wodność i bezpieczeństwo, obniżyć 
koszty oraz zadbać o środowisko. 

Gmina Rzeczniów leży w okolicy 
atrakcyjnej turystycznie, co staramy 
się wykorzystać. Rozwijamy turysty-
kę rowerową przez tworzenie szla-
ków prowadzących po najbardziej 
atrakcyjnych terenach uwzględnia-

jąc zabytki, miejsca pamięci i ele-
menty dziedzictwa regionalnego. 
Organizowany Rzeczniowski Rajd 
Rowerow y „Ty i ja , rower y dwa” 
i towarzyszące mu imprezy z edycji 
na edycję przyciągają coraz więcej 
uczestników. Pomysł rajdu rowero-
wego narodził się podczas spotkań 
warsztatowych z mieszkańcami gmi-
ny w 2012 r. 

Największą imprezą kulturalną 
w gminie jest Festiwal w Dechę! Za-
bujaj się w Rzeczniowie, który przy-
ciąga kilkanaście tysięcy uczest-
ników. Jest to c zas na ak t y wny 
odpoczynek, integrację, ale także na 
zapoznanie się z dobrodziejstwami 
regionu. Podczas imprezy partnerzy 
biznesowi i organizacje współpra-
cujące z samorządem, lokalni twór-
cy i rękodzielnicy mają możliwość 
zaprezentowania swojej ofer t y. 
Wystawcy oferują miody, nalewki, 
tradycyjne potrawy regionalne oraz 
rękodzieło artystyczne.

Wielu mieszkańców gminy wy-
kazuje się dużą aktywnością spo-
łeczną, działając w różnych organi-
zacjach. Bardzo dobra współpraca 

samorządu gminy z organizacjami 
pozarządowymi daje efekty w po-
staci wielu zreali-
zowanych inicjatyw. 
Jedną z nich jes t 
„Nasze Rzeczniow-
skie Wesele”, które 
przeszło do histo-
rii jako wyjątkowe 
wydarzenie ludowe 
w regionie; bawiły 
s ię na nim t łumy 
gości. 

W programie im-
prezy znalazły się 
tradycyjne obrzędy: 
błogosławieństwo 
rodz iców,  ż yc ze -
nia, korowód przy 
dźwiękach marsza 
weselnego, bramki, 
przywitanie chle-
bem i solą, pojedy-
nek na przyśpiewki, 
pierwszy taniec no-
wożeńców, oczepi-
ny i obtańcowywa-
nie oraz zabawa do 
późnych godzin. Na 

wszystkich gości czekał poczęstu-
nek – przysmaki kuchni regionalnej. 

to efekt kolejnych 
działań i pozyska-
nych przez nas 
dotacji krajo-
wych i unijnych. 
Tylko w tej ka-
dencji otrzyma-
liśmy już ponad 
13 milionów 
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Nowoczesna oczyszczalnia 
ścieków 

21 czerwca oficjalnie otwarto nową oczyszczalnię ścieków w Rzeczniowie. Inwestycja została zrealizowa-
na dzięki wsparciu finansowemu ze strony polskiego rządu.

Oczyszczalnia, która działała 
do tej pory, powstała w połowie 
lat 90. Z upływem lat zmieniła 
się technologia, urządzenia były 
w coraz gorszym stanie, ale re-
mont obiektu był nieopłacalny. 
Jak podkreślał podczas oficjal-
nego otwarcia Karol Burek, wójt 
gminy Rzeczniów, samorząd już 
od 2009 roku czynił starania, żeby 
rozpocząć budowę nowej oczysz-
czalni.

– Nasze wizyty w gminach Lesz-
nowola, Bałtów czy innych przy-
niosły rezultaty w postaci wyboru 
konkretnej technologii oczyszcza-
nia ścieków. Niestety, problemem 
były pieniądze, które znacząco 
opóźniły możliwość wykonania ta-
kiej inwestycji – mówi Karol Burek. 
W 2015 roku opracowano projekt 
i uzyskano pozwolenie na budo-
wę. Obiekt, który miał początko-
wo kosztować 4 miliony złotych, 
ostatecznie kosztował 6,5 mi-
liona. Finanse były przeszkodzą 
w realizacji inwestycji, ponieważ 
gminy nie było stać na taki wy-
datek ze środków własnych. Wójt 
Karol Burek podjął działania i przy 
wsparciu parlamentarzystów Pra-
wa i Sprawiedliwości udało mu się 
uzyskać wsparcie finansowe z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Do tej pory nie było możliwo-
ści uzyskania takiego wsparcia. 
Teraz okazało się, że są instru-
menty, żeby pomóc samorządom 
takim jak gmina Rzeczniów – do-
daje Burek.

 Cała inwest ycja kosz towa-

ła 6 milionów 530 tysięcy zło-
tych. Pożyczka z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wyniosła 
5 milionów 335 tysięcy złotych. 
Warto jednak dodać, że po spła-
cie 50proc. pożyczka zostanie 
umorzona. Gmina Rzeczniów od-
zyskała też 1,2 miliona złotych 
z tytułu podatku VAT. Budowa no-
wej oczyszczalni ruszyła w mar-
cu 2020 roku, a ostatnie odbiory 
techniczne zakończono w listopa-
dzie tego samego roku.

– Oczyszczalnia pracuje obec-
nie w 40 procentach swoich moż-
liwości. Tworząc projekt mieliśmy 
na uwadze fakt, żeby w przyszło-
ści można było podłączyć kolej-
ne miejscowości i sołectwa do 
kolektora ściekowego. Chcemy 
w najbliższych latach skanalizo-
wać kolejną część naszej gmi-
ny – tłumaczy włodarz gminy.

Sukcesu wójtowi Rzeczniowa 
gratulowali parlamentarzyści Pra-
wa i Sprawiedliwości. 

– Muszę powiedzieć , że pan 
wójt praktycznie w każdej rozmo-
wie ze mną przywoływał temat 
oczyszczalni, tego jak bardzo jest 
ona potrzebna. Cieszę się, że uda-
ło się całą sprawę zakończyć po-
zytywnie i możemy już korzystać 
z nowego obiektu. To bardzo waż-
na inwestycja, która bez wątpienia 
poprawi komfort życia mieszkań-
ców gminy Rzeczniów – tłuma-
czyła Anna Kwiecień, poseł Prawa 
i Sprawiedliwości.

– Wiele mówi się o ekologii, 
o tym, że trzeba cały czas stawiać 

na nowoczesne rozwiązania. To 
właśnie przykład tego działania. 
To również dowód na to, że sa-
morząd dzięki dobrej współpracy 
z polskim rządem i swojej deter-
minacji jest w stanie osiągnąć 
sukces. Mam nadzieję, że obiekt 
będzie służył mieszkańcom przez 
wiele lat i  będzie prawdziwą 
wizytówką całej gminy Rzecz-
niów – dodał Wojciech Skurkie-
wicz, wiceminister obrony naro-
dowej. 

Karol Burek zapewniał, że kolej-
nym wyzwaniem gminy jest ska-
nalizowanie kolejnych sołectw. 
Jak podkreślał poseł Marek Suski, 
już wkrótce samorządy otrzymają 
wsparcie właśnie na ten cel.

– Jest przygotowywany specjal-
ny program rządowy, który bę-
dzie wspierał budowę kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków. Chcemy 
to uprościć , żeby można było 
skorzystać z pieniędzy w ramach 
Polskiego Ładu i wykonywać ta-
kie inwestycje szybko, sprawnie 
i z dotacją państwa. Dzięki temu 
samorządy będą mogły sz yb-
ciej realizować swoje inwestycje 
i poprawiać jakość życia swoich 
mieszkańców – zapewniał poseł 
Prawa i Sprawiedliwości. 

