
Polityczne
 chuligaństwo?
– Zostałem napadnięty przez 
chuligana politycznego 
– powiedział w poniedziałek 
w Porannej Rozmowie Radia 
Rekord Dariusz Wójcik, radny 
Prawa i Sprawiedliwości. Cho-
dzi o Piotra Kotwickiego. – Dla 
nas dwóch nie ma miejsca 
w jednym klubie – stwierdził 
Wójcik.
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Miłość i hańba 
w 1905 roku
Kobiety w pięknych strojach, 
mężczyźni w kurtkach z samo-
dziełu i kaszkietach, carskie mun-
dury, urokliwe wystawy sklepo-
we z pierwszych lat XX wieku 
i gwar dawnej stolicy – tak we 
wtorek wyglądał pl. Konstytucji 
3 Maja. Kolejny dzień trwały tu 
zdjęcia do filmu „Pogrom 1905 r. 
Miłość i hańba”. 

 str. 4
Tradycja 
i nowoczesność
Otwarcie zaplanowano na lipiec 
przyszłego roku, a będzie to jedno 
z najnowocześniejszych muzeów 
w Polsce. Ekspozycję stałą w Mu-
zeum Historii Radomia krtóre 
będzie się mieścić w kamieni-
cach Gąski i Esterki zaprojektuje 
warszawska firma Group AV. To 
oni są m.in. twórcami wystawy 
w podziemiach Rynku Głównego 
w Krakowie.
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Historyczny turniej
Lucrezia Stefanini triumfowała 
w pierwszym turnieju Lotos PZT 
Polish Tour, który odbywał się 
w Radomiu. W deblu najlepsze 
okazały się Japonki: Mara Kawa-
mura i Funa Kozaki.
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Wybuch kontrolowany

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

Fot. Adam Gogacz

Budynek po budynku znika od kilkunastu tygodni dawna Elektrociepłownia Radom. Kilkanaście dni 
temu wyburzona została wieża nawęglania, a w sobotę – charakterystyczny, wysoki na 150 metrów 
komin. Właścicielem nieruchomości jest firma TG Park, ale na razie nie zdradza, co przy ul. Marii Gajl 
powstanie w przyszłości.
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T Y G O D N I K

Piątek, 20 sierpnia
 Radom Art Night – Powrót do 
przyszłości. Na Futurystyczno-ko-
smiczną noc do Kamienicy Desku-
rów zaprasza stowarzyszenie Droga 
Mleczna. Od godz. 18 – wizjonerska 
wystawa „Lem to wiedział!” – będzie 
można zobaczyć, jakie technologie 
„przewidział” Lem w swojej twór-
czości; także od godz. 18 – kosmicz-
ne mobilne planetarium – pierwszy 
w Radomiu, lot w kosmos; będzie 
można podziwiać Ziemię z orbity 
(wstęp na zapisy w grupach 20 osób); 
godz. 20-21 – retro-futurystyczna 
prelekcja Wojciecha Orlińskiego 
„Stanisław Lem: żyjemy w czasach, 
które przewidział” (obowiązują za-
pisy); godz. 21.30-22.30 – widowi-
sko-słuchowisko-lemowisko – wyjąt-
kowe sensoryczne doświadczenie na 
miarę pilota Pirxa (zapisy); godz. 23-
00 – koncert na płycie rynku nieziem-
skiej harfy laserowej i skrzypiec oraz 
pokaz międzygalaktycznych laserów.

 Wystawa w Galerii Łaźnia. Na 
wernisaż wystawy „Bogusław Do-
browolski – 30 lat pracy twórczej” 
o godz. 18 zaprasza Galeria Łaź-
nia. Bogusław Dobrowolski urodził 

s ię w 1962 
r o k u .  A b -
s o l w e n t 
P a ń s t w o -
w e j  W y ż -
szej Szkoły 
Sztuk Pla-
s t y c z n y c h 
w e  W r o -
cławiu. Dy-
plom w 1990 

na Wydziale Ceramiki i Szkła. Twór-
czość w dziedzinie ceramiki unika-
towej, malarstwa i rzeźby. W swej 
twórczości ceramicznej łączy zagad-
nienia rzeźby, malarstwa i grafiki. 
Jego ceramiczne formy, misy, dzbany 
przybierają często abstrakcyjne bądź 
organiczne kształty, w których ważną 
rolę odgrywa barwa i faktura. Pro-
wadzi pracownię ceramiczną w Cen-
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Od 
2008 roku jest komisarzem Między-
narodowego Pleneru Ceramicznego 
Lab -Oro w Orońsku.

 Resursa Music Drive. O godz. 
19 rozpocz-
nie się kolej-
n y  k o n c e r t 
w  r a m a c h 
P r z e g l ą d u 
Radomskiej 
S c e n y  M u -
zycznej „Re-
sursa Music 
Drive”. Tym 
razem zoba-
czymy grupę Renesans. Zespół zało-
żony przez braci Michała i Grzegorza 
Biernackich istnieje od roku 2000. 
Grupa wielokrotnie była główną 
atrakcją na finałach WOŚP, dniach 
miast, juwenaliach i wielu koncertach 
klubowych. Bilety w cenie 10 zł do na-
bycia w kasie Resursy, bezpośrednio 
przed koncertem oraz na biletyna.pl.

 „Awanturki osobiste” na Ulicy 
Teatralnej. Co od wieków ciekawi 
wszystkich ludzi niezależnie od płci, 
przekonań, czasów, w których żyją? 
Oczywiście awanturki osobiste! W ra-
mach „Awanturek osobistych” akto-
rzy Teatru Powszechnego zaprezentu-
ją najpiękniejsze sceny miłosne, jakie 
kiedykolwiek zostały napisane przez 
dramaturgów i pisarzy oraz znane 
sceny konfliktów! Miłość bywa słodka, 
romantyczna i delikatna jak powiew 
wiosennego wiatru, a innym razem 
okrutna, wzburzona niczym morskie 
fale podczas sztormu! Reżyseria: 
Małgorzata Potocka, Jose Iglesias Vi-
gil. Spektakl, ostatni w ramach Ulicy 
Teatralnej, rozpocznie się o godz. 20 
na pl. Jagiellońskim.

Sobota, 21 sierpnia
 Nocne Harce – Radom ożywa 
nocą! W tę letnią noc – od godz. 20 
do północy miasto zostanie opanowa-
ne przez miłośników tańca. Trzy po-
tańcówki w trzech różnych miejscach! 
Pl. Corazziego skąpany w muzyce laty-
noskiej! Do wspólnej zabawy zachęci 
nas Rodrigo Rodriquez ze studia In-
spektorat Tańca, a wieczór rozgrzeje 
występ tancerzy ze Szkoły Tańca Pa-
welec. Potem – warsztaty salsy i bacha-
ty! Do północy DJ Latino nie pozwoli 
ostygnąć Waszym temperamentom. 
Fontanny – rock’n’roll. Wieczorem 
fontanny zachwycą kolorowymi świa-
tłami i dymem! To wydarzenie nakrę-
ci nas pozytywną energią, a inspiracją 
jest musical „Grease” i rock’n’roll. 
Występ tancerzy z Olivią Lucedar-
ską- Vigario na czele przeniesie nas 
w lata 50. i 60. ubiegłego stulecia. Po 
pokazie warsztaty – nauczymy się pod-
stawowych rock’n’rollowych kroków. 
Przebierzemy się! Styl obowiązkowy? 
Greasers w wersji polskich bikiniarzy! 
Piąta klepka w stylu elektro – podwó-
rze kamienicy przy ul. Żeromskiego 
29. Koncert Rat Kru.! Muzyka zagu-
bionego ogniwa polskiej elektroniki, 
która odważnie balansuje na grani-
cy sztuki i kiczu. Odpowiedzialny za 
warstwę muzyczną, ukrywający się za 
maską szczura Rat One gwarantuje 
chłostę tanecznym bitem, a znany też 
z solowej działalności muzycznej i po-
etyckiej Papa Must maluje fragmenty 
rzeczywistości w pobudzających wy-
obraźnię tekstach. Jednym słowem: 
betonowa samba znana z polskiej i za-
granicznej sceny! Występ zostanie po-
przedzony supportem, do nocnej uczty 
zachęci Jeleń! Wstęp wolny.

 Dzień Baniek Mydlanych. Jeżeli 
ktoś lubi aktywnie spędzać czas z ro-
dziną i znajomymi, nie może go od 
godz. 15 zabraknąć na skwerze przy pl. 
Jagiellońskim. Organizatorzy zapew-
niają: zabawy na świeżym powietrzu, 
tysiące baniek mydlanych, zamykanie 
w bańkach mydlanych, ogromne bań-
ki mydlane, akcesoria do baniek, kon-
kursy z nagrodami, dmuchane zamki, 
kolorowe granity i słodkie łakocie. 
Będzie się też można spotkań z Kicią 
Kocią, bohaterką serii książeczek Ani-
ty Głowińskiej.

 Strefa Komfortu – koncert Per-
fect Son. Mazowieckie Centrum Sztu-
ki Współczesnej „Elektrownia” zapra-
sza o godz. 20.30 na koncert Perfect 
Son. Perfect Son to autorski projekt 
muzyczny Tobiasza Bilińskiego. Od 
początku swojej solowej działalności 
artysta wyłamuje się poza schemat ro-
dzimej sceny. Koncert Perfect Son to 
zaproszenie do wspólnej podróży po 
d ź w i ę k a c h 
ł ą c z ą c y c h 
s tonowane, 
m r o c z n e 
b r z m i e n i a 
o c i e p l o n e 
porcją melo-
dyjności. Bi-
lety w cenie: 
15 zł /osoba 
w przedsprzedaży i 20 zł w dniu kon-
certu. Można kupić w kasie Elektrow-
ni lub online. Liczba miejsc ograni-
czona.

 Koncert Ani Dąbrowskiej w Szy-
dłowcu. O godz. 20 w Szydłowieckim 
Centrum Kultury „Zamek” rozpocz-
nie się koncert jednej z najbardziej 
utalentowanych polskich piosenkarek 
ostatniej dekady. Wokalistka, kompo-
zytorka, autorka tekstów, producent-
ka. Nagrała siedem płyt, z których 
każda uzyskała status platynowej. Jest 
laureatką dziewięciu Fryderyków, 
a także wielu innych nagród branżo-
wych. Wstęp płatny.

