
Znajdź swój projekt
Organizacja Free(Ra)dom Fe-
stivalu i Wojewódzkiego Fe-
stiwalu Zespołów Rockowych, 
budowa bezpiecznych przejść 
dla pieszych czy doposażenie 
szpitala psychiatrycznego w 
Krychnowicach – to tylko kil-
ka z 17 projektów, które przez 
komisję zostały ocenione po-
zytywnie i znajdą się na kar-
cie do głosowania w budżecie 
obywatelskim Mazowsza.

 str. 3

Odzyskały blask
Zakończył się, z prawie rocznym 
poślizgiem, remont kamienic 
Rynek 12 i Wałowa 22. Spółka 
Rewitalizacja, która jest właści-
cielem nieruchomości, nie ma 
prezesa. Rada nadzorcza od-
wołała bowiem przebywające-
go w areszcie Roberta R. Jego 
obowiązki pełni na razie szefowa 
rady nadzorczej. 

 str. 4
Co Za Jazda! 
do Szydłowca
W niedzielę, 8 sierpnia odbędzie 
się kolejna wyprawa z cyklu Co 
Za Jazda!. Tym razem miłośnicy 
rowerowych wycieczek wybiorą 
się do Szydłowca. Do pokonania 
będzie ponad 50 km. Trasa jest 
zróżnicowana.

 str. 5

Lepsi od mistrza!
Kibice PKO Ekstraklasy są już po 
emocjach związanych z drugą ko-
lejką. Kto wie, czy największych 
nie dostarczył mecz beniaminka 
z mistrzem, w którym Radomiak 
Radom nie dał szans Legii Warsza-
wa! W następnej serii gier „Zielo-
ni” pojadą do Płocka na mecz z 
tamtejszą Wisłą. Mecz rozegrany 
zostanie w poniedziałek.

str. 11
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Mądrzejsi od Ikara

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

Fot. Emil Ekert

Tysiące radomian świętowały w sobotę na lotnisku 10-lecie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Była część 
oficjalna, ale i pokazy lotnicze, wystawa sprzętu wojskowego, koncerty. – O wyjątkowości jednostki 
świadczy to, że każdy wojskowy pilot samolotowy szkolił się w Radomiu – mówił dowódca bazy, płk 
pilot Maciej Siemiński. – Dokładamy wszelkich starań, aby godnie kontynuować tradycje zapoczątko-
wane niemal 90 lat temu.

str. 6-7
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T Y G O D N I K

Piątek, 6 sierpnia
 Scream w Resursie Obywa-
telskiej. Formacja Scream to ko-

l e j n i  g o ś c i e 
wakacy jnego 
cyklu Resursa 
Music Drive, 
organizowane-
go w Resursie 
O b y w a t e l -
skiej. Scream 
to polski  ze-
spół rockowy, 
który powstał 

w 2009 roku w Radomiu. Artyści 
mają w swoim dorobku album „Hi-
stereza” z 11 autorskimi kompozy-
cjami. Początek koncertu o godz. 19. 
Bilety dostępne są online na platfor-
mie biletyna.pl oraz w kasie Resursy 
od poniedziałku do piątku (godz. 
10-16) i przed koncertami.

 Kino letnie w Wolanowie. Na 
placu przed budynkiem Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki (ul. 
Radomska 20a), odbędzie się wyjąt-
kowa impreza. Ok. godz. 20.30 roz-
pocznie się projekcja w ramach Kina 
Letniego na Leżakach – będzie 
można obejrzeć sensacyjna kome-
dię Juliusza Machulskiego „Kilerów 
2-óch”. Na gości czekać będą leżaki, 
popcorn i napoje. 

Sobota, 7 sierpnia
 Projekt Volodia gra Grzesiu-
ka. O godz. 17 Radomski Klub Śro-
dowisk Twórczych i Galeria „Łaź-
nia” zaprasza 
do parku im. 
Tadeusza Ko-
ściuszki, gdzie 
w muszli Pro-
jekt  Volod ia 
z a g r a  G r z e -
siuka. Zespół 
P r o j e k t  Vo -
lodia powstał 
w 2007 roku. 
Pomysłodawca formacji, Janusz Ka-
sprowicz – muzyk, aranżer i autor 
tekstów zaprosił wrocławskich mu-
zyków, grających na co dzień jazz, 
rock, flamenco, blues i piosenkę li-
teracką. Przedstawił wizję zaaranżo-
wania i wykonania utworów znanego 
barda i aktora Włodzimierza Wy-
sockiego. Po 10 latach od wydania 
pierwszej płyty na rynku muzycznym 
pojawił się piąty album „Projekt Vo-
lodia gra Grzesiuka”. Wstęp wolny.

Niedziela, 8 sierpnia
 Kolażowe pocztówki z Hekla 
Studio.  Mazowieckie Centrum 
Sztuki Współczesnej „Elektrownia” 
zaprasza o godz. 15 na warsztaty 
z Hekla Studio. Zajęcia przezna-
czone są dla młodzieży (od 16 lat) 

i  d o r o s ł y c h . 
Podczas warsz-
ta tów chętn i 
będą tworzyć 
pocztówki przy 
u ż y c i u  t e c h -
n i k i  k o l a ż u . 
Do pracy po-
służą vintage 
w i d o k ó w k i 
i wielobarwne 

wycinane elementy, które stworzy-
my sami podczas warsztatu (ekspe-
rymentując z różnymi technikami 
plastycznymi). Hekla Studio to dwie 
graficzki – Paulina Oknińska i Mo-
nika Proniewska. Studio zajmuje się 
projektowaniem graficznym (plaka-
tów, książek, artbooków, okładek) 
i ilustracją. W pracy projektowej 
Hekla Studio wykorzystuje różno-
rodne techniki plastyczne z wyko-
rzystaniem papieru: kolaż, odręcznie 
rysowane wzory, malowane gradien-
towe kształty. Prywatnie fascynatki 
wulkanów, roślinności i japońskich 

książek. Obowiązują zapisy – pod 
nr. 505 38 28 24 (w godz. 8-16). 
Cena – 10 zł/osoba.

 Najpiękniejsza muzyka fil-
mowa.  W ramach cyk lu  L ato 
z ROK-iem o godz. 17 rozpocznie 
się koncert kwartetu smyczkowe-
goRadomskiej Orkiestry Kameral-
nej w składzie: Satomi Yasutaniya, 
Aleksandra Talacha, Adam Dębski 
i Piotr Gach. W programie: muzyka 
musicalowa i filmowa w aranżacjach 
na kwartet smyczkowy. Wstęp wolny.

 Letnia Scena Wolanowa. Im-
preza rozpocznie się o godz. 9 zbiór-
ką krwi w budynku urzędu gminy 
(Radomska 20a). Na oddających 
krew czekają miłe wakacyjne niespo-
dzianki. Potem – o godz. 16 – roz-
pocznie się Letnia Scena Wolanowa. 
Program wydarzenia jest bardzo bo-
gaty. Odbędą się dwa koncerty – Al-
berto Amatiego i zespołu Alicetea. 
Dla najmłodszych uczestników przy-
gotowano darmowy dmuchaniec 
i warsztaty plastyczne na powietrzu. 
Będzie grill i inne przysmaki. Miej-
sce: plac przed budynkiem Gmin-
nego Centrum Kultury i Biblioteki. 
Wstęp wolny.

 XXVI Iłżecki Jarmark Sztuki 
Ludowej. Impreza rozpocznie się 
o godz. 11 – na terenie przystani przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Iłży – ogłoszeniem 
konkursów dla twórców ludowych. 
Między godz. 11 a 18 zaplanowa-
no pokaz technik rękodzielniczych 
i sprzedaż wyrobów sztuki ludowej. 
Swój udział zgłosiło ponad 70 rę-
kodzielników z całej Polski, którzy 
podczas trwania imprezy będą wy-
konywać swoje prace w ogłoszonym 
konkursie pod hasłem „Klimaty 
Iłży”. Tradycyjnie przyjedzie wielu 
znakomitych rękodzielników i ar-
tystów nieprofesjonalnych. Oprócz 
stałych twórców, którzy towarzyszą 
jarmarkowi od 25 lat, w tym roku 
dołączą nowi rzemieślnicy z bliższych 
i dalszych miejscowości. Będzie moż-
na podziwiać piękne wyroby z róż-
nych dziedzin twórczości: tkactwo, 
kowalstwo, rzemiosło artystyczne, 
wikliniarstwo, lalkarstwo, malar-
stwo, garncarstwo, rzeźbiarstwo, 
haft i szydełkowanie, biżuterię. Nie 
zabraknie również wyrobów z drew-
na, papieru, słomy, sznurka, sizalu, 
gobelinów, witraży, a także wyko-
nanych w technikach decoupage 
i patchwork. Oprawę muzyczną jar-
marku zapewni Konkursowy Prze-
gląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych, 
w którym wystąpią okoliczne kapele 
i zespoły ludowe. O godz. 17.20 prze-
widziano ogłoszenie wyników kon-
kursów i wręczenie nagród. O godz. 
20.30 rozpocznie się nocne granie 
i zabawa ludowa.

Wtorek, 10 sierpnia
 Drugie wakacyjne retrospo-
tkanie. Resursa Obywatelska zapra-
sza o godz. 18 do sali kameralnej na 
drugie z wakacyjnych retrospotkań. 
Podczas poprzedniego mowa była 
o ulubionych miejscach letniego od-
poczynku w Radomiu i najbliższej 
okolicy. „Tym razem chcemy poroz-
mawiać o tym, jakie formy wypoczyn-
ku zapewniały swoim pracownikom 
i ich pociechom radomskie przed-
siębiorstwa” – piszą organizatorzy. 
Tytuł tego spotkania to „Wczasy nie 
tylko pod gruszą. Ośrodki wypoczyn-
kowe radomskich zakładów pracy”. 
Również i tym razem organizatorzy 
czekają na ciekawe historie i zdjęcia! 
„Każdy, kto je nam przyniesie, otrzy-
ma od nas ciekawy upominek. A na 
samym spotkaniu będziemy mieli 
dla Państwa konkurs – niespodzian-
kę” – zachęcają organizatorzy.

NIKA

Metamorphosis-Nirbhaya (per-
formance) to trzyczęściowa kompo-
zycja wokalno-instrumentalna, dla 
ok. 30-50 wykonawców, wokalistów 
i instrumentalistów, profesjonalistów 
i amatorów, przeznaczona do wyko-
nania w przestrzeni otwartej. Jej osta-
teczny kształt brzmieniowy rodzi się 
w wyniku oddziaływania na siebie róż-
nych czynników: miejsca wykonania, 
ukształtowania terenu, rodza-
ju i wieku roślin, kompozycji 
architektonicznej krajobrazu, 
a także liczby uczestników i ich 
indywidualnej ekspresji.

Metamorphosis-Nirbhaya 
j e s t  c z ę ś c i ą  p r o j e k t u 
„Nirbhaya” i bezpośrednią 
kontynuacją wystawy Moniki 
Weiss pod tym tytułem, która 
gościła w Galerii „Kaplica” 
do 11 lipca. Wystawa zorgani-
zowana była jako wydarzenie 
kontekstowe dla powstające-
go pomnika Nirbhaya, który 
w przyszłości wejdzie do eks-
pozycji stałej w Parku Centrum Rzeź-
by Polskiej w Orońsku.