Warto przypomnieć, że gmina 
Rzeczniów z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych otrzymała 
4,2 miliona złotych. Dzięki uzy-
skanym środkom udało się wyko-
nać m.in. dziewięć dróg gminnych, 
wyremontowano budynek socjal-
ny przy oczyszczalni czy zakupio-
no koparkoładowarkę.
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Na terenie gminy Rzeczniów, 
będącej liderem projektu, zaku-
piono oraz dokonano montażu 
59 instalacji solarnych i 51 insta-
lacji fotowoltaicznych przezna-
czonych do użytku prywatnego 
oraz 4 zestawów instalacji foto-
woltaicznych na budynkach uży-
teczności publicznej. Realizacja 
projektu była możliwa dzięki 
dofinansowaniu ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 w kwocie 8 mi-
lionów 646 tysięcy 732 złotych. 
Wykonawcą prac była firma Flexi 
Power Group. 

Oficjalne otwarcie odbyło się 

przy stacji poboru wody w Pod-
końcach, która jest zasilana przez 
znajdującą się tam instalację fo-
towoltaiczną. Wójt gminy Rzecz-
niów Karol Burek miał zaszczyt 
gościć wicemarszałka wojewódz-
twa mazowieckiego Rafała Raj-
kowskiego, który okazał wielką 
pomoc w pozyskaniu środków 
na całe przedsięwzięcie, wójta 
gminy Chotcza Janusza Witczaka, 
burmistrza miasta i gminy Lip-
sko Jacka Wielorańskiego, wójta 
gminy Sienno Mariusza Strąka, 
burmistrza miasta i gminy So-
lec nad Wisłą Marka Szymczyka, 
przewodniczącego rady gminy 
Zygmunta Wicika wraz z radnymi 
i sołtysami, zaproszonych księży 
oraz pracowników Urzędu Gminy 

Rzeczniów. Po przemówieniach 
nastąpiło symboliczne przecięcie 
biało – czerwonej wstęgi oraz po-
święcenie instalacji zrealizowanej 
w ramach projektu.

Wójt Gminy Karol Burek ser-
decznie podziękował wicemar-
szałkowi Rafałowi Rajkowskiemu 
za wsparcie, dzięki któremu tak 
wiele gospodarstw domowych 
mogło skorzystać z dofinansowa-
nia do odnawianych źródeł energii 
oraz włodarzom gmin – partnerom 
projektu za zgodną współpracę. 
Podziękował również pracowni-
kom urzędu, odpowiedzialnym za 
przygotowanie dokumentacji oraz 
realizację całego przedsięwzięcia, 
a także firmie Flexi Power Group 
za wykonanie prac.

– Cieszę się, że udało nam się 
wykonać całą inwestycję. Jestem 
bardzo wdzięczny wszystkim, któ-
rzy pomogli w jej realizacji. Odna-
wialne źródła energii to kwestia 
bardzo ważna, którą chcemy i mu-
simy rozwijać. Chcemy stawiać na 
ekologiczne rozwiązania, czego 
dowodem są roz wiązania za-
stosowane przy budowie nowej 
oczyszczalni ścieków. Teraz z no-
woczesnych instalacji i metod za-
silania będą też korzystać nasze 
budynki użyteczności publicznej. 
Mam nadzieję, że w kolejnych la-
tach będziemy mogli realizować 
kolejne tego typu inwestycje. Cie-
szę się również z tego, że udało 
nam się pozyskać dofinansowanie 
na realizację zadania ze środków 
województwa mazowieckiego. 
Bez tego wsparcia nie udałoby 
nam się wykonać tej inwestycji. 
Dobrze, że współpraca między 
samorządami przebiega dobrze, 
a jej efekty możemy zobaczyć. 
Mam nadzieję, że instalacje przez 
wiele lat będą służyły naszym 
mieszkańcom – wyjaśnia Karol 
Burek, wójt gminy Rzeczniów.

Odnawialne źródła energii
Zakończył się już projekt „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp 
ciepła na terenie gminy Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą”. Dzięki temu wspomniane samorządy 
mogą pochwalić się już nowoczesnymi, ekologicznymi metodami produkowania energii.
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Wójt gminy Rzeczniów  Karol 
Burek wraz z dyrektorem SPZPOZ 
w Rzeczniowie Maciejem Greko-
wiczem mieli zaszczyt gościć mi-
nistra Marka Suskiego, poseł Annę 
Kwiecień oraz przewodniczącego 
rady gminy  Zygmunta Wicika wraz 
z radnymi oraz przewodniczącą 
Rady Społecznej SPZPOZ w Rzecz-
niowie Justynę Niedzielę – Gawlik 
wraz z członkami rady. Tradycyjnie 
otwarcie zostało przypieczętowane 
przecięciem biało – czerwonej wstę-
gi oraz poświęceniem pomieszczeń 
i sprzętu przez zaproszonych księży.

Wójt Gminy Karol Burek składa 
serdeczne podziękowania parla-
mentarzystom za wsparcie inwesty-
cji realizowanych na terenie gminy 
Rzeczniów, radnym, którzy poparli 
pomysł przekształcenia budynku, 
Grzegorzowi Dróżdżowi z f irmy 
EUROBRUK za wykonanie prac oraz  
Witoldowi Skrzypczykowi, który był 
odpowiedzialny za nadzór budow-
lany.

– Mamy nadzieję, że otwarcie 
Ośrodka Rehabilitacji przyczyni się 
do poszerzenia oferty usług me-
dycznych w gminie Rzeczniów. To 
kolejna inwestycja naszego samo-
rządu, którą oficjalnie mogę otwo-
rzyć. Cieszę się, że wszystkie prace 
przebiegły sprawnie i dzięki wspar-
ciu parlamentarzystów oraz radnych 
możemy cieszyć się z tak wspania-
łego obiektu. Życzę naszym miesz-
kańcom dobrego zdrowia, a gdy 
będziecie państwo potrzebowali 
wzmocnić swoją kondycję fizycz-
ną skorzystajcie z najlepszej oferty 
zabiegów naszego nowego Ośrodka 
Rehabilitacji – mówi Karol Burek, 
wójt gminy Rzeczniów.

Do tej pory Ośrodek Rehabilita-
cji znajdował się w Rzeczniowie 
i zajmował powierzchnię 80 metrów 
kwadratowych, na których znajdo-
wało się kilka pracowni fizjoterapii. 
Dzięki decyzji o przeniesieniu reha-
bilitacji do Pawliczki, Ośrodek zajmu-
je teraz powierzchnię 380 metrów. 

Dzięki przeprowadzonemu remonto-
wi oraz zakupionemu sprzętowi, za-
kres oferowanych usług i zabiegów 
zdecydowanie się powiększył. 

Warto podkreślić, że sam obiekt 
służy nie tylko mieszkańcom gmi-

ny Rzeczniów. Z usług Ośrodka 
Rehabilitacji korzystają mieszkań-
cy powiatu lipskiego czy też ra-
domskiego. Lecznica chce również 
poszerzyć kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 

Ośrodek Rehabilitacji 
otwarty

Za nami uroczyste otwarcie Ośrodka Rehabilitacji w Pawliczce.  Powstał dzięki adaptacji budynku po dawnym 
przedszkolu. Remont pozwolił na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb pacjentów. Dzięki pozyskaniu nowego 
sprzętu pracownicy rehabilitacji mają do zaoferowania znacznie szerszy wachlarz usług dla pacjentów. 

Zdjęcia w dodatku pochodzą z archiwum

Urzędu Gminy Rzeczniów
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  IWONA KACZMARSKA

– Właściwie to nie wiem, dlaczego 
właśnie mama została wybrana matką 
chrzestną m/s Radom II – mówi pan 
Artur. – Była, oczywiście, rodowitą 
radomianką. Przez całe swoje zawo-
dowe życie, poza krótkim epizodem 
w urzędzie miejskim, pracowała 
w RWT. To wtedy był nadal potężny, 
znany zakład... Mama wtedy, na prze-
łomie lat 80. i 90., była brygadzistką; 
miała pod sobą 50-60 osób. Ale zade-
cydowało chyba to, że mama zawsze 
była osobą bardzo aktywną, zaanga-
żowaną społecznie. Lubiła pomagać; 
jeśli widziała, że ktoś potrzebuje po-
mocy, nigdy nie przeszła obojętnie. 
Otwarta na ludzi, skromna...