NIKA

Już po raz piąty nad zalewem na 
Borkach zagrają znakomici jazzma-
ni. Organizatorzy – stowarzyszenie 
Cafe Jaz Festival zapewniają, że 
mimo ograniczeń pandemicznych 

tegoroczna edycja będzie jeszcze bo-
gatsza niż te poprzednie. Poza kon-
certami wspaniałych grup muzycz-
nych i w piątek, i w sobotę odbędzie 
się nocne jam session, czyli zabawa 
do biała rana przy najlepszej muzyce. 

Festiwalowi tradycyjnie towarzyszy 
62. Zlot CamperTeam – miłośników 
samochodów kempingowych połą-
czonych sił radomsko-kieleckich. 
Café Jazz Festival to również kawa, 
jej rozmaite odsłony i niezbędny an-
tourage. W miasteczku festiwalowym 
na Borkach wystawiać się będą firmy 

z branży kawiarskiej; nie zabraknie 
degustacji i pokazów alternatywnego 
parzenia tego aromatycznego napoju.

Kapituła zarządu Cafe Jazz Fe-
stival na rok 2020 przyznała nagro-

dę – Jazzową Kawiarkę Tomaszowi 
Zubilewiczowi – pogodnemu pre-
zenterowi stacji TVN za działalność 
proekologiczną. Nagroda zostanie 
wręczona w piątek o godz.19 na sce-
nie głównej festiwalu.

Współorganizatorami Cafe Jazz 
Festival są Radomski Klub Środo-
wisk Twórczych „Łaźnia” oraz Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Part-
nerem medialnym jest Radomska 
Grupa Medialna.

CT

Cafe Jazz
nad zalewem

Szykuje się nie lada gratka dla miłośników jazzu swingującego, boogie-
-woogie, bluesa i prawdziwej kawy. Od dzisiaj (piątek 2- sierpnia) do 
niedzieli nad zalewem na Borkach trwać będzie Cafe Jazz Festival.

W Kobiecym Klimacie to cykliczne 
wydarzenia adresowane do kobiet 
prowadzących własną działalność, 
aktywnych zawodowo, realizujących 
swoje pasje. Spotkania pokochało 
wiele kobiet. Z każdego wychodzą bo-
gatsze o nowe doświadczenia, wiedzę, 
ale i nowe znajomości. Bo W Kobie-
cym Klimacie to nie tylko pasjonujące 
prelekcje, szkolenia prowadzone przez 
kobiety sukcesu, ale też integracja, 
zabawa i miłe spędzenie czasu.

26 sierpnia w Mazowieckim Cen-
trum Sztuki Współczesnej „Elek-
trownia” porozmawiamy, że kobieta 
jest marką, że każda z nas – bez 
względu na to, jaką rolę pełni: czy jest 
pracownikiem firmy czy jej właścicie-
lem – pracuje w swoim obszarze na 
swoje „ja”. Tym razem prelegentkami 
będą Dorota Warakomska – dzien-
nikarka, publicystka, doradczyni 
medialna, trenerka wystąpień pu-
blicznych, wykładowczyni, mówczyni 
inspiracyjna, Monika Lichota – po-
mysłodawczyni i właścicielka marki 
Akademia Kobiet, od 15 lat zajmuje 
się marketingiem i organizacją 
eventów oraz Edyta Kluś-Ciuk – mgr 
kosmetologii, absolwentka Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi, 

właścicielka Shintai Day Spa. Każda 
z uczestniczek otrzyma upominki 
o wartości 300 zł; ich sponsorami są 
DepilConcept Polska i Shintai Day 
Spa Radom.

W wydarzeniu mogą wziąć udział 
tylko panie posiadające zaprosze-
nie. Kosztuje 49 zł i można je nabyć 
w siedzibie Radia Rekord przy ul. 
Okulickiego 39.

Organizatorem cyklu spotkań 
W Kobiecym Klimacie jest Święto-
krzyska i Radomska Grupa Mediowa 
(Radio Rekord 106,2 RM, Radio Re-
kord Świętokrzyskie 89,6 FM, portal 
CoZaDzien.pl, Bezpłatny Tygodnik 
„7 Dni” i TV Dami).

Program

godz. 17.45-18.00 – rejestracja 
uczestniczek

godz. 18.00-18.15 – powitanie 
gości

godz. 18.15-19.00 – prelekcja Do-
roty Warakomskiej

godz. 19.00-19.45 – prelekcja 
Moniki Lichoty

godz. 19.45-20.00 – prelekcja 
Edyty Kluś-Ciuk

godz. 20.00-20.15 – loteria wizy-
tówkowa

godz. 20.15 – networking

CT

Kobieta
jest marką
Jeśli któraś z czytelniczek jest ciekawa, 
jak stać się spełnioną kobietą, powinna 
w czwartek, 26 sierpnia przyjść na spo-
tkanie z cyklu W Kobiecym Klimacie.
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Piątek, 20 sierpnia
godz. 19.00-19.15  – of ic jalne 
otwarcie festiwalu
godz. 19.15-20.00 – Big Mielec 
Band
godz. 20.15-21.15 – Singing Birds
godz. 21.30-22.30 – Boogie Boys
godz. 22.45-23.45 – South Sile-
sian Brass Band
godz.24 – jam session

Sobota, 21 sierpnia
godz. 19.00-20.00 – The Sound 
Pack – vocal group
godz. 20.15-21.00 – Waldemar 
Malicki & RB Dixie Five
godz. 2100– 21.30 – losowanie 
ekspresu do kawy wśród publicz-
ności (zaproszenia numerowane)

godz. 21.30-22.30 – Krystyna Du-
rys Band
godz.22.45-23.45 – Boba Jazz 
Band
godz. 24 – jam session

Niedziela, 22 sierpnia
godz. 10.00 – śniadanie jazzowe 
(plac z kamperami)

Scena Festiwalowa nad zalewem 
Borki
Radomscy jazzmani dla Rado-
mia
godz. 12 – Faceblues
godz. 13 – Jazz in Duo – Magda 
Boduła i Bartek Czubak
godz. 14 – Lay D Funk
godz. 15 – zakończenie festiwalu
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Akcja potrwa w godz. 13-17, a w jej 
ramach będą przyjmowane: kartony 
(oprócz kartonów po napojach) i tek-
tura (także falista), papier pakowy, 
torby i worki papierowe, papier szkol-

ny i biurowy, zadrukowane kartki, 
gazety i czasopisma niepowleczone 
lakierem i folią, książki i zeszyty bez 
twardych i powlekanych okładek. 
Duży i mały sprzęt elektryczny i elek-
troniczny pochodzący z gospodarstw 
domowych będzie można przywieźć 
w godz. 13-16.

Zbiórce będą towarzyszyć warsztaty 
trash artu, podczas których elementy 
pochodzące z recyklingu elektrycz-
nych śmieci zamienią się w prawdziwe 
dzieła sztuki. Osoby w każdym wieku 
znajdą tu coś dla siebie i na pewno 
przekonają się, że recykling ma wy-
miar praktyczny, a bycie eko wcale nie 
jest trudne. Dla uczestników przewi-
dziano drobne upominki.

Kolejną zbiórkę makulatury oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego zaplanowano na 
piątek, 3 września przy hipermarkecie 
E.Leclerc przy ul. Toruńskiej 1.

Głównym założeniem akcji jest 
zwiększenie ilości zebranych selek-
tywnie odpadów na terenie Radomia, 
w celu osiągnięcia nałożonych przepi-
sami prawa poziomów recyklingu.

CT

Zbiórka
elektrośmieci
Już dziś (piątek, 20 sierpnia) przy 
Centrum Handlowym M1 będzie można 
oddać stare gazety i zeszyty, a także 
zużyty sprzęt elektroniczny.

R E K L A M A

R E K L A M A

  IWONA KACZMARSKA

Do konfliktu między oboma pana-
mi miało dojść w czerwcu, podczas 
historycznego meczu Radomiaka 
Radom z Koroną Kielce. Dariusz 
Wójcik twierdzi, że został wtedy na-
padnięty przez Piotra Kotwickiego. 
Jak usłyszeliśmy od świadków zaj-
ścia, do Wójcika podszedł w pewnej 
chwili Kotwicki, pytając, o co tamte-
mu chodzi. Były przewodniczący klu-
bu radnych PiS kazał mu się odczepić 
i zamierzał odejść. Wtedy Piotr Ko-
twicki miał uderzyć Dariusza Wójci-
ka w twarz i splunąć w jego kierunku.

Jakie mogło być tło konfliktu mię-
dzy oboma panami, Wójcik wspo-
mniał podczas nadzwyczajnej sesji 
rady miejskiej 23 lipca, poświęconej 
sytuacji w spółce Rewitalizacja po 
aresztowaniu jej prezesa Roberta 
R. – Ostatni atak na mnie nastąpił 
wtedy, kiedy zacząłem promować 
książkę „Pątnicy”. O agenturze, któ-
ra donosiła na ludzi uczestniczących 
w pielgrzymkach. M.in. za to, że mó-
wiłem o tym, zostałem zaatakowany 
przez resortowe dziecko – mówił 
wtedy. – Ale myślę, że będzie jesz-
cze czas, żeby o tym powiedzieć – na 
sesji wrześniowej, do której się przy-
gotuję. Na razie czekam na reakcję 
swojego środowiska. Mam nadzieję, 
że taka reakcja nastąpi. Jeżeli nie, to 
radę miejską poproszę o rozwiązanie 
tego problemu.

Książka „Pątnicy” to publika-

cja Instytutu Pamięci Narodowej, 
autorstwa księży: Lecha Gralaka 
i Piotra Tylca „Kryptonim „Pątni-
cy”. Służba Bezpieczeństwa wobec 
pieszych pielgrzymek na Jasną Górę 
w latach 1976–1988”. Publikacja 
ukazuje przestępcze działania SB 
i Milicji Obywatelskiej wobec osób 
zaangażowanych w ruch pątniczy, 
a także nieugiętą postawę większo-
ści uczestników pielgrzymek na Ja-
sną Górę – zarówno duchownych, 
jak i świeckich. Książka ukazała się 
w ubiegłym roku.

W poniedziałkowej rozmowie 
z Łukaszem Molendą Dariusz Wój-
cik stwierdził, że ma przygotowany 
pozew. – Byłem wtedy funkcjonariu-

szem na służbie, bo na mecz zosta-
łem zaproszony jako przewodniczący 
komisji edukacji, sportu i turystyki 
rady miejskiej – zauważył. – Ale 
nie chcę robić krzywdy młodemu 
człowiekowi. Niech przemyśli to, co 
zrobił.

