
W sprawie 
Roberta R.
– Uważałem, że posiada nie-
zbędne kwalifikacje i do-
świadczenie zawodowe, które 
predestynuje go do bycia pre-
zesem spółki Rewitalizacja – 
mówił na nadzwyczajnej sesji 
poświęconej Robertowi R. pre-
zydent Radosław Witkowski.
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Dostaniemy miliony?
Na przebudowę ul. Warszawskiej 
i ul. Wolanowskiej oraz budowę 
ścieżek rowerowych – miasto 
zamierza już w pierwszym na-
borze skorzystać z pieniędzy 
z rządowego programu Polski 
Ład. Dofinansowanie na te trzy 
inwestycje wyniosłoby ponad 
100 mln zł.

 str. 4

Remont 
czas zacząć
Będzie więcej zieleni, powstanie 
miniwirydarz, hotel dla pszczół 
i kurtyna wodna – rozpoczyna się 
przebudowa dziedzińca Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego; to jeden 
ze zwycięskich projektów Budże-
tu Obywatelskiego Mazowsza. Już 
wiosną będzie tu można wejść 
z ul. Wałowej, przysiąść na ławce 
i odpocząć. 

 str. 7

Remis 
na inaugurację
Piłkarze Radomiaka Radom na 
inaugurację sezonu PKO Ekstra-
klasy bezbramkowo zremisowali 
z Lechem Poznań. Dwóch piłkarzy 
„Zielonych” zostało wyróżnionych 
za dobre występy w tym spotka-
niu. Po meczu z ekipą z Wielkopol-
ski radomianie zakontraktowali 
trzech zawodników z Brazylii. 
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Pierwsze dwa z dziewięciu nowych autobusów elektrycznych marki Solaris Urbino 12 wyjechały we wtorek na ulice 
Radomia. MPK kupiło je przy udziale funduszy unijnych. Firma Solaris Bus & Coach dostarczyła także pięć mobilnych stacji 
ładowania zajezdniowego i pojazd wsparcia technicznego. Wybudowała też stację szybkiego ładowania pantografowego 
na pętli  przy ul. Królowej Jadwigi.
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Bezgaz już mknie

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

Fot. Piotr Nowakowski
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T Y G O D N I K

Piątek, 30 lipca
 Prezentacja sztuki kubańskiej 
i koncert. Wystawa, której wernisaż 
zaplanowano na godz. 17 w Łaźni 
(ul. Żeromskiego 56), prezentuje 
twórczość trzech współczesnych ar-
tystów kubańskich: Eduardo Gon-

z á l e z a -
-Expósito, 
C a r l o s a 
C é s a r a 
i Adonisa 
M u i ñ o . 
Eduardo 
González-
-Expósito 
u r o d z i ł 

się w Hawanie w 1964 roku. Aktor 
i fotograf swoje życie związał z ma-
larstwem. Należy do grona znanych 
artystów kubańskich i od 15 lat jest 
członkiem Unión Nacional de Pin-
tores y Artistas de Cuba. Carlos Cé-
sar urodził się w Remedios w 1972 
roku. Jego własny, wysoce ekspre-
sjonistyczny styl mocno nawiązuje 
do stylu Marca Chagalla. Adonis 
Muiño (ur. 1987) pochodzi z Hawa-
ny. W wieku pięciu lat uczęszczał już 
na warsztaty malarskie w stołecznej 
gminie. Jego obrazy są odzwiercie-
dleniem Kuby zarówno tej współ-
czesnej, jak i tej z dawnych czasów. 
Wszystkie prace ze zbiorów Marci-
na Wiosny. Natomiast na godz. 19 
w muszli w parku im. Tadeusza Ko-
ściuszki zaplanowano koncert ory-
ginalnej muzyki kubańskiej – Mili 
Morena & Fortet. Wstęp wolny.

 Kuba Sienkiewicz w ArtCaffe.
Koncert lidera kultowych Elektrycz-
nych Gitar rozpocznie się w Art-
Caffe o godz. 19.30. Artysta wystą-
pi w programie „A ja nic”. Bilety 
i szczegółowe informacje pod nu-
merem 797 354 240 lub 780 008 455.

 Resursa Music Drive. W sali 
kameralnej Resursy o godz. 19 za-
grają: Jane Insane, Amaranth i The 
Sittles. Jane Insane to grupa pięciu 
młodych maniaków wykonująca 
energiczną mieszankę muzyki z po-
granicza hard rocka i glam metalu. 
Grają autorskie kompozycje i cove-
ry legend rock’n’rolla. Inspirują się 
takimi zespołami jak Guns’n’Ro-
s e s ,  M o -
tley Crüe, 
Steel Pan-
ther, IRA. 
Amaranth 
t o  z e s p ó ł 
r o c k o w y 
w składzie: 
Ł u k a s z 
M o r t -
ka – śpiew, 
Mikołaj Faliszewski – gitara, Ad-
rian Płusa – bas i Tomasz Bąbolew-
ski – perkusja. Grupa Rockowa The 
Sittles gra w składzie: Kuba Kamo-
la – śpiew, Tomasz Kaleta – gitara, 
Jakub Zieliński – gitara, Sebastian 
Płusa – bas i Paweł Kiljan – per-
kusja. Cena biletu 10 zł. Można je 
kupić na biletyna.pl albo w kasie 
w kasie Resursy od poniedziałku do 
piątku (godz. 10-16) oraz bezpośred-
nio przed koncertem.

 Czarnoleski Festiwal Sztuk.
To już ostatnie dni III Czarnole-
skiego Festiwalu Sztuk. W pro-
gramie: godz. 17 – Muzeum Jana 
Kochanowskiego w Czarnole-
sie – Artur Jaroń i jego mistrzow-
ska klasa fortepianu: Jan Bieniasz 
(utwory Chopina, Szymanowskiego 
i Paderewskiego); godz. 19 – ko-
ściół Wniebowzięcia NMP w Opac-
twie – Marek Toporowski – klawe-
syn, dyrygent i Concerto Polacco: 
Matylda Staśko-Kotuła – alt, Wio-
letta Wysopal – flet traverso, Ka-
tarzyna Pilipiuk – obój d’amore, 
Agnieszka Świątkowska – skrzypce, 

Beata Nawrocka – skrzypce, Ma-
riusz Grochowski – altówka, Konrad 
Górka – violoncello piccolo, wio-
lonczela utwory Telemana, Bacha, 
Blaveta). Na wszystkie wydarzenia 
wstęp wolny przy wcześniejszej re-
zerwacji telefonicznej lub mailo-
wej – tel. 791 684 456, e-mail: rezer-
wacja@rzeka-en.

Sobota, 31 lipca
 Nordyckie opowieści z lodu 
i ognia. To już czwarty, ostatni, 
weekend Fosy Pełnej Kultury. Na 
skrzydłach Huginna i Muninna, 
kruków Odyna, przeniesiemy się 
na daleką, surową Północ Euro-
py, do krain ognistych olbrzymów, 
trolli, lodowych gigantów, elfów… 
i wojowników. Program: godz. 
16.30-19.30 – „Niech moc Thora 
będzie z Wami!” – warsztaty kuli-
narne – miej-
s c e :  F o s a , 
godz. 16.45-
19.00 – Co po 
apo? – warsz-
taty survivalo-
we z Preppers 
Poland – miej-
sce:  korona 
Amfiteatru; 
godz. 16.30-18.00 – „Jagiełło kręci 
bekę” – stand-up historyczny Face-
cje – miejsce: Kawiarnia Artystycz-
na, godz. 20.00-22:00 – koncert ze-
społu Transgresja – miejsce: scena 
na Fosie. Wstęp wolny.

 Chopin, Bach i Paganini. To 
przedostatni dzień III Czarnole-
skiego Festiwalu Sztuk. W progra-
mie: godz. 11 – Kawiarenka Literac-
ka – wykład  Jana Popisa „Granice 
wolności w interpretacji muzycznej”; 
godz. 17 – Muzeum Jana Kochanow-
skiego w Czarnolesie – recital forte-
pianowy – Eryk Parchański (utwory 
Chopina); godz. 19 – kościół Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Zwo-
leniu – Marianna Żołnacz – flet i Ju-
lia Łopuszyńska- harfa (utwory m.in. 
Debussy’ego, Bacha, Paganiniego).

Niedziela, 1 sierpnia
 Zakończenie Czarnoleskiego 
Festiwalu Sztuk. O godz. 12 w ko-
ściele Świętej Trójcy w Gródku za-
planowano finałowy koncert uczest-
ników warsztatów pianistycznych III 
Czarnoleskiego Festiwalu Sztuk.

  Drugi dzień Fosy Pełnej 
Kultury.  W programie:  godz. 
16.00-20.00 – „Dracarys!” – warsz-
taty kucia miedzi z Rexton Me-
talwork – miejsce: proscenium na 
Fosie; godz. 16.00-19.15 – „Burza 
w szklance wody” – warsztaty two-
rzenia wulkanów i burzy –  miejsce: 
Kawiarnia Artystyczna, godz. 18.00-
20.00 – „Islandia – kraina lodu, 
wiatru i ognia” – warsztaty o natu-
ralnych źródłach energii –  miejsce: 
brama wjazdowa do Amfiteatru przy 
Parkowej 1.

 Lato z Radiem Rekord. Wójt 
Gminy Rzeczniów Karol Burek 
wraz z Radomską Grupą Medio-
wą zaprasza na imprezę plenerową 
„Lato z Radiem Rekord”. Początek 
o godz. 16 na placu przy Wiacie na 
Zapłociu. Imprezę poprowadzi pre-
zenterka Radia Rekord – Agnieszka 
Mleczko. Zagrają: kapela Bronka 
Machla, Deep Dance Czaro, Lover-
boy i Miły Pan. O godz. 23 rozpocz-
nie się dyskoteka z DJ Dymkiem. Na 
scenie wystąpi Dawid z emitowane-
go w TV Puls serialu „Rodzinny in-
teres”. Będzie wesołe miasteczko, 
stoiska organizacji pozarządowych 
z kuchnią regionalną i ogródki ga-
stronomiczne.

NIKA

Przed nami wielkie wojskowe 
święto. W godz. 10-18 na lotnisku 
na Sadkowie trwać będzie wojskowy 
piknik z okazji jubileuszu 10-lecia 42. 
Bazy Lotnictwa Szkolnego. Ok. godz. 
12.30 zaplanowano pokazy lotnicze. 
Na niebie zobaczymy Kowalik Extra 
300, flagę w wykonaniu TS-11 Iskra 
i PZL-130 Orlik, pokaz możliwości 
F-16 Jastrząb i zrzut desantu z sa-
molotu M-28 Bryza. Odbędą się też 
pokazy wojskowego zespołu akroba-
cyjnego „Orlik” i zespołu lotnictwa 
precyzyjnego Cellfast Flying Team. 
Odwiedzający będą mogli także zo-
baczyć wystawę sprzętu używanego 
przez Siły Zbrojne RP, np. czołg Le-
opard 2A5, samobieżny moździerz 
Rak, kołowy transporter opancerzo-
ny Rosomak, samochód opancerzony 
HMMWY, śmigłowce Mi-2 i PZL 
SW-4 „Puszczyk” oraz sprzęt inżynie-
ryjny batalionu drogowo-mostowego. 
Organizatorzy przewidują zawody 
strzeleckie na sprzęcie TCW-97 „Cy-
klop”.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 
Lotnicze” we współpracy z ETC-PZL 
Aerospace Industries przygotowały 
wirtualny symulator jazdy po płycie 
lotniska. Urządzenie odwzorowuje 
rzeczywistą sytuację na płycie pod-
czas pracy portu i dlatego jest bardzo 
pomocne w szkoleniu personelu lotni-
skowego. W sobotę wszyscy odwiedza-
jący będą mogli spróbować swoich sił 
i poczuć się jak operatorzy lotniska.