W STOCZNI IM. KOMUNY PARYSKIEJ

Budowa uniwersalnego drobnicow-
ca o wyporności 13864 DWT rozpo-
częła się jesienią 1988 roku i trwała 
prawie dziewięć miesięcy. Powstała 
w Stoczni im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni jednostka miała 148,99 m 
długości, 22 m szerokości, a zanurze-
nie 9,1 m. Osiągała prędkość 16,9 wę-
zła. Pojemność m/s Radom w tonach 
rejestrowych (tak wtedy liczono) 
wynosiła ponad 11,5. Poza drobni-
cą mógł przewozić ładunki płynne 
i chłodzone. Wodowanie techniczne 
odbyło się 18 maja 1989 roku, a nada-
nie imienia 17 stycznia 1990.

– Mama pojechała wtedy do Gdyni 
na dwa dni. Z delegacją władz mia-
sta i z Radomskiej Wytwórni Telefo-
nów – opowiada pan Artur. – Grała 
orkiestra, jak to zwykle w przypadku 
chrztu statku; był przemarsz mary-
narzy.

Matka chrzestna m/s „Radom” 
przywiozła z Gdyni niewielką drew-
nianą beczułkę, do której pracownicy 
stoczni zapakowali szyjkę od butelki 
szampana i kawałek biało-czerwonej 
taśmy. Na tabliczce przyczepionej 
do beczułki wygrawerowano: „Pani 
Halinie Marcula Matce Chrzestnej 
jednostki M/s »Radom« na pamiątkę 
uroczystości nadania imienia – Stocz-
nia im. Komuny Paryskiej w Gdyni” 
plus data – „17.01.1990 r.”. 

Do Gdyni Halina Marcula wraz 
z delegacją z Radomia wybrała się 
raz jeszcze – 2 lutego, kiedy na stat-
ku podniesiono banderę. – Wiem, 
że radomskie zakłady przekazały na 

statek jakieś gadżety, pamiątki. Od 
miasta był obraz – przypomina sobie 
pan Artur.

Obraz był rzeczywiście wyjątko-
wy – ogromna, specjalnie wyprawio-
na przez radomskich garbarzy skóra 
z wizerunkiem centrum Radomia 
autorstwa Adama Roskowińskiego.

DO AFRYKI ZACHODNIEJ

Dwa dni później m/s „Radom” wy-
ruszył w swój pierwszy rejs – do Afry-
ki Zachodniej. – Potem na nasz adres 
przychodziły telegramy od kapita-
na – pozdrowienia z różnych portów, 
życzenia świąteczne... Mama prze-
kazywała je radomskiej prasie, a ta 
publikowała te telegramy, by rado-
mianie wiedzieli, co się dzieje z „ich” 
statkiem – opowiada syn pani Haliny.

Każda matka chrzestna statku 
mogła się na swojej jednostce wy-
brać – na koszt Polskich Linii Oce-
anicznych – w rejs, w wybranym przez 
siebie terminie. – Z tego przywileju 
mama nie skorzystała. Zawsze coś 
stawało na przeszkodzie – przyznaje 
pan Artur. – Dla niej najważniejsza 
była praca, dom, dzieci... Nie wyobra-
żała sobie rozstania z tym wszystkim 
na te dwa, trzy miesiące. Pewnie, że 
żałowała, że jakoś jej plany i statku 
nie mogą się zejść, ale żeby jakoś bar-

dzo miała o to pretensję do losu, to 
nie zauważyłem.

PASJE PANI HALINY

M/s „Radom” długo nie popły-
wał pod polską banderą. W związku 
z kryzysem w polskiej żegludze już 
w 1993 roku został sprzedany zagra-
nicznemu armatorowi. W Naviera 
Universal pływał pod nazwą Unisier-
ra, potem Venus i Quarry Bay, a od 
2001 roku jako Golden Trader. Szcze-
cińskie przedsiębiorstwo Euroafrica 
gdzie ostatecznie trafił zmieniło mu 
nazwę na m/s „Alexander”.

– Oczywiście bycie matką chrzestną 
statku, który nosił imię jej rodzinnego 
miasta, było dla mamy ważne. Zbie-
rała wszystkie wycinki z gazet, gdzie 
pisano o m/s „Radom”, zachowała 
zdjęcia, dokumenty... Bardzo ją cieszy-
ła publikacja o matkach chrzestnych 
polskich statków, w której ma swój 
biogram – wspomina pan Artur. – Do-

ceniała wyróżnienie, zaszczyt nawet, 
ale nie postrzegała siebie wyłącznie 
poprzez ten epizod.

Bardzo dużo czytała. A na eme-
ryturze odkryła w sobie pasję twór-
czą. – Najpierw były obrazy ze skóry; 
znalazły się w domu jakieś skórzane 
kurtki i to z nich powstały pierwsze 
obrazy mamy – opowiada pan Ar-
tur. – Próbowała rysunku, malowania 

akwarelami... Może te próby i były 
trochę niezgrabne, ale kolory dobiera-
ła genialnie.

Jednak najbardziej spodobała jej się 
rzeźba. – To ja kupiłem dłuta, jeszcze 
kiedy mieszkałem w domu rodzinnym; 
chciałem rzeźbić, ale jakoś straciłem 
zapał. I tak przeleżały kilkanaście lat 
zapomniane – śmieje się syn pani Ha-
liny. – Przychodzę kiedyś do mamy, 
a ona rzeźbi. Drewno dostała od są-
siada. Rzeźbienie bardzo szybko stało 
się jej pasją.

Pani Halina pozostawiła po sobie 
kilkadziesiąt rzeźb, skórzane obra-
zy, rysunki. I parę pamiątek po tym 
styczniowym dniu, kiedy ogromnemu 
drobnicowcowi nadała imię „Radom”. 
Zmarła 6 lipca tego roku.

Z INICJATYWY 
„ŻYCIA RADOMSKIEGO”

M /s „Radom”, k tórego matką 
chrzestną została Halina Marcula, 
był drugim drobnicowcem o tej na-
zwie. Pierwszy m/s „Radom” został 
zwodowany prawie dokładnie 55 lat 
temu – 26 lipca 1966 roku.

To w szczecińskim przedsiębiorstwie 
Polska Żegluga Morska, które dyspo-
nowało ponad setką nowoczesnych 
statków, narodził się pomysł, by nowym 
jednostkom nadawać nazwy polskich 
miast. Pomysł – w styczniu 1966 roku, 
kiedy to w Radomiu gościł dyrektor 
PŻM, Jerzy Karger – podchwyciła 
redakcja gazety „Życie Radomskie”. 
Szybko powołano Społeczny Komitet 
Patronatu nad m/s „Radom” i Budowy 
Jachtu Pełnomorskiego „Dar Ziemi 
Radomskiej”, który rozpoczął społecz-
ną zbiórkę pieniędzy i darów rzeczo-
wych oraz książek na potrzeby biblio-
teki okrętowej.

Wystrój reprezentacyjnych pomiesz-
czeń statku miał nawiązywać do mia-
sta i regionu. Znalazły się tam prace 
plastyczne przedstawiające tradycje 
przemysłowe Radomia, herb miasta, 
fotografie,wyroby lokalnego przemysłu. 
Nad wszystkim czuwali  radomscy arty-
ści plastycy, m.in. Maciej Paterkowski, 
Tadeusz Hajnrych, Marek Moszyński, 
Jerzy Likowski.

JEDNI MAGNETOFON, INNI SZTUĆCE

Radomska Wytwórnia Telefonów 
przekazała prototypowe aparaty te-
lefoniczne do pracy w klimacie mor-
skim, unifon do łączności wewnętrznej 
i elementy wystroju messy. Radoskór 
podarował skóry na tapicerkę mebli 
okrętowych. Drzewicki Gerlach wypo-
sażył statek w sztućce, a WCZ Radom 
w magnetofon. Zebrane 500 książek 
oprawiła Powiatowa Spółdzielnia Pracy 
„Wielobranżowa”.