Pomnik składać się będzie z multi-
medialnej rzeźby w kształcie sarkofagu 
wypełnionego wodą z projekcją video 
(planowane odsłonięcie – 2022 rok) 
i instalacji dźwiękowej Nirbhaya-Me-
tamorphosis (odsłonięcie – jesień 
2021). Jak mówi artystka, „jest to po-
mnik dedykowany nie dla zdobywców 
i bohaterów wojennych, ale dla zapo-
mnianych ofiar codziennej przemo-
cy. Przypominając starożytny sarko-
fag, Nirbhaya oddaje hołd kobietom 
wszystkich kultur i epok, a zwłaszcza 

tym, które nadal doświadczają traumy 
gwałtu, tortur i śmierci. To miejsce 
medytacji i bezruchu, pomnik|anty-
pomnik, który ofiarowuje nowe formy 
rozumienia, czym jest pamięć zbio-
rowa w jej pełni, porzucając narrację 
o dominacji i monumentalizmie. Two-
rzy i celebruje wizję przyszłości ludz-
kości jako horyzontalność, opartą na 
pokoju”.

Performance rozpocznie się w Par-
ku Rzeźby. Będzie nagrywany. Widzo-
wie i uczestnicy wyrażają zgodę na to, 
że ich wizerunek może zostać uwiecz-
niony na potrzeby Centrum Rzeźby 
Polskiej.

Program wydarzenia:
godz. 14.00 – performance Meta-

morphosis-Nirbhaya
godz. 15.00 – spotkanie z Moniką 

Weiss wokół premiery monografii po-
święconej projektowi Nirbhaya

CT

Performance
w Centrum Rzeźby

Na unikatowy performance i jedyne spotkanie z wybitną, polsko-ame-
rykańską artystką intermedialną, Moniką Weiss, mieszkająca na co dzień 
w Nowym Jorku zaprasza w sobotę, 7 sierpnia Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku.
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Radomskie wydarzenie jest jednym 
z letniego cyklu #PoznajmySię, który 
Ruch Polska 2050 organizuje w ca-
łym kraju. Przyświeca mu szczytny 
cel – zbiórka pieniędzy na budowę 
w Radomiu ogrodu sensorycznego 
dla podopiecznych Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Razem”.

Na Spontanie, który zaplanowano 
w godz. 15-18 na ul. Żeromskiego 
przy parku im. T. Kościuszki, każdy 
znajdzie coś dla siebie – będzie turniej 
szachowy, pokazy sztuk walki, nauka 
tańca, konkursy i zabawy ekolo-
giczne, malowanie buziek i plecenie 
warkoczyków, loteria fantowa, bańki 
mydlane, balonikowe zwierzątka, zjeż-
dżalnie, wata cukrowa, budowa dom-
ków dla owadów, porady kardiologa 
i neurologopedy, stoisko z przysmaka-
mi z Różanego Gościńca, w którym 
pracują podopieczni stowarzyszenia 
Razem i różne inne atrakcje.

W zabawie wezmą również udział 
koszykarze HydroTrucku i motocykli-
ści z radomskich klubów. 

Atrakcje będą przeplatane licyta-
cjami fantów, które dostarczyło wiele 
znanych osób spośród działaczy Polski 
2050, podopiecznych stowarzyszenia 
Razem i radomskich polityków.

CT

Festyn
na deptaku
Na Spontan Familijny zaprasza w nie-
dzielę, 8 sierpnia stowarzyszenie 
Polska 2050.

Gregory Peck (1916-2003) – jed-
na z największych legend w historii 
amerykańskiego kina, gwiazda i ikona 
Złotej Ery Hollywood. Wysoki, 
przystojny mężczyzna, o głębokim, 
łagodnym głosie. Wybitny artysta, 
z szeregiem znakomitych kreacji 
aktorskich. Szlachetny idealista, wie-
rzący w równość i sprawiedliwość – ta-
kich bohaterów grał i pragnął grać, 
ponieważ uosabiali wszystko, w co on 
sam wierzył.

Gregory Peck to główny bohater 
letniego, sierpniowego kina Łaźni. 
W kolejne czwartki (12 i 19 sierpnia) 
organizatorzy zapraszają do muszli 
w parku Kościuszki o godz. 19. Wie-
czory zaczynają się od muzycznego 
akcentu w wykonaniu Magdaleny 
Buki Boduły. Będą też ciekawost-
ki o Gregorym Pecku i konkursy 
z nagrodami, ufundowanymi przez 
American Corner Radom. I oczy-
wiście najlepsze filmy z naszym 
bohaterem – komedia romantyczna 
„Rzymskie wakacje” (reż. William 
Wyler, 1953) i dramat „Zabić drozda”. 
W „Rzymskich wakacjach” Gregory 
Peck wystąpił u boku debiutującej 
Brytyjki Audrey Hepburn. Natomiast 
za rolę Atticusa Fincha, prawnika 
z niewielkiego miasteczka Maycomb 
w stanie Alabama, samotnie wycho-
wującego dwójkę dzieci, który zostaje 
obrońcą czarnoskórego mężczyzny, 
niesłusznie oskarżonego o zgwałcenie 
białej kobiety z „Zabić drozda” Peck 
otrzymał pierwszego Oscara.

W razie złej pogody projekcje 
odbędą się w Łaźni (Żeromskiego 56). 
Wstęp wolny.

CT

Kino letnie
z Peckiem
Dwa filmy z Gregorym Peckiem będzie 
można obejrzeć w muszli koncertowej 
w parku im. T. Kościuszki.
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R E K L A M A

  IWONA KACZMARSKA

Do drugiej edycji BOM miesz-
kańcy zgłosili w sumie 252 projek-
ty, w tym aż 182 w podregionach 
i 70 ogólnowojewódzkich. Decyzją 
zarządu Mazowszana karcie do gło-
sowania znajdzie się 111 z nich.

W  p o d r e g i o n a c h  p o z y t y w -
ną ocenę otrzymały 83 projekty, 
w tym 17 z podregionu radomskie-
go, 13 z płockiego, 10 z Warszawy, 
10 z podregionu warszawskiego za-
chodniego i osiem z warszawskie-
go wschodniego, po siedem z cie-
chanowskiego i siedleckiego, sześć 
z ostrołęckiego i pięć z żyrardowskie-
go. Wartość tych pomysłów to ponad 
26,5 mln zł.

Wśród 17 projektów z regionu ra-
domskiego sześć dotyczy samego 
Radomia. Samodzielny Wojewódzki 
Publiczny Zespół Zakładów Psychia-
trycznej Opieki Zdrowotnej im. dr 
Barbary Borzym chciałby pozyskać 
170 tys. zł na aparat wielofunkcyjny 
do nowoczesnej terapii nietrzyma-
nia moczu, który zapewni ogromny 
komfort w leczeniu tego typu scho-
rzeń, a także wspomoże m.in.lecze-
nie prostaty i dysfunkcji seksualnych. 
Z urządzeń skorzystają zarówno 
pacjenci szpitala, jak i mieszkańcy 
okolicznych powiatów. Drugi pro-

jekt opiewa na 950 tys. zł i polega na 
wymianie starego i zdewastowanego 
ogrodzenia szpitala na nowoczesne 
i przyjazne dla pacjentów.

Kolejny projekt ma ułatwić oso-
bom niewidomym i niedowidzącym 
poznawanie twórczości Jacka Mal-
czewskiego w radomskim muzeum. 
Za 130 tys. zł autorzy proponują 
wykonanie 10 tyflografik obrazów 

wybitnego symbolisty wraz z audio-
deskrypcją oraz zakup wygrzewarki 
służąca do uwypuklania grafik z tzw. 
pęczniejącym papierem, co pozwoli 
prowadzić warsztaty dla osób nie-
widomych i niedowidzących. Z kolei 
200 tys. zł to koszt zorganizowania 
trzydniowej imprezy Free(Ra)dom 
Festival. Miałby to być czerwcowy 
festiwal wolności, podczas którego 

będzie można głośno pośpiewać, 
ubrudzić się, przytulić nieznajomą 
osobę i… drzewo, potańczyć w środ-
ku miasta, zobaczyć teatr telewizji 
realizowany na żywo, spotkać swoich 
idoli i porozmawiać z nimi, pograć 
stopami na wielkim pianinie, nama-
lować graffiti.

Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego w Radomiu mo-
głoby natomiast z BOM-u doposażyć 
dwie pracownie: podologiczną (koszt 
119 tys. 246) i pierwszej pomocy 
przedmedycznej (154 tys. 579).

Z kolei Szydłowiec stara się o re-
alizację dwóch projektów – doposa-
żenie biblioteki w nowoczesny sprzęt 
i nowe zbiory pozwalające na rozwi-
janie zainteresowań i pasji czytelni-
czych (55 tys. 800) oraz organizację 
Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów 
Rockowych im. Andrzeja Siewier-
skiego – „Rock na Zamku” (145 tys. 
400 zł), czyli przeglądu młodzieżo-
wych zespołów rockowych z terenu 
woj. mazowieckiego.

Wśród projektów ogólnowoje-
wódzkich znalazł się jeden z Rado-
mia – budowa lądowiska dla helikop-
terów przy Mazowieckim Szpitalu 
Specjalistycznym.

Głosowanie ruszy 20 września. 
Wyniki tegorocznej edycji BOM zo-
staną ogłoszone do 15 października.

Znajdź swój projekt
Organizacja Free(Ra)dom Festivalu i Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Rockowych, budowa bezpiecznych przejść dla 
pieszych czy doposażenie szpitala psychiatrycznego w Krychnowicach – to tylko kilka z 17 projektów, które przez komisję 
zostały ocenione pozytywnie i znajdą się na karcie do głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza. 
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Przypomnijmy: tężnia solankowa 
została otwarta w parku na Obozisku 
w sierpniu 2019 roku. Kosztowała 
blisko 400 tys. zł. Zabiegali o nią sami 
mieszkańcy. – Tężnia poprawi jakość 
życia mieszkańców Radomia i da 
nam kolejną alternatywę na spędza-
nie wolnego czasu – mówił wówczas 
prezydent Radosław Witkowski.

W marcu 2020 tężnia została za-
mknięta z powodu pandemii korona-
wirusa. „Pracownicy sekcji technicz-
nej ZUK systematycznie utrzymują 
czystość i porządek w obiekcie. Koszty 
jakie zostały poniesione w związ-
ku z wykonaniem przeglądu oraz 
przygotowaniem tężni do okresu 
zimowego 2020 r. wyniosły 1143,90 zł 
brutto” – możemy przeczytać w od-
powiedzi na interpelację radnego PiS 
Łukasza Podlewskiego.

O to, dlaczego tężnia nie działa 
i kiedy ewentualnie zostanie urucho-
miana, zapytaliśmy ZUK. „Zakład 
Usług Komunalnych w Radomiu in-
formuje, iż w związku z brakiem środ-
ków finansowych w budżecie naszej 
jednostki niemożliwe jest uruchomie-
nie tężni w tym sezonie” – czytamy 
w odpowiedzi.

Utrzymania obiektu w ciągu roku 
kosztuje ok. 40 tys. zł. To m.in. uru-
chomienie, napełnienie, serwisowanie, 
czyszczenie, utylizacja solanki i przy-
gotowanie tężni do okresu zimowego.