PPL proponuje także wycieczkę 
autobusową po terenie powstającego 
portu. Pierwsza planowana jest na 
godz. 15; zapisać się będzie można na 
stanowisku Portów Lotniczych.

W ramach pikniku zostanie też za-
prezentowana wystawa Fabryki Broni. 
Będzie można zobaczyć broń krótką 
i maszynową produkowaną dla wojska 

i innych służb mundurowych. Pokaz 
swojego sprzętu przygotują także poli-
cjanci i straż pożarna. Wydarzenie zo-
stanie uświetnione przez występy grup 
rekonstrukcyjnych i walki rycerskie, 
a także pokaz szermierki. Ponadto 
będzie można obejrzeć wystawę daw-
nych mundurów i broni wojskowej oraz 
wysłuchać prelekcji o Wojsku Polskim.

W programie są również koncerty 
i występy zespołów: Wolanianki, Law, 
No Control, Queens of Violins i Red 
Lips.

Ze względu na prace drogowe 
w sąsiedztwie lotniska nie będzie tam 
parkingów dla samochodów. Dlatego 
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 

zachęca do korzystania z komuni-
kacji miejskiej. W pobliże lotniska 
będą dojeżdżały autobusy linii 5, 14, 
17 i 21. Częstotliwość kursowania linii 
5, 14 i 21 zostanie zwiększona, a tra-
sa linii 14 ma być czasowo zmieniona. 
Wejście na piknik będzie możliwe 
wyłącznie od strony ul. Lubelskiej. 
Najbliższe przystanki komunikacji 
miejskiej w tym rejonie to: Wojska 
Polskiego/Lubelska 05 i 08 (dla auto-
busów linii 5, 14 i 21) oraz Lubelska/
Wojska Polskiego 09 i 14 (jedynie dla 
autobusów linii 17).

CT

Flaga, desant
i rosomak

Pokazy lotnicze, wystawa sprzętu wojskowego, koncerty, pokazy walk 
grup rekonstrukcyjnych i wycieczki na pas startowy – tak w sobotę, 
31 lipca 42. Baza Lotnictwa Szkolnego będzie świętowała 10-lecie.
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Rekordowa Przystań Hitów to 
bardzo różna muzyka na żywo: disco 
polo, disco dance i rap. Wystąpią: Jor-
rgus, Dejw i Verba. Emocje gwaranto-
wane! Nie może Cię tam zabraknąć! 
Organizatorzy zapraszają w sobotę 
o godz. 19 na teren przystani w Iłży. 
Na koniec Maciek Roteiro poprowa-
dzi dyskotekę pod gwiazdami. Wstęp 
wolny.

Rekordowa Przystań Hitów to nie 
jedyne atrakcje, które tego dnia cze-
kają na przyjezdnych w Iłży. O godz. 
10 na przystań zawita mobilne studio 
Radia Rekord z kolejną odsłoną Re-
kordowych Wakacji. Jak zwykle – aż 
do godz. 16 – nie zabraknie dobrej 
muzyki, konkursów z nagrodami 
i pozdrowień na radiowej antenie. Na 
przystań podjadą również food trucki.

Tego dnia w Iłży – w plenerowym 
punkcie będzie się można również 
zaszczepić, w godz. 15-21. Dostępna 
będzie jednodawkowa szczepionka 
Johnson & Johnson.

CT

Rekordowa
Przystań Hitów
W sobotę, 31 lipca Radio Rekord i bur-
mistrz Przemysław Burek zapraszają do 
Iłży na Rekordową Przystań Hitów.

To będzie trzeci już spektakl w ra-
mach Ulicy Teatralnej. Znaleźliśmy 
się w przełomowym momencie historii 
naszej planety. Nocą 21 grudnia 
2020 roku świat wszedł w Erę Wod-
nika. Jowisz z Saturnem ustawiły się 
w jednej linii, tak że widziane z Ziemi 
wyglądały na nieboskłonie jak jedna 
planeta. Według astrologów ozna-
cza to ogromne zmiany w ludzkiej 
mentalności. Nadejście Ery Wodnika 
obwieszcza światu koniec starego 
i początek nowego życia, koniec wojen 
i kłótni – początek pokoju i szacunku 
wobec natury i wszystkich istot. Nie 
wystarczy żyć – liczy się to, jak żyjesz.

„Kosmiczna podróż Guliwera”, na 
motywach powieści Jonathana Swifta 
„Podróże Guliwera”, wolimierskiego 
teatru Klinika Lalek to spektakl dla 
dzieci i dorosłych. Magicznym stat-
kiem Guliwera płyniemy do gwiazd. 
Tymczasem na podobieństwo mete-
orytu spada z nieba na Ziemię wielkie 
Kosmiczne Jajo z informacją dla 
ludzkości. Niefortunnie uderza prosto 
w okręt Guliwera i łamie go wpół. 
Następnie toczy się aż do Krainy 
Liliputów, gdzie nieustannie trwają 
absurdalne wojny. Teraz tylko Guliwer 
może pomóc Jaju wrócić na niebo, by 
spełniła się przepowiednia gwiazd 
o nowej erze miłości i szacunku wobec 
wszystkiego i wszystkich.

Reżyseria – Wiktor Wiktorczyk, 
scenariusz – Stanisław Wolski, 
Wiktor Wiktorczyk i zespół, scenogra-
fia – Zbigniew Roszkowski, Wiesław 
Drzewiecki, Krzysztof Roszko i ze-
spół, muzyka – Włodzimierz Kinior-
ski, piosenki – Marek Konopczak. 
Aktorzy: Anna Olechnowicz-Lachow-
ska, Dominika Skoczylas, Tomasz 
Kanczewski, Krzysztof Roszko, Kamil 
Lachowski, Mateusz Brodowski, Ma-
teusz Grabowski i Mateusz Zagórski.

Początek spektaklu o godz. 21 na pl. 
Jagiellońskim. Wstęp wolny.

CT

Na Ulicy
Teatralnej
Spektakl „Kosmiczna podróż Guliwera” 
zaprezentuje dzisiaj (piątek, 30 lipca) 
teatr Klinika Lalek z Wolimierza.
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R E K L A M A

  IWONA KACZMARSKA

Przypomnijmy: prezes spółki Rewi-
talizacja przebywa w areszcie tymcza-
sowym. Robertowi R. przedstawiono 
łącznie sześć zarzutów o przyjmowa-
nie i żądanie korzyści majątkowych 
od 2017 roku do marca 2021, czyli 
w czasie, kiedy pełnił funkcję dyrek-
tora Zakładu Usług Komunalnych 
w Radomiu. Na wniosek prokuratury 
został tymczasowo, na dwa miesiące, 
aresztowany. W związku z tą sytuacją 
radni Prawa i Sprawiedliwości po-
prosili o zwołanie sesji nadzwyczaj-
nej. Chcieli uzyskać od prezydenta 
informację o sytuacji w miejskich 
spółkach i ZUK-u, a także dowie-
dzieć się, jakie są działania Biura 
Nadzoru Właścicielskiego i Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej i Lokalo-
wej UM „w związku z zatrzymaniem, 
przez organy ścigania, Pana Roberta 
R. (dotychczasowego Prezesa spółki 
Rewitalizacja sp. z o.o.)”.

NIE MA WPŁYWU

– Zatrzymanie pana Roberta R. 
nie ma żadnego wpływu ani na pra-
cę Biura Nadzoru Właścicielskiego, 
ani na pracę Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Lokalowej, więc żadne 
działania w związku z tym nie były 

p o dejmowa-
ne  –  z a z n a -
czył w piątek, 
podczas nad-
z w yczajnego 
p o s ie d z en ia 
rady miejskiej 
prezydent Ra-
dos ław Wit-
kowski.

Ty mczaso-
wy areszt nie 
zmienił też ni-
czego w sytu-
acji miejskich 
spó łek ,  t a k-
ż e  Z U K - u . 
Owszem fakt 
t en  d ot k n ą ł 
Rewitalizację – rada nadzorcza zde-
cydowała o zawieszeniu prezesa 
i powierzeniu jego obowiązków prze-
wodniczącej rady Barbarze Łopycie.

– Robert R. jest, owszem, człon-
kiem rady nadzorczej Radpecu, ale 
w przypadku tej spółki decyzje po-
dejmuje walne zgromadzenie wspól-
ników. Już wcześniej planowaliśmy je 
na wrzesień. I ono postanowi, co zro-
bić z członkostwem Roberta R. – tłu-
maczył Witkowski.

Robert R. w obowiązkach prezesa 
Rewitalizacji został zawieszony do 
30 lipca. Dzisiaj właśnie rada nadzor-

cza podejmie decyzję, co dalej.
– Wszystkie zobowiązania spół-

ki płacone są na bieżąco, na koncie 
mamy ponad 700 tys. zł – zdradziła 
Barbara Łopyta. – A prokuratura po-
informowała nas, że prawdopodobnie 
w pierwszych dniach sierpnia na na-
sze konto zostaną przelane pieniądze, 
które z niego zostały wyprowadzone 
na skutek dokonania nieuprawnio-
nych przelewów. To 1 mln 62 tys. 
319 zł i 89 gr oraz 6 tys. 52 euro. Po-
zostałą kwotę, czyli 434 tys. zł spółka 
będzie próbowała odzyskać od ubez-
pieczyciela.

CZYM SOBIE ZASŁUŻYŁ?

Radnych bardzo interesowało, ile 
osób pracuje w Rewitalizacji, ile praco-
wało wcześniej i ile zostało zwolnionych 
przez Roberta R. po objęciu przez nie-
go funkcji prezesa.

– W styczniu zatrudnionych było 
16 osób i teraz też jest zatrudnionych 
16 – powiedziała obecna prezes spół-
ki. – Owszem, to nie są te same osoby, 
które pracowały w styczniu. Pan prezes 
zwolnił cztery. Jeśli chodzi o sprawy 
personalne, to staram się odwrócić ich 
bieg.

Sprawy nie personalne, to np. kwe-
stia zakupu „urządzeń elektronicznych” 
czy mebli przez Roberta R. – Tak, pan 
prezes kupił telefon, ale miał do tego 
prawo. I on został zabezpieczony w sie-
dzibie spółki – poinformowała Barbara 
Łopyta. – Z tego, co mi wiadomo, to nie 
kupił żadnych mebli. 

Marcin Majewski chciał wiedzieć, 
kto rekomendował Roberta R. na sta-
nowisko prezesa Rewitalizacji. – Jakie 
kompetencje posiadał i czym sobie 
zasłużył w ZUK-u, że został prezesem 
Rewitalizacji? – pytał. – Czy przeana-
lizowaliście państwo decyzje, jakie 
podjął Robert R. na tym stanowisku? 
Jakie one niosą skutki finansowe? Czy 
rozważacie ich uchylenie?

Barbara Łopyta odparła, że te decy-

zje będzie analizować rada nadzorcza 
spółki, ale to był np. zakup baneru re-
klamowego.

NIE POBIERA WYNAGRODZENIA

– To rada nadzorcza spółki podjęła 
decyzję o powierzeniu Robertowi R. 
funkcji prezesa. Tak, rekomendowa-
łem go – przyznał prezydent Witkow-
ski. – Uważałem, że posiada niezbędne 
kwalifikacje i doświadczenie zawodo-
we, które predestynuje go do bycia pre-
zesem spółki Rewitalizacja.

– Czy pan wiedział, rekomendując 
Roberta R. na stanowisko prezesa, że 
prokuratura prowadzi w jego sprawie 
śledztwo? – dopytywał Łukasz Podlew-
ski.

– Nie, nie miałem świadomości pro-
wadzonych przez prokuraturę dzia-
łań – zaprzeczył Witkowski.