Matkę chrzestną m/s „Radom” 
komitet patronacki wybrał spośród 
kilkunastu kandydatek. Została nią 
Bogumiła Siczek – wówczas 29-letnia 
brygadzistka w Radoskórze.

M/s „Radom” był jednym z dzie-
więciu drobnicowców wybudowa-
nych przez Stocznię Szczecińską im. 
Adolfa Warskiego dla PŻM w la-
tach 1965-1967. Miał 124 m długości 
i 17 m szerokości. Przystosowany był 
do transportu mięsa mrożonego, 
przetworów owocowo-warzywnych, 
cementu, chemikal iów, karbidu 
i samochodów. Wyposażony był tak-
że w zbiornik do transportu olejów 
jadalnych.

W pierwszy rejs – do Konga m/s 
„Radom” w ypłynął 15 kwietnia 
1967 roku. Kapitanem statku został 
radomianin, Jan Jakóbiec.

14 czerwca 1984 roku drobnico-
wiec został wykreślony z Polskiego 
Rejestru Statków i sprzedany do 
Chittagong (Bangladesz), gdzie go 
złomowano.

Nadaję ci imię Radom...
– Płyń po morzach i oceanach, sław imię polskiego stoczniowca, polskiej bandery i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Radom – mówi 43-letnia Halina 
Marcula, pracownica Radomskiej Wytwórni Telefonów. Z dużą siłą pcha obwiązaną linką butelkę szampana. Żeby się tylko rozbiła... Tak! Szkło rozprysku-
je się na burcie. Prawie 149-metrowy drobnicowiec coraz szybciej zsuwa się po pochylni gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej i wpada do wody. Jest 
17 stycznia 1990 roku.
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Spacerkiem po mieście
Garbarnia „Nowość”

Zakład przy ul. Garbarskiej 27 założył w 1894 roku Jan Borkowski – znany 
radomski przemysłowiec i społecznik. Była to jedna z najnowocześniejszych 
garbarni w Radomiu. Dzięki wykorzystaniu do garbowania skór nowej tech-
nologii z użyciem chromu, możliwe było znaczne zwiększenie produkcji.

W 1912 roku ok. 150 pracowników wydzierżawiło firmę od Jana Borkow-
skiego, a kiedy ten dwa lata później zmarł – kupili garbarnię na licytacji. 
10 października 1919 w Sądzie Gospodarczym została zarejestrowana I Spół-
ka Garbarska „Nowość”. Jej prezesem został Stanisław Kaczyna. Podobno 
to skuteczne zarządzanie nowego kierownictwa przyczyniło się do szybkie-
go rozwoju zakładu. Czterokondygnacyjny budynek z czerwonej cegły stał 
się zdecydowanie za mały, w 1921 roku podjęto więc decyzję o rozbudowie. 
Autorem projektu nowych zabudowań przy ul. Garbarskiej był technik miej-
ski Henryk Nowakowski. W tym samym 
roku Nowość uruchomiła swoją filię we 
Lwowie.

W 1923 roku Zakłady Przemysłowe 
Pierwszej Spółki Garbarskiej „Nowość” 
zarejestrowane zostały w sądzie jako 
spółka akcyjna. Wówczas była to naj-
większa garbarnia w mieście. Produko-
wała skóry podeszwowe, juchtowe, chro-
mowe i ubraniowe. Miała nawet, przy 
ul. Żeromskiego 102, Koncesyjny Dom 
Składowy Publiczny, z własną bocznicą 
kolejową.

W czasie II wojny światowej firma przy ul. Garbarskiej normalnie pracowa-
ła. Po wojnie została znacjonalizowana. 1 października 1947 roku garbarnia 
„Nowość” stała się Zakładem Nr 1 Radomskich Zakładów Garbarskich.

Garbarnia funkcjonowała przez cały okres PRL-u, dopiero transforma-
cja spowodowała, w 1990 roku, zakończenie działalności firmy. Teren został 
podzielony na mniejsze działki, głównie pod budynkami, i sprzedany małym 
firmom i osobom prywatnym. Zabudowania garbarni zaadaptowano na skła-
dy handlowe, małe warsztaty i mieszkania.

„Lokalizacja nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie najstarszej czę-
ści Radomia oraz dobra na nie ekspozycja predysponują to miejsce do prze-
kształceń na cele związane z turystyką i obsługą parku kulturowego „Stary 
Radom”. Niepowtarzalny charakter miejsca w zestawieniu z nową funkcją, 
może okazać się kołem napędowym dla usług i rzemiosła dzielnicy oraz pod-
niesienia estetyki Starego Miasta i Osiedla Zamłynie”- czytamy na stronie 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. – „Zespół zasługuje na ochronę konser-
watorską w całości ze względu na swoją wartość historyczną. Nie bez znacze-
nia jest też architektura obiektów, będąca przykładem dobrze prosperującego 
zakładu garbarskiego Radomia z przełomu wieków”.

Kilka tygodni temu rozpoczęła się procedura wpisania dawnej garbarni 
„Nowość” do gminnej ewidencji zabytków.

NIKA

PSP nr 22 to jedna z najmłod-
szych podstawówek w Radomiu. 
Początkowo przy ul. Kruczej mie-
ściła się dawna Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 15. W 1999 roku 
powstał tu Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 12, a dwa lata 
później utworzone zostało Pu-
bliczne Gimnazjum nr 12. W 2005 
roku szkoła otrzymała imię Miko-
łaja Reja.

Od roku szkolnego 2017/18, 
w wyniku reformy oświaty, rozpo-
czął się proces likwidacji gimna-
zjów. Władze miasta zdecydowały 
wówczas, że siatka szkół podsta-
wowych zwiększy się z 27 do 32. 
Pięć nowych podstawówek po-
wstało w wyniku przekształcenia 

PG nr 2 przy ul. Gagarina, PG 
nr 6 przy ul. Sadkowskiej, PG nr 

8 przy ul. Piastowskiej, PG nr 10 

przy ul. Długojowskiej i PG nr 12 
przy ul. Kruczej. Szkoła podsta-

wowa przy ul. Kruczej otrzymała 
numer 22; w ciągu ostatnich kil-
kudziesięciu lat żadna podsta-
wówka takiego numeru nie miała.

PSP nr 22 dysponuje 25 pra-
cow niami przedmiotow y mi , 
biblioteką i centrum multime-
dialnym, świetlicą ze stołówką 
i dwiema salami gimnastyczny-
mi. Szkoła prowadzi dożywianie 
dzieci; obiady przygotowywane są 
w szkolnej kuchni, „a spożywane 
w przestrzennej, wyremontowanej 
stołówce”, jak czytamy na stronie 
internetowej szkoły. Funkcjonuje 
również dobrze wyposażony gabi-
net pielęgniarki.

„Wszyscy nauczyciele posiada-
ją wykształcenie wyższe pedago-
giczne. Systematycznie podnoszą 
swoje k wal i f ikacje zawodowe 
uczestnicząc w studiach pody-
plomowych, kursach, szkoleniach 
i warsztatach. Zdobytą wiedzę 
oraz umiejętności wykorzystują 
w pracy z uczniami i wychowan-
kami” – czytamy na stronie inter-
netowej placówki.

W roku szkolnym 2020/2021 
w jednej z klas pierwszych pro-
wadzona była innowacja peda-
gogiczna z języka  angielskiego. 
Uczniowie klas I-III uczestniczą 
w zajęciach na basenie.

W  P S P  n r  2 2  d z i a ł a  k lu b 
uczniowski i chór. Uczniowie 
działają w samorządzie i pracują 
jako wolontariusze. Prowadzone 
są tu zajęcia wyrównawcze, koła 
zainteresowań i koła przedmio-
towe, konsultacje przedmiotowe, 
zajęcia sportowe. Kierownictwo 
podstawówki organizuje Zielone 
Szkoły i Białe Szkoły, wyciecz-
ki krajowe jedno- i kilkudniowe, 
wyjścia do kina, teatru, muzeum, 
wyjazdy rekreacyjne na basen, ro-
wery, kuligi, lodowisko.

