
Dwa tory do stolicy
Od niedzieli, 29 sierpnia pocią-
gi na całej trasie między Rado-
miem a stolicą będą jeździły 
po dwóch torach. Przy okazji 
remontu „ósemki” powstały 
też trzy nowe przystanki.
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Śląska się zmienia
Zniknęłyby odrapane, różno-
rodne budki i połamane płyty 
udające trotuar. Dwukondygna-
cyjny pawilon usługowo-handlo-
wy chce wybudować między ul. 
Kolejową a Śląską spółka Feniks. 

 str. 4

Niebezpieczny 
olbrzym
Specjalistyczna firma m.in. 
w ubiegły piątek usuwała barszcz 
Sosnowskiego z terenu leśnictwa 
Łaziska.  – Roślina wydziela soki 
o drażniących właściwościach, 
które powodują niebezpieczne 
oparzenia skóry. W skrajnych 
przypadkach mogą nawet pro-
wadzić do śmierci – ostrzegają 
leśnicy.

 str.6

Ochronić mozaiki
Trzy mozaiki Jerzego Likowskiego 
oraz po jednej Tadeusza Hajnry-
cha i Władysława Kurpiela, które 
znajdują się na ścianach radom-
skich budynków, prawdopodob-
nie doczekają się ochrony. Miasto 
chce je wpisać do gminnej ewi-
dencji zabytków. 
 str.8

Niekończąca się
 historia
Hala widowiskowo-sportowa ma 
być ponownie gotowa do odbioru 
pod koniec września lub w paź-
dzierniku. 
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Kia dla pani Ani

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

Fot. Piotr Nowakowski

We środę padła główna wygrana w Słonecznym Konkursie Radia Rekord! Samochodem Kia Rio przez 
rok będzie jeździć pani Ania. Kluczyki do auta odebrała od Norbiego przed miejscem swojej pracy. 
– Jestem przeszczęśliwa! – zapewniała – Nigdy w życiu niczego nie wygrałam!

str. 9



2 NA AFISZU PIĄTEK – CZWARTEK 27 SIERPNIA – 2 WRZEŚNIA 2021

BEZPŁATNY TYGODNIK DLA RADOMIA I REGIONU

Radom, ul. Okulickiego 39; II p.; tel. 48 360 25 25
Reklama „7 Dni”, Radio Rekord, CoZaDzień.pl, TV Dami
RadomLed – ekrany ledowe, 875 tablic reklamowych 
w windach i na klatkach schodowych: tel. 519 119 513, 
reklama@radiorekord.pl

Dyrektor wykonawczy Radomskiej Grupy Mediowej: Krzysztof Domagała
Redaktor naczelna Radomskiej Grupy Mediowej: Milena Majewska
Kierownik redakcji: Iwona Kaczmarska
Skład: Kamil Fiodorow
Dziennikarze: Roksana Chalabry, Łukasz Kościelniak, Adam Kowalczyk, Katarzyna Kurek, 
Maciej Kwiatkowski, Michał Nowak, Katarzyna Skowron
Projekt gra� czny: 7 Dni
Nakład: 10 tys. egzemplarzy

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
Wydawca: Radomska Grupa Mediowa Sp. z o.o., ul. Okulickiego 39, 26–600 Radom

Druk: POLSKAPRESSE sp. z o. o. Oddział Poligra� a; Drukarnia Łódź, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 17/19

ISSN
 1895–8451

T Y G O D N I K

Piątek, 27 sierpnia
 Radom Music Drive – Alice-
tea. Alicetea to radomski zespół 
tworzony przez siedmiu muzyków, 
prezentujących energetyczną i styli-
styczną fuzję dźwięków – od rocka, 
reggae, przez funkowe rytmy do 
kompozycji z potężnym kopem. Ma 

na koncie 
k i lkaset 
k o n c e r -
t ó w  z a -
r ó w n o 
w kraju, 
j ak  i  za 
granicą, 
w tym na 
najwięk-

szych scenach, np. Przystanek Wo-
odstock. Początek koncertu w sali 
kameralnej Resursy Obywatelskiej 
o godz. 19. Cena biletu – 10 zł. Moż-
na go kupić na portalu biletyna.pl, 
w kasie Resursy Obywatelskiej – od 
poniedziałku do piątku (godz. 10-16) 
i bezpośrednio przed koncertem.

 Gala finałowa Radom Fashion 
Show 2021. Po rocznej przerwie 
Łaźnia wraca z wielkim modowym 
wydarzeniem. To już IX edycja ogól-
nopolskiego konkursu dla projektan-
tów. W tym roku konkurs odbył się 
online, jurorzy wybrali najlepsze pro-
j e k t y , 
p o  r a z 
p i e r w -
szy  zo-
s t a ł a 
t a k ż e 
p r z y -
z n a n a 
n a g r o -
d a  p u -
bliczno-
ści. O godz. 20 na pl. Corazziego 
rozpocznie  s ię  ga la  f ina łowa. 
W programie – pokaz gościnny: 
Sjofne – Sylwia Macioła, prezenta-
cja nagrodzonych kolekcji konkurso-
wych i wręczenie nagród, muzyczna 
gwiazda wieczoru: Mateusz Ziółko 
z zespołem. Prowadzący: Mateusz 
Szymkowiak. Wstęp wolny.

 Historia w fotografiach i wier-
szach zaklęta. Powiatowy Instytut 
Kultury zaprasza o godz. 17 do Iłży 
(ul. Jakubowskiego 5) na niezwy-
kłą wystawę „Retrospekcje. Powiat 
radomski”. Wyprawa w czasie stała 
się możliwa dzięki kolekcji dawnych 
zdjęć, jaką ocalił Jan Czarnecki – pe-
dagog, działacz społeczny, animator 
kultury, poeta, Honorowy Obywa-
tel Miasta i Gminy Iłża. Urodził się 
w 1930 r. w Chwałowicach, ukończył 
tamtejsze gimnazjum rolnicze i po 
latach wrócił do tej placówki jako 
nauczyciel. W szkole był aparat fo-
tograficzny, rzecz w tamtych latach 
cenna i nie codzienna. Często ko-
rzystał z niego Czarnecki, ale i inni 
okoliczni mieszkańcy. Tak powstała, 
przypadkowo, cenna historycznie ko-
lekcja a Powiatowy Instytut Kultury 
zaprezentuje ją jako pierwszy.

Sobota, 28 sierpnia
 Ogólnopolskie Spotkanie 
Opowiadaczy – Festiwal Opowie-
ści. Miejska Biblioteka Publiczna 
i Radomska Grupa Opowiadaczy 
zapraszają do ogrodu przy ul. Pił-
sudskiego i na grodzisko Piotrówka. 
Festiwal Opowieści to wydarzenie, 
które daje możliwość spotkania 
z żywym słowem. W bibliotecznym 
ogrodzie pojawią się bajarze, gawę-
dziarze, opowiadacze i bardowie nie 
tylko z Radomia, ale z wielu zakąt-
ków Polski. Jak przed setkami lat 
zasiądziemy w kręgu, by posłuchać 
legend i baśni z całego świata. Opo-
wiadacze, którzy zawitają na festiwal, 
zaprezentują najróżniejsze historie. 
Wystarczy przyjść, wygodnie się roz-

siąść (zabierzcie ze sobą koce, pledy 
albo skorzystajcie z bibliotecznych) 
i słuchać. Program: godz. 10 – opo-
wieści dla dzieci (ogród MBP, ul. 
Piłsudskiego 12), godz. 12 – Śre-
dniowieczny spacer z opowieściami 
(zbiórka na grodzisku Piotrówka), 
godz. 21 – Noc opowieści (ogród 
MBP, ul. Piłsudskiego 12).Opowia-
dać będą: Agata Dzik, Agnieszka 
Aysen Kaim, Alia Jakovuk, Ania 
Woźniak, Bartłomiej Kopiński, Da-
riusz Wróbel, Jerzy Szufa, Jolanta 
Żytkiewicz, Lidia Mikocka-Rosiń-
ska, Łukasz Bernady, Łukasz Szyp-
kowski, Mirella Gliwińska, Ryszard 
Ryziewicz, Zofia Szpor, Zuza Janiak 
i Robert Czupryn. Wstęp na wszyst-
kie wydarzenia wolny.

 Lato z ROK-iem. To już ostatni 
koncert z cyklu „Lato z ROK-iem”. 
Tym razem w muszli koncertowej 
w parku im. Tadeusza Kościuszki 
w y s t ą p i 
R O K 
duo, czy-
l i  M a r -
cin Król 
i Lucjan 
S z a l i ń -
ski-Bał-
w a s . 
W  i c h 
wykonaniu usłyszymy utwory kla-
syczne, etniczne, musicalowe, z ele-
mentami rocka, m.in. transkrypcję 
24 Kaprysu Henryka Wieniawskiego. 
Początek koncertu o godz. 17. Wstęp 
wolny.

Niedziela, 29 sierpnia
 Rekordowe Wakacje w Pion-
kach. Rekordowa muzyka, konkur-
sy z nagrodami, studio radiowe na 
żywo. Przed nami kolejne Rekor-
dowe Wakacje! Tym razem, w godz. 
10-16, zawitamy do Pionek nad Staw 
Górny. Dodatkowo Rekordowym 
Wakacjom będzie towarzyszyć ak-
cja „Się Ruszamy – Pomagamy”, 
organizowana przez Stowarzyszenie 
Pionkowskie Morsy i Strefę Ruchu 
Malwina Sowa. Akcja jest współor-
ganizowana i współfinansowana ze 
środków samorządu Mazowsza i zo-
stała objęta honorowym patronatem 
burmistrza Pionek. Do dyspozycji 
plażowiczów będą rowerki wodne 
i kajaki, wyciąg nart wodnych „Wake 
Park” Pionki, siłownia zewnętrzną, 
street workout, tężnia solankowa 
i plac zabaw dla dzieci.