KS

Tężnia
nie działa
Dlaczego tężnia solankowa nie 
działa? – pytają mieszkańcy Radomia. 
W innych miastach tego typu obiekty 
funkcjonują normalnie.
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Przedmiot 
zagospodarowania:

Przedmiotem zagospodarowa-
nia są działki nr  475, 476, 509, 
510, będące w użytkowaniu wie-
czystym  SM Ustronie stanowiące 
jedną nieruchomość o łącznej 
pow. 3236m2 na której znajduje 
się nieczynny murowany, jedno-
kondygnacyjny budynek hydro-
forni o pow. ok 240m2 ( wymiary 
12,00m x 20,00m).  

Do budynku podłączone są 
media: woda, prąd, gaz. 

Przedmiotowa nieruchomość 
znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynków mieszkal-
nych. Planowana inwestycja nie 
może być uciążliwa dla mieszkań-
ców pobliskich bloków.

Spółdzielnia dopuszcza moż-
liwość zagospodarowania części 
nieruchomości gruntowej obej-
mującej tę część na której znajdu-
je się budynek wraz z niezbędnym 
terenem do jego prawidłowego 
funkcjonowania.

Oferty cenowe wraz z koncepcją 
zagospodarowania należy składać 
do Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Ustronie”,  adres: ul. Wyścigo-
wa 19, 26-611 Radom do dnia 
25.08.2021r.

W celu dokonania oglę-
dzin nieruchomości prosimy 
o kontakt telefoniczny tel: 048/ 
385 74 00 wewn. 125 lub 147.

Spółdziel-
nia zastrze-
ga sobie 
prawo do 
odstąpienia 
od postę-
powania 
bez podania 
przyczyny 
na każdym 
etapie po-
stępowania.

OGŁOSZENIE DOT. ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z BUDYNKIEM 
PO HYDROFORNII PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ W RADOMIU

R E K L A M A

  IWONA KACZMARSKA

Prace remontowe w kamienicach 
Rynek 12 i Wałowa 22 zakończyły się 
w ubiegły piątek. Jak poinformowała 
nas Barbara Łopyta p.o. prezesa spół-
ki Rewitalizacja, wykonawca remon-
tu – radomska Korporacja Budowlana 
Darco złożył już stosowne dokumenty, 
a oficjalny odbiór budynków zaplano-
wano na 11 sierpnia.

Przypomnijmy: przebudowa ka-
mienicy i oficyn przy Rynku 12 była 
prowadzona w ramach unijnego pro-
jektu, który obejmował też remont bu-
dynku od strony ul. Wałowej; kamie-
nice mają wspólny dziedziniec. Prace 
rozpoczęły się w kwietniu 2019 roku 
i miały zakończyć we wrześniu 2020. 
Potem termin przesunięto, w związku 
z problemami z przekwaterowaniem 
mieszkańców, na marzec 2021 roku. 
Potem, z powodu rozszerzenia zakre-
su prac Rewitalizacja wydłużyła czas 
na realizację zadania do końca maja. 
Udało się przed ostatnim lipca.

W budynku Wałowa 22, który Rewi-
talizacja kilka lat temu remontowała, 
planowano początkowo przede wszyst-
kim zrobienie instalacji centralnego 
ogrzewania i podłączenie kamienicy 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Po 
jej wykonaniu okazało się, że trzeba 
ocieplić strych, by nie było strat ciepła. 

Dodatkowo konieczna okazała się wy-
miana rur rozprowadzających zimną 
wodę, bo stare były już skorodowane. 
Po tym wszystkim firma Draco musia-
ła odnowić klatki schodowe. Osuszo-
no również i wzmocniono fundamenty 
budynku, wykonano odwodnienie.

Dodatkowe odwodnienie okazało 
się też konieczne w przypadku ka-

mienicy Rynek 12, bo poziom wód 
podskórnych jest tam wysoki. Tutaj 
remont miał zdecydowanie większy 
zakres. Wzmocniono fundamenty, 
wymieniono wszystkie stropy i insta-
lacje, postawiono od nowa część ścian, 
przebudowano klatki schodowe, poło-
żono nowy dach. Podobnie rzecz się 
miała z dwiema oficynami w podwór-
ku. Tutaj przy okazji remontu część 
mieszkań połączono, by podnieść ich 
standard. Oczywiście, przed rozpoczę-
ciem prac trzeba było przekwaterować 
lokatorów.

I n we s t y c j a  R y n ek  1 2 / Wa ł o -
wa 22 kosztowała ok. 4,5 mln zł. 
Unijne wsparcie to ok. 2,8 mln zł. 
W parterach obu budynków będą lo-
kale usługowe, na pietrach – jak do-
tychczas – mieszkania.

Tego samego dnia, kiedy Korpora-
cja Budowlana Darco zakończyła re-
mont obu kamienic, zebrała się rada 
nadzorcza spółki Rewitalizacja. Jej 
prezes – Robert R. wcześniej został do 
30 lipca zawieszony w związku z pro-
kuratorskimi zarzutami o przyjmowa-
nie i żądanie korzyści majątkowych 
od 2017 roku do marca 2021, czyli 
w czasie, kiedy pełnił funkcję dyrek-
tora Zakładu Usług Komunalnych. 
Sąd na wniosek prokuratury zdecydo-
wał o tymczasowym, na dwa miesiące, 
areszcie dla niego. Jego obowiązki 
pełniła Barbara Łopyta, przewodni-

cząca rady nadzorczej.
„Rada Nadzorcza spółki Rewi-

talizacja odwołała dziś z zajmowa-
nego stanowiska dotychczasowego 
jej prezesa. Członkowie Rady prze-
prowadzili rozmowę z kandydatem 
na to stanowisko i zobowiązali go 
do przedłożenia na piśmie w ciągu 
7 dni koncepcji funkcjonowania, za-

Odzyskały blask
Zakończył się, z prawie rocznym poślizgiem, remont kamienic Rynek 12 i Wałowa 22. Spółka Rewitalizacja, która jest właścicie-
lem nieruchomości, nie ma prezesa. Rada nadzorcza odwołała bowiem przebywającego w areszcie Roberta R. Jego obowiązki 
pełni na razie szefowa rady nadzorczej. O stanowisko ubiega się Dorota Rajkowska, była prezes spółki Port Lotniczy Radom.
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Radom otrzymał maksymalne 
możliwe dofinansowanie w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sporto-
wej. – To kolejny przykład dobrej 
współpracy z samorządem woj. 
mazowieckiego i marszałkiem 
Rafałem Rajkowskim. Jestem prze-
konany, że powstające na Micha-
łowie nowe boisko będzie dobrze 
służyło zarówno uczniom szkoły, 
jak i wszystkim mieszkańcom osie-
dla – mówi prezydent Radosław 
Witkowski.

Przypomnijmy, że przy PSP nr 
3 powstaje boisko o nawierzchni 
z trawy syntetycznej wraz z infra-
strukturą techniczną, czyli oświe-
tleniem i odwodnieniem. Zamonto-
wane zostaną również piłkochwyty. 
Budowa będzie kosztowała ponad 
638 tys. zł. Prace mają się zakoń-
czyć w połowie tego miesiąca.

CT

Boisko
ze wsparciem
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 na 
Michałowie zostanie dofinansowana 
z budżetu Mazowsza kwotą 200 tys. zł.

KATARZYNA KUREK
rządzania oraz 
rozwoju spółki. 
K o l e j n e  s w o -
je posiedzenie 
Rada Nadzorcza 
w yznaczyła na 
10 sierpnia. Wte-
dy też podejmie 
decyzję dotyczą-
cą  wyboru pre-
zesa spółki. Do 
tego czasu obo-
wiązki prezesa 
będzie pełni ła 
przewodnicząca 
Rady Nad zor-
czej” – czytamy 
w komunikacie 
urzędu miejskie-
go, który dotarł do naszej redakcji 
w ubiegły piątek.

Jak się dowiedzieliśmy kandydatem 

na stanowisko prezesa Rewitalizacji 
jest Dorota Rajkowska, była prezes 
Portu Lotniczego Radom.
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Tradycyjnie zbieramy się na rynku od 
godz. 9.30, a pół godziny później rusza-
my na czwartą w tym sezonie wyprawę 
Co Za Jazda!. Z rynku wjedziemy w ul. 
Grodzką, po-
tem w Wałową, 
Podwalną, Na-
rutowicza do 
rondo Kisielew-
skiego, a dalej 
ul. Limanow-
skiego, potem 
W i e r z b i c k ą , 
która w ypro-
wadzi nas poza 
granice Rado-
mia – do Tra-
blic. Uczestnicy 
naszej wyprawy 
Co Za Jazda! 
przejadą m.in. 
przez Trablice, 
Mazowszany, 
Kotarwice, Ko-
walę, Dąbrów-
kę Zabłotnią, 
Kolonię Kuźnię, Budki i Hucisko, by 
dotrzeć do zalewu w Szydłowcu. Tym 
razem to ponad 50 km, głównie drogami 
asfaltowymi, ale z małym natężeniem 
ruchu. Prawie połowa trasy przebiega 
pośród drzew, zieleni. Bliżej Szydłow-
ca rowerzyści będą mieli do pokonania 
odcinek szutrowy w środku lasu. Postój 

zaplanowaliśmy przy Autodromie Ja-
strząb.

– Główną atrakcją jest podjazd pod 
Hucisko, które jest najwyżej położo-

ną miejscowością w woj. mazowiec-
kim – mówi Krzysztof Domagała, dy-
rektor wykonawczy Radomskiej Grupy 
Mediowej. – Byliśmy już tam w zeszłym 
roku. Podjazd w ostatnim fragmencie 
to ścianka mająca nawet 20 proc. na-
chylenia, więc dla wszystkich amatorów 
kolarstwa będzie to nie lada gratka. 

Później zjeżdżamy do Szydłowca i koń-
czymy nad zalewem.

Na mecie na uczestników wyprawy 
Co Za Jazda! czekać będzie, tradycyj-

nie już, poczęstunek i konkursy z na-
grodami. Będzie można wziąć także 
udział w projekcie „Bezpieczeństwo 
na szlakach – Akademia Bezpiecz-
nej Jazdy – Co Za Jazda!”, w ra-
mach którego rowerzyści zdobywają 
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i zaznajamiają 
się z zasadami udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Na 
miejscu pojawi się również Mobilne 
Studio Radia Rekord, które uświetni 
całe wydarzenie poprzez wywiady, 
wejścia na żywo i dobrą muzykę.

Aby zgłosić się na wyprawę Co Za 
Jazda!, należy wysłać SMS o treści 
jazda.szydlowiec.imię i nazwisko na 
numer 7248 (koszt 2,46 zł z VAT). 
Opłata za wysłanie SMS-a to ce-
giełka na cele charytatywne. Można 
również zapisać się za pośrednic-
twem bezpłatnego formularza, do-

stępnego na Facebooku stowarzyszenia 
Co Za Jazda! i na stronie internetowej 
cozadzien.pl.

Zadanie finansowane ze środków 
Gminy Miasta Radomia w ramach re-
alizacji Budżetu Obywatelskiego 2021.