Radny zapytany o to, czego ocze-
kuje, odpowiada: – Usunięcia Piotra 
Kotwickiego z klubu Prawa i Spra-
wiedliwości. W przeciwnym razie 
mnie w tym klubie nie będzie. Jestem 
już po rozmowie z ministrem Mar-
kiem Suskim. Wrócimy do rozmowy 
we wrześniu.

Radny Wójcik podkreślił, że w klu-
bie PiS nie powinno być miejsca dla 
„bandyty politycznego”, jak określił 
Kotwickiego. – Ja mówię jasno i zda-
nia nie zmienię. Dla nas dwóch nie 
ma miejsca w tym klubie – zaznaczył.

Do klubu radnych PiS dotych-
czas nie wpłynęły żadne wnioski 
w sprawie usunięcia czy zawiesze-
nia któregokolwiek z jego człon-
ków. – Sytuacja dotycząca naruszenia 
nietykalności cielesnej Dariusz Wój-
cika była omawiana podczas posie-
dzenia klubu, ale nie było takich de-
klaracji, jakie padły dziś w mediach. 
Ja czekam na takie wnioski. Jeśli się 
pojawią, oczywiście zajmiemy się 
nimi – mówi Łukasz Podlewski, szef 
klubu radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści. – Są władze statutowe partii, za-
rząd, struktury miejskie i okręgowe, 
jest wreszcie sąd partyjny. Ta sprawa 
musi zostać rozwiązana jak najszyb-
ciej, żebyśmy znowu stanowili moc-
ną, zwartą jedność.

Piotr Kotwicki odmówił nam ko-
mentarza. Uważa, że takie kwestie 
powinno się wyjaśniać osobiście, 
a nie za pośrednictwem mediów.

Polityczne 
chuligaństwo?

– Zostałem napadnięty przez chuligana politycznego – powiedział w poniedziałek w Po-
rannej Rozmowie Radia Rekord Dariusz Wójcik, radny Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi 
o Piotra Kotwickiego. – Dla nas dwóch nie ma miejsca w jednym klubie – stwierdził Wójcik.

Fundusze europejskie wspierają 
mazowiecką służbę zdrowia. Dzieje 
się tak dzięki inwestycjom w specjali-
styczny sprzęt medyczny czy termo-
modernizację budynków. Wszystko 
po to, aby poprawiać jakość opieki 
zdrowotnej i warunki funkcjonowa-
nia placówek.

Teraz zarząd woj. mazowieckiego 
zdecydował o wsparciu Mazowiec-
kiego Szpitala Specjalistycznego. 
Lecznica na Józefowie ponad 3,9 mln 
zł dofinansowania z UE przeznaczy 
na poprawę efektywności energe-
tycznej budynków. Zaplanowane 
prace obejmą modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania i instalacji 
ciepłej wody użytkowej. Zostaną 
ocieplone ściany i dach szpitala. Pro-
jekt obejmie także wymianę okien 
wraz z fasadą aluminiową, drzwi ze-
wnętrznych i oświetlenie. Dodatkowo 
na dachu szpitala pojawią się panele 
fotowoltaiczne.

Wartość projektu „Poprawa efek-
tywności energetycznej budynków 
należących do MSS Sp. z o. o. w Ra-
domiu” to prawie 23 mln 866 tys. zł.

CT

Szpital 
ocieplany
Główny kompleks budynków Mazo-
wieckiego Szpitala Specjalistycznego 
przejdzie termomodernizację.

Słynna polska marka obuwnicza 
we współpracy z Wydziałem Sztuki 
Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego na początku lipca 
rozstrzygnęła konkurs „Zaprojektuj 
kolekcję dla CCC”. Celem inicjatywy 
jest identyfikacja młodych talentów 

w dziedzinie projektowania obuwia, 
torebek i akcesoriów. Uczestnicy 
mieli za zadanie zaprojektować 
kolekcję kapsułową, czyli taką, która 
składa się z różnych asortymen-
tów – dodatków pasujących do siebie 
dla jednej z marek własnych CCC: 
Gino Rossi, Lasocki, Jenny Fairy czy 
Sprandi.

Nagroda główna została przyzna-
na Justynie Torbickiej za propo-
zycję konceptu dla marki Sprandi. 
W ramach wygranej, poza nagrodą 
pieniężną, laureatka otrzyma także 
możliwość odbycia stażu w dziale 
kreacji Grupy CCC.

– Założeniem projektu jest wyło-
nienie najbardziej utalentowanych 
studentów, a także stworzenie arty-
stom wkraczającym w świat mody 
okazji do zaprezentowania swoich 
umiejętności projektowania butów 
i torebek. Komisja konkursowa, wy-
bierając zwycięzców, zwracała uwagę 
nie tylko na dostosowanie propozycji 
do bieżących trendów, ale także ich 
funkcjonalność oraz użyteczność. 
Zgłoszone prace były bardzo cie-
kawe i wpisywały się w wizję marek 
CCC – mówi Valeriya Musina, 
dyrektor kreatywny Grupy CCC.

CT

Projektowała
dla CCC
Justyna Torbicka, studentka III roku kie-
runku wzornictwo ubioru i akcesoriów 
mody UTH została laureatką konkursu 
organizowanego przez Grupę CCC.

(działka  nr 17/14 ,  17/16 ,  18/9),  po-
łożonego  w  Radomiu  przy  ul. Żerom-
skiego102,  wraz z  znajdującymi  się  na  
działce  nr  18/9  budynkami o powierzchni 
użytkowej ogółem 3941,83 m2 stanowiący-
mi odrębne od gruntu prawo własności. Nie-
ruchomość objęta jest księgą wieczystą nr 
RA1R/00114718/2. Nieruchomość posiada 
załączoną Koncepcję Urbanistyczno-Archi-
tektoniczną sporządzoną przez „ARCHI-RAD 
2000” Biuro Projektów. Cena wywoławcza 
2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy 
złotych).
Kupujący oprócz wylicytowanej ceny zapła-
ci koszty sądowe, notarialne i podatek od 
czynności cywilno-prawnych.t
Aukcja odbędzie się w dniu 15.09.2021 r. 
o godz. 1200 w siedzibie SPOŁEM RADOM 
Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Sienkiewicza 8.
Warunkiem  przystąpienia  do  aukcji  jest  
wpłacenie,  najpóźniej  do 14.09.2021 r. 
wadium w wysokości 250 000 zł (dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
SPOŁEM RADOM Sp. z o.o. zastrzega so-

bie prawo odwołania aukcji, bez podania 
przyczyn oraz jej zamknięcie bez wyboru 
oferenta.
Więcej informacji o przedmiotowej nieru-
chomości i warunkach aukcji udzielamy pod 
numerami  telefonów:  571 313 276 lub 
(48) 363-16-01 w godzinach 700-1500,  
lub osobiście w siedzibie SPOŁEM RADOM 
Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 8 w godzi-
nach 700-1500 (sekretariat) , e-mail: admi-
nistracja@spolemradom.pl

SPOŁEM RADOM Sp. z o.o. OGŁASZA AUKCJĘ 
(PRZETARG USTNY) 

NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
 DZIAŁEK GRUNTU 

O POWIERZCHNI 5452 m2
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  MILENA MAJEWSKA

Akson Studio to, istniejąca od 
1992 roku, polska wytwórnia filmów 
fabularnych i dokumentalnych, spek-
takli teatralnych i programów telewi-
zyjnych. Od poniedziałku do czwart-
ku realizowała w Radomiu zdjęcia do 
filmu „Pogrom 1905. Miłość i hańba”. 
Na potrzeby planu filmowego Akson 
Studio zaanektował część pl. Konsty-
tucji 3 Maja i ul. Piłsudskiego.

– W Radomiu substancja zabytkowa 
zachowana jest w bardzo interesujący 
dla nas sposób. Oczywiście można 
narzekać, że te kamienice nie są jesz-
cze odremontowane, ale dla nas jest 
to coś niezwykle cennego. Ponieważ 
ta patyna w wielu miejscach zniknęła 
już dawno pod styropianem i koloro-
wym tynkiem. A tutaj nadal jest za-
chowana – Michał Rogalski, reżyser 
„Pogromu 1905 r.” tłumaczy, dlaczego 
filmowcy wybrali właśnie nasze mia-

sto. – Robienie filmów historycznych 
w Warszawie jest absolutnie niemoż-
liwe. Po pierwsze – miasto zostało 
zniszczone, a po drugie – wszystkie 
miejsca wyglądają już zupełnie współ-
cześnie.

Film powstaje na podstawie książki 
„Pogrom 1905” Wacława Holewiń-
skiego, opisującej wydarzenia z maja 
1905 roku. Rewolucyjna Warszawa 
staje się miejscem dramatycznych 
wydarzeń – mieszkańcy miasta do-
konują bruta lnego samosądu na 
sutenerach i kobietach lekkich oby-
czajów. – To jest projekt o miłości 
i rewolucji 1905 roku. Tak więc terro-
ryści, bomby, Kozacy, Rosjanie, socja-
liści, a w tym wszystkim miłość dwojga 
głównych bohaterów – mówi Michał 
Rogalski.

Głównymi bohaterami są Marcjusz 
i Yvette, w których wcielają się Piotr 
Narlewski i Sonia Mietielica. – Yvette 
na tle wszystkich rewolucyjnych wyda-
rzeń walczy przede wszystkim o siebie 
i swoją niezależność. Tak, jak kilka 
innych żeńskich postaci w naszym fil-
mie – mówi Mietielica. – Zakochałam 
się w strojach. W długich spódnicach, 
kapeluszach i klimacie tego filmu.

Producenci filmu otrzymali od mia-
sta wsparcie techniczno-organizacyj-
ne. Na czas zdjęć wprowadzono zmia-
ny w organizacji ruchu, zdemontowano 
też słupki i parkomaty. Filmowcom 
udostępniono pomieszczenia w VI 
LO im. Jana Kochanowskiego, gdzie 
powstało zaplecze techniczne. Miasto 
pomogło również przy organizacji ca-
stingu dla statystów, tak więc w filmie 
„Pogrom 1905” zobaczymy radomian.

– To nie jest pierwsza realizacja 
w naszym mieście i bardzo się cieszę, 
że możemy gościć ekipę filmową. Mam 
nadzieję, że Radom wypadnie pięknie. 
Zresztą nasze miasto na początku XX 
wieku było miastem wielokulturowym 
i te kamienice też były świadkami wy-
darzeń, które w filmie będzie można 
zobaczyć. Gramy więc Warszawę, ale 
tak jakbyśmy grali siebie – mówi wice-
prezydent Mateusz Tyczyński.