 Wieczór z gwiazdą – Skaldo-
wie. Mazowieckie Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” zapra-
sza o godz. 17 na kolejne spotkanie 
w ramach cyklu „Wieczór z gwiazdą”. 
Tym razem gośćmi będą liderzy le-
gendarnej grupy Skaldowie – Jacek 
i Andrzej Zielińscy. Skaldowie to je-
den z najpopularniejszych polskich 
zespołów przełomu lat 60. i 70. XX 
wieku. Grupa zawiązała się w Krako-
wie latem 
1965 roku 
z inicjaty-
w y  b r a c i 
A n d r z e j a 
( ś p i e w , 
fortepian, 
o r g a n y 
Hammon-
da) i Jacka 
(śpiew, trąbka, skrzypce) Zielińskich. 
Jeszcze w tym samym roku oficjal-
nie zadebiutowała na II Krakowskiej 
Giełdzie Piosenki, zdobywając pierw-
sze miejsce. Rozmowę z muzykami 
poprowadzi Włodzimierz Izban – te-
nor, reżyser, założyciel i pierwszy dy-
rektor Mazowieckiego Teatru Mu-
zycznego w Warszawie. Bilety w cenie: 
15 zł normalny, 7 zł ulgowy dla eme-
ryta/rencisty. Liczba miejsc ograni-
czona.

NIKA

Wydarzenie już na stałe wpisało 
się w kalendarz imprez plenerowych 
i od lat na radomski deptak przyciąga 
tłumy, oferując niecodzienne występy 
artystów z Polski i z całego świa-
ta. – Mam nadzieję, że frekwencja jak 
co roku dopisze i że radomianie po raz 
kolejny pokażą, że ta impreza jest dla 
nich ważna i im się podoba. Zresztą 
nie tylko radomianie, bo sporo osób 
przyjeżdża spoza Radomia – mówi wi-
ceprezydent Mateusz Tyczyński. – De-
klarujemy, że zrobimy wszystko, żeby 
11. edycja była jeszcze ciekawsza i jesz-
cze bogatsza. Ta formuła się sprawdza, 
ale trzeba ją jeszcze rozwijać.

Festiwal to jedyna okazja, by podzi-
wiać legendarne pokazy największych 
gwiazd sztuki ulicznej. – W tym roku 
będziemy gościć czterech zagranicz-
nych artystów, którzy po raz pierwszy 
zaprezentują się radomskiej publicz-
ności. Oczywiście nie zabraknie też 
przedstawicieli polskiej sztuki ulicznej, 
w tym iluzjonistów, kuglarzy, cyrkow-
ców, połykaczy ognia, pole-dancerek, 
szczudlarzy, teatru ognia, żywych 
rzeźb i wielu innych atrakcji – zapo-
wiada Adrian Pruski, Just Edi Show, 
organizator festiwalu.

Podczas tegorocznej edycji im-
prezy wystąpi m.in. Huenchulaf 
Mim – Deivy Ruiz, czyli zawodowy 
mim, pochodzący z Chile. Dorastał 

w otoczeniu artystów ulicznych i cyrko-
wych, stąd jego pasja i oddanie sztuce. 
Od prawie 14 lat podróżuje po świecie, 
rozbawiając publiczność i angażując 
w swoje show. Ian Deadly to artysta 
pochodzący z Wielkiej Brytanii, 
z 28-letnim doświadczeniem w wy-
stępach ulicznych. Pokaz buduje za 
pomocą muzyki, komedii, wspomnia-
nej improwizacji i interakcji z widzami. 
David Cassel w swoim dynamicznym 
show wciela się w postać Ukulele 
Bandito. Ten komediowy pokaz pre-
zentował niejednokrotnie w teatrach 
i na festiwalach na całym świecie. 
Swoją karierę artystyczną rozpoczął 
ponad 30 lat temu. Simon Street Show 
wykorzystuje swój rekwizyt imitujący 
łódź, na której wykonuje akrobacje 
i balansuje, żonglując pochodniami. 
Show w szczególności angażuje dzieci.

W sobotę, 28 sierpnia artyści 
zaprezentują się, w godz. 17-21.30, na 
fontannach, a w niedzielę, w godz. 
16-21.30 – przed kościołem garnizo-
nowym.

CT

Weekend
iluzji
Najbliższy weekend upłynie pod 
znakiem magii, a to za sprawą jubile-
uszowej, X edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji. O tym, że doż ynki woj. mazo-

wieckiego odbędą się w tym roku 
w Radomiu, zdecydował zarząd Ma-
zowsza. Uroczystość rozpocznie się 
o godz. 10.30 korowodem z wieńcami. 
O godz. 11 zaplanowano uroczystą 
mszę dziękczynną za tegoroczne plo-
ny pod przewodnictwem bpa radom-
skiego ks. Marka Solarczyka. O godz. 
13.15 odbędzie się ceremonia dziele-
nia się chlebem, a pół godziny później 
nastąpi ogłoszenie wyników konkursu 
na najładniejszy wieniec dożynkowy 
i na najaktywniejsze sołectwo. Będą 
też koncerty – o godz. 14.30 wystąpi 
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wo-
lanianki”, o godz. 15.30 Stowarzysze-
nie Seniorów „Kontrast”, a o godz. 
18 Warszawskie Combo Taneczne 
z towarzyszeniem kapeli Zdzisława 
Kwapińskiego. Warszawskie Combo 
Taneczne to siedmioosobowy zespół 
wykonujący muzykę folk. Powstał 
w 2009 roku w Warszawie z inicjaty-
wy Jana Emila Młynarskiego – Bę-
dzie też można potańczyć – w godz. 
15-21 na scenie Pod Dębem zagrają 
kapele Adama Tarnowskiego i Piotra 

Bińkowskiego, Bronisława Machla 
i Tomasza Stachury.

W skansenie staną stoiska instytu-
cji okołorolniczych i stoiska członków 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego „Ma-
zowsze”, Eko ryneczek, twórców lu-
dowych i kół gospodyń wiejskich. Po-
wstanie też edukacyjny plac zabaw dla 
dzieci „Mała wioska”. Wstęp wolny.

Podczas dożynek działał będzie 
mobilny punkt szczepień, w którym 
chętni zaszczepią się przeciwko CO-
VID-19 oraz punkt narodowego spi-
su powszechnego ludności i miesz-
kań 2021, w którym będzie można 
się spisać u dyżurujących rachmi-
strzów.

W związku z dożynkami, w godz. ok. 
11-19.30 zostanie zwiększona często-
tliwość kursowania autobusów linii 17. 
Jak informuje MZDiK, „siedemnastka” 
będzie kursowała w godz. ok. 11-13 co 
ok. 20 minut, w godz. ok. 13-19.30 co 
ok. 10 minut. W pozostałych godzinach 
kursy będą wykonywane według stałego 
rozkładu na niedziele i święta.

NIKA

Plon niesiemy
Korowód z wieńcami, ryneczek i koncert Warszawskiego Combo Tanecz-
nego – w niedzielę, 29 sierpnia w Muzeum Wsi Radomskiej odbędą się 
wojewódzkie dożynki.

Przez dwa dni w zielonym miastecz-
ku w parku im. Jacka Malczewskiego 
odbywać się będą warsztaty z tworzenia 
wikliny, zielarstwa, rekuperacji wody. 
Będą też pokazy kowalstwa dawne-
go i ekspozycje z roślinami dla fanów 
miejskiego ogrodnictwa. 
Podczas paneli dyskusyj-
nych będzie można się 
dowiedzieć np. o choro-
bach drzew. – Podejmie-
my się próby określenia 
prz ygotowań miasta 
do zmian k l imatycz-
nych, porozmawiamy 
o skutecznym sposobie 
na ochronę miejskiego 
drzewostanu. Będziemy też dyskutować 
o naszym prawie do informacji o śro-
dowisku – zapowiada Patryk Wikaliński 
z MOK „Amfiteatr”. – Zachęcamy, by 
w sobotę założyć kwiatowy element gar-
deroby, a w niedzielę dodatki w kolorze 
nadziei, czyli zieleni.

Na otwarcie festiwalu (sobota, godz. 
11) zaplanowano prezentację, przez 
stowarzyszenie Zielona Akcja, kierun-
ków rozwoju terenów zielonych w Ra-
domiu – „Ogrodnictwo miejskie, parki, 
skwery, zieleńce”. O godz. 14 rozpocz-

nie się spektakl familijny „Muzikan-
ty” – „Tank”, czyli przyczepa kempingo-
wa, leżaki, i własnoręcznie wybudowany 
grill. Sprawdźcie kapelę grającą na 
żywo bigbeatowe hity! Miejsce: park 
im. Jacka Malczewskiego. W godz. 

16-17.30 zaplanowa-
no koncert „Suwe-
niry” – znane hity do 
tańca, a potem potań-
cówka na dechach!

Dr ug i  d z ień Fe-
s t i w a l u  O g r o d ó w 
rozpocznie o godz. 
10 prezentacja narzę-
dzi monitoringu śro-
dowiska miejskiego. 

(Miejsce: Amfiteatr, ul. Śniadeckich 
2), a pół godziny później dr inż. Mar-
cin Kolasiński przedstawi ocenę drze-
wostanu i walorów środowiska miej-
skiego. W godz.16-17.30 zaplanowano 
koncert Stylowej Orkiestry Tanecznej 
z Lublina. Na zakończenie potańcówka 
na dechach w parku im. Jacka Malczew-
skiego.

Więcej informacji na stronie MOK 
„Amfiteatr”.

NIKA

Festiwal Ogrodów
W sobotę i niedzielę (28 i 29 sierpnia) na miłośników ekologii, ogrodnic-
twa, kwietnych łąk i pokazów artystycznych czeka dużo atrakcji – za-
pewni je Festiwal Ogrodów.