Radni chcieli też wiedzieć, czy Ro-
bert R, pobiera wynagrodzenie jako 
prezes Rewitalizacji i ile dostaje z racji 
zasiadania w radzie nadzorczej spół-
ki Radpec. – Nie, nie pobiera wyna-
grodzenia. To wynika z umowy – że 
w czasie zawieszenia w obowiązkach 
nie dostaje pieniędzy – zdradziła Bar-
bara Łopyta.

Prezydent w sprawie wysokości po-
borów Roberta R. w radzie nadzorczej 
odpowie radnym na piśmie.

W sprawie Roberta R.
– Uważałem, że posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, które predestynuje go do bycia prezesem spółki Rewitalizacja. Dlatego reko-
mendowałem go radzie nadzorczej. I to ona podjęła ostateczną decyzję – mówił podczas nadzwyczajnej sesji poświęconej sytuacji w miejskich spółkach 
po zatrzymaniu Roberta R. prezydent Radosław Witkowski.
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PKA kierunek lekarski na Wydziale 
Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Technologiczno-Huma-
nistycznego wizytowała w kwietniu. 
Kontrola wypadła pozytywnie. To 
oznacza, że medycyna uzyskała akre-
dytację i rekrutacja na I rok studiów 
może zostać wznowiona. – Kierunek 
lekarski odrodził się jak Feniks z po-
piołów – mówił prof. Sławomir Bukow-
ski, rektor UTH.

Przypomnijmy: czarne chmury nad 
medycyną zawisły w październiku 
2019 roku, po negatywnej ocenie PKA, 
która stwierdziła, że kierunek nie speł-
nia kryteriów w zakresie zajęć m.in. 

z fizjologii czy anatomii prawidłowej. 
Główny zarzut dotyczył braku odpo-
wiedniej infrastruktury dydaktycznej, 
kadry, a także prosektorium.

– We wrześniu, przed rokiem, kadry 
nie było, nie było infrastruktury, nie 
było laboratoriów, nie było Collegium 
Anatomicum. Bo komuś się wydawało, 
że lepiej jest zrobić inne rzeczy, któ-
re akurat nie były potrzebne, niż to, 
co było wymagane – wspominał rek-
tor. – Podjęliśmy się odbudowy kierun-
ku lekarskiego i to była ciężka praca. 
Efektem naszych działań jest pozytyw-
na ocena PKA.

Uczelni udało się też pozyskać 

11,5 mln zł na budowę infrastruktury 
wydziałowej. Wkrótce zostanie oddane 
do użytku, jedno z najnowocześniej-
szych w Polsce, Collegium Anatomi-
cum.

Jak się okazuje, UTH wznowił re-
krutację na kierunek lekarski jeszcze 
przed ostateczną decyzją PKA. Zgod-
nie z limitem miejsc przyznawanym 
przez Ministerstwo Zdrowia uczelnia 
może na medycynę przyjąć 120 osób 
na studia stacjonarne i 40 na studia 
niestacjonarne. Dokumenty złożyły 
433 osoby.

KATARZYNA SKOWRON

Medycyna zaakceptowana
Dobra wiadomość dla maturzystów, którzy od 1 października chcieli studiować medycynę na UTH – jest pozy-
tywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

O nową wiatę przy ul. 
Toruńskiej (za skrzyżowa-
niem z Wierzbicką) wnio-
skowali pasażerowie korzy-
stający przede wszystkim 
z autobusów kursującej 
tamtędy do centrum mia-
sta linii 14. W sąsiedztwie 
są m.in. zakłady mleczar-
skie, urząd skarbowy, su-
permarket i wiele różnych 
firm. Projekt w głosowaniu 
w budżecie obywatelskim 
zyskał poparcie radomian, 
dzięki czemu doczekał się 
realizacji. Montaż nowej 
wiaty zaczął się 19 lipca. 
Ponieważ między jezdnią 
a drogą dla rowerów jest niewiele 
miejsca, zadaszenie z konieczności 
też musi być wąskie.

Nowa wiata została zamontowa-
na też na przystanku u zbiegu ulic 
Limanowskiego i Wałowej. Zgod-
nie z wnioskiem, który wpłynął 
do budżetu obywatelskiego, ma to 
być kolejna w mieście tzw. zielona 
wiata. Będzie ona podobna do za-
daszeń, które są już przy pl. Jagiel-
lońskim – z roślinnością na dachu 
i pnącymi roślinami przy tylnej ścia-
nie (z odstępami ułatwiającymi my-
cie szyb). Nowością będzie natomiast 
to, że oświetlenie przystanku będzie 
możliwe dzięki panelom fotowolta-
icznym i turbince wiatrowej na słupie, 

czyli odnawialnym źródłom energii.
Na zaniedbanym dotychczas ka-

wałku trawy prowadzone są nasadze-
nia. – Rozszerzyliśmy nieco złożony 
do BO projekt. Chcemy zagospoda-
rować ten skwerek w bezpośrednim 
sąsiedztwie przystanku, aby całe to 
miejsce było zielone, ekologiczne, 
przyjazne. Im więcej takich miejsc 
w Radomiu, tym przyjemniej – pod-
kreśla wiceprezydent Mateusz Ty-
czyński.

Inwestycja przy ul. Limanowskie-
go ma się zakończyć do 9 sierpnia. 
Koszt postawienia obu wiat to niemal 
89 tys. zł.

RC

Jedna zielona,
jedna zwykła

Przy ul. Limanowskiego powstaje nowa – zielona wiata przystankowa. 
Zadaszony przystanek mają też pasażerowie komunikacji miejskiej przy 
ul. Toruńskiej

Fo
t. S

zy
mo

n W
yk

rot
a



4 AKTUALNOŚCI PIĄTEK – CZWARTEK 30 LIPCA – 5 SIERPNIA 2021

R E K L A M A

  ROKSANA CHALABRY

Polski Ład to ogłoszona przez 
rząd kompleksowa strategia prze-
z w yciężenia skutków pandemii 
koronawirusa. Jednym z elemen-
tów tej strategii jest Program Inwe-
stycji Strategicznych, który ma na 
celu dofinansowanie, przy pomocy 
Banku Gospodarstwa Krajowego, 
inwestycji realizowanych przez gmi-
ny, powiaty i miasta lub ich związ-
ki w całej Polsce. Do samorządów 
ma trafić 20 mld zł. Wysokość do-
finansowania zależy od obszaru 
priorytetowego. I tak, pierwszy ob-
szar dopuszcza m.in. budowę infra-
struktury drogowej i kanalizacyjnej, 
modernizację źródeł ciepła siecio-
wego niskoemisyjnego i inwestycje 
w odnawialne źródła energii. Drugi 
obszar dotyczy m.in. infrastruktury 
elektroenergetycznej, informaty-
zacji czy infrastruktury sportowej. 
W trzecim obszarze mieszczą się 
inwestycje z zakresu infrastruktury 
kolejowej, transportu kolejowego 
i wodnego, kanalizacji deszczowej 
oraz infrastruktury społecznej. 
Ostatni, czwarty obszar priorytetowy 
to m.in. transport zbiorowy, inkuba-
tory przedsiębiorczości i działania 
przeciw COVID-19.

W pierwszym naborze każdy z sa-
morządów może złożyć trzy wnioski 

o dofinansowanie: jeden bez limitu 
wartości inwestycji, drugi na inwe-
stycję, której wartość nie przekracza 
30 mln zł i trzeci o wartości nie prze-
kraczającej 5 mln zł. 

Podczas ubiegłopiątkowej nadzwy-
czajnej sesji wiceprezydent Mateusz 
Tyczyński poinformował radnych, że 
Radom na początku tygodnia złoży 
trzy wnioski do Polskiego Ładu; do-
finansowanie miałoby w sumie wy-
nieść 110 mln zł.

– Będziemy się starać o pieniądze 
na przebudowę ul. Warszawskiej – od 
ronda Narodowych Sił Zbrojnych 
do granic miasta, łącznie z siecią 
kanalizacyjną, wodociągową i desz-
czową. To także chodniki, droga dla 
rowerów, przebudowa skrzyżowań 
i oświetlenie. Koszt tej inwestycji nie 
przekracza 80 mln zł – wyjaśniał raj-
com wiceprezydent.

Pozostałe projekty to przebudowa 
ul. Wolanowskiej na odcinku krajo-
wym i miejskim (do 30 mln zł) i bu-
dowa dróg dla rowerów o długości 
7,5-8 km (do 5 mln zł).

Wiceprezydent zaznaczył, że miasto 
nie poprzestanie na tych trzech przed-
sięwzięciach. W kolejnych naborach 
będzie się ubiegać o dofinansowanie 
m.in. remontu ul. Kieleckiej, odwod-
nienia peryferyjnych części miasta 
zalewanych podczas burz (miasto 
planuje przygotowanie komplekso-

wego projektu) czy budowy wielopo-
ziomowego parkingu przy ul. Bernar-
dyńskiej, który mógłby obsługiwać 
szpital i Miasto Kazimierzowskie. 
Miasto chciałoby też zdobyć rządowe 
pieniądze na remont i przebudowę 
amfiteatru, której – jak przyznał Ty-
czyński – z własnego budżetu samo-
rząd nie udźwignie, a także na remont 
siedziby Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej i wymianę miejskiego oświetlenia, 
które jest już przestarzałe.

Miasto myśli również o dofinan-
sowaniu przebudowy płyty rynku 
tak, „by było to dobre miejsce do 
spędzania czasu”. – Najpierw chcie-
libyśmy pokazać radomianom, jak 
ten rynek może wyglądać, jak wy-
gląda w innych miasta. Że to nie 
musi być wybetonowany plac, że to 

może być przyjazne miejsce z dużą 
ilością zieleni – mówi wiceprezydent 
Tyczyński. – Najpierw jednak trzeba 
przeprowadzić badania archeologicz-
ne. Rozmawiamy już na ten temat ze 
spółką Rewitalizacja i z miejskim 
konserwatorem zabytków... Myślę, że 
jeszcze w tym sezonie, letnio-jesien-
nym, te badania będą realizowane. 
To, jak mi się wydaje, zachęci rado-
mian do wyrażenia swojego zdania 
w konsultacjach. A na wiosnę mogli-
byśmy mieć gotową koncepcję.

Tą miałaby się zająć firma wyło-
niona w konkursie. A projekt mógłby 
powstać w oparciu o szeroko zakro-
jone konsultacje ze środowiskiem 
architektów, z planistami. – Mamy 
starą koncepcję rewitalizacji płyty 
rynku – z parkingiem podziemnym. 
Myślę, że będzie brana pod uwagę 
jako jedna z opcji, ale to koszt ok. 
50-60 mln zł – tłumaczy wicepre-
zydent. – Sam remont płyty rynku 
kosztowałby 10-15 mln zł. I to jest 
zdecydowanie bardziej realne. Je-
śli nie dofinansowanie z Polskiego 
Ładu, to może pieniądze z UE?

Być może, dzięki kolejnym nabo-
rom do Polskiego Ładu, udałoby się 
np. przebudować PSP nr 14, która 
jest placówką integracyjną, wyre-
montować park Ruzika czy przepro-
wadzić termomodernizację w Schro-
nisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Dostaniemy miliony?
Na przebudowę ul. Warszawskiej i ul. Wolanowskiej oraz budowę ścieżek rowerowych – miasto zamierza już w pierwszym naborze skorzystać z pienię-
dzy z rządowego programu Polski Ład. Dofinansowanie na te trzy inwestycje wyniosłoby ponad 100 mln zł. W następnej kolejności władze Radomia 
chciałyby uzyskać wsparcie na przebudowę płyty rynku czy na modernizację amfiteatru.
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Jeden z najważniejszych współcze-
snych radomskich artystów, nauczy-
ciel w Zespole Szkół Plastycznych 
im. Józefa Brandta zmarł w wieku 
72 lat.