CT

Co Za Jazda! do Szydłowca
W niedzielę, 8 sierpnia odbędzie się kolejna wyprawa z cyklu Co Za Jazda!. Tym razem 
miłośnicy rowerowych wycieczek wybiorą się do Szydłowca. Do pokonania będzie ponad 
50 km. Trasa jest zróżnicowana.
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42. Baza Lotnictwa Szkolnego 
na radomskim Sadkowie powstała 
1 stycznia 2011 roku, ale środek zimy 
to nie najlepszy czas na obchodze-
nie jubileuszu. Zwłaszcza, jeśli się 
chce – a dowództwo jednostki chcia-
ło – świętować wraz z mieszkańcami 
miasta. Zdecydowano się więc na 
ostatnią sobotę lipca.

Od rana na lotnisko ciągnęły praw-
dziwe tłumy. Obchody 10-lecia bazy 
rozpoczęła uroczysta zbiórka i mel-
dunek. – Święto każdej jednostki 
wojskowej jest dniem wyjątkowym. 
Dzisiejsze wydarzenie jest jednak 
n iez w yk łe.  42 .  Baza L otn ic t wa 
Szkolnego obchodzi 10-lecie swe-
go istnienia. Pragnę zwrócić uwa-
gę na fakt, że lotnictwo wojskowe 
związane jest z ziemią radomską od 
1932 roku – mówił do zaproszonych 
pracowników 42. Bazy Lotnictwa 
Szkolnego i zgromadzonych gości 
płk pilot Maciej Siemiński. – Zanim 
została sformowana 42. Baza Lot-
nictwa Szkolnego, funkcjonowała 

1. Komenda Lotniska i 2. Ośrodek 
Szkolenia Lotniczego, a wcześniej 
60. Lotniczy Pułk Szkolny. Dokła-
damy wszelkich starań, aby godnie 
kontynuować tradycje zapoczątko-
wane niemal 90 lat temu, kiedy to 
lotnisko na Sadkowie zostało prze-
kazane Ministerstwu Spraw Wojsko-
wych przez Ligę Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej z przeznaczeniem 
na Centrum Wyszkolenia Pilotów nr 
1 w Dęblinie. To właśnie w Radomiu, 
w 1969 roku, został utworzony Ze-
spół Pilotażowy „Rombik”, którego 
kontynuacją jest znany i ceniony na 
całym świecie Zespół Akrobacyjny 
„Orlik”. O wyjątkowości jednostki 
świadczy to, że każdy wojskowy pilot 
samolotowy szkolił się w Radomiu.

W SYMULATORZE LOTÓW

Dowódca 42 .  Ba z y L otn ic t wa 
Szkolnego przypomniał, że najważ-
niejsi w każdej jednostce wojskowej 
są oficerowie, podoficerowie, żoł-
nierze i pracownicy. – Bez waszej 
codziennej służby, wzorowej pracy 
i zaangażowania nie byłoby możliwe 

realizowanie naszych zadań – mówił 
płk Siemiński. – Dziękuję wam za wa-
szą służbę, profesjonalizm, a waszym 
bliskim za zrozumienie, że wykonuje-
cie wyjątkową pracę na rzecz naszej 
ojczyzny. Chciałbym także podzięko-
wać społeczności ziemi radomskiej za 
patriotyzm, życzliwość i wsparcie. Za-
pewniam, że odgrywacie ważną rolę 
w naszej działalności, a wasza posta-
wa utwierdza nas w wartości naszej 
służby dla kraju.

Wyróżniający się żołnierze i pra-
cownicy otrzymali dyplomy i pamiąt-
kowe odznaki. A po części oficjalnej 
rozpoczął się wojskowy piknik. Za-
chwyceni byli zwłaszcza najmłodsi 
goście sobotniej imprezy – wypró-
bowywali sygnały dźwiękowe w am-
bulansie, wspinali się na leoparda 

i starali się znaleźć wygodną pozycję 
w rosomaku, „strzelali” z dział prze-
ciwlotniczych, zaglądali do cel karet-
ki służby więziennej i sprawdzali, jak 
się siedzi w wozie strażackim. Rów-
nie wielkim powodzeniem cieszyły 
się trampoliny, dmuchane zamki 
i ścianka wspinaczkowa. Można było 
też sprawdzić swoją wytrzymałość 
w symulatorze lotów czy zobaczyć, jak 
to jest, być kierowcą dachującego sa-
mochodu. Czujący przesyt współcze-
snym uzbrojeniem chętnie walczyli na 
miecze czy wdawali się w pogawędki 
z rycerzami z grup rekonstrukcyjnych.

ORLIKI I ISKRY

– Dobrze, że te wszystkie czołgi, 
transportery opancerzone i samo-
bieżne moździerze są solidnie wyko-
nane – śmiała się pani Natalia, która 
na lotnisko przyszła z mężem i dwo-
ma synami. – Bo moi chłopcy przede 
wszystkim próbowali, czy da się coś 
odkręcić. Na ostatnie Air Show byli 
za mali, więc pierwszy raz widzą taką 
wystawę i są nieprzytomni z podeks-
cytowania. Pewnie nie wyjdziemy 
stąd do wieczora...

Najwięcej osób pojawiło się na 
lotnisku około południa. W oczeki-
waniu na pokazy lotnicze rozkładali 
koce i czyścili szkła lornetek. Naj-
pierw pojawiła się para: TS-11 Iskra 
i PZL-130 Orlik, które na zachmu-
rzonym, szarym niebie zaprezen-
towały polską f lagę. Zgromadzeni 
na lotnisku podziwiali także kunszt 
pilota F-16 i Roberta Kowalika na 
Extra 300 oraz dwa zespoły akroba-
cyjne – Orlik i Cellfast Flying Team. 
Na zakończenie zobaczyliśmy zrzut 
desantu z samolotu M-28 Bryza.

– To cudownie znów widzieć samo-
loty na radomskim niebie! – cieszyła 
się pani Teresa. – Gdyby nie remont 
lotniska, mielibyśmy w tym roku 
w Radomiu Air Show. Air Show nie 

będzie, ale dobrze, że mogliśmy zoba-
czyć chociaż nasze ukochane Orliki. 
No i F-16 pokazał, co potrafi... Świet-
na impreza!

SZKOŁA LATANIA

Jednym z wystawców na pikniku 
było Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze”, które buduje na 
Sadkowie cywilny port lotniczy. Przy 
okazji święta 42. bazy PPL poinfor-
mował o podpisaniu listu intencyjne-
go z LOT Crew w sprawie utworzenia 
w Radomiu szkoły dla pilotów cywil-
nych.

– Jako Przedsiębiorstwo Państwo-
we „Porty Lotnicze” zrobimy wszyst-
ko byście czuli się tutaj jak w domu 
i kształcili najlepszych pilotów na 
świecie – mówił Paweł Siennicki, wi-
ceprezes PPL.

Kpt. Jerzy Makula, prezes LOT 
Crew zauważył, że rozwój komunika-
cji jest niezbędny dla szybko i spraw-
nie rozwijającego się kraju. – Ale żeby 
ten transport obsłużyć, należy mieć 
znakomicie wyszkoloną kadrę i pilo-
tów – stwierdził kpt. Makula. – Nasza 
szkoła będzie traktowała radomskie 
lotnisko jako jedno z głównych miejsc 
uczenia pilotów cywilnych, przede 
wszystkim przez wzgląd na bliskość 
Warszawy, gdzie mamy nasze biura 
i symulatory.

LOT Flight Academy (LFA), którą 
zarządza LOT Crew, od lat zajmuje się 
szkoleniem pilotów cywilnych. Zgod-
nie z zapisami listu intencyjnego LOT 
Crew miałby zapewnić ekipę instruk-
torów, którzy przeprowadzą przy-
szłych pilotów przez szkolenia, a PPL 
ze swojej strony udostępni niezbędną 
do treningów i zajęć infrastrukturę.

PPL w ramach pikniku oferowało 
chętnym wycieczki do nowego termi-
nalu. A na scenie zaprezentowały się 
m.in. Wolanianki, No Control, Qu-
eens of Violins i Red Lips.

Mądrzejsi od Ikara
Tysiące radomian świętowały w sobotę na lotnisku 10-lecie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Była część oficjalna, ale i pokazy lotnicze, wystawa sprzętu 
wojskowego, koncerty. – O wyjątkowości jednostki świadczy to, że każdy wojskowy pilot samolotowy szkolił się w Radomiu – mówił dowódca bazy, płk 
pilot Maciej Siemiński. – Dokładamy wszelkich starań, aby godnie kontynuować tradycje zapoczątkowane niemal 90 lat temu.
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Początki lotnictwa wojskowego 
w Radomiu sięgają roku 1927, kie-
dy to ówczesne władze państwowe 
kupiły 100 hektarów gruntu we wsi 
Sadków pod budowę przyszłego lot-
niska. Wkrótce po wybudowaniu 
pierwszych obiektów – w 1932 roku 
rozpoczęło się szkolenie w Eskadrze 
Szkolnej Pilotów. Dwa lata później 
powstała na Sadkowie Szkoła Pi-
lotów Rezerwy, a w 1937 – Szkoła 
Podchorążych Rezerwy Lotnictwa.

Po II wojnie światowej lotnictwo 
wróciło do Radomia już w marcu 
1945 roku – wtedy na lotnisko zo-
stał przebazowany 15. zapasowy 
pułk lotniczy. W 1951 na Sadkowie 
powstała Oficerska Szkoła Lotnicza 
nr 5, a w lutym 1958 – 60. Lotniczy 
Pułk Szkolno-Bojowy. Jego pierw-
szym dowódcą został mjr pil. Feliks 
Skrzeczkowski. Latano wtedy na 
samolotach UT Mig-15, Lim-1 i Ju-
nak-3. 

W styczniu 1960 pułk otrzymał 
nowy samolot polskiej konstrukcji 
TS-8 Bies przeznaczony do lotów 
szkolno-treningowych, który zastąpił 
wysłużone junaki 3. Rok 1964 otwo-
rzył w historii pułku nowy etap – jed-
nostka zakończyła służbę w OSL im. 
Żwirki i Wigury i została podpo-
rządkowana OSL w Dęblinie. W tym 
samym roku na wyposażenie pułku 
wszedł nowy typ samolotu odrzu-
towego – TS-11 Iskra. W 1965 roku 
pułk przeszedł kolejną reorganizację 
etatową. W tym samym roku podjęto 
po raz pierwszy szkolenie praktyczne 
z podchorążymi na samolocie TS-11. 
W lipcu 1966 radomscy piloci wzięli 
udział w paradzie powietrznej nad 
Warszawą, zorganizowanej z okazji 
1000-lecia Państwa Polskiego. „Iskry” 
utworzyły wtedy na niebie biało-
-czerwoną szachownicę. O kunszcie 
radomskich pilotów może świadczyć 
to, że od tego czasu wszelkie pokazy 

lotnicze odbywają się z ich udziałem. 
Na stałe zadanie utrzymania zespołu 
pilotażowego pułk otrzymał 16 lutego 
1969 roku. To również data powsta-
nia słynnego radomskiego Rombika. 
W następnych latach na lotnisku na 
Sadkowie szkoliło się co roku kil-
kudziesięciu podchorążych WSOSP 
z Dęblina. Zespół pilotażowy zaś pre-
zentował wysoki poziom wyszkolenia 
lotniczego nie tylko w Polsce, ale tak-
że w Belgii, Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, Czachach, na Węgrzech i Słowacji.