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 22 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja

RADOM

22

im

. M i k o ł a j a Reja
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Agnieszka Dirschke-Rogóż
Biuro Reklamy Tygodnika „7DNI”, Radia Rekord,
portalu CoZaDzien.pl, sieci radomskich ekranów 
LED

agnieszka.rogoz@gruparekord.pl

+48 600 092 242

RADOMSKA GRUPA MEDIOWA ul. Okulickiego 39, 26-600 Radom
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  KATARZYNA KUREK

Oventrop to niemiecka, rodzin-
na firma, której początki sięgają 
1851 roku. Należy do ścisłej czo-
łówki europejskich producentów 
armatury, regulatorów i systemów 
do domowej techniki instalacyjnej. 
Zlokalizowane obecnie w dwóch 
zakładach – w Olsbergu i Brilon, 
w Północnej Nadreni i-Westfal i i 
przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 
tysiąc pracowników. W Polsce wyro-

by Oventrop pojawiły się w 1991 roku. 
Cztery lata później w Starych Babi-
cach koło Warszawy powstała spół-
ka Oventrop, należąca w całości do 
Oventrop GmbH&Co.KG. 

– Na Szydłowiec wpadliśmy przez 
przypadek, ale dla nas to idealne 
miejsce na uruchomienie produk-
cji – twierdzi Paweł Jabłoński, prezes 
Oventrop w Szydłowcu. – Planujemy 
produkować tutaj zawory, które będą 
dystrybuowane na całym świecie.

Budynki przy ul. Leśnej do wiosny 

2018 roku należały do szwajcarskiej 
firmy Biella, która produkowała tu 
materiały biurowe, głównie segregato-
ry, i dość nagle postanowiła zamknąć 
szydłowiecki zakład.

– Hala, którą wykupiliśmy, spełnia 
wszystkie warunki i standardy, jakie 
realizuje nasza firma. Chcemy wpro-
wadzać tu nowe, innowacyjne rozwią-
zania do produkcji naszych towarów.  
Jesteśmy bardzo zadowoleni z poło-
żenia obiektu – w pobliżu trasy S7, 
co jest dla nas ważne pod kątem logi-
stycznym – tłumaczy prezes Jabłoński.

Do końca roku Oventrop pla-
nuje w Sz ydłowcu zatrudnić od 
40 do 60 osób, a do końca przyszłego 
roku – sto lub więcej. Firma poszu-
kuje osób do obsługi maszyn, mon-
tażystów i programistów. Pracownicy 
mogą być też wysyłani na szkolenia do 
Niemiec. Osoby zainteresowane mogą 
wysyłać swoje CV na adres elektro-
niczny urzędu miejskiego w Szydłow-
cu. Urzędnicy przekierują takie zgło-
szenie do firmy.

Rozmowy między przedstawicie-
lami firmy i władzami Szydłowca 
w sprawie zlokalizowania inwesty-
cji Oventrop trwały już od jakiegoś 
czasu.- Firma zastanawiała się nad 
trzema lokalizacjami. Mogłoby się 
wydawać, że to Kielce będą dla niej 
pierwszym wyborem. Udało nam się 
jednak przekonać firmę do zainwe-
stowania na naszych terenach – mówi 
Artur Ludew, burmistrz Szydłowca.

Pierwszy sprzęt firma planuje wnieść 
do hali w połowie października.

Niemcy
zainwestują

SZYDŁOWIEC. Budynek po dawnych zakładach Biella przy ul. Leśnej kupiła niemiecka 
firma Oventrop. Zamierza uruchomić tu zakład produkujący zawory. Do końca przyszłego 
roku chce zatrudnić 100 lub więcej osób.
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Do zdarzenia doszło w niedzielę, 
11 lipca, ok. godz. 18 w miejscowości 
Brzeźce (gm. Białobrzegi) na drodze 
gruntowej przy dzikiej plaży nad Pili-
cą. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
23-letni kierujący oplem vivaro pod-
czas cofania nie zachował należytych 
środków ostrożności i uderzył w stojącą 
za samochodem kobietę. 30-letnia war-
szawianka upadła, a wtedy bus na nią 
najechał. Kiedy policjantom i straża-
kom udało się wyciągnąć kobietę spod 
auta, została przewieziona do szpitala. 
Lekarze określili jej stan jako ciężki.

Jak się okazało, kierowca opla był pi-
jany – miał ponad 2,5 prom. alkoholu. 
Został zatrzymany i osadzony w poli-
cyjnej celi.

Prokurator z Prokuratury Rejonowej 
w Grójcu przedstawił mężczyźnie za-
rzuty spowodowania wypadku drogo-
wego i kierowania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości. Grozi mu nawet 12 lat 
więzienia. Sąd zdecydował o tymczaso-
wym – na trzy miesiące – aresztowaniu 
23-latka.

KK

Potrącił kobietę
GMINA BIAŁOBRZEGI. Na trzy miesiące trafił do aresztu 23-latek, 
który prowadził auto pijany i potrącił kobietę.

Za nami XIV edycja konkursu 
o Laur Marszałka. W tym roku zgło-
szonych zostało aż 106 produktów 
żywnościowych. Chleb orzechowy, 
ciasto drożdżowe z kruszonką „Zając 
w kapuście”, polędwiczka królewska 
dojrzewająca czy wino chabrowe – to 
tylko część z tych, które znalazły się 
w gronie najlepszych. Szczególne 
uznanie kapituły zdobyło 28 smako-
łyków, a 13 z nich zostało nagrodzo-
nych. Przyznane zostały także cztery 
wyróżnienia.

W konkursie wzięli udział zarów-
no przedsiębiorcy, jak i producenci 
indywidualni, którzy rywalizowali 
w ośmiu kategoriach: wyroby piekar-
nicze, cukiernicze, przetwory mięsne 
(produkty pochodzenia zwierzęce-
go), ryby i przetwory rybne, przetwo-
ry owocowe i warzywne (produkty 
pochodzenia roślinnego), produkty 
mleczarskie, miody, napoje. Każdy 

uczestnik mógł zaprezentować tylko 
jeden produkt, a specjały nagrodzone 
w poprzednich edycjach nie mogły być 
powtórnie zgłaszane. W tegorocznej 
edycji do konkursu zgłoszono 106 pro-
duktów.z których

Cieszyć się mogą producenci indy-
widualni. Laur Marszałka otrzymał 
bowiem Przemysław Górlicki z Pawło-
wa (pow. szydłowiecki), który wytwa-
rza miód spadziowy. W odróżnieniu 
od miodów nektarowych nie powstaje 
z nektaru kwiatów i jest wolny od za-
nieczyszczeń przemysłowych. Gospo-
darstwo, w którym jest produkowany, 
znajduje się bowiem w otoczeniu lasów 
i sadów. Natomiast wyróżnieniem zo-
stało uhonorowane Koło Gospodyń 
Wiejskich „Górnianki” z Bieszkowa 
Górnego (pow. szydłowiecki). Kobiety 
wypiekają słynny w całej okolicy chleb.

CT

Laury Marszałka
rozdane

RADOMSKIE. Miód spadziowy Przemysławowi Górlickiemu z Pawłowa 
przyniósł Laur Marszałka. Wyróżnieniem zaś uhonorowano Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Górnianki” z Bieszkowa Górnego.

Termomodernizacja budynku bę-
dzie możliwa dzięki decyzji zarządu 
Mazowsza o dofinansowaniu inwe-
stycji w ramach programu regional-
nego. Wsparcie z Unii Europejskiej 
wyniesie ponad 1,2 mln zł.