Leszek Kwiatkowski urodził się 
w 1949 roku. Ukończył VI Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Kochanow-
skiego. W latach 1969-1974 studiował 
w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych 
(obecn ie Uniwersy tet 
Artystyczny) w Poznaniu 
na Wydziale Malarstwa 
i Grafiki. Dyplom, w pra-
cowni malarstwa prof. Eu-
stachego Wasilkowskiego, 
uzyskał w 1974 roku. Od 
1977 do 1988 związany 
był z radomską formacją 
artystyczną Grupa M-5. Twórca galerii 
w ówczesnym Miejskim Centrum Kul-
tury i Informacji Międzynarodowej. 
Pracował w Radomskim Klubie Śro-
dowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia”. 
Członek Związku Polskich Artystów 

Plastyków okręgu radomskiego. Od 
1991 roku uczył malarstwa i rysunku 
w radomskim liceum plastycznym. 
W swoim dorobku ma kilkadziesiąt 
wystaw indywidualnych i zbiorowych, 
w Polsce i za granicą. W 1996 roku 
Muzeum Sztuki Współczesnej urzą-
dziło mu wystawę retrospektywną; 
w 2020 roku świętował 45-lecie pracy 
artystycznej.

Malarz i rysownik. „Malu-
ję i rysuję, odkąd pamiętam. 
W moich realizacjach intere-
suje mnie spojrzenie na zwy-
kłe miejsca, ludzi i chwile, 
dostrzegając to, co na pierw-
szy rzut oka jest niewidoczne. 
Pomimo częstej dosłowności 
przekazu staram się prze-
mycić pasję i ulotną chwilę, 
która podąża za tematem. 

Chciałbym, aby widz podzielał moją fa-
scynację i wrażliwość, aby wraz ze mną 
dostrzegał to, co czasem ulotne, przera-
żające a zarazem piękne” – pisał o sobie 
Leszek Kwiatkowski.

Leszek Kwiatkowski zmarł 26 lipca.

Zmarł
Leszek Kwiatkowski

R E K L A M A
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Już ponad 20 lat samorząd 
województwa mazowieckiego 
wspiera gminy i powiaty Mazow-
sza. Tym razem radni przyznali 
blisko 31 mln zł na budowę lub 
modernizację aż 206 obiektów 
sportowych. 34 takie projekty 
zrealizują samorządy z subre-
gionu radomskiego i powiatu 
grójeckiego. Wsparcie Mazowsza 
to 4,7 mln zł.

Nowe boiska, skateparki, pumptrack 
w Orońsku, wyremontowane sale 
gimnastyczne czy modernizacja lo-
dowiska w Pionkach – to tylko wybra-
ne z przedsięwzięć, które powstaną 
na terenie subregionu radomskiego 
i powiatu grójeckiego, dzięki środkom 
z budżetu województwa. – Ta edycja 
jest wyjątkowa. Wpłynęło do nas po-
nad 270 wniosków. To prawie tyle, ile 
obiektów sportowych udało się wybu-
dować lub wyremontować w ramach 
naszego programu od początku jego 
istnienia – podkreśla marszałek Adam 
Struzik. – Wybór nie był łatwy, bo wśród 
tych wszystkich zgłoszeń było mnóstwo 
bardzo dobrych, ciekawych i przede 
wszystkim od dawna wyczekiwanych 
przez mieszkańców inwestycji. Dlatego 
postanowiliśmy zwiększyć pulę środków 
przeznaczonych na ten cel. W ten sposób 
daliśmy szansę wszystkim samorzą-
dom, które przygotowały dobre wnioski 
i przedstawiły najciekawsze inicjatywy.

AUTORSKI PROGRAM

Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej to autorski 
program samorządu Mazowsza, który 

realizowany jest od 2018 r. Od po-
czątku jego trwania w całym regionie 
udało się wybudować lub zmoderni-
zować 289 obiektów sportowych. Jak 
podkreśla radny Leszek Przybytniak, 
przewodniczący sejmikowej Komi-
sji Rolnictwa i Terenów Wiejskich 
głównym celem programu jest za-
pewnienie wszystkim mieszkańcom 
Mazowsza dostępu do obiektów spor-
towych. – Dbanie o kondycję fizyczną 
jest ogromnie ważne, dlatego chcemy, 
aby wszyscy Mazowszanie mieli możli-
wość skorzystania z boisk, sal gimna-
stycznych, siłowni plenerowych, ale 
także lodowisk czy skateparków.

OGROMNE ZAINTERESOWANIE

W tym roku z ponad 270 nadesła-
nych wniosków na dofinansowanie 
może liczyć 206 inwestycji , które 
otrzymają wsparcie z budżetu Ma-
zowsza w wysokości prawie 31 mln zł. 
Wśród nich są 34 projekty z subregio-
nu radomskiego i powiatu grójeckie-
go. Tomasz Adamiec, wójt gminy Po-
liczna podkreśla, że środki pozyskane 
z samorządu Mazowsza przeznaczone 
zostaną na remont boiska sportowe-
go. – Planujemy także remont całej in-
frastruktury wokół boiska, czyli bieżni, 
boiska do małych gier, skoczni wzwyż 
i w dal oraz miejsca do pchnięcia kulą. 
Dzięki temu zyskamy możliwość wyko-
rzystania tych obiektów do organizacji 
imprez sportowych o charakterze rekre-
acyjnym. Poprawią się warunki szkole-
niowo-treningowe dzieci i młodzieży 
oraz bezpieczeństwo rozgrywania tych 
zawodów. 

Mazowsze wspiera sport

W subregionie radomskim i powiecie 
grójeckim, dzięki wsparciu z budżetu Ma-
zowsza wybudowane lub zmodernizowa-
ne zostaną 34 obiekty sportowe.

Na terenie powiatu radomskiego wybu-
dowane zostaną boiska wielofunkcyjne przy 
PSP nr 3 w Radomiu (200 tys. zł), Młodzieżo-
wym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy 
(120 tys. zł) i w Bartodziejach (146,2 tys. zł). 
Powstanie także skatepark w Iłży (120 tys. zł) 
oraz kompleks przyszkolnej infrastruktury 
lekkoatletycznej przy PSP w Jedlni-Letnisku 
(120 tys. zł). Modernizacje przejdą lodowisko 
w Pionkach (200 tys. zł) i boisko wielofunk-
cyjne przy PSP w Odechowie (150 tys. zł). 
Z kolei szatnia na stadionie w Przytyku zosta-
nie wyremontowana (97,6 tys. zł), a boisko do 
piłki nożnej w Czarnym Ługu przebudowane 
(120 tys. zł). 

W powiecie lipskim wykonana zostanie 
siłownia plenerowa w Chotczy-Józefowie 
(34,5 tys. zł), a także zmodernizowany kort 
tenisowy wraz z trybunami w Solcu nad Wisłą 
(120 tys. zł). 

Samorządy z powiatu szydłowieckiego
otrzymają wsparcie na budowę oświetlenia 
boiska treningowego w gminie Szydłowiec 
(150 tys. zł) i pumptracka na trenie parku 
rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku 
(200 tys. zł). Natomiast sala gimnastyczna 
wraz z zapleczem w Zespole Szkół w Szydłow-
cu zostanie wyremontowana (186,9 tys. zł). 

W powiecie przysuskim wybudowane zosta-
ną siłownia plenerowa przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Rusinowie (30,1 tys. zł) i skate-
park w miejscowości Kłudno (200 tys. zł). Z ko-

lei boisko w miejscowości Bieliny (51,3 tys. zł) 
i sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej 
w Borkowicach (80,2 tys. zł) zostaną wyremon-
towane. W Toporni pod Przysuchą zostanie 
rozbudowany obiekt sportowy (150 tys. zł). 

Z kolei samorządy z powiatu grójeckiego
otrzymają wsparcie na budowę: skatepar-
ku wraz z placem sportowo-rekreacyjnym 
w Jasieńcu (179,2 tys. zł), lodowiska w War-
ce (200 tys. zł) , wielofunkcyjnego boiska 
sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną 
w powiecie grójeckim (200 tys. zł), a także 
modernizacje: treningowego boiska trawiaste-
go w Belsku Dużym (44,2 tys. zł), boiska przy 
ul. Sportowej w Grójcu (200 tys. zł) oraz hali 
sportowej w Goszczynie (80,1 tys. zł). 

W pow iecie białobrzeskim  przebudo-
wany zostanie skatepark w Białobrzegach 
(189,7 tys. zł), a siłownia plenerowa wybudo-
wana w Promnie-Kolonii (55,1 tys. zł). 

Na terenie powiatu zwoleńskiego zmo-
dernizowane zostaną: tr ybuny stadionu 
sportowego w Kazanowie (100 tys. zł) i sala 
gimnastyczna przy Zespole Szkół Rolniczo-
-Technicznych w Zwoleniu (200 tys. zł). Boisko 
sportowe w Policznie będzie wyremontowa-
ne (199,9 tys. zł), powstanie również ścieżka 
sportowo-rekreacyjna oraz urządzenia infra-
struktury sportowej na terenie Kompleksu 
Sportowo Wypoczynkowego „Nad Zalewem” 
w Zwoleniu (120 tys. zł). 

W powiecie kozienickim  w ybudowane 
zostaną oświetlenie przy boisku szkolnym 
w Brzózie (99,7 tys. zł), skatepark w miejsco-
wości Świerże Górne (197,4 tys. zł) oraz infra-
struktura boiska sportowego w Magnuszewie 
(188,2 tys. zł). 

34 inwestycje sportowe 
z dofinansowaniem Mazowsza

Za nami już czwarta edycja programu. Samorzą-
dy lokalne wykazały się bardzo dużą aktywnością 
w przygotowaniu projektów. Zainteresowanie było 
tak duże, że postanowiliśmy trzykrotnie zwiększyć 
pulę środków i przeznaczyć aż 31 mln zł na rozwój 
bazy sportowej w regionie. Dzięki temu na Ma-
zowszu zostanie zrealizowanych aż 206 inwestycji. 

W efekcie powstaną lub zostaną zmodernizowane 
obiekty, które służą rozwojowi kultury fizycznej. 

To dobra informacja dla mieszkańców, zwłasz-
cza tych najmłodszych, bo w regionie będzie 
więcej boisk, skateparków, lodowisk, kortów 
tenisowych czy siłowni plenerowych, czyli 
miejsc, w których Mazowszanie będą mogli 
poćwiczyć i zadbać o swoje zdrowie.

Rafał Rajkowski
wicemarszałek

Za nami już czwarta edycja programu. Samorzą-
dy lokalne wykazały się bardzo dużą aktywnością 
w przygotowaniu projektów. Zainteresowanie było 
tak duże, że postanowiliśmy trzykrotnie zwiększyć 
pulę środków i przeznaczyć aż 31 mln zł na rozwój 
bazy sportowej w regionie. Dzięki temu na Ma-
zowszu zostanie zrealizowanych aż 206 inwestycji. 

W efekcie powstaną lub zostaną zmodernizowane 
obiekty, które służą rozwojowi kultury fizycznej. 

To dobra informacja dla mieszkańców, zwłasz-
cza tych najmłodszych, bo w regionie będzie 
więcej boisk, skateparków, lodowisk, kortów 
tenisowych czy siłowni plenerowych, czyli 

FOT. UG BORKOWICE

Boisko do piłki siatkowej przy ZSzP w Rzucowie w gminie Borkowice powstało m.in. dzięki środkom z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego 

Z programu skorzysta także miasto i gmina Skaryszew. Otrzymane 
dofinansowanie – 150 tys. zł – przeznaczy na modernizację boiska 
wielofunkcyjnego przy PSP w Odechowie. Jak podkreśla burmistrz 
Dariusz Piątek, ten obiekt sportowy stanowi niejako centrum spor-
towo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Odechowa i okolicznych 
miejscowości. – Dlatego tak ważnym jest zapewnienie im bezpiecz-
nego miejsca do aktywności ruchowej i spędzania wolnego czasu. 
Remont boiska podniesie jakość szkolnych zajęć sportowych prowa-
dzonych w ramach nauczania wychowania fizycznego, ale także stwo-
rzy warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych poza nowo 
wybudowaną salą gimnastyczną przy tejże szkole – dodaje burmistrz.