R E K L A M A
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To kolejna inwestycja zreali-
zowana w ramach tegorocznego 
budżetu obywatelskiego. Został 
przygotowany plac z bezpieczną, 
syntetyczną nawierzchnią, na któ-
rym znalazły się m.in. trzywieżowy 
zestaw zabawowy, sześcian gimna-
styczny czy huśtawki. Powstał także 
teren do gry w badmintona. Całość 
jest oświetlona lampami typu LED. 
Zostały także ustawione nowe 
ławki i zamontowane piłkochwyty. 
Wykonawca zagospodarował też 
teren wokół placu zabaw, m.in. 
ułożył chodniki.

Inwestycja kosztowała 298 tys. zł.

CT

Nowy
plac zabaw
Zakończyła się budowa nowego placu 
zabaw przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 17 na osiedlu Południe.
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  IWONA KACZMARSKA

– Całkowicie zlikwidowane bę-
dzie tzw. wąskie gardło, czyli jeden 
tor między Warką a Radomiem. 
Odcinek od Lesiowa do Radomia 
był ostatnim, na którym ruch odby-
wał się jednym torem – przypomina 
Karol Jakubowski z zespołu pra-
sowego PKP Polskie Linie Kolejo-
we. – Zwiększa się przepustowość 
trasy i możliwe będzie uruchamianie 
większej liczby m.in. połączeń dale-
kobieżnych najkrótszą trasą przez 
Warkę i Radom. Na trasie będzie 
56 pociągów w ciągu doby.

Od 29 sierpnia zmienia się zresztą 
rozkład jazdy pociągów. Będzie obo-
wiązywał do 6 listopada.

Przy okazji remontu kolejowej 
„ósemki”, PKP Polskie Linie Ko-
lejowe  w ybudowały w Radomiu 
trzy nowe przystanki, które ułatwią 
dojazdy i poprawią komunikację 
w regionie. – Poza Radomiem Sta-
rą Wolą od niedzieli podróżni będą 
korzystać z przystanków Radom Go-
łębiów i Radom Północny – wylicza 
Karol Jakubowski. – Są wiaty, oświe-
tlenie, oznakowanie oraz gabloty 
informacyjne. Dojścia do peronów 
przygotowano z myślą o potrzebach 
osób o ograniczonej możliwości po-
ruszania się. Są pochylnie i windy. 
Na przystanku Radom Stara Wola, 
wraz z otwarciem drugiego toru, po-
dróżni skorzystają z nowego peronu.

Po wiadukcie drogowym na ul. Ko-
zienickiej kierowcy pojadą we wrze-
śniu. Wykonawca kończy tam prace.

– Po uzyskaniu wszystkich zgód 

administracyjnych najszybsze pocią-
gi pasażerskie z Warszawy do Rado-
mia pojadą z prędkością 160 km/h. 
Dzięki temu skróci się czas podróży 

ze stolicy na południe wojewódz-
twa – zapewnia Karol Jakubowski.

Przypomnijmy: przez kilkadziesiąt 
ostatnich lat pociągi jadące z Rado-
mia do Warszawy miały do dyspo-
zycji jeden tor aż do Warki. To oraz 
fakt, że tory przez dekady nie były 
remontowane, podróż wydłużało 
w sposób nie pasujący do XXI wie-
ku. O tym, by wreszcie wybudować 
drugi tor i zmodernizować istniejący 

przejazd mówiło się już wkrótce po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej 
(bo wtedy byłyby na taką inwestycję 
pieniądze), ale na dobrych chęciach 

się kończyło. Dla unijnego wsparcia 
rząd zawsze znajdował inne zastoso-
wanie.

W końc u s ię  uda ło.  27 l ipc a 
2015 PKP PLK podpisały z przed-
siębiorstwem Trakcja PRKiI umo-
wę na modernizację 27 km linii ko-
lejowej nr 8 na odcinku Warszawa 
Okęcie – Czachówek Południowy 
wraz z przebudową peronów i ukła-
du torowego na szlakach i stacjach. 

Natomiast 11 kwietnia 2017 podpisa-
no z konsorcjum firm Strabag, ZUE 
i Budimex umowę na zaprojektowa-
nie i wykonanie robót budowlanych 
na odcinku Czachówek Południo-
wy – Warka oraz z konsorcjum firm 
Swietelsky Rail, Track Tec, Infrakol, 
Leonhard Weiss i Intop na odcinek 
Warka – Radom.

Koszt modernizacji linii kolejowej 
nr 8 między Radomiem a Warką to 
826 mln zł, z czego unijne dofinan-
sowanie wyniosło 476 mln zł.

Remont odcinka Warka – Radom 
objął także przebudowę mostu nad 
Pilicą oraz budowę lub przebudo-
wę pięciu wiaduktów kolejowych 
i dwóch drogowych, 14 mostów ko-
lejowych i dwóch drogowych oraz 
dwóch przejść podziemnych.

Niektóre stacje i mijanki zostały 
przekształcone w przystanki osobo-
we, z kolei na jednej stacji i dziewię-
ciu przystankach perony przystoso-
wano do potrzeb osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się. Zmoder-
nizowanych zostało 67 przejazdów 
kolejowych i 15 przejść dla pieszych. 
18 przejazdów kolejowych i 23 przej-
ścia dla pieszych zlikwidowano.

Czas przejazdu najszybszych po-
ciągów z Warszaw y do Radomia 
skróci się z ok. 115 minut obecnie do 
blisko 75 minut.

W kwietniu 2019 roku Ireneusz 
Merchel, prezes PKP PLK zapewniał 
w Radomiu, że cała zmodernizowa-
na trasa z Radomia do Warszawy 
będzie gotowa do końca drugiego 
kwartału 2021 roku. Termin się tro-
chę przesunął.

Dwa tory do stolicy
Od niedzieli, 29 sierpnia pociągi na całej trasie między Radomiem a stolicą będą jeździły po dwóch torach. Po uzyska-
niu wszystkich zgód administracyjnych najszybsze pociągi pasażerskie z Warszawy do Radomia pojadą z prędkością 
160 km/h. Przy okazji remontu „ósemki” powstały też trzy nowe przystanki.
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O tym, jaki autobus powinien 
jeździć wyremontowaną ul. Szydło-
wiecką, zdecydowali mieszkańcy. 
Miasto zaproponowało cztery różne 
warianty – wydłużenie podstawowych 
kursów linii 5 od ul. Kieleckiej przez 
Szydłowiecką, skierowanie co drugie-
go kursu linii 17 do ul. Szydłowieckiej 
oraz wydłużenie trasy linii 18 lub linii 
25. W sondzie wzięło udział ponad 
360 osób. Większość z nich – ponad 
80 proc. – na co dzień korzysta z ko-
munikacji miejskiej. Ponad 71 proc. 
uczestników konsultacji stanowi-
li mieszkańcy ul. Szydłowieckiej 
i okolic.

Za w ydłu żeniem trasy l in i i 
18 opowiedziało się prawie 56 proc. 
uczestników sondy. „Osiemnastka” 
kursuje obecnie między dworcem 
a północną częścią miasta. Od 
28 sierpnia trasa zostanie wydłu-
żona o prawie 7,5 km w kierunku 
południowo-zachodnim. Nowa 
trasa podstawowa „18” będzie prze-
biegała następująco: Pruszaków 
(pętla wspólna z linią 5), ul. Szyma-
nowskiego, Kielecka, Szydłowiecka, 
Starokrakowska, Limanowskiego, 
1905 Roku, Dowkontta, Poniatowskie-
go, pl. Dworcowy, Beliny-Prażmow-
skiego, 25 Czerwca, Struga, 11 Li-
stopada, Zbrowskiego, Energetyków, 
Stara Wola Gołębiowska, Potkańskie-
go, Nowa Wola Gołębiowska, Energe-

tyków, Gajl (podjazd), Energetyków, 
Zbrowskiego, 11 Listopada, Struga, 
25 Czerwca, Beliny-Prażmowskie-
go, Poniatowskiego, Dowkontta, 
1905 Roku, Limanowskiego, Sta-
rokrakowska, Szydłowiecka, Kielec-
ka, Szymanowskiego, Pruszaków.

– De facto powstanie zupełnie 
nowe połączenie. Od dworca auto-
busy pojadą w kierunku Pruszakowa 

ulicami: 1905 Roku, Limanowskiego, 
Starokrakowską i Szydłowiecką, gdzie 
w ramach niedawnej przebudowy uli-
cy powstały nowe zatoki przystanko-
we – mówi wiceprezydent Mateusz 
Tyczyński. – W ten sposób umożli-
wimy mieszkańcom tej części miasta 
sprawny dojazd m.in. do pobliskiej 
szkoły czy do dworca. Jednocześnie 
poprawi się obsługa komunikacyjna 
Jeżowej Woli i Borek. Oczywiście 

zamierzamy obserwować, jak spraw-
dza się to rozwiązanie i jeśli zajdzie 
taka potrzeba, będziemy wprowadzać 
ewentualne korekty.

Na nowym odcinku „osiemnast-
ka” będzie zatrzymywała się na 
wszystkich stałych przystankach. 
Zostaną też uruchomione nowe 
przystanki przy ul. Szydłowieckiej 
(wszystkie na żądanie): Szydłowiec-
ka/Kielecka 02 (między ul. Kielecką 
a Ogińskiego, w kierunku Starokra-
kowskiej), Szydłowiecka/Czajkow-
skiego) 01 i 04 (między ul. Czajkow-
skiego a mostem, w obu kierunkach), 
Sz yd łow iecka / Starok rakowska 
03 i 06 (między działkami a Starokra-
kowską, w obu kierunkach).