Epizod w filmie „Pogrom 1905 r.” 
zagrała też Danuta Dolecka, aktorka 
Teatru Powszechnego w Radomiu. 
U boku profesjonalnych aktorów wy-
stępuje także 150 statystów.

Film, realizowany na zlecenie te-
lewizji publicznej, ma być gotowy za 
półtora roku.

Miłość i hańba w 1905 roku
Kobiety w pięknych strojach, mężczyźni w kurtkach z samodziełu i kaszkietach, carskie mundury, urokliwe wystawy sklepowe z pierwszych lat XX wie-
ku i gwar dawnej stolicy – tak we wtorek wyglądał pl. Konstytucji 3 Maja. Kolejny dzień trwały tu zdjęcia do filmu „Pogrom 1905 r. Miłość i hańba”. Na 
potrzeby planu zdjęciowego część Radomia stała się Warszawą pod zaborami.
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  ROKSANA CHALABRY

W latach 80. władze Radomia plano-
wały budowę nowego osiedla mieszka-
niowego na północy; miało tu zamiesz-
kać nawet kilkanaście tysięcy osób. 
Niezależnie od tych planów w mieście 
rosło zapotrzebowanie na ciepło i prąd, 
zdecydowano więc przy obecnej ul. 
Marii Gajl wybudować elektrociepłow-
nię. Niestety, nikt nie przewidział, że 
na przełomie lat 80. i 90. radomskie za-
kłady zaczną upadać jeden po drugim. 
A nowe władze miasta nie widziały 
potrzeby budowania na północy Ra-
domia gigantycznej sypialni. Elektro-
ciepłownia, która zresztą nigdy prądu 
nie produkowała, stała się zbędna. Po-
stawiony na polu między ul. Marii Gajl 
a Energetyków wielki kocioł WP-140 
wytwarzał tylko energię cieplną.

W 1998 roku ogłoszono upadłość 
Elektrociepłowni Radom, a w czerw-
cu 2004 jej majątek kupiło Radomskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. 
Radpec pozostawił, do dalszego użyt-
ku, jedynie cztery kotły o mocy 25 me-
gawatów przy ul. Ziętalów; kocioł WP-
140 zaczęto wygaszać.

Dawna elektrociepłownia to 22 hek-
tarów terenu z budynkami przemysło-
wymi. Jego właścicielem jest firma TG 
Park. Kilka miesięcy temu rozpoczęła 
rozbiórkę obiektów między ul. Marii 
Gajl a Energetyków.

W przypadku części budynków 
zdecydowano się użyć do wyburzenia 
materiałów wybuchowych. W pierw-

szych dniach sierpnia tą metodą firma 
Classic Wyburzenia unicestwiła wieżę 
nawęglania. W ostatnią sobotę, o godz. 
15.50, przyszedł czas na komin. Czer-
wono-biały, wysoki na ponad 150 me-
trów, był jednym ze stałych elementów 
panoramy Radomia.

To był tzw. kontrolowany wybuch. 
Specjaliści z firmy Midas, we współpra-
cy z Wamex Demin, wywiercili u nasa-
dy komina 1200 otworów, w których 
umieścili ok. 60 kg materiałów wybu-

chowych. Wystarczył jeden strzał, aby 
ważący 6 tys. ton komin położył się na 
bok.

TG Park nie udziela informacji 
o planowanej inwestycji. Wiadomo, 
że TG jest deweloperem, który buduje 
hale produkcyjne i magazynowe do wy-
najęcia, np. przy ul. Samorządowej 12 
w Radomiu ma już halę o powierzchni 
40 tys. metrów, a przy ul. Foltyn – o po-
wierzchni 30 tys. Pracę znalazło tu ok. 
600 osób. 

Wybuch kontrolowany
Budynek po budynku znika od kilkunastu tygodni dawna Elektrociepłownia Radom. Kilkanaście dni temu wyburzona została wieża nawęglania, a w so-
botę – charakterystyczny, wysoki na 150 metrów komin. Właścicielem nieruchomości jest firma TG Park, ale na razie nie zdradza, co przy ul. Marii Gajl 
powstanie w przyszłości.
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AU T O P R O M O C J A

  IZABELA BINKOWSKA

Spotykamy się tradycyjnie o godz. 
9.30 na radomskim rynku, a o pół go-
dziny później ruszamy. Do przejecha-
nia będzie 35 km – w 80 proc. to drogi 
asfaltowe, ale będzie też trochę szutru 
i piasku.

Z rynku wyjedziemy ul. Grodzką 
i Małą do ul. Wałowej, a potem ul. Le-
karską, Tochtermana, Traugutta, Pił-
sudskiego, Sienkiewicza, 25 Czerwca, 
Słowackiego, Zagłoby do Cymerysa-
-Kwiatkowskiego. Przez rondo Dmow-
skiego dojedziemy do al. Jana Pawła 
II a nią do ul. Południowej. Z Rado-
mia wyprowadzi nas ul. Wiejska.

Potem uczestnicy wyprawy Co Za 
Jazda! przejadą m.in. przez Trabli-
ce, Pelagów, Kotarwice, Ludwinów, 
Kowalę i Kowalę-Stępocinę, Klemen-
tynów, Walentynów, Maliszów, Ro-
manów, Podgórze, Józefów, Bardzice 
i Zenonów, Gębarzów, Gębarzów Ko-
lonię, Dzierzkówek Nowy, Magierów, 
Podolszyny i Skaryszew.

Postój zaplanowano w Bardzicach 
przy Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Noblistów Polskich. Jak zawsze 
przepyszny poczęstunek przygotuje 
Koło Gospodyń Wiejskich Gminy 
Kowala.

Jak w przypadku każdej innej wy-
prawy Co Za Jazda!, tak i w Skary-
szewie na finiszujących rowerzystów 
czekać będzie wiele atrakcji. Oczy-

wiście nie zabraknie poczęstunku; 
będą również konkursy z nagrodami 
od naszych partnerów, mobilne stu-
dio Radia Rekord, a także Akademia 
Bezpiecznej Jazdy – Co Za Jazda!, 
czyli projekt z budżetu obywatelskie-
go, podczas którego rowerzyści będą 
się szkolić z bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, z udzielania pierwszej po-
mocy.

Aby zgłosić się na naszą wyprawę 
Co Za Jazda!, trzeba wypełnić spe-

cjalny formularz, dostępny na portalu 
cozadzien.pl albo na Facebooku sto-
warzyszenia Co Za Jazda!. Można też 
wysłać SMS o treści jazda.skaryszew.
imię i nazwisko na nr 7248 (koszt 
2,46 zł z VAT). Opłata za wysłanie 
SMS-a to cegiełka na cele charyta-
tywne.

Zadanie finansowane ze środków 
Gminy Miasta Radomia w ramach 
realizacji Budżetu Obywatelskiego 
2021.

Co Za Jazda! do Skaryszewa
To będzie łatwa i stosunkowo krótka trasa – w niedzielę, 22 sierpnia miłośników jednośla-
dów czeka kolejna już wyprawa z cyklu Co Za Jazda!
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  IWONA KACZMARSKA

W pierwszej połowie roku, przypo-
mnijmy, zakończył się remont w kamie-
nicach Gąski i Esterki. Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego, do którego nale-
ży nieruchomość, otrzymało z budżetu 
Mazowsza 7 mln 983 tys 616 zł na re-
alizację zadania „Modernizacja i ada-
ptacja zabytkowych kamienic Gąski 
i Esterki na potrzeby utworzenia stałej 
wystawy archeologiczno-historycznej”. 
Teraz rozstrzygnięty został przetarg na 
zbudowanie stałej ekspozycji. Wygrała 
go firma Group AV z Warszawy, która 
w ciągu 20 lat działalności zrealizowa-
ła ponad 600 projektów, w tym m.in. 
wystawę dla Muzeum Historii Żydów 
Polskich „Polin”, Muzeum Miasta 
Łodzi, berlińskiego oddziału Instytu-
tu Solidarności i Męstwa im. Witolda 
Pileckiego, Muzeum Wojska Polskiego 
i Muzeum Katyńskiego w Warszawie, 
Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobibo-
rze czy oddziału Muzeum Historycz-
nego Miasta Krakowa – podziemia 
Rynku Głównego.

W ubiegłą środę Leszek Ruszczyk, 
dyrektor Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego i Agata Sitko, prezes Group AV 
podpisali umowę na wykonanie ekspo-
zycji stałej Muzeum Historii Radomia, 
planowanej w zabytkowych, wyremon-
towanych kamienicach Gąski i Esterki.

– To bardzo ważny dla nas projekt, 
nad którym chcemy pracować razem 
z państwem i dla państwa. Bo praca 
nad wystawą to praca wspólna; inaczej 
się nie da. Dołożymy wszelkich starań, 
aby ekspozucja, którą wspólnie zapro-
jektujemy i wykonamy, była wystawą, 
którą będziecie państwo mogli się 
chwalić i która będzie miała ciekawe, 
innowacyjne rozwiązania – mówiła 
Agata Sitko. – Postaramy się, by eks-
pozycja była ciekawa zarówno dla dzie-
ci i młodzieży, jak i dla dorosłych. By 
zarówno radomianie, jak i przyjeżdża-
jący do Radomia chcieli tutaj przyjść, 
zobaczyć coś ciekawego, zapoznać się 
z historią miasta.

Wystawa w Muzeum Historii Rado-
mia ma być połączeniem nowoczesnych 
technologii i tradycyjnych elementów 
ekspozycyjnych. – Dzięki ogromo-

wi pracy zespołu muzeum, będziemy 
w stanie dokończyć pierwszy etap – klu-
czowy dla nas wszystkich, czyli projek-
ty wykonawcze, do listopada – zapew-
nia Tomasz Nogga, kierownik działu 
handlowego Group AV. – Kolejnym 
krokiem będzie wyposażenie całej tej 
przestrzeni w aranżacje scenograficz-
ne, multimedialne... Ale to już w przy-
szłym roku. W wakacje ekspozycja na 
pewnie gotowa, otwarta na pierwszych 
zwiedzających.

Tomasz Nogga zapewnia, że eks-
pozycja w Muzeum Historii Radomia 
będzie się charakteryzowała „pełną in-
nowacyjnością”. – Wykorzystamy przy 
jej tworzeniu najnowsze zdobycze tech-
nologiczne – wirtualną rzeczywistość, 
projekcje interaktywne, aplikacje inte-
raktywne. Widz będzie mógł się zanu-
rzyć w tę historię, w opowiadane treści. 
Historia opowiadana przez tę ekspozy-
cję będzie praktycznie inna dla każdej 
z przestrzeni; każdy pokój będzie miał 
swoją aranżację, swoją tematykę, bo 
każde pomieszczenie będzie dedyko-
wane innemu okresowi z dziejów Ra-
domia – tłumaczył Tomasz Nogga.