W latach 90. pułk zrealizował ko-
lejny w swej historii program przez-
brajania – samoloty TS-11 zostały za-
stąpione pierwszymi egzemplarzami 
PZL-130 „Orlik”. Natomiast w marcu 
1998 roku powstał Zespół Akrobacyj-
ny „Orlik”, składający się początkowo 
z czterech, a potem siedmiu maszyn. 
Do dziś prezentuje swoje umiejętno-
ści na największych w kraju i na świe-
cie pokazach lotniczych.

W 2000 roku radomska jednostka 
przeszła reorganizację – od 1 stycznia 
2001 na bazie 60. Lotniczego Pułku 
Szkolnego powstał 2. Ośrodek Szko-
lenia Lotniczego. Jego pierwszym do-
wódcą był płk dypl. pil. Marek Bylin-
ka. Ośrodek zajmował się szkoleniem, 
na orlikach, podchorążych Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie i utrzymywał w gotowości 
do pokazów zespół akrobacyjny.

1 stycznia 2011 roku, decyzją 
ministra obrony narodowej, zosta-
ła utworzona 42. Baza Lotnictwa 
Szkolnego. Nowa jednostka powsta-
ła z połączenia 1. Komendy Lotni-
ska i 2. Ośrodka Szkolenia Lotni-
czego. 42. BLSz wchodzi w skład 
4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego 
w Dęblinie, a jej głównym zada-
niem jest szkolenie lotnicze pod-
chorążych WSOSP. Nosi imię kpt. 
pil. Franciszka Żwirki i inż. Sta-
nisława Wigury. Święto jednostki 

przypada 19 kwietnia. Tego właśnie 
dnia w 1932 roku lotnisko na Sadko-
wie zostało przekazane przez Ligę 
Obrony Powietrznej i Przeciwga-
zowej Ministerstwu Spraw Wojsko-
wych z przeznaczeniem na Centrum 
Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa 
Nr 1 w Dęblinie.

Jedną z najważniejszych uro-
czystości w historii jednostki jest 
wręczenie sztandaru. Dla 42. Bazy 
Lotnictwa Szkolnego był to 21 paź-
dziernika 2011.

14 sierpnia 2013 roku 42. Baza 
Lotnictwa Szkolnego została wyróż-
niona wpisem do Księgi Honorowej 
Wojska Polskiego za szczególne 
osiągnięcia w wykonywaniu zadań 
służbowych, w tym szkoleniowych 
w czasie pokoju. To jedna z najważ-
niejszych i najbardziej cenionych 
form uznania zasług i pierwsza taka 
w historii jednostki wojskowej w Ra-
domiu.

Z DZIEJÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO W RADOMIU
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Spacerkiem po mieście
Mauzoleum Dionizego Czachowskiego

W 1933 roku minęło 70 lat od wybuchu powstania styczniowego. Radom-
scy działacze Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego uznali, że najlepszym 
sposobem uczczenia okrągłej rocznicy będzie wzniesienie pomnika–mauzo-
leum poświęconego jednemu z przywódców narodowego zrywu. Wybór płko 
Dionizego Czachowskiego był oczywisty – urodzony w niedalekim Niedabylu, 
walczył w regionie radomskim, zginął pod Jaworem Soleckim. Inicjatywie 
przyklasnął ks. Jan Kwarciński, proboszcz parafii w Bukównie, gdzie rosyj-
ski zaborca nakazał w 1863 roku pochować pułkownika. Trzy lata później 
ks. Jan Wiśniewski – kolekcjoner i regionalista powołał Komitet Przenie-
sienia Prochów i Uczczenia Pamięci płk. Dionizego Czachowskiego. Mau-
zoleum – z granitu i marmuru – zaprojektował znany radomski architekt, 
inż. Kazimierz Prokulski. Na czterostopniowym postumencie wznosiła się 
altana wsparta na sześciu prostych filarach, Całość wieńczył krzyż. Komitet 
zdecydował, że pomnik stanie przed kościołem bernardynów, z lewej strony, 
frontem do ul. Żeromskiego.

Dzięki ofiarności społeczeństwa, a także finansowej pomocy władz mia-
sta i wojska pomnik był gotowy jesienią 1938 roku. 29 października prochy 
Czachowskiego ekshumowano i przewieziono uroczyście do Radomia. Dzień 
później pochowano je w mauzoleum. Trumienkę z brązu wykonał Jędrzej 
Krysiński.

Mauzoleum przed kościołem bernardyńskim przetrwało do 1940 roku. 
7 września niemieckie władze okupacyjne kazały rozebrać pomnik. Trumnę 
ze szczątkami pułkownika ukryto w podziemiach kościoła św. Katarzyny, 
a zdemontowane elementy mauzoleum przeniesiono potajemnie do bazy ma-
teriałowej, którą Niemcy urządzili przy Starym Ogrodzie. Tam przetrwały 
wojnę.

W 1963 roku, w setną rocznicę wybuchu powstania styczniowego, pojawił 
się pomysł rekonstrukcji pomnika. Władze miasta nie zgodziły się jednak na 
jego powrót przed kościół bernardynów. Zdecydowano się więc na plac mię-
dzy ul. Koszarową, Wernera i Malczewskiego (obecnie pl. 72 pułku piechoty). 
Na szczycie odbudowanego mauzoleum, na dwustopniowym postumencie, 
zamiast krzyża umieszczono orła z brązu, wykonanego według projektu ra-
domskiego rzeźbiarza Jakuba Zajdensznira. Wmurowano też urnę z ziemią 
z miejsc, gdzie w czasie II wojny światowej walczył 77 pp, stacjonujący niegdyś 
w Radomiu i noszący imię Dionizego Czachowskiego.

Z inicjatywy Klubu Miłośników Radomia i Ziemi Radomskiej i dzięki 
finansowemu wsparciu radomskiego oddziału Paxu i firmy Inco ze Skary-
szewa udało się zbudować granitowy sarkofag – kopię tego przedwojennego. 
Postawiono go w bocznej nawie kościoła bernardynów. 21 marca 1981 roku 
trumienkę ze szczątkami Czachowskiego uroczyście przeniesiono z podziemi 
i umieszczono w sarkofagu.

W 2015 roku mauzoleum i jego otoczenie zostały gruntownie wyremon-
towane.

NIKA

„Historia Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 24 sięga roku 1985, 
kiedy to decyzją władz miasta 
oraz Wydziału Oświaty i Wycho-
wania otwarto nową placówkę 
na terenie najmłodszego wów-
czas osiedla 35-lecia. Oddany do 
użytku obiekt obejmował: Szkołę 
Podstawową nr 24, Studium Na-
uczycielskie i Przedszkole nr 46. 
W samej tylko podstawówce na-
ukę rozpoczęło w 38 oddziałach 
1200 uczniów” – czytamy na stronie 
internetowej szkoły.

W roku szkolnym 1987/88 naukę 
rozpoczęło 1874 uczniów w 53 od-
działach szkolnych i pięciu przed-
szkolnych. Oznaczało to koniecz-
ność prowadzenia zajęć przez sześć 
dni tygodnia. Tylko klasy I-III mia-
ły wolne soboty.

Przez wiele lat PSP nr 24 była 
„szkołą ćwiczeń”. To tutaj pogłębia-
li swoją wiedzę i stawiali pierwsze 
kroki w zawodzie nauczyciela stu-
denci – słuchacze Studium Nauczy-
cielskiego.

W roku szkolnym 1991/1992 zo-
stała otwarta filia PSP nr 24 przy 
ul. Piwnika. W nowym budynku 
rozpoczęły naukę zerówki i klasy 
I-III, mieszkające na Gołębiowie 
II. Dwa lata później SP stała się Pu-
bliczną Szkołą Podstawową nr 24.

14 września 1995 roku, na wnio-
sek dyrekcji, rady pedagogicznej 
i rady rodziców, podstawówce na-
dano imię Kornela Makuszyńskie-
go. W czasie mszy poświęcono pa-
miątkową tablicę i sztandar szkoły, 
który zaprojektował nauczyciel pla-
styki, Jerzy Kubicki. Od tego czasu 
co roku obchodzone są uroczyście 
urodziny patrona.

W 1997 roku zorganizowano kla-
sę integracyjną, do której uczęsz-
czało troje niewidomych uczniów.

W 2000 roku przestała funkcjo-
nować filia przy ul. Piwnika; jej 
uczniowie przeszli do nowej PSP nr 
6 przy ul. Rapackiego. W tym roku 
nastąpiło też otwarcie szkolnej 
czytelni. W 2006 powstała sala in-
formatyczna, a rok później Interne-
towe Szkolne Centrum Informacji 
Multimedialnej. W 2008 strona in-
ternetowa PSP nr 24 wygrała Ogól-
nopolski Konkurs portalu Interkla-
sa na najlepszą witrynę szkolną.

„Dokładnie 6 grudnia 2008 roku, 
na Mikołajki, placówka wzbogaci-

ła się o kompleks boisk w ramach 
programu »Orlik 2012« – czytamy 
na stronie szkoły. – „Przez cały 
rok szkolny 2009 trwał kapital-
ny remont segmentu sportowego. 
Wymieniono nawierzchnie oraz 

przebudowano szatnie i sanitariaty. 
Od września 2010 roku uczniowie 
naszej szkoły mogą się bawić, uczyć 
i kreatywnie spędzać czas w »Sali 
zabaw«, powstałej dzięki programo-
wi »Radosna Szkoła«".

W 2012 roku na terenie szkoły 
urządzono plac zabaw dla najmłod-
szych. Obiekt powstał również dzię-
ki projektowi ,,Radosna Szkoła”.

W roku 2016 placówka wzboga-
ciła się o kolejny obiekt rekreacyj-
ny – siłownię na świeżym powie-
trzu. „W roku 2017 r., nasza szkoła 

przeszła prawdziwą »rewolucję«. 
Na mocy kolejnej reformy oświaty, 
przywrócono ośmioklasową szkołę 
podstawową. Trzeba było przygoto-
wać placówkę do przedłużenia na-
uki i większej liczby dzieci. Decy-
zją Rady Miejskiej VII LO zostało 
przeniesione do budynku przy uli-
cy Warszawskiej. W roku szkolnym 
2017/2018 korzystaliśmy z części 
sal VII LO, a od września 2018 r. 
przejęliśmy cały budynek” – napisa-
li autorzy historii PSP nr 24.

W latach 2017-2020 sukcesywnie 
przeprowadzano remonty sal lek-
cyjnych i korytarzy, sali teatralnej 
i szatni, wyremontowano i wypo-
sażono kuchnię, zmodernizowano 
pracownię komputerową, utworzo-
no pracownię chemiczno-fizyczną.

W tej chwili PSP nr 24 to trzy 
seg ment y t r z ykondyg nac y jne 
i jeden jednokondygnacyjny. Jest tu 
29 sal lekcyjnych i dwie pracownie 
komputerowe. Część sportową two-
rzą: hala sportowa, dwie małe sale 
gimnastyczne i boisko wielofunk-

cyjne. Są gabinety do zajęć specja-
listycznych (logopedia, rewalidacja, 
terapia), gabinet pedagoga i psy-
chologa szkolnego, gabinet pielę-
gniarki. Szkoła dysponuje stołówką.