W rejonie dworca PKP autobusy 
linii 18 będą po zmianach zatrzymy-
wały się wyłącznie na przystankach: 
Dworzec PKP 05 (zewnętrzna wysep-
ka na pl. Dworcowym) – kursy w kie-
runku północy Radomia; Poniatow-
skiego/dworzec PKP 02 (obok hotelu 
Poniatowski) – kursy w kierunku po-
łudnia Radomia. Linia 18 nie będzie 
się już zatrzymywała na przystanku 
Dworzec PKP 02 (obok poczty).

Kursy wariantowe (osiem w dni 
powszednie i po trzy w dni wolne od 
pracy) będą nadal wykonywane z pod-
jazdem do miejscowości Kozłów.

CT

Trasa linii 18 wydłużona
Przez ul. Szydłowiecką jeździć będzie, już od najbliższej soboty, autobus nr 18. Takie rozwiązanie poparła zdecy-
dowana większość uczestników sondy społecznej. Trasa „osiemnastki” została wydłużona.
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Trwa realizacja miejskiego pro-
gramu, mającego na celu wyposa-
żenie kolejnych już 400 radomskich 
seniorów w bezpłatne czujniki czadu. 
Przedsięwzięcie jest skierowane do 
osób w wieku 65+, którzy w swoich 
budynkach czy lokalach mieszkal-
nych używają urządzeń grzewczych 
z otwartą komora spalania.

Oprócz odebrania czujników 
uczestnicy projektu wezmą udział 
w prelekcjach (każda dla ok. 
40 uczestniczek i uczestników progra-
mu) na temat zagrożeń, jakie niesie za 
sobą czad.

Warunkiem otrzymania urządzenia 
jest wypełnienie formularza zgłosze-
niowego i dostarczenie go osobiście 
lub przez pełnomocnika do Centrum 
Kształcenia Zawodowego – ul. Saska 
4/6 lub do Centrum Aktywności 
Seniorów – ul. Traugutta 31/33.

Program, podobnie jak jego po-
przednie edycje, realizuje Centrum 
Kształcenia Zawodowego ZDZ. Na 
stronie www.szkolyradom.zdz.kielce.
pl dostępne są wszystkie kryteria 
naboru seniorów zainteresowanych 
posiadaniem czujnika czadu.

CT

Czujniki
dla seniorów
Kolejnych 400 radomskich seniorów 
otrzyma czujniki czadu. Trzeba się 
zgłosić poprzez formularz.

Radomska prokuratura skierowała 
do sądu akt oskarżenia przeciwko Mi-
chałowi K. Mężczyzna został oskarżo-
ny o cztery przestępstwa, w tym m.in. 
usiłowanie zabójstwa ekspedientki 
sklepu, za co grozi mu kara dożywot-
niego więzienia. – Pierwszy zarzut 
dotyczy usiłowania zabójstwa ekspe-
dientki sklepu Żabka w Radomiu, 
a drugi – udziału w pobiciu z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia wobec 
tejże ekspedientki i trzech innych osób 
pokrzywdzonych – mówi prokurator 
Beata Galas, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Radomiu. – Kolejne dwa 
zarzuty dotyczą uszkodzenia mienia 
w dwóch placówkach handlowych na 
terenie Radomia; to były występki 
o charakterze chuligańskim.

Akt oskarżenia kończy postępo-
wanie przygotowawcze. jakie proku-
ratura przeprowadziła w tej sprawie. 
Oskarżony nie przyznał się do popeł-
nienia zarzuconych mu przestępstw 
i skorzystał z prawa do odmowy 
składania wyjaśnień.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło 
13 września ubiegłego roku. W sklepie 
przy ul. Chrobrego doszło do brutal-
nego pobicia właścicielki sklepu, jej 
syna i jego kolegi. Najcięższe obraże-
nia odniosła 50-latka.

Trzy dni później dwóch z trzech 
sprawców zostało schwytanych przez 
policję. Postawiono im zarzuty udziału 
w pobiciu. Główny sprawca pozosta-
wał na wolności przez osiem miesięcy. 
W maju został aresztowany przez 
francuskich policjantów w trakcie 
przekraczania granicy francusko-hisz-
pańskiej.

Michał K. jest ostatnią osobą, którą 
oskarżono w tej sprawie.

KK

Ostatni
oskarżony
Akt oskarżenia przeciwko Michałowi 
K., który brutalnie pobił ekspedientkę 
Żabki we wrześniu 2020 roku, trafił do 
sądu. Mężczyźnie grozi dożywocie.
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Firma Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowa „Feniks” 4,7 tys. metrów 
kwadratowych między ulicami Kole-
jową, Poznańską, Śląską a Staroopa-
towską dzierżawi od miasta od kil-
kudziesięciu lat. Ostatnia umowa, 
zawarta w sierpniu ubiegłego roku, 
kończy się w 2023. Spółka zwróciła 
się do miasta z prośbą o przedłuże-
nie – terminu jej obowiązywania.

– Chcemy zainwestować, ale ma 
to sens tylko w przypadku, gdy bę-
dziemy dysponowali terenem dłużej 
niż przez najbliższe dwa lata. A tyle 
nam tej dzierżawy zostało – mówi 
Aneta Włodarczyk-Małecka, wice-
prezes zarządu F.P.H.U. Feniks.

Spółka Feniks już dwa lata temu 
zapowiadała uporządkowanie tzw. 
przemysłowej części targowiska, czyli 
tej, gdzie kiedyś handlowano ubrania-
mi, butami czy perfumami. Od paru 
lat handel tam systematycznie zamie-
ra. – Dość długo zastanawialiśmy się, 
co powinno tam powstać, jaka ma być 
forma tego handlu i w końcu mamy 
koncepcję – tłumaczy Aneta Włodar-
czyk-Małecka. – Zdecydowaliśmy się 
na coś w rodzaju parku handlowego; 
każdy punkt z osobnym wejściem. 
Będzie tam handel, ale także usługi. 
To ma być uzupełnienie istniejącej już 
przy ul. Śląskiej oferty, a nie konku-

rencja dla niej. Chcemy, by i kupujący, 
i sprzedający mieli komfortowe wa-
runki, by sprzedawali i robili zakupy 
w nowoczesnych wnętrzach.

Koncepcja jest już gotowa. Zakłada 
budowę dwukondygnacyjnego obiek-
tu handlowo-usługowego składają-
cego się z dwóch części połączonych 
otwartym ciągiem komunikacyjnym 
przebiegającym na poziomie pierw-
szego piętra. Do dyspozycji klien-
tów, poza schodami, będzie winda. 
Projekt zakłada również budowę no-
wych miejsc postojowych. Natomiast 

w centralnej południowej części tere-
nu przewidziano pawilony handlowe.

Działki, które Feniks dzierżawi, 
w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego przeznaczone 
są na obiekty usługowo-handlowe. 
Miasto podkreśla, że nikt inny poza 
spółką nie jest zainteresowany dzier-
żawą tych prawie 5 tys. metrów.

„Nowy obiekt będzie uzupełnie-
niem dla już istniejących, tj. Polskie-
go Centrum Handlowego i wybudo-
wanych w latach ubiegłych zadaszeń 
stoisk z asortymentem warzywno-

-owocowym, stanowiąc integralną 
część kompleksu handlowego. Dodać 
należy, że zagospodarowanie terenu 
przede wszystkim poprawi warunki 
pracy – prowadzenia działalności 
wielu lokalnym przedsiębiorcom oraz 
pozwoli na świadczenie usług na wyż-
szym poziomie, ale również poprawi 
estetykę tej części miasta” – czytamy 
w uzasadnieniu projektu uchwały 
w sprawie przedłużeniu dzierza-
wy. – „W/w hala zgodnie z obecnie 
złożoną koncepcją ma zostać wy-
budowana na części działek dzier-

żawionych od GMR, 
nieruchomościach sta-
now iąc ych własnoś ć 
Spółki oraz na działkach 
st .  własność pr y wat-
ną. Mając powyższe na 
uwadze, jak również to, 
iż Spółka Feniks dzier-
żawi ten teren od 1996r., 
proponuje się wyrazić 
zgodę na przedłużenie 
okresu trwania obowią-
zującej umowy dzierża-
wy do 11 lat, tj. do dnia 
03.08.2031r. i podjęcie 
Uchwały w tym zakre-
sie”.

Miasto chciałoby się 
jednak zabezpiecz yć 
i proponuje wyznaczenie 
spółce 24-miesięcznego 

terminu na realizację zagospodaro-
wania targowiska – od dnia zawarcia 
aneksu do umowy.

– Przy okazji budowy wiat przeko-
naliśmy się, że procedura uzyskania 
pozwolenia na budowę może trwać, 
dlatego wolelibyśmy, żeby te 24 mie-
siące biegły nie od dnia podpisania 
aneksu, a od momentu uzyskania po-
zwolenia na budowę – tłumaczy wice-
prezes Feniksa.

Decyzję w sprawie przedłużenia 
spółce umowy dzierżawy radni podej-
mą w najbliższy poniedziałek.

Śląska się zmienia
Zniknęłyby odrapane, różnorodne budki i połamane płyty udające trotuar. Dwukondygnacyjny pawilon usługowo-handlowy chce wybudować między ul. 
Kolejową a Śląską spółka Feniks. Powstałby tam także parking dla klientów. By te plany stały się rzeczywistością, radni muszą się zgodzić na przedłużenie 
– do 2031 roku dzierżawy terenu między ul. Kolejową, Poznańską, Śląską i Staroopatowską.
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Zarząd spółki zwrócił się do miasta 
o przekazanie – w formie wkładu nie-
pieniężnego, czyli apor-
tu – prawa własności nie-
ruchomości gruntowej 
o powierzchni 368 me-
trów, zabudowanej dwu-
kondygnacyjną kamieni-
cą z 1900 roku z oficyną 
przy ul. Rwańskiej 13. 
Wartość nieruchomości 
została oszacowana na 
300 tys. zł.