Ścieżka zwiedzania ma być ułożo-
na chronologicznie – od X wieku, od 
grodziska na Piotrówce do 1945 roku. 
Zobaczymy tu prawdziwe zabytki, ale 
także repliki. – Nie zachowało się wie-
le, ale to, co się zachowało, pokażemy 
w oryginale – zapewniał Adam Du-
szyk, wicedyrektor Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego. I dodał: – Traktujemy 
to muzeum jako coś szerszego – jako 
budowę tożsamości radomian, dumy 
mieszkańców Radomia ze swojego 
miasta. Chodzi nam o coś więcej niż 
o sam budynek i przedmioty, które tu 
będziemy oglądać. Chodzi nam o to, 
żeby radomianin, który zwiedzi ten 
obiekt, wyszedł z niego dumny i prze-
konany, że mieszka we wspaniałym, 
królewskim mieście, które ma 800-let-
nią historię. I o to, żeby ktoś, kto nie 
pochodzi z Radomia, dowiedział się, że 
to jest miasto, które warto odwiedzać.

Dyrektor Ruszczyk podziękował 
obecnemu przy podpisywaniu umowy 
z Group AV wicemarszałkowi Mazow-
sza Rafałowi Rajkowskiemu za finan-
sowe wsparcie. – Kamienice Gąski i Es-

terki to wspaniały początek. Ale to nie 
jest nasze ostatnie słowo. Mamy wiele 
pomysłów i wiele obiektów jest jeszcze 
do zrewitalizowania w Radomiu – mó-
wił dyrektor.

Wicemarszałek Rajkowski cieszył 
się, że dzięki pieniądzom samorzą-
du Mazowsza powstanie nowoczesna 
ekspozycja, która będzie przyciągała 
i młodych zwiedzających, i osoby star-
sze. – Intencje i założenia, które towa-
rzyszą temu projektowi, doprowadzą 
do powstania najnowocześniejszego 
muzeum w kraju. Jestem przekonany, 
że będziemy w stanie zachęcić wszyst-
kich, aby zobaczyli i zachwycili się tym, 
co tu przygotujemy – zauważył.

Budowa ekspozycji stałej Muzeum 
Historii Radomia ma się zakończyć do 
30 czerwca 2022 roku.

Tradycja i nowoczesność
Otwarcie zaplanowano na lipiec przyszłego roku, a będzie to jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce. Ekspozycję stałą w Muzeum Historii Rado-
mia krtóre będzie się mieścić w kamienicach Gąski i Esterki zaprojektuje warszawska firma Group AV. To oni są m.in. twórcami wystawy w podziemiach 
Rynku Głównego w Krakowie.
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Spacerkiem po mieście
Las Kapturski

Przed wiekami był częścią historycznej Puszczy Radomskiej. Jeszcze 
w XIX wieku łączył się z położonym na zachód Lasem Janiszewskim 
i lasami Wólki Klwateckiej. W miarę upływu czasu jego obrzeża wyci-
nano, zabudowywano czy zabierano pod drogi. Od początku XX wieku 
stanowił już oddzielny kompleks leśny. W granicach miasta znalazł się 
od 1 stycznia 1954 roku. Zajmuje ponad 170 ha i jest największym kom-
pleksem leśnym w Radomiu.

Stosunkowo dużą część obszaru Lasu Kapturskiego stanowi staro-
drzew. Najliczniej występuje tu sosna, a drzewostan uzupełniają dęby, 
wiązy, jesiony i olchy. Wśród najmłodszych nasadzeń dominują dęby, 
graby i buki.

W leśnym runie występuje kokoryczka wielokwiatowa, konwalia, kon-
walijka dwulistna, przylaszczki i bardzo rzadki jaskier kaszubski. Na 
pobliskich łąkach odnajdziemy chronione storczyki i pełnika europej-
skiego. Także tu pojawia się modraszek talejus – rzadki motyl, którego 
gąsienice żyją w gniazdach mrówek.

Na terenie Lasu Kapturskiego gniazdują 83 gatunki ptaków, a kilka-
naście zalatuje. Wśród rzadkich przedstawicieli awifauny spotkać można 
słowika rdzawego (wschodnia granica występowania), jastrzębia gołębia-
rza, myszołowa, sokoła pustułkę, puszczyka, sowę uszatą. Żyją tu także 
sarny, lisy, jeże i żerujące w ściółce leśnej niewielkie ryjówki. Okresowe 
zbiorniki wody zasiedlają kumaki, żaby trawne i moczarowe. Spotkać tu 
możemy również zaskrońca i żmije zygzakowate. Wielbiciele bezkręgow-
ców mogą nacieszyć oko bogactwem gatunków żyjących tutaj chrząszczy 
i napotkać pająka tygrzyka paskowanego.

Na skraju Lasu Kapturskiego znajduje się siedziba Nadleśnictwa 
Radom, z miejscem do odpoczynku. Przy ul. Pac-Pomarnackiego stoi 
oryginalny drewniany budynek parterowy nawiązujący do budownictwa 
alpejskiego. Zbudowano go w czasie II wojny światowej i mieścił dom 
publiczny dla żołnierzy Wehrmachtu.

Przed I wojną światową Las Kapturski był miejscem potajemnych zbió-
rek radomskich skautów. To tu w 1906 roku został rozstrzelany przez 
carską policję Stanisław Werner – uczeń Miejskiej Szkoły Handlowej, 
członek Organizacji Bojowej PPS, uczestnik zamachu na szefa radom-
skiej żandarmerii gubernialnej, pułkownika von Płotto. W dwudziesto-
leciu międzywojennym władze miasta chciały upamiętnić 18-letniego 
bojownika nadając Lasowi Kapturskiemu imię Stanisława Wernera, ale 
ostatecznie do realizacji pomysłu nie doszło.

W czasie II wojny światowej kompleks był miejscem ćwiczeń radom-
skich harcerzy z Szarych Szeregów w posługiwaniu się bronią. Znajdują 
się tu również groby Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców.

Przed i po II wojnie światowej radomianie z przyjemnością przyjeż-
dżali do Lasu Kapturskiego, by odpocząć. Na przełomie lat 40. i 50. 
Powiatowa Rada Związków Zawodowych organizowała tu niedzielny 
i świąteczny wypoczynek; specjalnymi autobusami przyjeżdżało tu na-
wet po kilka tysięcy osób.

NIKA

Jedna izba w dworku należącym 
do Władysława Aleksandra Pru-
szaka, którą miasto dzierżawiło na 
potrzeby szkolne – takie są początki 
podstawówki w miejscowości Wo-
śniki. Pierwszy dokument mówią-
cy o istnieniu placówki nosi datę 
1 stycznia 1937 roku.

22 sierpnia 1953 ówczesna Rada 
Ministrów zdecydowała o przyłą-
czeniu do Radomia Lasu Kaptur-
skiego, Wacyna, wsi: Kaptur, Hali-
nów, Pruszaków, Wośniki, Jeżowa 
Wola, Potkanów, Godów, Malczew, 
Długojów, Gołębiów, Brzustówka, 
Michałów i Młynek Janiszewski. 
Rozporządzenie weszło w życie 
1 stycznia 1954 roku. Dwa lata póź-
niej przystąpiono do budowy szko-
ły na Wośnikach – ze Społecznego 
Funduszu Budowy Szkół. „Dużą 
pomocą w pracach niefachowych 
i fachowych służyła miejscowa lud-
ność i młodzież szkolna” – czyta-
my na stronie internetowej szko-
ły. – „W roku 1960/61 rozpoczyna 
się nauka w nowo wybudowanym 
budynku szkolnym przy ul. Wośnic-
kiej 121”.

W latach 1976-79 siedziba podsta-
wówki przeszła gruntowny remont, 
a w latach 1984-86 szkołę powięk-
szono. Dobudowane zostało jedno 
skrzydło, w którym znalazły się trzy 
sale lekcyjne i gabinet księgowej.

W 2013 roku radni postanowili, że 
od 1 września podstawówka przenie-
sie się do budynku przy ul. Wośnic-
kiej 125, w którym wcześniej miał 
siedzibę Zespół Szkół Agrotechnicz-
nych i Gospodarki Żywnościowej. 
„Dzięki przeniesieniu do nowego, 
większego budynku nasza szkoła 
zyskała dużą przestrzeń zarówno sal 
lekcyjnych, jak i korytarzy szkolnych. 
Uwagę przyciąga  estetycznie i bez-
piecznie zagospodarowana prze-
strzeń przyszkolna oraz dużo ziele-
ni, co sprzyja rekreacji i poznawaniu 
tajników przyrody” – napisano na 
stronie internetowej PSP nr 25.

Budynek podstawówki jest trzy-
kondygnacyjny. „Dzięki udziałowi 
w 3 edycjach Budżetu Obywatel-
skiego i ogromnemu zaangażowa-
niu całej szkolnej społeczności uda-
ło nam się dobudować łącznik, który 
połączył szkołę ze stołówką oraz 
wybudować drogę dojazdową (edy-
cja 2015), zbudować boisko wie-
lofunkcyjne z nawierzchni poliure-
tanowej wraz z bieżnią (edycja 2016) 

oraz siłownię zewnętrzną (edycja 
2017)” – piszą autorzy historii szkoły.

Jest też zewnętrzna siłownia i plac 
zabaw. Uczniowie aktywnie uczest-
niczą w zajęciach teatrzyku szkol-
nego „Uśmiech”, pracują w samo-
rządzie uczniowskim, biorą udział 
w rajdach, zajęciach szachowych 
i sportowych, z akrobatyki oraz 
z powodzeniem startują w licznych 

konkursach przedmiotowych, tema-
tycznych, artystycznych i muzycz-
nych czy w zawodach sportowych. 
Wolontariusze podejmują różne 
przedsięwzięcia na rzecz najbardziej 
potrzebujących, m.in. akcje „Zdą-
żyć z pomocą”, „Zakręcona akcja”, 
Szlachetna Paczka (udział w pięciu 

edycjach), „Paczka – Pomoc Pola-
kom na Kresach” (udział w trzech 
edycjach). Ważnym elementem pra-
cy wolontariuszy jest pomoc osobom 
niepełnosprawnym; szkoła współ-
pracuje ze stowarzyszeniem Budu-
jemy Przystań, Hospicjum Królo-
wej Apostołów i Caritas Diecezji 
Radomskiej, włącza się w akcje na 
rzecz schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. Uczniowie chętnie biorą 
udział w różnorodnych programach, 
m.in. Szkoła Przyjazna Środowi-
sku, „Szklanka mleka”, „Warzywa 
i owoce w szkole”, „Lekkoatletyka 
dla każdego”, „Zdrowo jem – więcej 
wiem”, „Zachowaj trzeźwy umysł”.