FOT. UMIG SKARYSZEW

FOT. KRZYSZTOF KANIA
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Wa r to ś ć  kont ra k t u  w y n io s ła 
28,4 mln zł, z czego ponad 19 mln 
zł Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji pozyskało z unijnej do-
tacji w konkursie zorganizowanym 
przez Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych. – To element szer-
szej strategii modernizacji naszej 
komunikacji miejskiej. W zeszłym 
roku oddaliśmy do dyspozycji miesz-

kańców pierwszych 10 elektrycznych 
autobusów, teraz mamy dziewięć 
kolejnych, a w planach są zakupy na-
stępnych zero- i niskoemisyjnych po-
jazdów – mówi prezydent Radosław 
Witkowski. – Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że im bardziej przyjazny dla 
mieszkańców i środowiska jest trans-
port publiczny, tym w naszym mieście 
będzie się żyło lepiej. Jednocześnie 

liczę na to, że poprawa standardów 
w komunikacji miejskiej ułatwi choćby 
części radomian decyzję, by przesiąść 
się z własnego samochodu do autobu-
su.

N o we  a u t o b u s y  k o n s t r u k c j ą 
i wyposażeniem przypomi-
nają pierwszą w Radomiu 
dziesiątkę „elektryków” So-
larisa, które od połowy ubie-
głego roku obsługują linię nr 
1. Są niskopodłogowe, do-
stosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wyposa-
żone w klimatyzację, moni-
toring i ładowarki USB oraz 
kasowniki z wyświetlaczem, 
przystosowane do płatności 
zbliżeniowych. Będą obsługi-
wać linię nr 3, łączącą osiedle 
Michałów z Idalinem.

To  n i e  k o n i e c  z m i a n 
w MPK. W listopadzie pla-
nowany jest odbiór pięciu 
fabrycznie nowych, 18-metro-
wych autobusów zasilanych 
sprężonym gazem ziemnym, które 
pozyskane zostaną w drodze leasin-
gu operacyjnego od konsorcjum firm: 
Solaris Bus & Coach i PKO Leasing 
S.A. Pozyskanie kolejnych pięciu prze-
gubowców zasilanych gazem CNG pla-
nowane jest również w roku 2022.

Ponadto Miejskie Przedsiębior-

stwo Komunikacji złożyło wnioski 
do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
o dotację w wysokości ponad 25 mln 
zł i pożyczkę w kwocie 7,7 mln zł na 
realizację projektu „elektryfikacji” 

linii nr 7. Zakłada on zakup 11 elek-
trycznych autobusów przegubowych, 
pięciu ładowarek zajezdniowych oraz 
budowę dwóch stacji ładowania pan-
tografowego w obrębie pętli przy ul. 
Królowej Jadwigi i ul. Sycyńskiej. 
Pieniądze, o które zabiega MPK, 
stanowią ok. 80 proc. kosztów kwa-

lifikowanych planowanego zakupu. 
Wnioski przeszły pozytywnie ocenę 
formalną, a decyzja w sprawie przy-
znania pieniędzy powinna zapaść 
w drugiej połowie tego roku. Jeśli 
będzie pozytywna, już wkrótce MPK 

mieć będzie ponad po-
łowę swojej f loty w wy-
daniu zero- i niskoemi-
syjnym, tj. 30 autobusów 
o napędzie elektrycznym 
i 47 zasilanych CNG, co 
spowoduje, że gminna 
spółka pod względem 
posiadanego taboru eko-
logicznego znajdzie się 
w ścisłej czołówce krajo-
wych przewoźników.

Dodatkowo, jak poin-
formował prezes MPK 
Krzysztof Zalibowski, 
obecnie toczy się pro-
cedura przetargowa do-
tycząca zakupu energii 
d la spółk i. Ma to być 
tzw. zielona energia po-

chodząca w stu procentach z odna-
wianych źródeł. To oznacza, że eks-
ploatacja autobusów elektrycznych, 
także na etapie wytwarzania energii, 
nie będzie się wiązała z emisją zanie-
czyszczeń do atmosfery.

CT

Bezgaz już mknie
Pierwsze dwa z dziewięciu nowych autobusów elektrycznych marki Solaris Urbino 12 wyjechały we wtorek na ulice Radomia. MPK kupiło je przy udziale 
funduszy unijnych. Firma Solaris Bus & Coach dostarczyła także pięć mobilnych stacji ładowania zajezdniowego i pojazd wsparcia technicznego. Wybudo-
wała też stację szybkiego ładowania pantografowego na pętli  przy ul. Królowej Jadwigi.
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  IWONA KACZMARSKA

Przypomnijmy: pomysł pracow-
ników Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego, by na dziedzińcu urządzić 
miniogród botaniczny i udostępnić go 
mieszkańcom spotkał się z na tyle du-
żym zainteresowaniem mieszkańców 
Mazowsza, że będzie realizowany. 
W ubiegły czwartek w muzeum pod-
pisana została umowa na wykonanie 
wszystkich prac. Firma, która zdecy-
dowała się tego podjąć, to Dro-Mar.

– Cieszę się, że w naszym muzeum 
powstanie ogólnodostępne, piękne 
miejsce, w którym będzie można od-
począć i cieszyć się zielenią. Chcemy 
również, aby miniogród botaniczny 
stał się przestrzenią dla wydarzeń 

kulturalnych, na które mamy wiele 
pomysłów – mówi Leszek Ruszczyk, 
dyrektor Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego. – Jestem przekonany, 
że to miejsce przyciągnie wiele osób. 
I że zarówno dziedziniec, jak i całe 
muzeum staną się razem mocno roz-
poznawalnymi punktem na mapie 
Radomia.

Pierwszym etapem modernizacji 
dziedzińca była wymiana sieci wod-
no-kanalizacyjnej, którą wykonała 
firma Development Kinga Rychter. 
Teraz przyszedł czas na kolejne 
zadania. Jako że muzeum Mal-
czewskiego zajmuje dawny gmach 
kolegium pijarów, autorzy wniosku 
do BO Mazowsza postanowili, że 
na dziedzińcu powstanie miniwi-

rydarz. Wirydarz był w dawnych 
wiekach nieodłączną częścią zało-
żenia klasztornego, przewidzianą 
zakonną regułą. To kwadratowy lub 
prostokątny ogród wewnątrz murów 
klasztornych, często otoczony kruż-
gankami. – W XVI-wiecznych zało-
żeniach sadzono rośliny użytkowe, 
głównie zioła, my postanowiliśmy, 
że będą to rośliny miododajne – mó-
wił, przedstawiając projekt Marek 
Słupek, kierownik działu przyrody 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Ekipy Dro-Maru przygotują więc 
miniwirydarz z kwietnymi rabatami 
roślin miododajnych, planowane są 
także nowe nasadzenia. Zieleń i oka-
lające dziedziniec mury zostaną pod-
świetlone. Na środku wirydarza za-

zwyczaj umieszczana była studnia lub 
fontanna. Wnioskodawcy studni nie 
planują, ale... Pojawi się tzw. ściana 
wody, czyli podświetlana deszczow-
nica. Swoje miejsce znajdzie tu także 
hotel dla pszczół murarek, bardzo 
często spotykanych w przydomowych 
ogrodach.

Zmianie ulegnie nawierzchnia 
dziedzińca. Kostka brukowa zostanie 
ułożona na nowo, tworząc zupełnie 
inny niż dotychczas wzór. Dodatkowo 
pojawią się elementy granitu.

Na dziedzińcu zostaną rozstawione 
stoliki szachowe. Ponadto wykonawca 
został zobowiązany do dostarczenia 
żeliwno-drewnianych ławek w stylu 
vintage i koszy na śmieci.

Autorzy projektu złożonego przed 
rokiem do Budżetu Obywatelskiego 
Mazowsza chcieli także, by dziedzi-
niec został skomunikowany z tara-
sem muzeum; miały tu powstać ażu-
rowe schody. Tego elementu jednak 
nie będzie.

Wszystkie prace powinny się za-
kończyć do 31 grudnia. Ich koszt to 
472 tys. 500 zł.

Muzealny dziedziniec liczy ok. 
1311 metrów, z czego 603 metry zaj-
muje zieleń z drzewami iglastymi 
i liściastymi, krzewami i krzewin-
kami. Rośnie tu m.in. tulipanowiec 
amerykański, tamaryszek czteroprę-
cikowy, tawuła van Houtte’a, krze-
wuszka cudowna, jabłoń hubejska, 
jałowce, berberysy i surmie. Nasa-
dzenia robione były na przełomie 
lat 80. i 90. ubiegłego wieku.

– Dziedziniec od niedawna był 
systematycznie udostępniany zwie-
dzającym, jednak do pełnej funkcjo-
nalności i użyteczności niezbędne 
jest przeprowadzenie zmian – mówi 
Dagmara Gac, specjalista ds. PR 
i komunikacji Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego. – Umożliwią one 
bezpośrednie otwarcie dziedzińca 
dla zwiedzających od strony ul. Wa-
łowej, nie tylko jako element trasy 
zwiedzania, ale również jako prze-
strzeń wypoczynkowo-rekreacyjną 
o charakterze parkowym, dosto-
sowaną do organizowanych przez 
muzeum cyklicznych imprez plene-
rowych, kiermaszy, koncertów.

Remont czas zacząć
Będzie więcej zieleni, powstanie miniwirydarz, hotel dla pszczół i kurtyna wodna – rozpoczyna się przebudowa dziedzińca Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego; to jeden ze zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Już wiosną będzie tu można wejść z ul. Wałowej, przysiąść na ławce 
i odpocząć.
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Spacerkiem po mieście
Gimnazjum Towarzystwa
„Przyjaciół Wiedzy”

W 1917 roku w kamienicy przy ul. Kilińskiego 13 rozpoczęło działalność 
prywatne żydowskie gimnazjum męskie. Rok później przy ul. Mariackiej 
4 utworzono gimnazjum żeńskie. Założycielem obu szkół byli Józef Temer-
son – działacz społeczny, radny Rady Miejskiej Radomia i kierownik radom-
skiego oddziału Banku Handlowego w Łodzi oraz Icchak Tynowicki, który 
potem prowadził kancelarię szkolną. Opiekę nad szkołami miało sprawować 
specjalnie w tym celu powołane Towarzystwo „Przyjaciół Wiedzy”, którego 
członkami byli zasymilowani bogaci Żydzi radomscy.

Według koncesji wydanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszaw-
skiego z 6 września 1927 powstało 8-klasowe gimnazjum koedukacyjne typu 
humanistycznego, którego właścicielem było Towarzystwo Żydowskich Szkół 
Średnich „Przyjaciół Wiedzy” w Radomiu. Dyrektorem szkoły był Henoch 
Hurwicz. W końcu lat 20. XX wieku klasy pierwsze gimnazjum (podwstępna 
i wstępna) oraz tzw. mała freblówka, którą kierowała Alicja Hurwicz, żona 
Henocha, uczyły się przy ul. Mariackiej. Dopiero od klasy czwartej uczniowie 
uczęszczali do szkoły przy ul. Kilińskiego.