Kamienica, w której 
przez dziesiątki lat swoją 
siedzibę miał cech kominiarzy, jest od 
dłuższego już czasu wyłączona z użyt-
kowania, z zakazem przebywania. 
Stemple podtrzymują ściany od strony 
południowej, zachodniej i północnej.

– Niestety, tego budynku nie da się 
już uratować. Trzeba go wyburzyć 
i postawić nowy. Oczywiście, mówimy 
o rewitalizacji, o odtworzeniu zabyt-
kowej substancji, a nie o wybudowaniu 
czegoś zupełnie innego – mówi Dorota 
Rajkowska, prezes Rewitalizacji.

Jeśli radni zgodzą się w poniedziałek 
na wniesienie nieruchomości przy ul. 
Rwańskiej 13 do spółki, Rewitalizacja 
na początku przyszłego roku zleciłaby 
wykonanie projektu nowej zabudowy. 
Na samą inwestycję chce pozyskać pie-
niądze z Unii Europejskiej. Na parte-
rze nowej kamienicy znalazłyby się lo-
kale usługowe, na piętrze – mieszkania.

Przed II wojną światową nieru-

chomość przy ul. Rwańskiej 13 nale-
żała do małżeństwa Finkelsztejnów. 

W 19 4 6  rok u  i ch 
syn – jedyny ocalały 
z rodziny sprzedał 
nieruchomość dwóm 
małżeństwom: Pio-
trowskich i Pietrzy-
ków, co jednak nie 
zostało wpisano do 
księg i  w iecz ystej. 
Nowi nabywcy dyspo-
nowali jedynie aktem 
notarialnym.

W 1972 roku pań-
stwo przekazało zarząd nad budynkiem 
ówczesnemu Miejskiemu Zarządowi 
Gospodarki Mieszkaniowej.

W 2005 roku miasto postanowiło 
sprzedać kamienicę, zwróciło się więc 
do sądu z wnioskiem o przekazanie 
nieruchomości na skarb państwa jako 
mienia opuszczonego przez żydow-
skich właścicieli. Wyrokiem Sądu 
Rejonowego w Radomiu w 2006 roku 
gmina została ujawniona w księdze 
wieczystej jako właściciel nierucho-
mości. Wtedy o kamienicę upominały 
się wnuki Piotrowskich i Pietrzyków. 
W 2008 roku sąd unieważnił wcze-
śniejszy wyrok, oddalając powództwo 
o ustalenie prawa własności. Miasto 
zareagowało na to wnioskiem o zasie-
dzenie kamienicy, co ostatecznie zo-
stało mu przyznane.

NIKA

Kamienica
dla Rewitalizacji?

Kamienica zwana kominiarską przejdzie na własność spółki Rewitaliza-
cja? Decyzję w tej sprawie radni podejmą na poniedziałkowej sesji.

„Magiczny fotoplastykon – histo-
rie Radomia zatrzymane w fotogra-
fii” i „Fotoplastykon z fotografiami 
dawnego Radomia” to dwa projekty 
z budżetu obywatelskiego realizo-
wanego w tym roku. Pierwszy zakła-
dał montaż dwóch fotoplastikonów, 
w których można byłoby oglądać 
fotografie starego Radomia: na pl. 
Corazziego i w parku im. 
Tadeusza Kościuszki. Au-
torzy drugiego zapropono-
wali zakup „fotoplastykonu 
prezentującego archiwalne 
zdjęcia Radomia z XIX 
i XX wieku i umiejscowie-
nie go na Placu Corazziego, 
Rynku lub Placu Konstytu-
cji 3. Maja. Miałby on być 
ogólnodostępny, bezpłatny, 
czynny przez całą dobę”. 
Oba zwyciężyły w kategorii 
do 50 tys. zł. Okazuje się 
jednak, że nie będziemy 
mieć w mieście trzech fo-
toplastikonów, tylko jeden. 
Bo urządzenie wraz z „wy-
posażeniem” kosztuje grubo 
ponad 50 tys. zł.

– Przygotowania urządzenia pod-
jęła się fundacja Koncept Kultura 
z Milanówka, która realizuje różno-
rodne projekty społeczne i kultural-
ne. Ma na swoim koncie współpracę 
z wieloma muzeami, domami kultu-
ry i z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na polu szeroko pojętej 
historii i edukacji. Jednym ze sztan-
darowych pomysłów realizowanych 
przez Koncept Kulturę jest projekt 
„Polska w fotoplastykonie”, pole-

gający na prezentacji w mobilnym 
urządzeniu, archiwalnych fotografii 
przedstawiających historię odwie-
dzanych miast – mówi Maciej Zwie-
rzyński z Resursy Obywatelskiej, 
która zajmuje się realizacją projektu 
z BO. – Fundacja Koncept Kultura 
zapewnia, że do końca tego roku zre-
alizuje nasze zamówienie.

Fotoplastikon stanie w parku Ko-
ściuszki – przy al. bpa Jana Chrapka, 
po prawej stronie (patrząc w stronę 
katedry), bliżej ul. Żeromskiego. 
Stylem ma nawiązywać do urządzeń 
z przełomu XIX i XX wieku. Będzie 
wyposażony w pięć stanowisk ze ste-
reoskopami; jedno zostanie umiesz-
czone niżej, by zdjęcia mogły obej-
rzeć również osoby poruszające się 
na wózku inwalidzkim. Do dyspozycji 
dzieci przygotowano cztery podesty.

 Fotoplastikon to konstrukcja wy-
konana z drewna i stali, odporna 
na czynniki atmosferyczne. Ma być 
automatycznie wentylowana latem 
i ogrzewana zimą. Średnica pod-
stawy to 230 cm, wysokość 260 cm, 
a waga 500 kg – wylicza Maciej 
Zwierzyński. – Aby zapobiec ewen-
tualnym aktom wandalizmu, fotopla-

stikon będzie wypo-
sa żony w kamer y 
monitoringu.

Obejrzymy foto-
grafie z archiwum 
Resursy, a także po-
darowane placówce 
w ostatnim czasie 
zdjęcia autorstwa 
Jerzego i Wojciecha 
Szepetowskich, Zyg-
munta Szczepanow-
skiego i Mirosława 
Kowalskiego. – Swo-
ją pomoc w organi-
zacji ekspozycji za-
dek larował tak że 
współpomysłodawca 
nagrodzonego w bu-
dżecie obywatelskim 

projektu – pan Łukasz Wykrota, wła-
ściciel dużej kolekcji unikatowych 
fotografii naszego miasta – zdradza 
Maciej Zwierzyński. – Chcielibyśmy 
mieć możliwość zmiany, co jakiś 
czas, ekspozycji. Jednak koszt wy-
produkowania wystawy przystosowa-
nej do fotoplastikonu to blisko 10 tys. 
zł. Nie wiemy, czy będziemy mieli na 
to środki.

NIKA

Magiczny fotoplastikon
Fotografie m.in. Jerzego Szepetowskiego i Mirosława Kowalskiego będzie można oglądać w fotoplastikonie, 
który jeszcze w tym roku stanie przy głównej alei parku im. Tadeusza Kościuszki.
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Jak pomaga 
samorząd województwa?

Lokalne samorządy mają wiele dobrych pomysłów, ale nie zawsze dość środków na ich zrealizowanie. I tu z pomocą przychodzi samorząd województwa. Dofi nanso-
wania z budżetu województwa dotyczą m.in. budowy boisk i hal sportowych, renowacji zabytków, ochrony powietrza, różnego typu projektów sołectw czy budowy 
dróg lokalnych. Tylko w tym roku wsparcie sejmiku dla regionu radomskiego i powiatu grójeckiego wyniosło blisko 47,5 mln zł. 

Programy wsparcia są już stałą pozycją 
w budżecie województwa mazowieckie-
go. Co roku zainteresowanie naborami 
rośnie, bo potrzeby wciąż są duże. 
I tym roku na konkursy odpowiedziało 
mnóstwo samorządów i organizacji. 
Władze Mazowsza, aby pomóc w reali-
zacji jak największej liczby inwestycji 
ważnych dla mieszkańców, postanowiły 
w niektórych programach zwiększyć pulę 
środków.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, 
są to dotacje na bardzo różne projek-
ty – począwszy od tych niewielkich 
w sołectwach, po duże infrastrukturalne. 
– Dajemy narzędzia i fi nanse pomagające 
rozwijać „małe ojczyzny”. Samorządy 
lokalne potrzebują wsparcia na budowę 
dróg, stworzenie dobrych warunków 
w ośrodkach opiekuńczo-wychowaw-
czych czy działania związane z walką ze 
smogiem. Wszystko w zależności od po-
trzeb. Działamy solidarnie, zgodnie z po-
lityką zrównoważonego rozwoju. Gdyby 
nie to, skok rozwojowy wielu mniejszych 
miejscowości nie byłby możliwy. Myślę, 
że jako samorząd województwa zdajemy 
egzamin z pomocniczości – dodaje 
marszałek.

Miliony na zadania ważne dla równo-
miernego rozwoju Mazowsza

Budowa domów dziecka w Lipsku, 
przebudowa targowiska miejskiego 
w Pionkach, budowa Centrum Integracji 
Społecznej w Policznie, a także przebu-
dowa dróg gminnych i powiatowych
 – to wybrane projekty wsparte środkami 

z budżetu Mazowsza. Jak zaznacza 
wicemarszałek Rafał Rajkowski, program 
jest bodźcem do rozwoju dla wielu gmin, 
miast czy powiatów. – Nikt tak dobrze nie 
zna swoich mieszkańców i ich potrzeb, 
jak lokalne samorządy. Wójtowie czy 
burmistrzowie najlepiej wiedzą, jaka 
inwestycja jest przez nich najbardziej 

wyczekiwana. Mamy tego świadomość, 
dlatego szansę na wsparcie mają pro-
jekty dotyczące zarówno infrastruktury 
drogowej, jak i edukacyjnej czy kultural-
nej. Na realizację 16 inwestycji w ramach 
Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju województwa 
mazowieckiego do samorządów lokal-
nych z regionu radomskiego i powiatu 
grójeckiego trafi ło 26,6 mln zł.