„Atutem szkoły jest bardzo dobre 
przygotowanie absolwentów i opinia 
o szkole jako tej, w której panuje 
rodzinna atmosfera. Stosunkowo 
niewielka ilość uczniów, szereg zajęć 
pozalekcyjnych, różnorodne akcje 
i wolontariat, festyny rodzinne oraz 
wspólne wyjazdy sprzyjają dobremu 
klimatowi pracy. Dzieci lubią swoją 
szkołę, chętnie do niej chodzą, czują 
się bezpiecznie” – czytamy na stro-
nie szkoły. – „PSP Nr 26 posiada 
certyfikaty: »Bezpieczna Szkoła«, 
»Etyczna Szkoła«, »Szkoła w Ru-

chu«, »WF z klasą«. Szkoła nadal 
cieszy się dużym uznaniem wśród 
społeczności lokalnej, a efekty pracy 
z uczniami zachęcają rodziców z in-
nych rejonów miasta do umieszcza-
nia swoich dzieci w naszej placówce”.

 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 26

RADOM

26
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  ŁUKASZ KOŚCIELNIAK

Umowy w tej sprawie podpisali 
w ubiegły czwartek wicemarszałek 
Mazowsza Rafał Rajkowski, wójt gmi-
ny Policzna Tomasz Adamiec oraz dy-
rektor Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie Maria Jaskot.

– Jest nam niezmiernie miło, że 
kolejne dofinansowania i pieniądze 
spływają nie tylko do urzędu gminy, 
ale także na teren naszej gminy, w tym 
przypadku do muzeum w Czarnole-
sie – zauważył wój Adamiec. 

Gmina Policzna stawia na efektyw-
ność energetyczną. Budynek dawnej 
szkoły w Wilczowoli, w którym obec-
nie prowadzone są warsztaty terapii 
zajęciowej, a także działa świetlica 
wiejska, przejdzie kompleksową ter-
momodernizację. Planowane prace 
obejmą modernizację ogrzewania, 
w tym montaż kotła gazowego kon-
densacyjnego. Budynek zyska nowe 
grzejniki z zaworami termostatyczny-
mi wraz z automatyką pogodową. Za-
montowana zostanie również pompa 
ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna. 
Projekt zakłada także docieplenie 
ścian i stropodachu oraz wymianę 
okien i drzwi. To wszystko przyczyni 
się do ograniczenia kosztów utrzyma-
nia obiektu i zmniejszenia zanieczysz-
czenia powietrza.

Wartość projektu „Termomoderni-
zacja budynku użyteczności publicznej 
w Wilczowoli” to 1 mln 207 tys. 643 zł 
i 82 gr. Unijne wsparcie wyniosło 785  

tys. 459 zł i 40 gr.
Kolejne pieniądze otrzymało tak-

że czarnoleskie muzeum. – Na to 
dofinansowanie czekaliśmy wie-
le lat – przypomniała Maria ja-
skot. – Oficyna jest jedyną, która przez 
ten czas nie była poddana remontowi. 
A jest potrzeba, żeby przywrócić jego 
dawną formę.

Pani dyrektor podkreśliła, że re-
mont jest szansą dla placówki na dal-
szy rozwój i zwiększenie liczby odwie-
dzających.

O wyremontowaniu zabytkowej, 
drewnianej oficyny kierownictwo 

placówki myślało od lat. Dzięki do-
finansowaniu, w kwocie 120 tys. zł, 
z budżetu samorządu Mazowsza moż-
na było w ubiegłym roku zrobić pełną 
dokumentację projektowo-kosztory-
sową rewitalizacji obiektu. Po prze-
prowadzeniu badań konserwatorskich 
okazało się, że oficyna w części została 
zbudowana z materiałów rozbiórko-
wych pochodzących z dawnego pałacu. 
A prowadzone niegdyś remonty i mo-
dernizacje obiektu sprawiły, że obiekt 
zatracił swój pierwotny charakter. Re-
witalizacja ma właśnie ten pierwotny 
charakter oficyny wydobyć. Odtworzo-

ny zostanie pierwotny wygląd dachu 
(kryty był gontem) i skrzynkowe okna 
z okiennicami, a także, bardzo rzadko 
występujący, w obiektach tego typu, 
komin butelkowy. W części ma być też 
wyeksponowana tzw. ściana wieńcowa.

Po remoncie zabytkowa oficyna 
stanie się miejscem prowadzenia 
działalności muzealnej i edukacyjno-
-naukowej. Będzie to przestrzeń do 
organizacji warsztatów literackich, 
zwłaszcza związanych z twórczością 
Jana Kochanowskiego. Prowadzone 
będą tu prace Ośrodka Informacji, 
Dokumentacji i Badań nad Janem 

Kochanowskim. Planowana jest tam 
również organizacja sympozjów, zjaz-
dów, wykładów, sesji naukowych i po-
pularnonaukowych. Projekt obejmuje 
także zakup wyposażenia dla potrzeb 
działalności ośrodka, sal edukacyj-
nych czy zaplecza kuchennego.

Projekt „Konserwacja i adaptacja 
zabytkowej oficyny dworskiej, wcho-
dzącej w skład zespołu dworsko-par-
kowego Muzeum Jana Kochanowskie-
go w Czarnolesie” ma kosztować 1 mln 
129 tys. 905 zł i 63 gr. Kwota dofinan-
sowania z Unii Europejskiej to 537 tys. 
679 zł i 73 gr.

Samorząd wspiera
GMINA POLICZNA. Kompleksowa termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Wilczowoli, gdzie teraz działają warsztaty terapii zajęciowej i remont 
zabytkowej oficyny Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie to projekty, które decyzją zarządu woj. mazowieckiego otrzymają ponad 1,3 mln zł 
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.
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Wsparcie finansowe otrzymały dwie 
placówki z Szydłowca. Muzeum Lu-
dowych Instrumentów Muzycznych 
przeprowadzi konserwację ludowych 
instrumentów muzycznych, a parafia 
rzymskokatolicka św. Zygmunta bę-
dzie mogło kontynuować rewitalizację, 
znajdującego się na cmentarzu para-
fialnym, kamiennego nagrobka Felicji 
nieznanego nazwiska.

Prace będą się również odbywać 
w dwóch gminach na terenie powiatu. 
Pieniądze otrzymała parafia św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika w Chlewi-
skach, a przeznaczy je na kontynuowa-
nie prac remontowo-konserwatorskich 

przy kamiennych ścianach zewnętrz-
nych naw bocznych: południowej i pół-
nocnej oraz ściany szczytowej nad por-
tykiem kościoła. Natomiast Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku będzie 
mogło wykonać ekspertyzę konser-
watorską obejmującą inwentaryzację 
i ocenę stanu zachowania drzewostanu, 
z uwzględnieniem „stanu kompozycyj-
no-przestrzennego fragmentu parku na 
linii między pałacem Brandta, kaplicą 
a stawem Rolina; to drugi etap.

Wszystkie prace powinny zakończyć 
się jeszcze w tym roku.

ŁK

Na zabytki
POWIAT SZYDŁOWIECKI. Pieniądze na przeprowadzenie prac kon-
serwatorskich i restauratorskich przy czterech zabytkach wpisanych do 
rejestru przekazało starostwo powiatowe.

W ubiegłą środę umowę z wyko-
nawcą inwestycji podpisał dyrektor 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich – Grzegorz Obłękowski. 
W spotkaniu wzięli też udział wice-
marszałek Rafał Rajkowski i wójt 
gminy Belsk Duży Władysław Woj-
ciech Piątkowski.

Zakres robót obejmie m.in. budowę 
chodnika, który połączy Małą Wieś 
z Belskiem Dużym. Komfort jazdy 
poprawi nowa nawierzchnia, przebu-
dowane zjazdy i zatoka parkingowa. 
Jest to ostatni z trzech etapów prze-
budowy tej drogi na terenie gminy 

Belsk Duży. Jak podkreśla wice-
marszałek Rafał Rajkowski, jest 
to jednocześnie bardzo ważny 
etap, który w znacznym stopniu 
poprawi bezpieczeństwo użyt-
kowników drogi. – To inwestycja 
oczekiwana szczególnie przez 
pieszych, ponieważ natężenie 
ruchu na tym odcinku jest co-
raz większe. Droga zyska nowy 
chodnik, co jest niezmiernie 
ważne dla mieszkańców, którzy 
codziennie podróżują tą trasą 
do pracy. Chcemy, aby czuli się 
bezpiecznie – mówi.

Umowa jest efektem współpracy 
samorządu Mazowsza i gminy Belsk 
Duży. Gmina Belsk Duży przygo-
towała dokumentację projektową 
i przekazała ją do Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, a wła-
dze Mazowsza sfinansują realizację 
inwestycji.

Koszt to 3,4 mln zł. Pieniądze po-
chodzić będą z budżetu woj. mazo-
wieckiego. Wykonawcą inwestycji jest 
firma Strabag, która na zakończenie 
robót budowlanych ma 14 miesięcy.

CT

Żeby czuli się
bezpiecznie

BELSK DUŻY. Ponad 1,5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej 
przebiegający przez gminę zostanie przebudowany. Inwestycja obejmie 
m.in. budowę chodnika, który połączy Małą Wieś z Belskiem Dużym, 
a także wymianę nawierzchni.
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Druhowie Andrzej Pasek i Marcin 
Pasek pod koniec czerwca podróżo-
wali trasą S7 Warszawa – Radom. 
W miejscowości Kępina kilkadzie-
siąt metrów przed swoim pojazdem 
zauważyli duże zadymienie – okazało 
się, że płomienie zajęły maskę i prawą 
stronę jednego z pojazdów na trasie. 
Strażacy świadomi, że gaśnica samo-
chodowa nie będzie wystarczającym 
środkiem gaśniczym, udali się na 
pobliską stację benzynową po agregat 
proszkowy. Ojciec i syn profesjonalnie 
podzielili się obowiązkami – druh 
Andrzej Pasek regulował ciśnienie 
środka gaśniczego, a druh Marcin 
Pasek gasił.