Autorzy „Księgi Pamiątkowej Żydów Radomskich” (Radom 2017) tak 
wspominali gimnazjum: „Jedyna żydowska szkoła średnia była źródłem 
ogromnej dumy dla żydowskiej społeczności Radomia (…). Działała w kra-
jowej sieci szkół syjonistycznych nadzorowanej przez Centralne Stowarzy-
szenie Szkół Żydowskich z siedzibą w Łodzi. Dwujęzyczne hebrajsko-polskie 
szkoły znane były w całym kraju ze swoje świetnej organizacji i wysokich 
standardów nauczania. Program był taki sam jak w szkołach państwowych, 
z tą różnicą, że tutaj było 12 dodatkowych godzin w tygodniu na przedmioty 
hebraistyczne. Zarówno program ogólny, jak i hebraistyczny były na wyso-
kim poziomie. Największy nabór do szkoły średniej wyniósł 600 uczniów 
(…). Szkoła średnia miała wybitnych nauczycieli, autorytety w swoich dzie-
dzinach. Wymieńmy chociaż: inżynierów Borensteina i Eisenberga (fizyka), 
Balę Speisman-Goldberg i Rafaela Holcknera (matematyka), panów Fried-
mana i Schützera (łacina), Polę Stieler (nauki przyrodnicze), pannę Hber 
(historia), pannę Rosen i Frenkiel (niemiecki), pannę Gliksman (polski). 
Przedmioty hebraistyczne (gramatyka, literatura, Biblia, historia Żydów) były 
nauczane przez: Peltę Muskatblita, Elchanana, Schützera, Leiba Milmana, 
dra Grayewera, Isaaca Worcsmana i Josepha Kormana. Dyrektorami szkoły 
byli kolejno panowie: Einhorn, Zieliński, Russa i Hurwitz. Większość nauczy-
cieli zginęła z rąk nazistów (…). Absolwenci szkoły wchodzili w życie bogatsi 
o wysokie ideały i wielkie zrozumienie dla poszanowania ludzkich wartości. 
Wielu zrobiło wybitne kariery w świecie nauki, polityki i wolnych zawodach. 
Niestety, Holocaust przeżyli nieliczni”.

NIKA

Na postawie informacji zawartych na stronie Szlak Pamięci Żydów Ra-
domskich „Ślad”

Jeszcze w czasie wojny mieszkań-
cy wsi Godów podejmowali stara-
nia o uruchomienie szkoły. Był na-
wet budynek – postawiony przez 
Niemca Ludwika Flugarta na jego 
działce, z przeznaczeniem na szko-
łę dla dzieci niemieckich miesz-
kających w Godowie. Udało się 
dopiero po wyjściu Niemców – 28 
lutego 1945 roku, po niewielkim 
remoncie zaczęła funkcjonować tu 
podstawówka. Do klas I-IV zgłosiło 
się 138 dzieci. Nauka odbywała się 
w dwóch salach, w systemie dwu-
zmianowym. W czasem w budynku 
urządzono także sekretariat, pokój 
nauczycielski i gabinet kierownika. 
W roku szkolnym 1945/46 szkoła 
otrzymała drugi budynek – przy ul. 
Gajowej, gdzie urządzono trzecią 
salę szkolną i mieszkanie dla na-
uczycielki. Na tej posesji znajdo-
wał się także budynek, w którym 
mieszkał kierownik szkoły z rodzi-
ną. Szkole przydzielono także 2,80 
ha ziemi. Naukę w pięciu klasach 
rozpoczęło 142 dzieci. Rok później 
na potrzeby szkoły oddano kolejny 
poniemiecki obiekt – przy ul. Wiej-
skiej, gdzie przygotowano czwartą 
salę lekcyjną.

C ho ć z  rok u na  rok l ic zba 
uczniów godowskiej podstawówki 
była coraz większa, warunki do na-
uki były nadal trudne. Zwiastunem 
zmian okazało się przyłączenie, 
1 stycznia 1954, Godowa do Ra-
domia. Od razu było wiadomo, że 
potrzeby jest w tej dzielnicy nowy 
gmach szkolny. Budowa dwupię-
trowej podstawówki przy ul. Gajo-
wej rozpoczęła się 5 października 
1957, a zakończyła, z poślizgiem, 
20 stycznia 1959. Uczniowie i na-
uczyciele dostali do dyspozycji 15 
sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, 
świetlicę oraz pracownie: fizyczno-
-chemiczną, biologiczną i do zajęć 
praktycznych. Pierwszym kierow-
nikiem placówki został Władysław 
Pająk. W początkowych latach do 
szkoły uczęszczało ok. 600 uczniów 
i uczennic zorganizowanych w 18 
oddziałach. 28 marca 1965 roku od-
była się uroczystość nadania Szkole 
Podstawowej nr 23 imienia Stefana 
Żeromskiego.

Rok szkolny 1983/84 rozpoczę-
ło 1609 dzieci w 51 klasach. Grono 
nauczycielskie liczyło 75 osób. Rok 
później część młodzieży przeszła do 

nowo wybudowanej Szkoły Podsta-
wowej nr 4, w związku z czym popra-
wiły się warunki pracy w placówce.

W roku szkolnym 1994/95 po 
raz pierwszy została utworzona 
grupa etniczna, składająca się z 13 

Romów w wieku 7-13 lat. Rok póź-
niej klasę rozwiązano, bo dzieci 
romskie praktycznie nie chodziły 
do szkoły. Czwórkę najpilniejszych 
umieszczono w różnych klasach 
drugich.

Rok sz kol ny  19 9 9 / 2 0 0 0 to 
pier wsz y rok funkcjonowania 
nowej – zreformowanej szkoły. 
PSP nr 23 stała się podstawówką 
sześcioletnią. Wyremontowano 
dużą salę gimnastyczną, wymie-
niono pokrycie dachowe i okna, 
odnowiono elewację, pomalo-

wano ściany. „Od czasu, kiedy 
w naszej szkole powstała pierwsza 
pracownia informatyczna (rok 
szkolny 1996/1997), składająca się 
z czterech stanowisk komputero-
wych, nastąpił w tej dziedzinie 
duży rozwój. W roku szkolnym 
1998 /1999 pracownia została 
przeniesiona do większego po-
mieszczenia i pozyskano 6 ko-
lejnych komputerów” – czytamy 
na stronie internetowej PSP nr 
23. – „W ramach kolejnego pro-
jektu opracowanego przez wicedy-
rektora p. Tomasza Bernata latem 
2006 roku w bibliotece szkol-
nej powstało Internetowe Cen-
trum Informacji Multimedialnej 
(ICIM). Składają się na nie cztery 
stanowiska komputerowe z dostę-
pem do Internetu oraz drukarka 
ze skanerem”.

W PSP nr 23 od lat działa Szkol-
ne Koło Ligi Ochrony Przyrody, 
Polsk i Czer wony K rz yż , Koło 
Misyjne, Klub Europejski. Pod-
stawówka współpracuje też z in-

stytucjami działającymi na rzecz 
środowiska lokalnego. Od 2001 
roku w szkole zaczęto organizować 
festyny rodzinne. „Były one oka-
zją do zaprezentowania rodzicom 
działalności i osiągnięć szkoły. 
Uczniowie prezentowali na scenie 
swoje umiejętności gimnastyczne, 
aktorskie, taneczne i muzyczne, 
przedstawiali działalność swoich 
kół zainteresowań” – napisano na 
stronie internetowej PSP nr 23. 

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 23 
im. Stefana Żeromskiego

RADOM
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W ramach modernizacji zostaną 
wykonane roboty budowlane obej-
mujące m.in. termomodernizację 
obiektu, częściową wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, wymianę in-
stalacji elektrycznej i oświetleniowej 
pomieszczeń, docieplenie ścian ze-
wnętrznych, stropu i stropodachów. 
Na dachu budynku ma być zamonto-
wana instalacja fotowoltaiczna.

Prace remontowe potrwają do 
końca sierpnia. Oznacza to, że w no-
wym roku szkolnym uczniowie będą 
się uczyć w odnowionym obiekcie.

ŁK

Szkoła
w remoncie
SKRZYŃSKO. Trwa remont budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej. Wyko-
nawcą robót jest firma Arbud.

AU T O P R O M O C J A

Jak zaznacza członek zarządu 
Mazowsza Elżbieta Lanc, to już druga 
edycja mazowieckiego programu 
przygotowania szkół, nauczycieli 
i uczniów do nauczania zdalne-
go. – Niestety, trwający od ponad 
roku czas pandemii, odbił się bardzo 
mocno na tradycyjnym systemie na-
uczania – mówi Elżbieta Lanc. – Nie 
każda rodzina była w stanie zabezpie-
czyć swoje dziecko sprzętowo, tak aby 
miało swobodny dostęp do kompu-
tera, laptopa czy telefonu i mogło 
aktywnie uczestniczyć w zajęciach 
szkolnych. Stąd nasza inicjatywa, aby 
przeznaczyć środki unijne na wsparcie 
samorządów oraz placówek edukacyj-
nych w zakupie nowoczesnego sprzętu 
także w tym roku.

Sprzęt otrzyma 130 mazowieckich 
szkół, z czego 30 z subregionu ra-
domskiego i powiatu grójeckiego. Do 
szkolnych pracowni trafią urządzenia 
i oprogramowanie, w tym stanowiska 
komputerowe, tablice multimedialne, 
monitory interaktywne, tablice doty-
kowe, laptopy oraz moduły i programy 
edukacyjne. Odbędą się również szko-
lenia dla nauczycieli z prowadzenia 
nauki w formie zdalnej oraz zdalne 
instruktaże.

Wartość unijnego projektu w tym 
roku wynosi blisko 22 mln zł.

CT

Komputery
i laptopy
RADOMSKIE. W 30 szkołach w regio-
nie pojawi się niebawem nowy sprzęt.

W ubiegły czwartek Konstanty Ra-
dziwiłł przekazał kolejne dotacje w ra-
mach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Łącznie to już blisko 14 mln 
zł. Dofinansowanie, na dwa zadania, 
w wysokości 2 mln 382 tys. 125 zł 
otrzymał powiat zwoleński. Za te pie-
niądze zostanie przebudowana ul. 
mrja Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi 
powiatowej Zwoleń – Kroczów – Ka-
zanów, a także przebudowana droga 
powiatowa Bartodzieje – Kazanów. 
Wsparcie przekazano też powiatowi 
białobrzeskiemu. Starostwo wyko-
rzysta pieniądze na modernizację 
drogi powiatowej Stromiec – Podlesie 
Duże – Dobieszyn w miejscowości 

Podlesie Duże oraz na przebudowę 
drogi powiatowej Sucha –Kamień 
w miejscowości Sucha. Łączna kwo-
ta dofinansowania na oba zadania to 
1 mln 543 tys. 370 zł. Dofinansowanie, 
w wysokości 270 tys. 330 zł trafiło rów-
nież do gminy Jastrząb. Pieniądze są 
potrzebne na przebudowę drogi gmin-
nej w miejscowości Jastrząb. Gmina 
Warka na budowę drogi gminnej – ul. 
Lazurowej w Warce dostała 1 mln 
186 tys. 395 zł, a gmina Stara Błotnica 
na przebudowę dróg gminnych w miej-
scowości Stary Gózd otrzymała 1 mln 
187 tys. 711 zł.

Łączna długość odcinków dróg 
objętych dofinansowaniem to ok. 

13,83 km. – Rządowy Fundusz Roz-
woju Dróg to, oczekiwane i budzące 
entuzjazm wśród samorządów narzę-
dzie, ponieważ koncentruje się ono na 
drogach stosunkowo niedużych, ale 
niezwykle ważnych dla mieszkańców 
tych miejscowości – mówił w ubiegły 
czwartek wojewoda Radziwiłł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
to wsparcie realizacji zadań na dro-
gach zarządzanych przez samorządu. 
Jego celem jest przyspieszenie po-
wstawania nowoczesnej i bezpiecznej 
infrastruktury drogowej na szczeblu 
lokalnym.

KATARZYNA KUREK

Nieduże, ale bardzo ważne
RADOMSKIE. Ponad 6,5 mln zł na remonty i budowę dróg przekazał samorządom z regionu wojewoda mazo-
wiecki. Łącznie nową nawierzchnię zyska prawie 14 km dróg.