W trosce o bezpieczeństwo
Samorząd Mazowsza pomoże m.in. 
w zakupie specjalistycznego sprzętu i sa-
mochodów ratowniczo-gaśniczych dla 
OSP, a także w remontach strażnic. Blisko 
4,3 mln zł pozwoli doposażyć druhów 
z regionu radomskiego i powiatu gró-
jeckiego. Wśród 134 dofi nansowanych 
inwestycji są samochody ratowniczo-ga-
śnicze m.in. dla OSP Zakrzew, Mogielnica 
czy Iłża, remonty strażnic OSP Maruszów, 
Odechów, Zielonka Nowa oraz specjali-
styczny sprzęt dla OSP Jedlnia-Letnisko, 
Rawica, Grabów nad Pilicą. – Syste-
matycznie doposażamy mazowieckie 
OSP. Nowoczesny sprzęt to gwarancja 
większego bezpieczeństwa mieszkańców 
naszego regionu – podsumowuje radny 
województwa mazowieckiego Tomasz 
Śmietanka.  

Na ratunek zabytkom
Środki z budżetu województwa pozwolą 
na wykonanie wielu niezbędnych 
prac m.in. w zabytkowych dworkach, 
pałacach, kamienicach i kościołach. 
Wśród zabytków, które w tym roku 
otrzymały dofi nansowanie z budżetu 

Mazowsza znalazło się 
35 obiektów z regionu 
radomskiego i powiatu 
grójeckiego, w tym 
m.in. remont zabytko-
wego zespołu pieców 
garncarskich w Iłży, 
remont dachu dawne-
go kasyna urzędni-
czego w Pionkach czy 
prace konserwatorskie 
przy wystroju ścian 

renesansowej kaplicy Kochanowskich 
w kościele farnym w Radomiu. W sumie 
to 2 mln zł wsparcia.

Stawiamy na sport
Samorząd Mazowsza pomaga także w re-
montach i tworzeniu nowych obiektów 
sportowych. Budowa boisk, torów spor-

towych, pumptracków i siłowni plenero-
wych, czyli obiektów, z których korzy-
stają mieszkańcy w regionie radomskim 
i powiecie grójeckim otrzymała 4,7 mln zł 
wsparcia. Powstaną 34 obiekty sportowe 
np. boisko szkolne przy Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, 
lodowisko w Warce, pumptrack w Oroń-
sku. Zmodernizowany będzie również 
kort tenisowy w Solcu nad Wisłą.

Aktywne sołectwa
Modernizacja oświetlenia, nowe place 
zabaw, remonty świetlic wiejskich czy 
zakup instrumentów dla zespołów 
ludowych – to tylko niektóre z przed-
sięwzięć, jakie mazowieckie gminy 
zrealizują dzięki środkom z budżetu 
województwa. – Aktywizujemy naszych 
mieszkańców, zachęcamy do rozmów 
z sąsiadami i do zrobienia czegoś 
ważnego wspólnie. W efekcie to oni 
decydują, jakie inwestycje powstaną 
w ich miejscowościach – dodaje Leszek 
Przybytniak, przewodniczący sejmikowej 

Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich. 
W regionie radomskim i powiecie grójec-
kim samorząd Mazowsza dofi nansował 
aż 248 takich projektów. Znalazły się 
wśród nich m.in. budowa placu zabaw 
w Niwie Odechowskiej (gm. Skaryszew), 
przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 
w sołectwie Atalin (gm. Zwoleń) czy 
instalacja nowych punktów oświetlenia 
ulicznego w Gozdawie (gm. Sienno).

Na ochronę powietrza
Głównym zadaniem programu jest lepsza 
jakość powietrza i mikroklimatu oraz za-
gęszczenie sieci stacji meteorologicznych 
na Mazowszu. W regionie radomskim 
i powiecie grójeckim dofi nansowanie 
otrzymało 28 projektów. Do samo-
rządów trafi ł w sumie ponad 1 mln zł. 
Wsparcie pomoże m.in. w inwentaryzacji 
indywidualnych źródeł ciepła w gminie 
Białobrzegi, akcji edukacyjno-informacyj-
nej w gminie Skaryszew czy rewitalizacji 
parku oraz utworzeniu łąki kwietnej 
w gminie Sieciechów.

Lepszy dojazd do gruntów rolnych 
i mała retencja

W regionie radomskim i powiecie grójec-
kim zrealizowanych zostanie 67 inwesty-
cji w ramach ochrony gruntów rolnych 
i leśnych. Wybudowane bądź zmoder-
nizowane zostaną drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych, a zbiorniki wodne 
służące małej retencji przejdą moderni-
zację. Na ten cel przeznaczono 6,2 mln zł 
z budżetu województwa. Dzięki dofi nan-
sowaniu przebudowane zostaną m.in. 
drogi powiatowe Grójec-Miedzechów 
(pow. grójecki) czy Odechów-Sienno-
-Ostrowiec Św. (pow. zwoleński).

Wsparcie dla działkowców
Ponad 131 tys. zł z programu wsparcia 
dla działkowców trafi ło na 16 projektów 
do Iłży, Zwolenia, Warki, Grójca, Biało-
brzegów, Kozienic, Szydłowca, Przysuchy, 
Pionek i Lipska. Dzięki tym środkom 
będą oni m.in. remontować ogrodzenia, 
montować oświetlenie i kupować sprzęt 
do pielęgnacji zieleni. 

fot. UM Szydłowiec

fot. UG Belsk Duży

fot. UM w Pionkach

580 inwestycji w regionie 
radomskim i pow. grójeckim 
dzięki wsparciu samorządu 

Mazowsza

Siłownia plenerowa w Anielinie (gm. Belsk Duży) to efekt programu aktywizującego sołectwa

Samorząd Mazowsza przeznaczył niemal 1,4 mln zł na budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą
wodociągową i kanalizacyjną w Szydłowcu. Umowę podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał
Rajkowski, radny województwa Tomasz Śmietanka oraz burmistrz Szydłowca Artur Ludew

W zabytkowym budynku dawnego kasyna urzędniczego w Pionkach zostaną wyremontowane pokrycie 
dachowe oraz elementy elewacji. Projekt otrzymał 110 tys. zł wsparcia z budżetu województwa
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  MILENA MAJEWSKA

Na terenie Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu 
stanowiska barszczu Sosnowskiego 
zostały zinwentaryzowane w trzech 
nadleśnictwach: Jędrzejów, Dale-
szyce i Radom. W dwóch pierwszych 
chwast zajmuje stosunkowo niewiel-
ką powierzchnię, najwięcej jest go 
natomiast w Nadleśnictwie Radom; 
to 1,35 ha.

– Mając na względzie nasilają-
ce się niebezpieczeństwo ze strony 
coraz szerszego rozprzestrzenia-
nia się rośliny na terenach leśnych, 
w tym roku rozpoczęliśmy program 
„Zwalczanie barszczu Sosnowskie-
go” – mówi Hubert Ogar, specja-
lista służby leśnej z Nadleśnictwa 
Radom. – Program ten ma na celu 
zwalczanie i usuwanie istniejących 
stanowisk barszczu oraz zapobiega-
nie rozprzestrzenianiu się tego ga-
tunku na nowe tereny. Całe przed-
sięwzięcie prowadzi do całkowitego 
wyeliminowania rośliny inwazyjnej. 
Ponieważ jest trudna w zwalczaniu, 
zdecydowaliśmy, że program potrwa 
kilka lat.

Zwalczanie barszczu Sosnowskie-
go wsparł – do wysokości 75 proc. 
kosztów – Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Przede wszystkim leśnicy zinwen-
taryzowali miejsca występowania 
rośliny – w leśnictwie Łaziska jest 
ich aż 13, głównie wzdłuż cieków 
wodnych.

– Opracowano optymalne dla te-
renu leśnego czterokrotne w ciągu 
roku etapy zwalczania, polegające 
na przemiennym mechanicznym 
wykaszaniu roślin i stosowaniu za-
biegów środkami ochrony roślin po 
dwóch, trzech tygodniach. Proces 
ten w ciągu sezonu wegetacyjnego 
planowany jest powtórnie – tłuma-
czy Hubert Ogar.

Robi to wszystko specjalistyczna 
firma, pod nadzorem służby leśnej. 
Dotychczas zostały wykonane dwa 
z czterech zaplanowanych zabiegów 
zwalczania barszczu.

Z KAUKAZU DO BLOKU 
WSCHODNIEGO

Barszcz Sosnowskie-
go naturalnie występu-
je w rejonie Kaukazu. 
Jego nazwa pochodzi 
od nazwiska rosyjskiego 
botanika, badacza flory 
Kaukazu, Dmitrija Iwa-
nowicza Sosnowskiego. 
Do Polski – podobnie jak 
do całego bloku wschod-
niego – został sprowa-
dzony w latach 50. XX 
wieku, jako wydajna ro-
ślina pastewna. W latach 
70. uprawiano go nie-
mal że we wsz ystk ich 
ośrodkach rolniczych, 
g łównie na Podhalu , 
Podkarpaciu i Podgórzu 
Sudeckim, a także na 
Mazowszu – na grun-
tach PGR w Łaziskach. 
Jednak z powodu pro-
blemów ze zbiorem, bo barszcz So-
snowskiego okazał się niebezpieczny 
dla zdrowia i życia ludzi, uprawy były 
porzucane. Wtedy wyszło na jaw, że 
to przybysz mocno kłopotliwy, bo 
w szybkim tempie zaczął się rozprze-
strzeniać spontanicznie. Przez wiele 
lat bez żadnego nadzoru kolonizował 
nowe miejsca i powiększał swój obszar 
występowania, nie zwracając zbytnio 
na siebie uwagi. Do momentu, aż stał 
się realnym zagrożeniem.