Za swoją odwagę, profesjonalizm 
i bezinteresowną pomoc druhowie 
otrzymali tytuły Strażaka Miesiąca 
Czerwca 2021. Tytuły i nagrody ode-
brali z rąk marszałka woj. mazowiec-
kiego Adama Struzika.

 – Trasą S7 w tym czasie przejeżdża-
ło wielu kierowców, ale żaden z nich 
nie zdecydował się na pomoc w tej 
trudnej sytuacji. A przecież pożar 
jednego z pojazdów to duże zagroże-
nie dla wszystkich uczestników ruchu. 
Tym bardziej więc profesjonalna 
postawa druhów Andrzeja i Marcina 
Pasków zasługuje na szczególne uzna-
nie – mówi Struzik.

CT

Strażacy
miesiąca
POWIAT BIAŁOBRZESKI. Andrzej 
i Marcin Pasek z OSP Stawiszyn otrzy-
mali tytuł Strażaka Miesiąca Czerwca.
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R E K L A M A

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

Z pożółkłych szpalt
Tragiczny wypadek

Wczoraj w południe przy rozładowa-
niu rewolweru automatycznego ranił się 
śmiertelnie w głowę Jan Żółkowski prak-
tykant Dyrekcji Lasów Państwowych.

Natychmiastowa pomoc lekarska oka-
zała się bezskuteczną. Ziółkowski po krót-
kich cierpieniach zmarł nie odzyskawszy 
przytomności.

Ziemia Radomska nr 184,
 13 sierpnia 1933

Pożar w „Zniczu”
Dnia 13 bm. o godz. 17.10 w kinie 

Znicz podczas przerwy w wyświetlaniu 
obrazu zapaliła się w kabinie z nieusta-
lonej przyczyny szpula filmowa, którą 
pracownik tamtejszy mechanik Wojtas 
Juljan zam. Żeromskiego 14, wyrzucał 
przez drzwi, lecz silny wiatr spowodował 
wzmożenie się ognia, wskutek czego me-
chanik poparzony został silnie na całym 
ciele. Juljana Wojtasa odwieziono do 
szpitala św. Kazimierza. Stan jego zdrowia 
jest niebezpieczny. Pożar ugasiła straż bez-
pieczeństwa PWB. Dochodzenie prowadzi 
się.

Ziemia Radomska nr 185, 
15 sierpnia 1933

Kanalja
Dawniej i obecnie jeszcze, osoba do-

tknięta na honorze, chcąc wymierzyć 
sobie sprawiedliwość, w stosunku do 
obrażającego – naogół uczciwego i przy-
zwoitego człowieka – reaguje czasem, pod 
wpływem impulsu, w ten sposób, ze temu 
komuś zadaje przy pierwszej sposobności 
policzek.

Niestety, na podobną satysfakcję w sto-
sunku do p. Franciszka Borowskiego nie 
mogę sobie pozwolić, gdyż, według nie 
tylko mojego przekonania, nie warto go 
nawet bić po pysku.

Stefan Reymond.

Ziemia Radomska nr 188, 
19 sierpnia 1933

Budowa szkół
Ze względu na trudności terenowe 

przedewszystkiem zostanie podjęta budo-
wa szkoły w Starym Ogrodzie, pod którą 
jest wytknięty plac.

Budowa na Glinicach napotyka na trud-

ności, spowodowane tem, że Magistrat 
posiada tam jeden tylko plac miejski, na 
którem mieści się wierza ciśnień. Plac ten 
nie bardzo nadaje się na budowę szkoły, 
to też ewentualna budowa na owym placu 
będzie tylko ostatecznością.

Ze względu na specjalny charakter 
budownictwa szkolnego nad należytem 
przystosowaniem budynków będzie czu-
wać komisja złożona z inspektora szkol-
nego, naczelnika W łu Oświatowego, 
tudzież wydelegowanego członka Rady 
Przybocznej.

Ziemia Radomska nr 189, 
20 sierpnia 1933

Budowa baraku dla 
bezdomnych

Równolegle z poprzednio wymienio-
nemi pracami zostanie podjęta budowa 
baraku dla bezdomnych w sąsiedztwie już 
istniejących na Nowym Świecie.

Barak dla bezdomnych będzie konstruk-
cji drewnianej, na podmurówce z cegły, 
kryty papą.

Budynek o powierzchni 25 m będzie za-
wierał 10 izb. Ponieważ w każdej izbie bę-
dzie można pomieścić po dwie rodziny, to 
też jeszcze w bieżącym roku około 80 osób 
bezdomnych znajdzie dach nad głową.

Należy dodać, że wszystkie prace bu-
dowlane będą wykonane kontyngentem 
robotników już zatrudnionych na robotach 
miejskich. Prócz tego zostaną zaangażowa-
ne w miarę potrzeby, przez W ał Budow-
nictwa fachowcy rzemieślnicy.

Ziemia Radomska nr 189, 
20 sierpnia 1933

Sprzedawał mięso zdechłej
świni

Wczoraj, do Jana Szwagierka właściciela 
sklepu na przedm Żakowice 103, zawita-
ła policja państwowa, która skonfisko-
wała większe ilości mięsa pochodzącego 
ze zdechłej świni. Jak się dowiadujemy, 
Szwagierek mięso to rozprzedawał, naraża-
jąc ludzi na zatrucie, ewentualnie na śmierć.

Na dobitkę tego, w czasie zabierania 
mięsa, sklepikarz rzucił się na urzędujących 
policjantów, usiłując ich pobić. Szwagierka 
zatrzymała policja do czasu przeprowadze-
nia dochodzenia.

Ziemia Radomska nr 183, 
12 sierpnia 1934

10 PO GODZINACH

Projekty specjalne
Filmowe poranki: Tomek 
i Przyjaciele, sezon 22, cz. 3 (2d/dub-
bing – b.o.) – 22.08, godz. 10.30
Kino Konesera:  Berlin Alek-
sanderplatz (2D/napisy – od 
15 lat) – 23.08, godz. 18.00

Pokazy przedpremierowe 
21-22.08
Psi Patrol. Film (2D/dub-
bing – b.o.) – 21.08, godz. 10.30, 
12.45 i 22.08, godz. 12.30

Premiery 20.08
The End (2D/PL – od 15 lat)
Dom nocny (2D/napisy – od 15 lat)
Reminiscencja (2D/napisy, 2D/
ATMOS – od 15 lat)
Lassie, wróć! (2D/dubbing – od 
7 lat)
Mój brat ściga dinozaury (2D/
dubbing – od 11 lat)

Pozostały repertuar
Czarna owca (2D/PL – od 13 lat)
Free Guy (2D/napisy, 2D/ATMOS, 
2D/dubbing – od 13 lat)
Wyrolowani (2D/dubbing – od 
6 lat)
Nie oddychaj 2 (2D/napisy – od 
15 lat)
Legion samobójców. The Suici-
de Squad (2D/napisy – od 15 lat)
Wyprawa do dżungli (2D/dub-
bing, 2D/ATMOS – od 10 lat)

W najbliższych dniach na ekranach 
królować będą polskie nowości, 
amerykańskie produkcje, seanse 
specjalne i kino familijne. W piątek 
premierę będzie miał film „Lassie, 
wróć!” – historia najwierniejszego 
psa świata i jego niezwykłej podró-
ży. Na młodych widzów czekają 
także weekendowe seanse filmu „Psi 
Patrol”, przygodowa „Wyprawa do 
dżungli” i animacja „Wyrolowani”. 
Ponadto w repertuarze Heliosa 
znajdzie się polska komedia „Czarna 
owca”, amerykański hit „Free Guy”, 
brawurowa produkcja „Legion sa-
mobójców. The Suicide Squad” oraz 
nowość – polski thriller „The End”.
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Podopieczni Łukasza Wiśnika po 
dwóch bramkach Tomasza Bogołęb-
skiego i jednej Mateusza Gromskiego 
pokonała u siebie beniaminka, Orła 
Baniochę 3:1. Przysuska ekipa po 
dwóch kolejkach ma na swoim koncie 
komplet punktów. Blisko sprawienia 
niespodzianki była Enea Energia Ko-
zienice. Beniaminek przegrywał do 
przerwy z Victorią Sulejówek 0:2, po 
przerwie kontaktowe trafienie zanoto-
wał Hubert Strzelczyk, ale ostatecznie 
drugiego gola kozieniczanom nie uda-
ło się zdobyć. Bez punktu pozostaje 

Zamłynie Radom; ekipa Roberta Ro-
gali uległa w niedzielę rezerwom Pogo-
ni Siedlce 1:3. Honorowe trafienie dla 
radomian zanotował Kacper Penar.

W najbliższej kolejce Zamłynie Ra-
dom podejmie przed własną publicz-
nością Tygrysa Hutę Mińską, Oskar 
Przysucha na wyjeździe zmierzy się 
z Podlasiem Sokołów Podlaski, a Enea 
Energia Kozienice pojedzie do Mila-
nówka na mecz z miejscowym Mila-
nem.

ŁK

Wygrana Oskara
Za nami druga kolejka IV ligi. Udanie zaprezentował się w niej jedynie 
Oskar Przysucha, który jako jedyna z naszych drużyn wygrał swoje 
spotkanie.

Na parkiecie wystąpi czterech przed-
stawicieli Energa Basket Ligi: Hydro-
Truck, Legia Warszawa, Polski Cukier 
Pszczółka Start Lublin i GTK Gliwice.

Pierwotnie memoriał miał się od-
być w piątek i sobotę, ale w ostatniej 
chwili został przesunięty o jeden 
dzień. – Wszystko dlatego, że w piątek 
w Radomiu swój mecz rozgrywał bę-
dzie Radomiak – przyznał Piotr Kar-
daś, prezes HydroTrucku.

Podczas dwudniow ych zmagań 
w barwach gospodarzy w końcu wystą-
pią dwaj obcokrajowcy – A.J. English 
i Filip Kraljević. Obaj na początku ty-
godnia pojawili się w Polsce i już są do 
dyspozycji trenera Marka Popiołka.

W pier wsz ym dniu memoriału 
o godz. 17 GTK Gliwice (z Rober-
tem Witką, Robertsem Stumbrisem 
i Jabarie Hindsem) zagrają ze Startem, 
a o godz. 19.30 rozpocznie się mecz 
HydroTrucku z Legią Warszawa (Woj-

ciech Kamiński). To spotkanie poprze-
dzi oficjalna prezentacja drużyny na se-
zon 2021/2022. Dzień później o godz. 
15 zagra Legia, a o godz. 17.30 Hydro-
Truck. Rywali tych zespołów wyłonią 
mecze pierwszego dnia.