Samorząd podpisał umowę z wy-
konawcą przedłużenia istniejącej 
ścieżki wzdłuż ul. Nadrzecznej. 
Nowy trakt rowerowy powstanie 
wzdłuż rzeki Gzówki i prowa-
dzić będzie od ul. 1000-lecia do 
Nadrzecznej. Zamontowane zosta-
nie też nowoczesne oświetlenie.

Prace powinny zakończyć się 
jeszcze w tym roku. Na budowę 
trasy rowerowej gmina wyda 
303 tys. 737 zł.

ŁK

Nowa
ścieżka
JEDLNIA-LETNISKO. Już wkrótce 
będzie można korzystać z nowej trasy 
rowerowej.

  KATARZYNA SKOWRON

Podpisaniem aktu erekcyjnego 
i wmurowaniem kamienia węgielnego 
rozpoczęto w poniedziałek budowę 
stacjonarnego hospicjum. Teren bu-
dowy poświęcił ordynariusz diecezji 
radomskiej bp Marek Solarczyk. Jak 
podkreślał burmistrz Kozienic Piotr 
Kozłowski, to jedna z najważniejszych 
inwestycji zarówno w gminie, jak i ca-
łym regionie. – Dotychczas ani w Ko-
zienicach, ani w sąsiednich gminach 
nie było placówki, która oferuje cało-
dobową opiekę osobom terminalnie 
chorym. Owszem, mamy aktywne, 
mocno zaangażowane kozienickie 
hospicjum domowe, ale z przyczyn 
obiektywnych ono nie może całko-
wicie wypełnić tej luki. Wiemy, że 
osoby przewlekle, nieuleczalne cho-
re potrzebują szczególnego wspar-
cia i uwagi. Mimo miłości i wysiłku 
rodzina i opiekunowie często nie są 
wstanie zapewnić choremu właści-
wych warunków w domu – mówił.

Do niedawna w budynku, w któ-
rym siedzibę będzie miało Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne, mieściła się 
szkoła podstawowa. 

– Ten budynek, teren będzie też 
służył społeczności lokalnej, miesz-
kańcom Kociołek i Nowin. Kiedy 

podejmowaliśmy trudną społecznie 
decyzję o likwidacji szkoły, obiecali-
śmy alternatywne wykorzystanie tego 
obiektu i dzisiaj tę obietnicę spełnia-
my. Również ten teren dookoła bę-
dzie lepiej zagospodarowany. Będzie 
parking, tereny zielone, plac zabaw– 
wyliczał burmistrz.

Budowa hospicjum ma przede 

wszystkim w sposób znaczący po-
prawić standard opieki paliatywnej 
na terenie gminy. Będzie to miejsce, 
które ma służyć nie tylko ludziom nie-
uleczalnie chorym, ale również wspie-
rać osoby z niepełnosprawnościami, 
które nie są w stanie samodzielnie 
funkcjonować. – Tego typu inicjatywy 
pokazują wrażliwość tych wszystkich, 

którzy dostrzegają potrzeby dru-
giego człowieka, w tym najtrud-
niejszym momencie – w momen-
cie odejścia. O tym, kim jesteśmy, 
w dużej mierze świadczy to, jak po-
magamy słabszym, biedniejszym, 
tym, od których nie możemy otrzy-
mać niczego poza wdzięcznością, 
dobrym słowem i modlitwą – mówił 
poseł PiS Andrzej Kosztowniak.

O tym, że jest to ważna i cenna 
inicjatywa przekonywała także 
posłanka Anna Kwiecień. – To 
szczególny dzień, bo on pokazuje, 
że macie państwo w sobie ogromną 
dobroć i wrażliwość. Ta inwestycja 
wymaga odwagi, ogromnej wrażli-
wości i miłości do drugiego czło-
wieka. Ci, którzy znajdą tutaj swo-
je miejsce, spotkają się z miłością 
w tym najtrudniejszym dla siebie 
momencie życia – stwierdziła.

Koszt budow y hospic jum to 
ponad 2,4 mln zł. Termin zakoń-

czenia inwestycji planowany jest 
na koniec października 2022 roku. 
Zadanie jest finansowane z Soli-
darnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych w ramach 
resortowego programu ministra ro-
dziny i polityki społecznej „Centra 
opiekuńczo-mieszkalne” i z  budżetu 
gminy Kozienice.

Powstanie hospicjum
GMINA KOZIENICE. W przyszłym roku w Kociołkach zacznie działać Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. To inwestycja, 
która ma służyć przede wszystkim osobom przewlekle chorym, wymagającym całodobowej opieki. Wszyscy podkreślają, 
że to niezwykle potrzebna i cenna inicjatywa.
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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
5 strzałów

skierowanych w serce
Niezwykłe samobójstwo 

strażnika
Wytwórni Broni

Onegdaj rano, o godzinie 8 we wła-
snem mieszkaniu popełnił niezwykłe 
samobójstwo 30-letni sekcyjny straży 
bezpieczeństwa Fabryki Broni Marjan 
Wacław Jaroszewski.

Jaroszewski zwołał do siebie sąsiadów 
i polecił im uważać co teraz zrobi. Na-
lepił sobie na piersiach w okolicy serca 
białą kartkę, poczem z 5 m/m. brow-
ningu oddał do siebie, celując w białą 
kartkę 5 strzałów. Przy szóstym strzale 
rewolwer się zaciął.

Desperat, ociekający krwią począł się 
słaniać i położywszy browning na stole, 
osunął się na podłogę, gdzie skonał po 
upływie paru minut.

Zachodzi przypuszczenie, że samobój-
stwo zostało dokonane z powodu zwol-
nienia desperata ze służby.

Ziemia Radomska nr 170, 
28 lipca 1931

Skwer przed kościołem
po-Bernardyńskim

Roboty niwelacyjne przez kościołem 
po-Bernardyńskim, prowadzone przez 
magistrat m. Radomia, posuwają się na-
przód.

Przystąpiono do regulowania placu 
przed Sądem Okręgowym.

Już obecnie wyłania się spoza rumo-
wiska piękno starej świątyni.

Cmentarz kościelny zostanie oddzielo-
ny od skweru żywopłotem.

Budzi wątpliwość czy należy pozosta-
wić na dotychczasowem miejscu figurę 
Matki Boskiej, stojąca asymetrycznie 
zarówno do kościoła jak i przyszłego 
skweru.

Sprawa ta powinnaby zostać przedys-
kutowaną przez fachowców.

Ziemia Radomska nr 168, 
26 lipca 1933

Nowe ławki w parku
W parku Kościuszki ustawione są 

nowe zielone ławki.
Wobec dużej frekwencji publiczności, 

która dotąd nie miała możności odpo-
cząć sobie w cieniu kasztanów, uzupeł-

nienie ilostanu ławek należy powitać 
aplauzem.

Ziemia Radomska nr 168,
 26 lipca 1933

Zniszczenie plantacji
pomidorów

W nocy na 23 lipca b. r. nieznany 
sprawca dostał się do ogrodu warzyw-
nego Zofji Skorży, zam. ul. Lubelska 
13, gdzie złośliwie zniszczył doszczętnie 
1500 krzaków pomidorów, oraz powybi-
jał kilkanaście szyb w cieplarni, wyrzą-
dzając szkodę na sumę około 650 zł.

Dochodzeniem ustalono, że sprawcą 
powyższego był b. czeladnik poszko-
dowanej, Chmielewski Edward, zam. 
w Ćmielowie, przez złość za odprawienie 
go z pracy.

Ziemia Radomska nr 168, 
26 lipca 1933

Reperacja bruku
(r t) Od kilku dni grupa brukarzy pra-

cuje nad łataniem kocich łbów na ulicy 
Moniuszki.

Nareszcie więc doły zostaną zrówna-
ne.

Ziemia Radomska nr 171, 
29 lipca 1933

Szanujcie wzrok przechodnia
Kioskarze radomscy, – dzierżawią-

cy budki z wodą sodową, w godzinach 
wieczorowych nie wiadomo dla jakich 
powodów wystawiają na ulicę rażące 
lampy elektryczne.

Jeżeli rzeczywiście lampy te są nie-
odzowne to w każdym razie należałoby 
je zaopatrzyć w ochronne klosze od stro-
ny ulicy.

Szanujcie wzrok przechodnia.
Ziemia Radomska nr 171, 

29 lipca 1933

Jeszcze jedna klinika
Na Placu 3-go Maja rozpoczęto kopa-

nie fundamentów pod budowę kliniki.
Jak wiadomo u zbiegu ul. Moniuszki 

i Traugutta stoi już wykończony gmach 
kliniki położniczej dr. Żabnera, w ten 
sposób Radom wzbogaci się o dwie po-
żyteczne instytucje.

Ziemia Radomska nr 171, 
29 lipca 1933

10 PO GODZINACH

Projekty specjalne

Kino Konesera: Na rauszu (2D 
napisy – od 15 lat) – 02.08, godz. 
18.00

Helios na scenie: BLAC-
KPINK THE MOVIE 
(2D – b.o.) – 04.08 godz. 16.00

Premiery 30.07

Old (2D napisy – od 15 lat)
Wyprawa do dżungli (2D/napi-
sy, 2D/ATMOS, 2D/dubbing – od 
10 lat)

Pozostały repertuar

Noc Oczyszczenia. Żegnaj 
Ameryko (2D/napisy – od 15 lat)
Wojna z dziadkiem (2D/dub-
bing – od 7 lat)
Kraina smoków (2D/dub-
bing – od 5 lat)
Kosmiczny mecz: Nowa Era 
(2D/dubbing – od 7 lat)
Czarna Wdowa (2D/napisy, 2D/
dubbing – od 13 lat)
Mustang z Dzikiej Doliny: 
Droga do wolności (2D dub-
bing – b.o.)
Szybcy i wściekli 9 (2D napi-
sy – od lat 13)
Luca (2D dubbing  – b.o.)

W najnowszym repertuarze 
czekają m.in. premierowe seanse 
thrillera „Old” oraz nowej pro-
dukcji Disneya - „Wyprawa do 
dżungli”. Widzowie dorośli doce-
nią także z pewnością horror „Noc 
Oczyszczenia. Żegnaj Ameryko” 
i najnowszą odsłonę Uniwersum 
Marvela „Czarna Wdowa”, a ro-
dziny komedię familijną „Kraina 
smoków” i animację „Kosmiczny 
mecz: Nowa Era”. W ramach cyklu 
Kino Konesera zaprezentowany 
zostanie film „Na rauszu”, a na 
ekranach wybranych kin koncert 
„BlackPink The Movie”.
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  MACIEJ KWIATKOWSKI

Drużyna Radomiaka do meczu 
na najwyższym szczeblu rozgrywko-
wym w kraju przystępowała po raz 
pierwszy od 36 lat. Wówczas przygo-
da radomian trwała zaledwie sezon. 
Dlatego teraz ambicje władz klubu, 
i kibiców są wygórowane. Przede 
wszystkim celem jest utrzymanie. 
Pierwszy krok w tym kierunku miał 
dać mecz z Lechem. Gospodarze 
w przyszłym roku świętować będą 
100-lecie klubu i poważnie myślą 
o mistrzostwie. Dlatego też to oni 
byli zdecydowanym faworytem star-
cia.

To rozpoczęło się po myśli miej-
scowych, którzy już w 5. minucie 
zdobyli bramkę. Piłkę w siatce ra-
domian umieścił Bartosz Salamon, 
ale obrońca w momencie oddawa-
nia strzału znalazł się na spalonym. 
W 23. minucie przed szansą wypro-
wadzenia gości na prowadzenie sta-
nął Luis Machado, ale po kapitalnym 
dograniu futbolówki przez Filipe 
Nascimento, trafił nią w poprzecz-
kę! Nie minęło kilka chwil i Lech po 
raz drugi ulokował piłkę w bramce 
debiutującego Filipa Majchrowicza. 
Tym razem umieścił ją Mikael Ishak, 
ale arbiter Bartosz Frankowski po 
analizie VAR dopatrzył się spalo-
nego.