W PSP nr 24 działa m.in. samo-
rząd, szkolne koło Caritas i LOP. 
Szkolne koło LOP co roku zdoby-
wa pierwsze miejsce w konkursie 
na najlepiej pracujące koło LOP. Za 
swoją wzorową działalność otrzy-
mało tytuł Supermistrza LOP.

 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 24 
im. Kornela Makuszyńskiego
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W ubiegły czwartek burmistrz 
Adam Bolek i prezes firmy Energo-
Ster, Mariusz Mejka podpisali akt 
notarialny sprzedaży kompleksu 
działek w Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej w Białobrzegach. Firma 
wybuduje zakład pracy przy ul. 
Przemysłowej.

Firma EnergoSter z siedzibą 
w Warszawie powstała w 2003 roku. 
Zajmuje się doradztwem, projekto-
waniem, montażem instalacji niskie-
go napięcia, a także uruchamianiem 
ich w inwestycjach budowlanych. 
Produkuje automatykę budynkową, 
automatykę przemysłową, automa-
tykę kotłowni, węzłów cieplnych, 
automatykę agregatów chłodniczych, 
monitoring i sterowanie instalacji 
technicznych (np. elektrycznych, 
wod.-kan.), instalacji elektrycznych, 
kontroli dostępu – SKD, sygnalizacji 
pożaru i oddymiania, sygnalizacji 
włamania i napadu – SSWiN, tele-
wizji przemysłowej CCTV, okablo-
wania strukturalnego i światłowo-
dowego.

Firma otrzymała decyzję o wspar-
ciu z Agencji Rozwoju Przemysłu. 
Zobowiązała się do wybudowania 
zakładu w ciągu trzech lat, zatrud-
nienia 13 pracowników, poniesienia 
nakładów w zakupiony teren w wyso-
kości co najmniej 2 mln zł.

Wartość zakupionego w drodze 
przetargu kompleksu dwóch działek 
o łącznej powierzchni 0,4678 ha to 
488 tys. 310 zł.

ŁK

Zainwestują
w strefie
BIAŁOBRZEGI. W Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej zainwestuje firma Ener-
goSter. Gmina sprzedała działkę, na 
której inwestor wybuduje zakład pracy.

Planowana wystawa miałaby nosić 
tytuł „Gmina Gózd dawniej i dziś”. 
Jak mówią pomysłodawcy, dla star-
szych miałaby być to okazja do wspo-
mnień, a dla młodszych – doskonała 
lekcja historii.

Marcin Linowski, przewodniczący 
Rady Gminy Gózd zwraca się z ape-
lem do wszystkich mieszkańców. 
Jeśli ktoś dysponuje starymi zdjęcia-
mi – czarno-białymi i kolorowymi 
przedstawiającymi ludzi, miejsca 
i budynki z terenu gminy, może je 
zeskanować, a następnie dostarczyć 
do pokoju nr 109 lub ewentualnie 
przesłać je drogą elektroniczną na 
adres: rada@gozd.pl. Zdjęcia można 
również dostarczyć osobiście do 
urzędu gminy. Do zdjęć należy do-
łączyć oświadczenie opatrzone datą 
i własnoręcznym podpisem o treści: 
„Wyrażam zgodę na nieodpłatne 
upublicznienie przekazanych przeze 
mnie zdjęć i wizerunku osób na nich 
się znajdujących”.

Najciekawsze ze zdjęć, o ile ich po-
siadacze wyrażą na to zgodę, zostaną 
również zamieszczone w książce, 
która powstanie na okoliczność 
50-lecia istnienia gminy Gózd 
(w 2023 roku).

ŁK

Gmina Gózd
dawniej i dziś
GÓZD. Gmina przygotowuje się do 
obchodów 50-lecia istnienia. W pla-
nach jest m.in. stworzenie historycznej 
wystawy fotografii i wydanie specjalnej 
publikacji.

  ŁUKASZ KOŚCIELNIAK

Inwestycja obejmie m.in. posze-
rzenie i przebudowę nawierzchni 
o długości 1,7 km, budowę chodni-
ków, wykonanie poboczy, zjazdów 
i kanalizacji deszczowej. Koszt prze-
budowy to ponad 6,1 mln zł. Pienią-
dze pochodzić będą z budżetu woj. 
mazowieckiego. Umowę z wyko-
nawcą inwestycji podpisał dyrektor 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich Grzegorz Obłękowski. 
W spotkaniu udział wzięli również 

wicemarszałek Rafał Rajkowski, 
radny Mazowsza Leszek Przybytniak 
i wójt gminy Pionki Mirosław Ziółek.

Jak podkreśla wicemarszałek Ra-
fał Rajkowski, realizacja inwestycji to 
przykład dobrej współpracy między 
samorządami. – Gmina Pionki na 
swój koszt przygotowała dokumen-
tację projektową i przekazała ją do 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich. Dzięki temu możemy 
przystąpić do realizacji tego oczeki-
wanego przez mieszkańców projek-
tu – podkreśla wicemarszałek. – To 

kolejny już etap przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 787. Tym razem wy-
remontujemy 1,7-kilometrowy odci-
nek przebiegający przez miejscowość 
Suskowola. Zdecydowanie poprawi 
to bezpieczeństwo użytkowników 
drogi, ale też mieszkańców.

Prace remontowe obejmą posze-
rzenie i przebudowę nawierzchni 
istniejącej jezdni. Droga zyska nowe 
pobocza i chodnik. Poprawiona zo-
stanie geometria skrzyżowań. Roboty 
drogowe obejmą również: wykonanie 
rowów drogowych otwartych i kry-
tych, przebudowę zjazdów, budowę 
kanalizacji deszczowej, a także ak-
tualizację oznakowania pionowego 
i poziomego.

Zdaniem radnego Leszka Przybyt-
niaka, przewodniczącego sejmikowej 
komisji rolnictwa i terenów wiejskich 
o tym, jak ważna jest to inwestycja 
dla lokalnej społeczności, świadczy 
duże zaangażowanie samorządu 
gminnego. – Przygotowanie doku-
mentacji projektowej na koszt gminy 
Pionki znacznie ułatwiło nam przy-
stąpienie do realizacji tej inwestycji 
i dzisiaj możemy podpisać umowę 
z wykonawcą. Liczymy, że już za rok 
mieszkańcy Suskowoli będą mogli 
korzystać z przebudowanego, a także 
bezpiecznego odcinka drogi i skrzy-
żowania – mówił.

Roboty drogowe mają potrwać ok. 
12 miesięcy, a zakończenie inwestycji 
zaplanowano na 2022 rok.

Poprawi się
bezpieczeństwo

GMINA PIONKI. Już wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
787 w Suskowoli. Na jej fatalny stan od dawna skarżyli się mieszkańcy. – Przygotowanie 
dokumentacji projektowej na koszt gminy ułatwiło nam przystąpienie do realizacji tej 
inwestycji – mówi radny wojewódzki Leszek Przybytniak.
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Samorząd walczy o wsparcie w wy-
sokości 8,5 mln zł. Pierwszy wniosek 
ma na celu poprawę infrastruktury 
drogowej. Chodzi o przebudowę 
drogi w Podgórkach, rozbudowę dro-
gi w Polanach Kolonii i remont ul. 
Ogrodowej w Wierzbicy. Szacowany 
koszt zadania to 2 mln zł, wymagany 
wkład własny gminy to 100 tys. zł.

1,5 mln zł (w tym 150 tys. zł 
wkładu własnego) będzie kosztowała 
przebudowa budynku byłej szkoły 
podstawowej w Suliszce na Centrum 
Kultury, Rekreacji i Turystyki z Izbą 
Pamięci Ziemi Wierzbickiej.

Trzeci wniosek to poprawa infra-
struktury sportowej. Gmina chce 
przebudować budynek sanitarno-
-techniczny na stadionie sportowym 
w Wierzbicy oraz wybudować salę 
gimnastyczną jako rozbudowę szkoły 
podstawowej w Łączanach. Na ten 
cel gmina wnioskuje o 5 mln zł, 
z czego wkład własny to 500 tys. zł.

ŁK

Wnioski
o wsparcie
WIERZBICA. Gmina złożyła wnioski 
o dofinansowanie trzech inwestycji 
w ramach Polskiego Ładu.

Samorząd powiatu zwoleńskiego 
oficjalnie oddał do użytku prze-
budowaną drogę Tczów – Win-
centów. – W umowie zawartej 
z wykonawcą przewidywaliśmy, że 
roboty budowlane dobiegną końca 
w październiku tego roku. Jed-
nak były one prowadzone bardzo 
sprawnie i zakończyły się dużo 
szybciej – mówi starosta zwoleński 
Stefan Bernaciak. – Bardzo nas to 
cieszy, ponieważ wiemy, że wszelkie 
przebudowy dróg to duża uciążli-
wość dla podróżnych. Dziś możemy 
już oddać do ich dyspozycji wygodną 
i bezpieczną drogę.

Wykonawcą była firma Bitmas 
z Kielc. Całkowity koszt inwestycji to 
349 tys. 154 zł; został on podzielony 
między powiat zwoleński i gminę 
Tczów. Gmina wydała 150 tys. zł, 
pozostałe koszty zostały pokryte 
z budżetu powiatu.

– Współpraca przy tego typu in-
westycjach jest niezwykle ważna. Im 
więcej montaży finansowych stwo-
rzymy, tym więcej zadań uda nam się 
zrealizować. Dziękujemy włodarzowi 
gminy Tczów za zrozumienie potrzeb 
mieszkańców i udział w kosztach 
przebudowy. Droga po przebudowie 
poprawi bezpieczeństwo i komfort 
podróżujących – mówił starosta 
Stefan Bernaciak.

Pracami budowlanymi objęto 
odcinek o długości 690 metrów. 
Wykonawca w pierwszej kolejności 
wykonał prace pomiarowe, przygo-
towawcze i rozbiórkowe. Następnie 
poszerzył jezdnię do pięciu metrów 
i położył na niej nawierzchnię 
z betonu asfaltowego. Po obydwu 
stronach drogi zostały utworzone 
pobocza z kruszywa łamanego. 
Oczyszczono też i wyprofilowano 
istniejące rowy.

ŁK

Przed 
terminem
POWIAT ZWOLEŃSKI. Zakończył 
się remont drogi powiatowej Tczów 
– Wincentów. To sporo przed termi-
nem – finisz planowano bowiem na 
październik.

R E K L A M A
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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
Opilstwo

Sporządzono doniesienie za opilstwo 
na: Grabowskiego Juljana zam. Wrze-
śniowskiego 3, Markiewicza Wincentego, 
zam. w Skarżysku, Jurkiewicza Kazimierza, 
Polna 17 i Sionka Władysława, zam. Że-
romskiego 74.

Ziemia Radomska nr 162,
 19 lipca 1933

Upały
Wczoraj w południe notowano w Rado-

miu 40 st. C. w słońcu. W cieniu tempera-
tura utrzymywała się na wysokości 34 st.

Ziemia Radomska nr 171, 
29 lipca 1933

Nowe place sportowe
w Radomiu

Radom uzyskuje nowe tereny sportowe. 
Mianowicie klub sportowy „Broń” przy-
stępuje do wykończenia boiska, a Czarni 
kończą budowę doskonałego kortu tenni-
sowego.