KILKA SŁÓW O BARSZCZU

Barszcz Sosnowskiego jest rośli-
ną dwuletnią, dorastająca nawet do 
3,5 m wysokości. W pierwszym roku 
wytwarza rozetę liściową, w drugim 
wypuszcza pęd nasienny zakończony 
dużym kwiatostanem w formie po-
kaźnego baldachu, o średnicy nawet 
do 70 cm, po wydaniu nasion roślina 
zamiera. Niektóre rośliny nie wy-
puszczają kwiatostanu w drugim roku 
i stają się rośliną wieloletnią. Liście 
wyrastające z rozety są duże i mogą 
osiągać nawet 2 m długości. Korzeń 
palowy wrastający do 2 m w głąb zie-
mi, w górnej części jest silnie rozga-

łęziony. Na przełomie maja i czerwca 
drugiego roku wyrasta łodyga, zakoń-
czona kwiatostanem z białymi kwia-
tami. Nasiona dojrzewają w drugiej 
połowie lipca i mają zdolność kiełko-
wania do czterech lat. Młode siewki 
barszczu Sosnowskiego są bardzo 
podobne do siewek barszczu zwyczaj-
nego (gatunku rodzimej flory). Brzegi 
rowów melioracyjnych, kanałów od-
prowadzających wodę, brzegi rzek czy 
oczek wodnych są idealnym miejscem 
występowania rośliny.

ROŚLINA BARDZO NIEBEZPIECZNA

– Choć barszcz Sosnowskiego za-
chwyca i przyciąga uwagę swoją ma-
jestatyczną wielkością – zapewne 
jest największą roślina zielną wystę-
pującą w Polsce – to równie wielkie 
stwarza zagrożenie – mówi Hubert 
Ogar. – Wygrywa w walce o miejsce, 
światło i wodę, a także wytwarza nie-
zwykle parzące olejki eteryczne, które 
powodują bolesne oparzenia skóry.

Największe zagrożenie stanowią wła-
śnie wydzielane przez wszystkie części 
barszczu olejki eteryczne, zawierające 
związki kumarynowe. Olejki te two-

rzą naturalną ochronę rośliny przed 
owadami i patogenami, ale są bardzo 
niebezpieczne dla ludzi. W kontakcie 
z ludzką skórą w świetle słonecznym 
powodują oparzenia II, a nawet III 
stopnia, a także zapalenie spojówek. 
Zapalenie skóry, powstające pęche-
rze i trudno gojące się rany z pozo-
stającymi bliznami to efekt kontaktu 
z barszczem. Działanie olejków potę-
guje wysoka temperatura i wilgotność 
powietrza.

– Przy bezpośrednim kontakcie 
z barszczem Sosnowskiego objawy po-
parzenia pojawiają się po kilkunastu, 
kilkudziesięciu minut. Kontakt z tą 
rośliną jest szczególnie niebezpieczny 
dla dzieci i alergików – wyjaśnia spe-
cjalista służby leśnej z Nadleśnictwa 
Radom. – Barszcz jest też zagrożeniem 
dla osób korzystających z lasów rekre-
acyjnie. Coraz prężniej rozwijająca się 
turystyka i aktywność leśna, związane 
z tym pojawianie się nowych szlaków 
turystycznych i większa penetracja 
lasów przez społeczeństwo, zwiększa 
ryzyko kontaktu z barszczem Sosnow-
skiego, a tym samym niebezpieczeń-
stwo poparzenia.

DLA ZWIERZĄT I INNYCH ROŚLIN

Spożywanie zielonych części barsz-
czu Sosnowskiego przez zwierzęta 
może spowodować biegunkę, krwoto-
ki wewnętrzne, a także stan zapalny 
układu pokarmowego. Zdarzają się 
także oparzenia zewnętrzne.

Kolonizator z Kaukazu powoduje 
też degradację środowiska przyrod-
niczego. W miejscach pojawienia się 
szybko staje się rośliną dominującą, 
uniemożliwia dostęp do światła in-
nym roślinom, uniemożliwia i utrud-
nia rozwój flory. Wegetacja barszczu 
zaczyna się bardzo wcześnie, dzięki 
temu eliminuje rośliny o późniejszym 
rozwoju wegetatywnym. – Pojawiając 
się w młodym pokoleniu lasu, powo-
duje swoim szybkim wzrostem zacie-
nienie młodych drzewek, które nie są 
w stanie w krótkim czasie wybić się 
ponad te rośliny. W konsekwencji 
drzewka giną i wypadają – tracone 
jest bezpowrotnie najmłodsze poko-
lenie lasu – mówi Hubert Ogar.

Niebezpieczny olbrzym
Specjalistyczna firma m.in. w ubiegły piątek usuwała barszcz Sosnowskiego z terenu leśnictwa Łaziska. Pieniądze na zwalczanie niebezpiecznego chwa-
stu pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. – Roślina wydziela soki o drażniących właściwościach, 
które powodują niebezpieczne oparzenia skóry. W skrajnych przypadkach prowadzą nawet do śmierci – ostrzegają leśnicy.
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  IWONA KACZMARSKA

– Przygotowaliśmy wniosek do 
mazowieckiego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o włą-
czenie części nieruchomości, na 
których znajduje się pięć mo-
zaik, do gminnej ewidencji za-
bytków – mówi Marzena Kędra, 
kierownik Biura Rewitalizacji 
w Urzędzie Miejskim w Rado-
miu. – Teraz czekamy na jego 
opinię. Oczywiście, o zamiarze 
wpisania mozaik do ewidencji 
zabytków powiadomiliśmy także 
właścicieli budynków.

W Biuletynie Informacji Pu-
blicznej pięć zawiadomień prezy-
denta o „zamiarze włączenia karty 
adresowej części obiektu nieru-
chomego do gminnej ewidencji 
zabytków” pojawiło się w połowie 
sierpnia. Jedna z „części obiektu 
nieruchomego” znajduje się przy 
al. Grzecznarowskiego 2. Stoi tu 
dawny biurowiec usług technicz-
nych Zakładów Metalowych. W la-
tach 70. i 80. na parterze budynku 
mieściła się stołówka, a w podzie-
miach – restauracja, która miała 
taras od strony ZM, niewidoczny 
dla przechodniów. To tam, na bocz-
nej ścianie, w 1975 radomski artysta 
Tadeusz Hajnrych (1931-2013) stwo-
rzył jedną ze swoich mozaik. Z kolei 
na ścianie starej odlewni przy ul. 
Średniej 15 znajduje się mozaika 
innego radomskiego malarza, Wła-
dysława Kurpiela (1910-1983; uczeń 
malarza Władysława Dobrowol-
skiego, absolwent Akademii Sztuk 
Pięknych). Miasto chce do gminnej 
ewidencji zabytków wpisać także 
trzy mozaiki Jerzego Likowskie-
go (1927-2015; absolwent łódzkie-
go Studium Malarstwa i Rysunku 
w pracowni prof. Adama Rychtar-
skiego) – z 1977 roku na dawnej sie-

dzibie zakładu tarcz Numerowych 
Radomskiej Wytwórni Telefonów 
przy ul. Marii Fołtyn 2, z 1979 roku 
na ścianie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego przy ul. Kościuszki 
7 i także z 1979 roku przed wejściem 
do PZU przy ul. Traugutta 31/33. 
Dlaczego mozaiki warte są ochrony 
prawnej? Ze względu na posiadane 
„wartości artystyczne, historyczne 
i naukowe”.

O tym, że radomskie mozaiki giną 
pisaliśmy, przypomnijmy, w mar-
cu – przy okazji wyburzania kina 
Odeon, którego hall zdobiły prace 
Jerzego Likowskiego. Kilka tygodni 
wcześniej mazowiecki konserwator 

zabytków wpisał do rejestru zabyt-
ków ruchomych Mazowsza mozaikę 
Domicelli Bożekowskiej z lat 50., 
która znajduje się na ścianie jednej 
z hal Spółdzielni Inwalidów „Sa-
turn” w Warszawie. Zapytaliśmy 
więc, czy władze miasta nie myślą 
o zapewnieniu ochrony radomskim 
mozaikom.

– My też jesteśmy zainteresowani 
ochroną zachowanych w Radomiu 
mozaik – zapewniała nas wtedy 
Marzena Kędra. – Podejmiemy sta-
rania, by wpisać je do gminnej ewi-
dencji zabytków.

Każda z pięciu mozaik została do-
kładnie obfotografowana i opisana.

Ochronić mozaiki
Trzy mozaiki Jerzego Likowskiego oraz po jednej Tadeusza Hajnrycha i Władysława Kurpiela, które znajdują się na ścianach radomskich budynków, praw-
dopodobnie doczekają się ochrony. Miasto chce je wpisać do gminnej ewidencji zabytków. Na razie czeka na opinię wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków w tej sprawie.
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  IZABELA BINKOWSKA

To by ła  n iez w yk le  emoc jonu-
jąca chwila! Ekipa Radia Rekord 
pojechała w środę w południe do 
pani Ani, która jest fizjoterapeutką 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci Niewidomych 
i Słabo Widzących im. ks. prymasa Ste-
fana kardynała Wyszyńskiego. W zgło-
szeniu do konkursu napisała tak: „Dla-
czego samochód? Ponieważ jestem 
fizjoterapeutką i codziennie po pracy 
w ośrodku dojeżdżam do moich małych 
pacjentów – niestety mój samochód czę-
sto stroi fochy i mechanik stwierdził, że 
najrozsądniej było by go zepchnąć z wia-
duktu – chociaż to dla niego żyła złota 
to już nie ma do niego zdrowia”.