Wyremontowany zostanie budynek 
D szpitala. Mieści się tam laryngolo-
gia, poradnie specjalistyczne i część 
administracyjna. Fundusze europej-
skie zostaną przeznaczone m.in. na 
modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody. W szpita-
lu zamontowane zostaną instalacje 
fotowoltaiczne i nowe oświetlenie.

– Bardzo się cieszymy, że udało 
się nam pozyskać dofinansowanie; 
to dla nas nieoceniona pomoc. Bu-
dynek ma ponad 40 lat, więc wyma-
ga nakładów. W planach jest również 
wymiana instalacji elektrycznej i ka-
nalizacyjnej – zdradza Roman Wy-
socki, dyrektor SP ZZOZ.

Całkowity koszt inwestycji to po-
nad 2,7 mln zł. Projekt docieplenia 
części budynku szpitala został wyło-
niony w wyniku konkursu. – To się 
wpisuje i w naszą politykę. i w po-
litykę UE. Chodzi też o to, żeby 
zmniejszyć emisję gazów cieplar-
nianych, a przy okazji poprawić wa-
runki pracy i pobytu chorych – przy-
znaje Adam Struzik, marszałek 
Mazowsza.

Po zrealizowaniu inwestycji szpi-
tal zaoszczędzi na kosztach zwią-
zanych z ogrzewaniem i eksploata-
cją, poprawi się jakość powietrza, 
a także warunki leczenia pacjentów 
i pracy zatrudnionych w placówce 
pracowników.

W szpitalu w Kozienicach znajdu-
je się 12 oddziałów. Placówka dys-
ponuje ok. 300 łóżkami.

KS

Dla pacjentów
i środowiska

KOZIENICE. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, a także 
zmniejszenie jej zużycia to cele projektu, który zrealizuje Samodzielny 
Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.
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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.

Z pożółkłych szpalt
Co oznacza chorągiewka

z zielonym krzyżem
Wobec niezwykłego zaciekawienia i za-

pytywania nas co oznacza zielony krzyż 
na białej chorągiewce przy samochodzie, 
przebiegającym w zawrotnym tempie 
przez ulice miasta – wyjaśniamy, iż jest 
to pogotowie lekarskie kasy chorych. Od-
znaka ta została wprowadzona niedawno.

Ziemia Radomska nr 166, 
23 lipca 1932

Latający mesel
Na głowę – przechodzącej około domu 

Nr. 8 przy ul. Jacka Malczewskiego, – Cho-
lewińskiej (Żakowice 144) spadł z dachu 
2-u piętrowej kamienicy żelazny mesel, po-
ważnie ją raniąc.

Ustalono, że mesel należy do blacharza 
Szyi Rubinsztajna, który wykonywał na da-
chu roboty.

Ziemia Radomska nr 1666,
 23 lipca 1932

Trzy ofiary burzy
W niedzielę rb. przeszła nad Radomiem 

i okolicą gwałtowna burza połączona z sil-
nemi piorunami i gwałtownym deszczem.

Deszcz lał sd około 2 godzin.
Wychodząca z własnego mieszkania przy 

ul. Staro-Krakowskiej 48. Zofja Kazana z nie-
mowlęciem na ręku, została uderzona pio-
runem w głowę. Matka i jej dziecko zostały 
zabite na miejscu.

W czasie burzy, na szosie iłżeckiej w po-
bliżu wsi Bujak gm. Skaryszów został zabity 
od uderzenia piorunem, Dawid Rozeblat 
zam. w Radomiu przy ul. Czachowskiego 25.

Ziemia Radomska nr 161, 
18 lipca 1933

Na zdar Českoslovanskèmu 
bratrskému Narodu

W dniu dzisiejszym przejeżdża przez nasz 
gród wycieczka Ligi Czechosłowackiech 
Motorzystów, o której parokrotnie wzmian-
kowaliśmy na łamach „Ziemi Radomskiej”.

Wycieczka ta stanowi jedno z ogniw co-
raz większego zbliżenia obu narodów sło-
wackich – Czechosłowacji i Polski.

W czasach przedwojennych jeszcze Czesi, 
ciesząc się większą swobodą u swego zabor-
cy mieli zawsze wyciągniętą przyjaźnie dłoń 
do nas Polaków.

Dziś dopiero, w dobie Niepodległości 

możemy również szczerze odwzajemnić się, 
podejmując z otwartem sercem przedstawi-
cieli bratniego Narodu.

Radzi jesteśmy, że w wielkiej turze po 
całej naszej Ojczyźnie wycieczka ta nie omi-
nęła Radomia.

Witając serdecznie, przybywających Go-
ści, wznosimy okrzyk na cześć bratniego 
Narodu:

„ N a  z d a r  Č e s k o s l o v a n s k è m u 
bratrskému Narodu”!

Ziemia Radomska nr 162, 
19 lipca 1933

„Poznajmy Radom”
Odbyła się onegdaj wycieczka z cyklu 

„Poznaj Radom”, organizowanych przez 
Komisję Porozumiewawczą stowarzyszeń 
kulturalno-oświatowych.

Tym razem zwiedzono pod kierow-
nictwem p. Laskosia Gazownię Miejską. 
Fachowych objaśnień udzielał dyrektor 
Gazowni Miejskiej p. A. Nowak.

W wycieczce wzięło udział 150 osób, 
co świadczy o dużem zainteresowaniu 
powyższą imprezą.

Ziemia Radomska nr 165,
 22 lipca 1933

Nowy nabytek usprawni 
jeszcze

lepiej radomską Straż Pożarną
W najbliższych dniach, radomska straż 

ogniowa zaopatrzona zostanie w nowocze-
sny wóz autopogotowia firmy „Polski Fiat”.

Jest on obecnie na ukończeniu i będzie 
miał nośności 3 tonny. Cena tego wozu 
bez narzędzi wynosi 25 tys. złotych.

Jak więc widzimy, modernizacja nastę-
puje i na tym odcinku i niewątpliwie bar-
dziej usprawni znaną i tak z energji naszą 
służbę pożarną.

Ziemia Radomska nr 156, 
12 lipca 1934

Ładny lokator 
- pobił gospodynią

W II-m komisarjacie policji złożyła 
skargę właścicielka domu przy ul. Rwań-
skiej 15 p. Tekla Pajączkowska na swe-
go lokatora Bolesława Wrochnowskiego, 
który w czasie kłótni pobił ją dotkliwie. 
Sprawa oprze się o sąd.

Ziemia Radomska nr 163,
20 lipca 1934

10 PO GODZINACH

Projekty specjalne
Filmowe Poranki:
Tomek i Przyjaciele, sezon 22, cz. 
2 (2D/dubbing – b.o.) – 25.07 godz. 
10.30
Kino Konesera:
 La Gomera (2D napisy – od 16 
lat) – 26.07 godz. 18:00

Premiery 23.07

Noc Oczyszczenia. Żegnaj Amery-
ko (2D/napisy – od 15 lat)
Wojna z dziadkiem (2D/dub-
bing – od 7 lat)
Kraina smoków (2D/dub-
bing – b.o.)

Pozostały repertuar

Kosmiczny mecz: Nowa Era (2D/
dubbing – od 7 lat)
Escape Room: Najlepsi z najlep-
szych (2D/napisy – od 15 lat)
Cwaniaki z Hollywood (2D/napi-
sy – od 15 lat)
Ella Bella Bingo (2D/dub-
bing – b.o.)
Czarna Wdowa (2D/napisy ATMOS, 
2D/napisy, 2D/dubbing – od 13 lat)
Elfinki – (2D dubbing – b.o.)
Mustang z Dzikiej Doliny: Droga 
do wolności (2D dubbing – b.o.)
Szybcy i wściekli 9 (2D napisy – od 
lat 13)
Luca (2D dubbing  – b.o.)
Piotruś królik 2: Na gigancie (2D 
dubbing – od 7 lat)
Raya i ostatni smok (2D dub-
bing – b.o.)