Przed kilku dniami również radomskie 
Ognisko K. P. W. (Kolejowe Przysposobie-
nie Wojskowe – przyp. red.) zniwelowało 
i doprowadziło do należytego stanu plac 
sportowy, znajdujący się około dworca 
kolejowego. Plac ten został doprowadzony 
siłami członków K.P.W., którzy czas wolny 
poza pracą poświęcili wspomnianym pra-
com, po 8 godz. dziennie.

Ziemia Radomska nr 159, 
15 lipca 1934

O należyte skrapianie ulic
Mimo panujących upałów przepla-

tanych przelotnemi deszczami, kurz na 
ulicach miasta jest niemożliwy. Okazuje 
się, że polewania ulic słabo skrapiającemi 
polewaczkami ręcznemi, jest niedostatecz-
ne. W kilka minut potem znów kłębią się 
tumany kurzu. Zwłaszcza niemożliwy jest 
wprost do przebycia wyremontowany od-
cinek ulicy Żeromskiego, od placu 3-go 
Maja do ul. Słowackiego.

Za każdym podmuchem wiatru podno-
szą ze świeżo nasypanego piasku, kłęby 
kurzu.

Człowiek gdy znajdzie się nagle w opa-
rach tej piaskowej mgły, odnosi wrażenie 
wędrówki lotnych piasków pustynnych.

Ziemia Radomska nr 166,
 24 lipca 1934

Wieża do skoków
spadochronowych

Na terenie stadjonu miejskiego Radom-
ski Okręg Kob. LOPP wybuduje wieżę do 
skoków spadochronowych.

Na stadjonie prowadzone będzie szkole-
nie w skokach spadochronowych.

Trybuna nr 30, 
23 lipca 1937

Sprawa o zamordowanie 
Haliny Fiołnówny

W Sądzie Okręgowym w Radomiu 
odbyła się sprawa Wacława Guni, o za-
bójstwo 3-letniej Haliny Fiołnówny, córki 
sekretarza Sądu Okręgowego w Radomiu.

Fiołnówna zabita została od uderzenia 
kamieniem przez łobuzów ulicznych, któ-
rzy celowali w przechodnia Żyda, a trafili 
w Fiołnównę.

Kilku sprawców dzikiej zabawy w swo-
im czasie skazano wyrokiem sądowym.

Jeden z uczestników łobuzerskiej za-
bawy Wacław Gunia zbiegł z Radomia. 
Obecnie odnaleziono go w obozie cygań-
skim, gdzie spędził 5 miesięcy. Sąd po 
przeprowadzeniu rozprawy uniewinnił 
Wacława Gunię.

Trybuna nr 31, 
30 lipca 1937

Marszałek Śmigły-Rydz
6 sierpnia w Radomiu

Jak się dowiadujemy w dniu 6 sierp-
nia bawić będzie w Radomiu przejazdem 
do Krakowa na Zjazd Legionistów Mar-
szałek Śmigły-Rydz.

Marszałkowi wręczony zostanie arty-
stycznie wykonany dyplom honorowego 
obywatelstwa m. Radomia.

W skład delegacji wchodzi prezydent 
Szczawiński, ławnik Grzecznarowski, 
ławnik Suliga, radni Fastman i Roguski.

Trybuna nr 31, 
30 lipca 1937

Właściciele domów 
w areszcie

Władze miejskie osadziły w areszcie 
2 kamieniczników radomskich M. J. Taj-
telbauma i właściciela domu przy ul. Że-
romskiego 16 Siczka za nieprzestrzeganie 
przepisów o remontach domów.

Trybuna nr 31, 
5 sierpnia 1938

10 PO GODZINACH

Projekty specjalne

Filmowe Poranki: 
44 Koty, cz.5 (2D/dub-
bing – b.o.) – 08.08. godz. 10.30
Helios na scenie:
BLACKPINK THE MOVIE
(2D – b.o.) – 08.08. godz. 12.00
Kino Konesera: Sweat (2D – od 
15 lat) – 09.08, godz. 18:00

Premiery 6 sierpnia

Piękna i Rzeźnik (2D napisy – od 
15 lat)
Legion samobójców (2D/napisy, 
2D/ATMOS – od 15 lat)

Pozostały repertuar

Old (2D napisy – od 15 lat)
Wyprawa do dżungli (2D/dub-
bing, 2D/napisy, 2D/ATMOS – od 
10 lat)
Wojna z dziadkiem (2D/dub-
bing – od 7 lat)
Kosmiczny mecz: Nowa Era 
(2D/dubbing – od 7 lat)
Szybcy i wściekli 9 (2D napi-
sy – od lat 13)
Luca (2D dubbing – b.o.)
Kraina smoków (2D/dub-
bing – od 5 lat)
Tajemnica sióstr Sprite (2D/
dubbing – od lat 6)

Początek sierpnia w Heliosie 
zapowiada się niezwykle interesu-
jąco! Już dziś (piątek, 6 sierpnia) 
premierę będzie miała brawurowa 
produkcja w gwiazdorskiej obsadzie 
„Legion samobójców. The Suicide 
Squad” oraz horror „Piękna i Rzeź-
nik”. Ponadto w repertuarze znajdą 
się seanse thrillera „Old”, animacji 
„Kosmiczny mecz: Nowa Era” oraz 
najnowszej produkcji Disneya 
„Wyprawa do dżungli”. Tradycyjnie 
nie zabraknie także wyjątkowych 
seansów specjalnych. Każdy, nawet 
najbardziej wymagający widz, 
z pewnością znajdzie propozycję dla 
siebie!



11SPORTPIĄTEK – CZWARTEK 6-12 SIERPNIA 2021

  MACIEJ KWIATKOWSKI

Po 36 latach przerwy piłka na 
najwyższym poziomie rozgrywko-
wym w kraju wróciła do Radomia. 
Wróciła i to w jakim stylu. Według 
oficjalnych komunikatów na obiek-
cie MOSiR-u zasiadło w ubiegłą so-
botę 3 tys. 950 widzów. Fani, którzy 
kupili karnety i bilety, a o te drugie 
nie było wcale tak łatwo, przecierali 
oczy ze zdumienia. W porównaniu 
do rywalizacji z Wisłą Płock trener 
Czesław Michniewicz postawił na 
bardziej sprawdzony i optymalny 
skład. Przeciwko płocczanom (Le-
gia wygrała 1:0) wybiegło aż sześciu 
młodzieżowców, a z Radomiakiem 
zagrało takich dwóch. Jednym 
z nich był bramkarz Kacper To-
biasz (skapitulował trzykrotnie), 
a drugim Maik Nawrocki, strzelec 
jedynego gola dla „Wojskowych”.

Na pomeczowej konferencji pra-
sowej trener gości wprost przyznał, 
że Radomiak zasłużył na to zwycię-
stwo. Za to ozdobą kolejki była akcja, 
po której na listę strzelców wpisał się 
Karol Angielski. Najpierw jednak 
futbolówkę po wysokim pressingu wy-
walczył Leandro Rossi. Brazylijczyk 
z polskim paszportem, choć był za-
trzymywany przez Bartosza Slisza za 
koszulkę, to jednak się utrzymał przy 
piłce i podał ją do Filipe Nascimen-
to. Ten efektownym zagraniem piętą 
wycofał futbolówkę do Angielskie-

go, który strzałem zza pola karnego, 
tuż przy słupku, umieścił ją w siatce! 
Wcześniej do bramki Tobiasza trafił 
Mateusz Radecki, a wynik w doliczo-
nym czasie gry ustalił Dominik So-
kół. Napastnik otrzymał efektowne 
podanie od Miłosza Kozaka i wygrał 
pojedynek sam na sam z bramkarzem 
gości.

Tymczasem choć na trybunach pa-
nowała przyjacielska atmosfera, to na 
murawie już niekoniecznie. Sędzia 

Jarosław Przybył aż trzykrotnie się-
gał do kieszonki po czerwoną kartkę! 
Najpierw boisko opuścił Filip Mlade-
nović (uderzenie rywala łokciem), na-
stępnie Nascimento (kopnięcie rywala 
po gwizdku) i Josue (uderzenie rywala 
łokciem).

To nie jedyne wykluczenia, które 
miały miejsce w tej serii gier. Popu-
larne „kiery” otrzymywali jeszcze 
zawodnicy: Ślaska Wrocław (dwóch), 
Warty Poznań, Pogoni Szczecin i Le-

cha Poznań. W meczu Górnika Za-
brze z Lechem zadebiutował Lukas 
Podolski i był to pierwszy mistrz 
świata, który zagrał w rozgrywkach 
polskiej ligi! Blisko 19 tys. widzów 
nie miało jednak powodów do rado-
ści, bo to podopieczni radomianina 
Macieja Skorży, wygrali 3:1.

Liderem pozostała krakowska 
Wisła, ale zespół „Białej Gwiazdy” 
ma tyle samo oczek, co siódma Le-
chia Gdańsk, a więc cztery.

W najbliższej serii gier Radomiak 
wyjedzie do Płocka na mecz z Wi-
słą. Podopieczni Macieja Bartoszka 
nie zdobyli jak dotąd punktu. Naj-
pierw w stolicy przegrali z Legią, 
a w poniedziałek 1:0 ulegli gdań-
skiej Lechii. Początek rywalizacji 
w Płocku 9 sierpnia o godz. 18.

Radomiak Radom – Legia 
Warszawa 3:1 (0:0)

Bramki: Mateusz Radecki 46’, 
Karol Angielski 80’, Dominik Sokół 

90’ – Maik Nawrocki 82’
Radomiak: Majchrowicz – Jaku-

bik, Goncalo Silva (24’ R. Rossi), Ci-
chocki, Abramowicz – Leandro, Ka-
put, Filipe Nascimento, Radecki (85’ 
Karwot), Rondon (85’ Kozak) – An-
gielski (90’ Sokół)

Legia: Tobiasz – Rose, Wieteska, 
Nawrocki – Skibicki (46’ Juranović), 
Slisz, Martins (46’ Josue), Abu Han-
na (38’ Mladenović) – Luquinhas (58’ 
Emreli), Muci (58’ Lopes) – Pekhart

Lepsi od mistrza!
Kibice PKO Ekstraklasy są już po emocjach związanych z drugą kolejką. Kto wie, czy największych nie dostarczył mecz 
beniaminka z mistrzem, w którym Radomiak Radom nie dał szans Legii Warszawa! W następnej serii gier „Zieloni” pojadą 
do Płocka na mecz z tamtejszą Wisłą. Mecz rozegrany zostanie w poniedziałek.
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Lotos PZT Polish Tour to cykl 
12 turniejów w różnych miastach 
Polski i Narodowe Mistrzostwa Polski, 
które rozegrane zostały w Bytomiu. 
Rywalizacja zawita też do Rado-
mia – od 9 do 15 sierpnia. Na kortach 
przy ul. Bulwarowej odbędzie się 
żeński turniej ITF.

– Inwestujemy od kilku lat w dobrą 
infrastrukturę sportową właśnie po to, 
abyśmy oprócz codziennej możliwości 
korzystania z obiektów, mogli orga-
nizować jako miasto wielkie imprezy 
sportowe. Teraz przyszedł czas na 
turniej tenisowy – mówi prezydent 
Radosław Witkowski.