Memoriał ma być otwarty dla kibi-
ców. – Turniej nie będzie biletowany, 
ale na zawody może wejść maksimum 
299 osób. Podyktowane jest to tym, że 
nie jest to impreza masowa – podsumo-
wał Kardaś.

W trwającym okresie przygotowaw-
czym HydroTruck rozegrał już pięć 
meczów towarzyskich. Najpierw uległ 
Legii Warszawa, a także Anwilowi 
Włocławek i GTK Gliwice, a przed ty-
godniem okazał się triumfatorem lubel-
skiego memoriału im. Zdzisława Nie-
dzieli. Tam radomianie okazali się lepsi 
od MKS Dąbrowa Górnicza i GTK.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Trzeci memoriał
W sobotę i niedzielę (21 i 22 sierpnia) w hali MOSiR-u odbędzie się III 
Memoriał im. Karola Gutkowskiego.

  MACIEJ KWIATKOWSKI

Radomski, pierwszy w historii 
turniej w ramach cyklu Lotos PZT 
Polish Tour rozpoczął się 8 sierp-
nia. Właśnie w niedzielę na kortach 
MOSIR-u odbyły się pierwsze me-
cze eliminacyjne. Z kolei sam tur-
niej główny, w którym wzięły udział 
32 tenisistki, rozpoczął się we wto-
rek.

Niestety, na kortach zabrakło 
przedstawicielek radomskiego klu-
bu Masters. Z udziału w zawodach 
Weronikę Falkowską i Aleksandrę 
Buczyńską wyeliminowały kontuzje, 
a Karolina Gołda od organizatorów 

innych zawodów otrzymała dziką 
kartę do turnieju juniorskiego ITF.

W gronie startujących w Rado-
miu zawodniczek najwyżej w ran-
kingu WTA (157. miejsce) sklasy-
fikowana była 23-letnia Słowaczka 
Viktoria Kuzmowa. Tenisistka była 
jedną z faworytek turnieju, ale już 
w ćwierćfinale musiała uznać wyż-
szość Miriam Kolodziejovej. Za to 
Czeszka w pierwszej rundzie nie 
dała szans 18-letniej Polce – Wero-
nice Baszak. Kolodziejova triumfo-
wała 6:1, 6:0.

W sobotnim półfinale Czeszka 
trafiła na rozstawioną z numerem 
4 Rosjankę Anastasię Zakharo-

vą. Mecz miał niezwykle zacięty 
i przede wszystkim dramatyczny 
przebieg. Pierwszego seta 6:4 wy-
grała Rosjanka. W drugim o trium-
fie jej rywalki zadecydował tie-bre-
ak. W końcu decydującą, trzecią 
partię spotkania wygrała 6:3 Kolo-
dziejova i to ona uzyskała awans do 
niedzielnego finału.

W nim jej r y walką była Wło-
szka Lucrezia Stefanini. 23-latka 
zaimponowała formą zwłaszcza 
w ćwierćfinale, pokonując po mor-
derczej walce rozstawioną z nume-
rem 3 Anne Bondar. Za to w pół-
finale Stefanini 6:4, 6:0 wygrała 
z reprezentantką Białorusi – Iryną 
Shymanovich.

Niedzielny f inał odby wał się 
w tropikalnych, jak na Radom, wa-
runkach. Nie dość, że temperatura 
sięgała ponad 30 stopni Celsjusza, 
to jeszcze było prawie bezwietrznie. 
Pierwszą partię lepiej wytrzymała 
Kolodziejova, zwyciężając 6:4. Ko-
lejna partia to już popis gry Włosz-
ki i jej pewny triumf 6:2. Kulmina-
cyjny moment meczu miał miejsce 
przy stanie 2:3. Wówczas Kolodzie-
jova straciła swój serwis i zamiast 
remisu było 2:4. Następnego gema 
wygrała Stefanini, prowadząc 5:2. 
Ostatecznie triumfatorką turnieju 
Lotos PZT Polish Tour okazała się 
reprezentantka Włoch, wygrywając 
decydującego seta 6:3.

Tymczasem w grze podwójnej 
w historii radomskich zawodów za-
pisała się para: Mara Kawamura/
Funa Kozaki (Japonia) triumfując 
nad duetem Carolina Alves (Brazy-
lia)/Shymanovich (Białoruś) 6:4 6:2.

Historyczny 
turniej

Lucrezia Stefanini triumfowała w pierwszym turnieju Lotos PZT Polish Tour, który odbywał 
się w Radomiu. W deblu najlepsze okazały się Japonki: Mara Kawamura i Funa Kozaki.
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Radomiak uległ wówczas w Gro-
dzisku Wielkopolskim Warcie, a o po-
rażce podopiecznych Dariusza Bana-
sika zadecydowały dwie decyzje, które 
podjęli sędziowie zasiadający przed 
monitorami, a więc na tzw. VAR-ze.

Tamto spotkanie to już przeszłość, 
a radomianie w kolejnym sezonie 
udowodnili swoją klasę i z pierwsze-
go miejsca zapewnili sobie awans do 
PKO Ekstraklasy. Poznaniacy byli 
z kolei jej objawieniem w sezonie 
2020/2021 i o mały włos, a nie awan-
sowaliby do eliminacji europejskich 
pucharów.

Tymczasem podczas ostatniego 
weekendu rozegrana została 4. ko-
lejka spotkań o mistrzostwo PKO 
Ekstraklasy. Kibice emocjonowali się 
starciami 16 zespołów, a mecz mię-
dzy Rakowem Częstochowa a Rado-
miakiem Radom został przełożony. 
W związku z tym odbyło się nie dzie-
więć, a osiem meczów czwartej serii. 
Wszystko dlatego, że po zwycięstwie 
Rakowa Częstochowa nad Rubinem 
Kazań i awansie do 4. rundy Ligi Kon-

ferencji Europy wicemistrzowie Polski 
przełożyli pojedynek z beniaminkiem 
z Radomia.

Za to kolejkę rozpoczął mecz Bruk-

-Betu Termalicy Nieciecza z Lechem 
Poznań. Choć w 42. minucie radomia-
nin Piotr Wlazło zdobył gola, pewnie 
wykonując rzut karny, to przyjezd-
ni, których prowadzi inny radomia-
nin – Maciej Skorża, odpowiedzieli 
trzema! Tym samym „Kolejorz” po re-
misie na inaugurację z Radomiakiem 
wygrał trzy następne spotkania.

Inny zespół ze stolicy Wielkopolski, 

a więc Warta doznał pierwszej poraż-
ki. Piątkowy rywal radomian uległ 
warszawskiej Legii.

Za to najwięcej goli padło w Gli-
wicach. Tam miejscowy Piast prowa-
dził z Wisłą Płock do przerwy 3:1, 
a 20 minut po zmianie stron swoją 
pierwszą bezpośrednią czerwoną 
kartkę w Ekstraklasie ujrzał Domi-
nik Furman (Wisła). Mimo to grający 
w osłabieniu płocczanie doprowadzili 
do remisu (gole Damiana Warchoła), 
ale decydujący głos należał do Jakuba 
Czerwińskiego. Stoper w 88. minucie 
zamknął dośrodkowanie w pole karne 
i miejscowi wygrali 4:3.

Tymczasem po czterech meczach 
tylko trzy drużyny nie wygrały jeszcze 
spotkania. Mowa o Górniku Łęczna, 
Bruk-Becie i Cracovii i to one zajmują 
miejsca spadkowe. Z kolei Radomiak 
obecnie plasuje się na 13. miejscu, ma-
jąc jeden mecz zaległy.

Początek spotkania między Rado-
miakiem a Wartą o godz. 20.30.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Rewanż za baraż
Dziś (piątek, 20 sierpnia) Radomiak Radom zagra przed własną publicznością z Wartą Poznań. Nie tylko kibice, 
ale i drużyna ma wciąż w pamięci przegrany finał baraży sprzed dwóch sezonów.
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Radomianie po udanej inauguracji 
i triumfie nad KS-em w Kutnie liczy-
li, że w dwóch kolejnych wyjazdowych 
starciach - z Lechią Tomaszów Mazo-
wiecki i Zniczem Biała Piska - do ligo-
wej tabeli dopiszą kolejne „oczka”. Tak 
się jednak nie stało.

Broń najpierw zagrała w Lechią 
i choć po przebiegu meczu sądząc, była 
równorzędnym partnerem dla gospo-
darzy, to przegrała, bo jedyną bramkę 
pojedynku, w 85. minucie, zdobył Ar-
tur Amroziński.

W środowym pojedynku 3. kolejki 
rozegranym na stadionie w Białej Pi-
skiej w pierwszej połowie bramki nie 
padły, a najgroźniejszą okazję mieli 
gospodarze w 23. minucie, gdy strzał 
Jakuba Mosakowskiego z linii bramko-
wej wybił jeden z defensorów Broni. Po 
zmianie stron goście mogli na własnej 
skórze przekonać się o sile gospodarzy. 
Nie minęło 10 minut, a Znicz wygrywał 
3:0! Najpierw Jakuba Kosiorka, bram-
karza Broni pokonał Łukasz Kuśnierz. 
Zaledwie 120 sekund później Maciej 
Famulak podwyższył na 2:0, a wynik 

meczu ustalił Bartosz Giełażyn. Król 
strzelców poprzedniego sezonu w gr. 
I trzeciej ligi Kosiorka pokonał bezpo-
średnim strzałem z rzutu karnego.

O niespodziankę postarała się Pilica 
Białobrzegi. Najpierw tuż przed prze-
rwą piłkę w siatce Legii II Warszawa 
umieścił Michał Dobkowski. Chwilę 
po zmianie stron Marcin Rawski pod-
wyższył na 2:0. To nie był koniec goli, 
bo w 69. minucie Konrad Paterek uzy-
skał trzecią bramkę dla gospodarzy. 
Faworytów stać było na jednego gola. 
Tego w 83. minucie uzyskał Arkadiusz 
Ciach, wykorzystując rzut karny, po-
dyktowany po faulu na Tomaszu Na-
wotce.

Wyniki
Lechia Tomaszów Mazowiec-

ki – Broń Radom 1:0 (0:0)
Znicz Biała Piska – Broń Radom 

3:0 (0:0)
Pilica Białobrzegi – Legia II War-

szawa 3:1 (1:0)

MACIEJ KWIATKOWSKI

Porażki Broni 
i triumf Pilicy

Pilica Białobrzegi dość nieoczekiwanie pokonała rezerwy warszawskiej 
Legii. Z kolei Broń Radom doznała dwóch wyjazdowych porażek.
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