Do końca pierwszej części gry po-
znaniacy mieli przygniatająca prze-
wagę, ale doskonale między słupka-
mi spisywał się Filip Majchrowicz. 
Golkiper miał też sporo szczęścia, 

kiedy w trzeciej minucie do-
liczonego czasu, szwedzki na-
pastnik przymierzył piłką zza 
pola karnego w poprzeczkę!

Po zmianie stron tak dużo 
emocji nie było, ale to wciąż 
zawodnicy „Kolejorza” dyk-
towali warunki gry. Na szczę-
ście gole nie padły i „Zieloni” 
mogli cieszyć się z punktu.

–  Ten  me c z  na  p ew no 
da nam wiele do myślenia, 
a przede wszystkim wska-
zówek na kolejne spotka-
nia – oznajmił po meczu Sła-
womir Stempniewski, prezes 
klubu.

Zadowolony z debiutu był 
również Majchrowicz, któ-
ry przyznał, że fortuna mu 
sprzyja. Jak się miało oka-
zać, zarówno golkiper, jak 
i Nascimento zostali wyróż-
nieni przez ekspertów i zna-
leźli się w dwóch różnych 
jedenastkach kolejki. Uda-
ny występ między słupkami 
młodzieżowca z Radomia 
znalazł uznanie w oczach 
ekspertów Canal+, którzy wybrali 
go do grona najlepszych zawodni-
ków 1. kolejki. Ponadto Majchrowicz 
otrzymał od nich tytuł młodzieżow-
ca inaugurującej serii gier. Za to 
Nascimento oczarował ekspertów 
PKO Ekstraklasy. To właśnie oni, na 
swojej oficjalnej stronie, postawili 
na Portugalczyka w środku pomocy, 
obok Adama Radwańskiego (Bruk-
-Bet Termalica Nieciecza) i Michala 

Skvarka (Wisła Kraków).
Mecz z Lechem to już wspomnie-

nie. Teraz na beniaminka czeka 
kolejna przeszkoda. Na obiekt MO-
SiR-u w sobotę, 31 lipca przyjedzie 
mistrz kraju – warszawska Legia! 
Obecnie podopieczni Czesława 
Michniewicza bardziej niż na lidze 
skupiają się na rozgrywkach o eu-
ropejskie puchary. We wtorek Legia 
pokonała na wyjeździe Florę Tallinn 

i uzyskała awans do III rundy elimi-
nacji do Ligi Mistrzów. Tam czeka na 
nią mistrz Chorwacji – Dinamo Za-
grzeb. Mimo że „Legioniści” swoje 
spotkania grają na dwóch frontach 
i do tego co trzy dni, to i tak wygry-
wają. Poza europejskimi pucharami 
zespół ze stolicy na inaugurację eks-
traklasy pokonał Wisłę Płock. Jedy-
ną bramkę spotkania zdobył Albań-
czyk Ernes Muci.

Za to, kto wie, czy w drużynie 
gospodarzy w tym starciu nie zoba-
czymy kilku kolejnych debiutantów? 
Otóż już po piątkowym meczu z Le-
chem klub zakontraktował trzech 
Brazylijczyków: Raphaela Rossie-
go, Mauridesa Juniora i Rhuana 
Castro.

Początek meczu 2. kolejki PKO 
Ekstraklasy między Radomiakiem 
a Legią o godz. 20.

Lech Poznań – Radomiak Ra-
dom 0:0

Lech: van der Hart – Pereira, 
Salamon, Šatka, Douglas (90' So-
biech) – Skóraś (83' Jan Sýkora), 
Karlström (74' Kwekweskiri), Ama-
ral (66' Ramírez), Tiba, Kamiń-
ski – Ishak.

R a d o m i a k :  M a j c h r o -
wicz – Jakubik, Silva, Cichocki, 
Abramowicz – Kozak (75' Ron-
dón), Kaput, Nascimento, Radecki 
(85' Karwot), Machado (35' Leân-
dro) – Angielski (85' Sokół).

Wyniki 1. kolejki
Br u k-Bet  Ter ma l ica Niec ie -

cza – Stal Mielec 1:1 , Jagiellonia 
Białystok – Lechia Gdańsk 1:1, 
Lech Poznań – Radomiak Radom 
0:0, Legia Warszawa – Wisła Płock 
1:0, Piast Gliwice – Raków Często-
chowa 2:3, Pogoń Szczecin – Górnik 
Zabrze 2:0, Śląsk Wrocław – Warta 
Poznań 2:2, Wisła Kraków – Zagłę-
bie Lubin 3:0, Górnik Łęczna – Cra-
covia Kraków 1:1.

Remis na inaugurację
Piłkarze Radomiaka Radom na inaugurację sezonu PKO Ekstraklasy bezbramkowo zremisowali z Lechem Poznań. Dwóch piłkarzy „Zielonych” zostało 
wyróżnionych za dobre występy w tym spotkaniu. Po meczu z ekipą z Wielkopolski radomianie zakontraktowali trzech zawodników z Brazylii. Natomiast 
w sobotę, 31 lipca Radomiaka czeka domowe starcie z mistrzem Polski – Legią Warszawa!
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Turniej w Przysusze wraca do ka-
lendarza po dwuletniej przerwie. 
W 2020 roku zmagania się nie odby-
ły ze względu na pande-
mię koronawirusa. Kolej-
ny raz Lewiatan Mazovia 
Beach Ball w Przysusze 
m o ż e  p o s z c z y c i ć  s i ę 
najwyższą pulą nagród 
wśród turniejów elimi-
nac y jnych mist rzost w 
Polski. W tym roku pula 
f i nansowa w tur n ieju 
głównym o randze Super-
pucharu Polski to 40 tys. 
zł (20 tys. zł – turniej ko-
biet i 20 tys. zł – turniej 
mę ż c z y z n) .  Z a rów no 
w turnieju męskim, jak 
i żeńskim wystąpi krajo-
wa czołówka.

Tradycyjnie w niedzie-
lę rozegrany zostan ie 
również char y taty wny 
mecz gwiazd, w którym 
w y s t ą p i ą  o s obi s to ś c i 
polskiej siatkówki i nie 
tylko. W tym gronie znajdzie się 
jedna z najlepszych polskich siat-
karek ostatnich lat – Katarzyna 
Skowrońska. W Przysusze spotkać 
będzie można również tegoroczne-
go mistrza Polski w siatkówce ha-
lowej – Jakuba Buckiego, reprezen-
tanta Polski – Damiana Wojtaszka, 
dwukrotnego mistrza świata – Da-

wida Konarskiego, byłego reprezen-
tanta Polski, wielokrotnego meda-
listę mistrzostw Polski – Michała 

Ruciaka czy dziennikarza Polsatu 
Sport – Bartosza Hellera. Mecz 
charytatywny w tym roku rozgry-
wany będzie dla K laudi i , która 
w 2019 roku, będąc pasażerką, ule-
gła poważnemu wypadkowi samo-
chodowemu. W jego wyniku nastą-
piło złamanie kręgów szyjnych, a jej 
świat w ciągu chwili się załamał. 

Klaudia od tej pory poddawana jest 
intensywnej i kosztownej rehabilita-
cji i nikt nie traci nadziei, że wróci 

do dawnej sprawności.
Nie zabraknie też po-

zaboiskowych atrakcji. 
Powstanie aż 10 stref 
aktywności, z których 
będą mogli korzystać 
wszyscy chętni – dzie-
ci , młodzież , dorośl i 
i seniorzy. Szykuje się 
doskonała zabawa dla 
całych rodzin. Strefy 
obejmować będą: zum-
bę, fitness, zajęcia kre-
atywne, zajęcia siatkar-
skie, trampoliny, porady 
dietetyczne, gry i zaba-
wy, nordic walking, zjeż-
dżalnie oraz malowanie 
buziek.

Ry wa l i zac ja  w ra-
mach Lewiatan Mazo-
via Beach Ball Przysu-
cha 2021 ruszy już dziś 
o godz. 9 i potrwa do 

niedzieli, 1 sierpnia. Finał kobiet 
zaplanowano w niedzielę na godz. 
16, natomiast dwie najlepsze pary 
w turnieju mężczyzn o wygraną za-
grają godzinę później. Turniej roze-
grany zostanie nad zalewem Topor-
nia, a wstęp jest bezpłatny.

MICHAŁ NOWAK

Siatkarskie zmagania 
Od dziś (piątek, 30 lipca) do niedzieli w Przysusze rozgrywany będzie turniej Lewiatan Mazovia Beach Ball 
2021. Po raz kolejny ma on rangę Superpucharu Polski. Atrakcji nie zabraknie.
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Podczas środowego „Media Day” 
z HydroTruckiem, można było po-
rozmawiać m.in. z prezesem klubu 
Piotrem Kardasiem i szkoleniowcem 
Markiem Popiołkiem, a także zawod-
nikami radomskiego zespołu. Dzien-
nikarze mieli taż okazję przyjrzeć się 
zajęciom, jakie przeprowadził nowy 
szkoleniowiec.

Niestety, w hali MOSiR-u próżno 
było szukać Filipa Zegzuły, Jakuba 
Zalewskiego i A.J. Englisha. – Dwaj 
pierwsi mają problemy zdrowotne. 
Nieco gorzej przedstawia się sytu-
acja z Amerykaninem. Wciąż mamy 
problem ze sprowadzeniem go ze 
Stanów Zjednoczonych. Wszystko 
przez restrykcyjne przepisy związane 
z COVID-em. Najgorszy scenariusz 
zakłada, że A.J. English do Polski 
przybędzie pod koniec przyszłego ty-
godnia – powiedział prezes Kardaś.

Oczywiście brak tych zawodników 
nieco komplikuje przygotowania trene-
rowi Popiołkowi, ale i w tym widzi on 
pozytywy. – Szanse treningu z pierw-
szym zespołem dostali młodzi rado-
mianie. Oni również zagrają w najbliż-
szych meczach kontrolnych. To dla nich 
szansa na pokazanie swoich umiejęt-

ności – przyznał jeden z najmłodszych 
szkoleniowców EBL.

Jeśli chodzi o gry kontrolne, to ra-
domianie już w sobotę zagrają w War-
szawie z Legią. Następnie wyjadą na 
krótkie zgrupowanie, podczas którego 
zagrają z Anwilem Włocławek i GTK 
Gliwice. – Wyniki tych meczów nie 
będą miały tak naprawdę większe-
go znaczenia. Pokażą nam jednak, 
w jakim miejscu obecnie się znajdu-
jemy – zdradził Daniel Wall, jeden 
z kilku radomian, którzy pozostali 
w zespole.

Tymczasem 2 września wystartuje 
sezon Energa Basket Ligi. Jako pierw-
si o punkty powalczą zespoły: Hydro-
Trucku Radom i Grupy Sierleccy Czar-
ni Słupsk. Rozgrywki zakończą się pod 
koniec maja 2022 roku. Z kolei w dru-
giej kolejce na radomian czeka wyjazd 
do Szczecina na starcie z Kingiem. 
Ten mecz rozegrany zostanie w piątek, 
10 września. Początek fazy play-off 
(osiem najlepszych zespołów, po fazie 
zasadniczej) zaplanowano na 18 kwiet-
nia, a okienko transferowe zamyka się 
7 marca 2022 roku.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Znają terminarz 
rozgrywek

W poniedziałek HydroTruck Radom rozpoczął właściwe przygotowania 
do inauguracji sezonu Energa Basket Ligi. Radomianie poznali także 
terminarz rozgrywek.
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