W 2021 roku odbywa się już trzecia 
edycja cyklu Lotos PZT Polish 
Tour. – Radom w tym roku pojawi się 
dwukrotnie na tenisowej mapie, bo 
oprócz tego turnieju, 5 września odbę-
dzie się u nas Narodowy Dzień Tenisa. 
To dwa wydarzenia, które – miejmy 
nadzieję – pozwolą Radomiowi na 
dobre stać się częścią tenisowej mapy 
Polski – zaznacza Tomasz Dobiecki, 
rzecznik prasowy turnieju.

W eliminacjach weźmie udział 
48 zawodniczek, a w turnieju 
głównym 32.

W zmaganiach wezmą też udział 
zawodniczki z Radomia. Zagra 
Weronika Falkowska, o ile upora 
się z kontuzją. – Czy zagram, okaże 
się dopiero w sobotę. Ale bardzo się 
cieszę, że taki turniej odbywa się 
w Radomiu – podkreśla zawodniczka.

W eliminacjach wystąpią także Ka-
rolina Gołda i Aleksandra Buczyńska.

MN

Na kortach
w Radomiu
Od 9 do 15 sierpnia w Radomiurozegra-
ny będzie żeński turniej ITF Lotos PZT 
Polish Tour.

Zmagania w Przysusze wróciły na 
siatkarską mapę w Polsce po przerwie. 
W zeszłym roku turniej nie odbył się 
ze względu na pandemię koronawi-
rusa. Rywalizacja trwała trzy dni, 
a ostateczne rozstrzygnięcia zapadły 
w niedzielę, 1 sierpnia.

W turnieju pań o trzecie miejsce 
rywalizowały pary Martyna Kłoda 
/ Justyna Tylutki i Magdalena Saad / 
Izabela Błasiak. Ostatecznie lepszy 
okazał się ten pierwszy duet, który wy-
grał 2:1 po tie-breaku i stanął na naj-
niższym stopniu podium w Przysusze.

O zwycięstwo walczyły natomiast 
Czeszki – Michala Kvapilova / Mi-
chaela Kubickova oraz Kinga Wojta-
sik / Katarzyna Kociołek. Pojedynek 

finałowy był bardzo ciekawy. Lepsze 
okazały się siatkarki z zagranicy, któ-
re wygrały ostatecznie 2:0, w setach 
do 19 i sięgnęły po główne trofeum 
w zmaganiach pań.

W turnieju mężczyzn zaprezento-
wał się m.in. przedstawiciel gospo-
darzy, a więc pochodzący z Przysu-
chy Michał Korycki, który wystąpił 
w duecie z Jarosławem Lechem. Para 
ta walczyła ostatecznie o trzecie miej-
sce z Marcinem Ociepskim i Micha-
lem Kądziołą. Niesieni dopingiem 
publiczności Korycki i Lech nie dali 
jednak rady rywalom i to Ociepski 
z Kądziołą zajęli w Przysusze trzecie 
miejsce, wygrywając 2:0.

W finale przed przysuską publicz-

nością zaprezentowali się Jędrzej 
Brożyniak i Piotr Janiak oraz Miko-
łaj Miszczuk i Miłosz Kruk. Oba du-
ety dobrze się znają, bo w tym roku 
walczyli ze sobą już kilkakrotnie. 
W pierwszej odsłonie doświadczony 
duet dość szybko wypracował sobie 
kilka punktów przewagi, którą potem 
utrzymywał i wygrał do 17. W dru-
giej partii młodzież, czyli Miszczuk 
i Kruk ambitnie walczyła, ale również 
i tym razem górą byli bardziej do-
świadczeni rywale, wygrywając osta-
tecznie 21:19 i w całym meczu 2:0.

Tradycyjnie nie zabrakło także cha-
rytatywnego meczu gwiazd, w którym 
wystąpili Jakub Bucki, Dawid Konar-
ski, Grzegorz Bociek, Michał Ruciak, 
Damian Wojtaszek, Bartosz Heller 
i DJ Ucho. Pojedynek sędziowała 
Katarzyna Skowrońska. W tym roku 
pieniądze były zbierane dla Klaudii, 
która w 2019 roku, będąc pasażerką, 
uległa poważnemu wypadkowi samo-
chodowemu. W jego wyniku nastąpiło 
złamanie kręgów szyjnych. Klaudia 
od tej pory poddawana jest intensyw-
nej i kosztownej rehabilitacji i nikt 
nie traci nadziei, że wróci do dawnej 
sprawności. Można było wylicytować 
m.in. koszulki Katarzyny Skowroń-
skiej, Damiana Wojtaszka, Michała 
Ruciaka i Grzegorza Boćka. 

Wydarzenie organizowane we 
współpracy z samorządem wojewódz-
twa mazowieckiego – Mazowsze Serce 
Polski.

MICHAŁ NOWAK

Wygrane Czeszek i Polaków
Na boiskach usytuowanych przy zalewie Topornia odbył się turniej Lewiatan Mazovia Beach Ball Przysucha 
2021 mający rangę Superpucharu Polski.
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Startujący na początku sierpnia se-
zon grupy I trzeciej ligi z pewnością 
dostarczy kibicom sporej dawki emo-
cji. Niestety, co kolejkę jeden z zespo-
łów będzie miał przymusową pauzę, 
a wszystko dlatego, że w ostatniej chwili 
do 18 drużyn działacze PZPN dołączyli 
GKS Wikielec.

Region radomski reprezentować 
będą Broń Radom i Pilica Białobrzegi. 
Oba zespoły – co pokazały sparingi, 
a także ruchy transferowe – walczyć 
będą o utrzymanie w gronie trzecioli-
gowców.

W ostatnim meczu kontrolnym ze-
spół Tomasza Grzywny został niejako 
sprowadzony na ziemię. Pilica w tzw. 
próbie generalnej przed inaugura-
cją rozgrywek podejmowała jednego 
z faworytów ligi, a więc drużynę Świtu 
Nowy Dwór Mazowiecki i przegrała 
1:5. Honorową bramkę dla miejscowych 
zanotował Konrad Paterek, wykorzystu-
jąc rzut karny.

Wcześniej, a więc w okresie przygo-
towawczym Pilica pokonała Granat 
Skarżysko-Kamienna 3:1 i MKS Pia-
seczno 4:3, zremisowała z KS Raszyn 
3:3 oraz wygrała 2:0 z Escolą Warsza-
wa. Wszystkie te zespoły to IV-ligowcy. 
Wielkie święto nastąpi w Białobrzegach 
w sobotę, 7 sierpnia, kiedy to Pilica po-
dejmie Znicz Biała Piska.

Tego samego dnia o punkty, ale 
na wyjeździe, zagra radomska Broń. 
W zespole z Plant w okresie przygoto-
wawczym doszło do wielu zmian. Nie 
ma już w drużynie m.in. Dominika Le-
śniewskiego i Przemysława Śliwińskie-
go (zagra w Pilicy Białobrzegi), a więc 
radomian. W składzie na próżno także 
szukać Konrada Zacharskiego czy Ja-
pończyka Yudaia Miyamoto. Brakuje 
też kilku innych wartościowych zawod-
ników z poprzedniego sezonu, który ra-
domianie, przypomnijmy, zakończyli na 
13. miejscu w gronie 22 zespołów. W ich 
miejsce klub zakontraktował chociażby 
Roberta Kowalczyka czy Tomasza Bar-
tosiaka, którzy w grach kontrolnych po-
kazali, że wiedzą, jak się zdobywa gole.

Mimo wszystko na tle sparingowych 
rywali postawa ofensywna zespołu bu-
dziła sporo zastrzeżeń. Radomianie 
stwarzali dogodne sytuacje, ale ich nie 
wykorzystywali. Podopieczni Artura 
Kupca w meczach kontrolnych uzyski-
wali następujące wyniki: Orlicz Suched-
niów 1:0, GKS Nowiny 1:0, Energia Ko-
zienice 1:1, Legionovia Legionowo 0:6, 
Lublinianka Lublin 3:1.

Broń na inaugurację zagra w Kutnie 
z MKS-em. Początek meczu w sobotę 
o godz. 16.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Rozpoczynają
sezon

W weekend startują rozgrywki grupy I trzeciej ligi. Wystąpi nieparzysta 
liczba zespołów, a wśród nich dwie drużyny reprezentujące nasz region 
– Broń Radom i Pilica Białobrzegi.
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JAK BIEDRONKA ZMIENIA SIĘ 
DLA RADOMIAN

Biedronka to sieć licząca już ponad 3000 sklepów w całej Polsce, która cały czas się rozwija. W samym Radomiu możemy zro-
bić zakupy już w ponad dwudziestu jej sklepach. Ta liczba sprawia, że niemal każdy radomianin ma choć jeden z nich w pobli-
żu. Część z nich ma dogodne rozwiązania jak kasy samoobsługowe i lady tradycyjne.

Przez ponad 25 lat funkcjonowania Biedronki, klienci 
polubili asortyment dostępny w sklepach sieci, mają 
swoje ulubione produkty, znają poszczególne alejki. 
A Biedronka dobrze zna potrzeby kupujących. Jedną 
z nich jest chęć zakupu wysokiej jakości wędlin 
i świeżego mięsa. W trzech radomskich sklepach 
Biedronka pojawiły się lady tradycyjne, które właśnie 
temu służą. Asortyment z takiej lady oferują już trzy 
sklepy w naszym mieście: przy ul. Okulickiego 47, ul. 
Wandy Malczewskiej 9, ul. Żółkiewskiego 10. Lady 
tradycyjne oferują kupującym świeże mięso, wędliny 
i sery na wagę od regionalnych i lokalnych producen-
tów. 

Znajdziemy w nich kilkadziesiąt różnych rodzajów 
produktów – wędlin, serów, mięs. Podczas zakupów 
doradzą nam specjalnie przeszkoleni pracownicy, 
którzy na życzenie klienta np. rozbiją plastry mięsa 
lub zmielą je na kotlety. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że co tydzień 
klienci korzystający z lad tradycyjnych mogą spodzie-
wać się specjalnych promocji na wybrane produkty. 

Kasy dla wygody
Kolejnym udogodnieniem podczas zakupów w skle-
pach Biedronka są kasy samoobsługowe. To roz-
wiązanie, które zyskuje coraz większą popularność, 
głównie za sprawą prostej obsługi. Ekran kasy sam 
nas prowadzi przez kolejne etapy płatności i wyświe-
tla odpowiednie podpowiedzi. 

W każdej chwili możemy przy nich liczyć na pomoc 
pracowników. Jeżeli decydujemy się na skorzystanie 
z kasy samoobsługowej, musimy pamiętać o istotnej 
kwestii – w takiej kasie możemy dokonać wyłącz-
nie płatności bezgotówkowej. Mamy też możliwość 
zeskanowania karty Moja Biedronka. 
Sklepy Biedronka, w których można skorzystać 
z kas samoobsługowych, znajdują sie przy ulicach: 
Paderewskiego 17, Gajowa 27, Kozienicka 100, 
Warszawska 96, Mireckiego 14-16, Okulickiego 47, 
Zbrowskiego 53, Sobótki 1A, Wandy Malczewskiej 9, 
Żółkiewskiego 10.

Biedornka Radom Ul . Wandy Malczewskiej 9

Radom ul Mireckiego 14-16. Radom ul. Wandy Malczewskiej 9
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