W najnowszym repertuarze królować 
będą najlepsze produkcje, projekty 
specjalne i kino familijne. Na widzów 
dorosłych czekają m.in. premierowe 
seanse horroru „Noc Oczyszczenia. 
Żegnaj Ameryko”, najnowsza odsłona 
Uniwersum Marvela - „Czarna Wdo-
wa” oraz brawurowa kontynuacja serii 
„Szybcy i wściekli 9”. Rodzinom He-
lios poleca nowość: komedię familijną 
„Kraina smoków” oraz bajki „Mustang 
z Dzikiej Doliny: droga do wolności” 
i „Kosmiczny mecz: Nowa Era”.
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  MACIEJ KWIATKOWSKI

Zespół Radomiaka nie miał zbyt 
dużo czasu na odpoczynek. Zaled-
wie dwa tygodnie po tym, jak druży-
na wygrała Fortuna 1. Ligę i awan-
sowała do ekstraklasy, piłkarze wraz 
ze sztabem szkoleniowym spotkali się 
na pierwszym treningu. Brakowało 
wielu zawodników, których próżno 
szukać także i teraz. Bez wątpienia 
najbardziej szkoda Raphaela Rossie-
go, który swoją postawą oczarował 
menedżerów różnych klubów pił-
karskich, Damiana Gąski, któremu 
zakończył się okres wypożyczenia 
ze Śląska Wrocław i Adama Bana-
siaka (Chrobry Głogów), który miał 
duży wpływ na atmosferę panującą 
w drużynie i z pewnością będzie go 
brakowało. W Radomiu nie ma po-
nadto Patryka Mikity, a także – co 
wzbudziło spory ból głowy trenera 
Banasika – Mateusza Kochalskie-
go. Jeszcze na tydzień przed plano-
wanym meczem z Lechem Poznań, 
wypożyczony z Legii Warszawa mło-
dzieżowiec był pewnym punktem ze-
społu i to właśnie od niego opiekun 
zaczynał ustawiać skład. Niestety, 
na skutek kontuzji odniesionej przez 
golkipera Legii – Cezarego Miszte 
w Superpucharze Polski (bramkarz 
złamał nos) mistrzowie kraju skrócili 
wypożyczenie Kochalskiego, nie mie-
liby bowiem potencjalnego zmienni-
ka dla Artura Boruca. Podopieczni 
Czesława Michniewicza są przecież 
w trakcie rozgrywania spotkań eli-
minacyjnych o Ligę Mistrzów.

– Jako pierwszy dowiedziałem się 
z Legii o tej całej sprawie. Mateusz 
był do nas wypożyczony, a więc to 
Legia decyduje w jego sprawie. My-
ślę, że w tego typu sytuacji, my jako 
Radomiak zachowalibyśmy się po-
dobnie – tłumaczy trener Banasik.

Działacze Radomiaka oczywiście 
nie przespali okienka transferowe-

go i wysłali wszystkim 17 klubom 
sygnał, że w PKO Ekstraklasie za-
mierzają się zadomowić na dłużej. 
O ile wciąż trwają rozmowy dotyczą-
ce m.in. przyjścia w okienku zimo-
wym Raphaela Rossiego (obecnie FC 
Sion), to zespół już podpisał umowy 
z zawodnikami mającymi w swoim 
życiorysie dość bogate piłkarskie CV. 
W Radomiu pojawił się wenezuelski 

napastnik Mario Rondón, który grał 
w mistrzu Rumunii CFR Cluj, środ-
kowy obrońca Gonçalo Silva (por-
tugalski Belenenses SAD), a także 
inny Portugalczyk 28-letni skrzydło-
wy, Luis Machado. Jakby tego było 
mało, klub przedłużył umowę z Fili-
pe Nascimento (zdobył efektownego 
gola w sparingu z Jagiellonią Biały-

stok – przyp. autor). Blisko transferu 
do klubu są także Brazylijczyk Mau-
rides Junior i młodzieżowiec Mate-
usz Grudziński.

W klubie pozostali Miłosz Kozak 
i Karol Angielski. Obaj w sparingach 
pokazali, że zasługują na grę w pod-
stawowym składzie. Kozak w czte-
rech grach kontrolnych zanotował 
cztery asysty, a najlepszy strzelec 

„Zielonych” w takiej samej liczbie 
sparingów strzelił trzy gole.

Dużo w porównaniu do ostatniego 
sezonu zmieniło się również w Lechu 
Poznań. Piątkowy rywal beniaminka 
z Radomia nie ukrywa, że na 100-le-
cie istnienia klubu chce sięgnąć po 
najwyższe laury. W wykonaniu tego 
celu ma popularnemu „Kolejorzowi” 

pomóc nie kto inny, jak 
radomianin… Maciej 
Skorża. Trener prze-
pracował z zespołem 
cały okres prz ygoto-
wawczy, a dodatkowo 
klub pokusił się o kilka 
ciekawych transferów. 
Do najwa ż n iejsz ych 
z pewnością można za-
l iczyć powrót Szkota 
Barr y ’ego Douglasa, 
zakontraktowanie do-
świadczonych: Rafała 
Murawskiego i Artura 
Sobiecha czy Joela Pe-
reiry. Lech stracił tak 
naprawdę tylko jednego 
kluczowego zawodnika, 
bow iem Un ion Ber-
lin wybrał Tymoteusz 

Puchacz. To właśnie bramka tego 
piłkarza, zdobyta z rzutu karnego 
w dogrywce pucharowego starcia 
w Sosnowcu, dała Lechowi remis 
i karne z Radomiakiem. Po nich, jak 
wiemy awansowali „Lechici”.

Mecz między Lechem a Radomia-
kiem zainauguruje sezon PKO Eks-
traklasy i rozpocznie się dzisiaj (pią-
tek, 23 lipca) o godz. 20.30.

Nadszedł czas
„Za te 30 lat, za 4. ligi smak, czekaliśmy już tyle lat. Radomiaczku nadszedł czas” – słowa tej przyśpiewki nie schodziły 
z ust sympatyków radomskiego klubu, którzy od 36 lat marzyli o powrocie Radomiaka do ekstraklasy. Dziś te marzenia się 
spełnią – o godz. 20.30 „Zieloni” zmierzą się w Poznaniu z Lechem.
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Jak zwykle w siedzibie radomskiej 
delegatury Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej odbyło się losowanie 
par I rundy Mirax Pucharu Polski. 
Ze względu na rekordową liczbę 
zgłoszonych zespołów – aż 63, 
zdecydowano się na rozstawienie 
trzech drużyn. Czwartoligowcy, 
a więc Zamłynie Kombud Radom, 
Oskar Przysucha i beniaminek tej 
klasy – Enea Energia Kozienice 
zmagania rozpoczną od drugiej run-
dy. To oznacza, że działacze związku 
wylosowali 30 par.

Mecze I rundy odbędą się 
8 sierpnia o godz. 17. Jeśli gospodarz 
spotkania będzie chciał zmienić jego 
termin, to o tym fakcie musi po-
wiadomić okręg. Radom reprezen-
towany będzie przez sześć drużyn: 
Radomiak II, Radomiak (juniorzy), 
Młodzik, Młodzik (juniorzy), Broń 
II i Centrum.

Ciekawie z pewnością będzie 
w Pionkach i Suchej. Wszystko 
dlatego, że Proch podejmie Dro-
gowca Jedlińsk, zaś Zodiak zagra 
z Mogielanką.

MK

Rekordowy
puchar
Aż 63 drużyny zgłosiły się do tegorocz-
nej edycji Mirax Pucharu Polski. Właśnie 
odbyło się losowanie par.

Pierwsza konkurencja mistrzostw, 
które odbyły się w Egipcie, pokazała, 
że „Biało-Czerwoni” walczyć będą 
o najwyższe cele. Wynik pływania 
1:58,28 okazał się być dziewiątym spo-
śród wszystkich uczestników. Nieco 
gorzej było podczas występów szer-
mierczych. W nich Polacy zgromadzili 
208 punktów, co pozwoliło na zajęcie 
11. lokaty.

Jak się miało okazać, polska 
sztafeta najwięcej nadrobiła podczas 
występów na parkurze. Bezbłędne 
przejazdy i zaledwie dwa odjęte punk-
ty za minimalnie przekroczony czas, 
okazały się być drugim rezultatem 
jazdy konnej! Tak udany występ spo-
wodował, że po trzech konkurencjach 
nasi reprezentanci wskoczyli na drugie 
miejsce w rankingu generalnym i byli 
jednymi z głównych pretendentów do 
medali.

Jako pierwsza do konkurencji 
laser run wystartowała Pydyszewska. 
Zawodniczka rozpoczęła bardzo sku-
tecznym strzelaniem i od startu utrzy-
mywała wysokie tempo biegu. Z kolei 
biegnący po niej Klimek popełnił 
kilka błędów na strzelnicy, ale dość 
szybko straty nadrobił na trasie biegu. 
Ostatecznie zawodnicy uplasowali 
się na trzeciej pozycji, co zapewniło 
im ogromny sukces w postaci tytułów 
wicemistrzów Młodzieżowych Mi-
strzostw Świata.

Tymczasem w finałach indywidu-
alnych podopieczny Marcina Fokta 
uplasował się na 27. miejscu.

To nie był koniec udanych wystę-
pów pięcioboistów z Radomia. Otóż 
swój historyczny awans do finałów 
zanotowała Daria Niedziałkowska. 
Ostatecznie sportsmenka Victorii 
sklasyfikowana została na 23. miejscu.

MK

Radomianin
wicemistrzem
Ewa Pydyszewska i radomianin 
Maciej Klimek zdobyli srebrne medale 
Mistrzostw Świata Młodzieżowców 
w pięcioboju nowoczesnym!

Koszykarze HydroTrucku po raz 
pierwszy trenowali pod okiem Marka 
Popiołka. Ten na stanowisku pierw-
szego trenera zastąpił Roberta Witkę, 
który będzie pracował w innym klu-
bie Energa Basket Ligi – GTK Gliwi-
ce. Podczas zajęć obecny był również 
31-letni Maciej Dudzik, a więc nowy 
asystent trenera Popiołka. Sztab szko-
leniowy (najmłodszy w całej stawce 
zespołów Polskiej Ligi Koszyków-
ki – przyp. autor) miał do dyspozycji 
wszystkich zawodników z Polski, ale 
brakowało obcokrajowców. – Ci spo-
dziewani są w Radomiu w niedzielę, 
tak aby wspólnie z zespołem od ponie-
działku przejść wszelkie badania i już 
rozpocząć tzw. właściwe przygotowa-
nia – powiedział Piotr Kardaś, prezes 
HydroTrucku.

Poza siódemką zawodników w tre-
ningu uczestniczyli również młodzi ra-
domianie: Kacper Wydra, Błażej Sowa, 
Krystian Okrutny i Norbert Ziółko.

– Pierwszy tydzień będzie wprowa-
dzający; gracze sporo będą pracować 
nad techniką indywidualną. Będziemy 
się przygotowywać do tego, aby w dru-
gim tygodniu okresu przygotowawcze-
go zacząć zajmować się już grą 5 na 5. 
Wtedy też zaczniemy rozgrywać mecze 
sparingowe z innymi drużynami – przy-
znał szkoleniowiec HydroTrucku.

Tymczasem radomski klub na przy-

szły tydzień, jak już przyjadą wszyscy 
zawodnicy, planuje przeprowadzenie 
oficjalnego otwartego treningu me-
dialnego.

Za to w weekend 20/21 sierpnia 
w Radomiu odbędzie się III Memo-
riał Karola Gutkowskiego. W turnieju 
wystartują cztery zespoły: HydroTruck 
Radom, GTK Gliwice, Pszczółka Start 
Lublin i Legia Warszawa. Impreza od-
będzie się według zasad obowiązują-
cych w Final Four, a więc najpierw dwa 
mecze półfinałowe, a dzień później 
pojedynki o poszczególne miejsca. Tuż 
przed samymi zawodami odbędzie się 
losowanie par.

Przypomnijmy: w okresie przygoto-
wawczym radomianie mają w planie ro-
zegranie meczów kontrolnych z Legią 
w stolicy, Anwilem Włocławek i GTK. 
Ponadto HydroTruck wystartuje w tur-
nieju organizowanym przez Start Lu-
blin. Ten odbędzie się tydzień przed 
radomskim memoriałem.

Z kolei w rozgrywkach EBL w se-
zonie 2021/2022 zagra ostatecznie 16 
drużyn. Wszystko dlatego, że w ostat-
niej chwili komisja licencyjna pozytyw-
nie przychyliła się do odwołania MKS 
Dąbrowa Górnicza i Spójni Stargard 
Szczeciński, więc także te dwa zespoły 
będą rywalami HydroTrucku.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Już trenują
Zawodnicy HydroTrucku Radom rozpoczęli przygotowania do sezonu 
Energa Basket Ligi. Pod koniec sierpnia będą uczestniczyć w III Memoria-
le Karola Gutkowskiego.

Weronika Falkowska na co dzień 
rywalizuje w mniejszych turniejach 
z cyklu ITF. Teraz jednak spróbo-
wała swoich sił w dużym turnieju 
rangi WTA. Polka dostała dziką 
kartę do kwalifikacji turnieju BNP 
Paribas Poland Open w Gdyni, czy-
li największych tenisowych zmagań 
w tym sezonie w naszym kraju.

W pierwszej rundzie kwalifikacji 
Weronika Falkowska mierzyła się 
z rozstawioną z numerem ósmym 
Amerykanką Jamie Loeb. Polka 
pokonała rywalkę 7:6, 6:3. W dru-
giej, a zarazem ostatniej, rundzie 
kwalifikacji zawodniczka Akade-
mii Tenisowej Masters zmierzyła 
się z czwartą rakietą eliminacji Ka-
teriną Bondarenko. Ukrainka to 
doświadczona zawodniczka, która 
w przeszłości notowana był nawet 
w trzeciej dziesiątce światowego 
rankingu. Mimo wszystko Falkow-
ska odważnie podeszła do tego spo-
tkania, ale na początku pojedynku 
górą wzięło doświadczenie Ukra-
inki, która wygrała pierwszego seta 
6:3. Natomiast w drugiej partii Bon-
darenko wygrała 7:6.

Mimo porażki Weronika Falkow-
ska dostała się do drabinki głównej; 
wszystko przez wycofanie się kilku 

wcześniej zgłoszonych zawodniczek. 
W głównym turnieju radomianka 
ponownie zmierzyła się z Kateri-
ną Bondarenko. Tym razem Polka 
wręcz rozbiła ukraińską tenisistkę 
i pewnie wygrała 6:0, 6:2. Całe spo-
tkanie trwało zaledwie 52 minuty.

W drugiej rundzie Weronika Fal-
kowska zmierzyła się z Tamarą Kor-
patsch. Polka lepiej rozpoczęła ten 
pojedynek i szybko wyszła na pro-
wadzenie 3:1, przełamując podanie 
rywalki. Niemka odrobiła straty, ale 
Falkowska ponownie wygrała gema 
przy jej serwisie i prowadziła już 
5:3. Nasza zawodniczka miała na-
wet piłkę setową, ale nie zdołała jej 
wykorzystać, a potem roztrwoniła 
przewagę i przegrała seta otwarcia 
5:7. Druga partia okazała się pełną 
dominacją Niemki, która wygrała 
tego seta 6:1, a całe spotkanie 2:0. 

Po występie w Gdyni Falkowska 
zaliczy spektakularny awans rankin-
gu WTA; Polka powinna przesunąć 
się ok. 75 „oczek” do góry. W naj-
bliższy poniedziałek Falkowska bę-
dzie notowana na najwyższym miej-
scu w dotychczasowej karierze – na 
ok. 415.

KD

Życiowy sukces
Falkowskiej

Weronika Falkowska z Akademii Tenisowej Masters dotarła do II rundy 
turnieju BNP Paribas Poland Open w Gdyni.
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