Pani Ania na szczęście słuchała Ra-
dia Rekord i wyszła do rekordowej eki-
py, czekającej przed ośrodkiem.

– Nie wierzę! Nie wierzę! Słucham 
i prawie się udławiłam... – mówiła za-
skoczona.

Bartek Szymanowski, prezenter 
Radia Rekord przyznał, że komi-
sję konkursową ujęła przedstawiona 
w zgłoszeniu historia. – Samochód się 
sypie całkowicie – potwierdziła pani 
Ania. – Jestem średnio raz na tydzień, 
raz na dwa tygodnie u mechanika.

Na pytanie o pracę w ośrodku, pani 
Ania odpowiedziała: – Nie jest łatwa, 
ale naprawdę satysfakcjonująca.

Nikt nie wiedział, co kryje niebieska 
koperta Słonecznego Konkursu Radia 
Rekord. – Może w niej być zaproszenie 
do Shintai Day SPA, może być voucher 

do Energylandii albo nagroda głów-
na – kia rio na rok z pakietem serwiso-
wym i ubezpieczeniem – przypomniał 
Bartek i wręczył kopertę pani Ani.

– Naprawdę mogę? – upewniała się.
– Tak! – zapewnił Bartek. – Otwiera-

my, a w środku jest..?
– Jezu! Samochód?! – pani Ani łamał 

się głos. – Nie wierzę... Nie wierzę...
Kia stała tuż za bramą ośrodka, 

ale nawet kiedy Norbi wręczył pani 
Ani kluczyki do auta,  ta nie mogła 
uwierzyć. – Jestem w szoku... Jestem 
przeszczęśliwa – powtarzała wypró-
bowując, jak się siedzi w nowym au-
cie. – Nigdy w życiu nic nie wygrałam!

Przypomnijmy: Słoneczny Konkurs 
Radia Rekord trwa do końca wakacji! 
Codziennie można wygrać wyjątkowe 

nagrody, wśród nich rodzinne, cztero-
osobowe zaproszenia do Energylandii 
w Zatorze.

Słuchacze, przypomnijmy, codziennie 
zgłaszają się do konkursu, uzasadniając, 
dlaczego powinni otrzymać nagrodę. 
Jury wybiera najbardziej kreatywną 
wypowiedź i typuje osobę, do której 
ekipa Radia Rekord pojedzie danego 
dnia z nagrodą. Jak się zgłosić? Od po-
niedziałku do piątku pojawia się na an-
tenie sygnał wskazujący, że teraz można 
wygrać nagrodę. Po wybraniu najcie-
kawszego zgłoszenia na miejscu, np. 
w domu, w pracy, tam, gdzie słuchacz 
zadeklarował, że będzie przebywał, 
pojawia się ekipa Radia Rekord i ma ze 
sobą słoneczną kopertę z nagrodą. Eki-
pa wraz z zwycięzcą otwierają kopertę 
i sprawdzają, co jest w środku.

Kia dla pani Ani
We środę padła główna wygrana w Słonecznym Konkursie Radia Rekord! Samochodem Kia Rio przez rok będzie jeździć pani Ania. Kluczyki do auta ode-
brała od Norbiego przed miejscem swojej pracy. – Jestem przeszczęśliwa! – zapewniała – Nigdy w życiu niczego nie wygrałam!
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Spacerkiem po mieście
Automobilklub Radomski

Początki związanej z motoryzacją działalności w Radomiu sięgają 
kwietnia 1952 roku, kiedy to na bazie Ośrodka Szkolenia Motoro-
wego utworzono oddział Polskiego Związku Motorowego. W pierw-
szych latach zajmował się on głównie sportem motorowym i turystyką. 
15 grudnia 1955 roku nastąpiło połączenie oddziału PZMot i OSM 
w Automotoklub Radom. Dwa lata później Walny Zjazd Polskiego 
Związku Motorowego zdecydował o powołaniu do życia automobil-
klubów. Jeden z nich powstał w Kielcach, a w Radomiu utworzono 
jego delegaturę – z siedzibą przy ul. Malczewskiego 10. Obejmowała 
powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, opoczyński i zwoleński. 
Ponieważ Automobilklub Kielecki w zasadzie nie działał, w kwietniu 
1958 roku został zawieszony, a delegaturze radomskiej zlecono or-
ganizację Automobilklubu Świętokrzyskiego z siedzibą w Radomiu. 
Jego prezesem został Kazimierz Porębski. Wkrótce AŚ utworzył de-
legatury w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu, a potem w Ko-
zienicach i Pionkach.

W latach 60. Automobilklub Świętokrzyski rozpoczął starania 
o budowę nowego obiektu przy ul. Warszawskiej. 19 czerwca 1964 AŚ 
kupił od Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego parce-
lę o powierzchni 2 hektarów 73 arów 76 metrów kwadratowych. Do 
końca 1964 zniwelowano teren pod budowę, sporządzono dokumenta-
cję zagospodarowania terenu, ogrodzenia i wodociągową, wykonano 
ogrodzenie terenu o pow. 1,5 ha; pozostała część parceli wydzielona 
została pod miasteczko ruchu drogowego.

29 listopada 1972 uroczyście otwarty został pierwszy odcinek toru 
kartingowego. W pierwszych zawodach kartingowych wzięli udział 
zawodnicy Technikum Samochodowego. W całości został oddany do 
użytku w 1986 roku. Kartodrom-Radom, czyli tor kartingowy, trybu-
ny i zaplecze techniczno-handlowe był wtedy jednym z najlepszych 
techniczne torów kartingowych w Polsce.

W kwietniu 1973 roku ogłoszono konkurs na nazwę automobilklu-
bowej kawiarni.  Dla autora najciekawszej ufundowano nawet na-
grodę – tort. Komisji konkursowej najbardziej spodobała się nazwa 
„Klakson”.

9 marca 1991 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Członków Automobilklubu Świętokrzyskiego podjęło uchwałę o zmia-
nie nazwy klubu na Automobilklub Radomski. Jego pierwszym pre-
zesem został Aleksander Gajewski.

Celem Automobilklubu Radomskiego jest propagowanie i pod-
noszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwijanie kultury mo-
toryzacyjnej, organizowanie masowych, wyczynowych sportów mo-
torowych oraz turystyki motorowej. Początkowo prowadził dwie 
dyscypliny sportowe: karting i wyścigi samochodowe, a od 1971 także 
rajdy samochodowe.

NIKA

Nagły wzrost liczby mieszkańców 
nowo budowanych osiedli – Nad 
Potokiem i Ustronia spowodował, 
że istniejące w tym rejonie pod-
stawówki dosłownie zaczęły pękać 
w szwach. W związku z tym w po-
łowie lat 70. władze Radomia zde-
cydowały o budowie nowych szkół. 
Jedna z nich powstała przy ul. Sad-
kowskiej 16. Szkołę Podstawową nr 
6, do której przeszła część uczniów 
i nauczycieli z SP nr 33 i nr 19, odda-
no do użytku 3 stycznia 1977 roku. 
Jej dyrektorem został mgr Wacław 
Tokarski.

„W 1978 roku dyrektor Wacław 
Tokarski udostępnił Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej lokal na próby. 
Od tego momentu orkiestra niero-
zerwalnie była związana ze Szkołą 
Podstawową nr 6, której uczniowie 
stale zgłaszali swój akces w naborze 
do orkiestry i werbistek” – czytamy 
na stronie PSP nr 27. – „Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta, obecnie Radom-
ska Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Grandioso przez 20 lat istnienia 
przy Szkole Podstawowej nr 6 odno-
siła liczne sukcesy i zdobywała wiele 
nagród na przeglądach orkiestr mło-
dzieżowych i festiwalach”.

Z roku na rok zwiększała się 
liczba uczniów – w roku szkolnym 
1978/79 było tu już 30 oddziałów, 
trzy ogniska przedszkolne i jeden 
oddział przedszkolny, w sumie po-
nad 1000 uczniów.

7 lutego 1979 roku, podczas uro-
czystej akademii, SP nr 6 otrzymała 
imię dowódcy I Oddziału Gwardii 
Ludowej – Franciszka Zubrzyckiego 
oraz sztandar ufundowany przez Ko-
mitet Rodzicielski.

W roku 1992 szkoła nawiązała 
współpracę z Uniwersytetem Cal-
ledonia w Szkocji. Zorganizowano 
wtedy konkurs wiedzy o Szkocji, 
a w nagrodę 34 uczniów spędziło 
dwa tygodnie u rodzin szkockich. 
„Szóstka” była też jedną z pierw-
szych podstawówek w Radomiu, 
w których powstała pracownia kom-
puterowa. Utworzono również dwie 
sale do zajęć korekcyjnych i wyposa-
żono je w nowy sprzęt. W programie 
nauczania znalazły się liczne inno-
wacje pedagogiczne, m.in. wielo-
poziomowe nauczanie matematyki 
w klasie IV, wielopoziomowe na-
uczanie początkowe, klasa romska.

1 września 1999 roku rozpoczął 
się pierwszy etap reformy oświaty, 

w wyniku której Szkoła Podstawowa 
nr 6 została przekształcona w Zespół 
Szkół Ogólnokształcących. W ZSO 
funkcjonowała szkoła podstawowa 
(klasy V, VI i VIII) oraz gimnazjum. 
Po tym, jak budynek przy ul. Sad-
kowskiej opuściły ostatnie roczniki 
uczniów podstawówki, czyli od wrze-
śnia 2002 roku zespół przekształcił 
się w Publiczne Gimnazjum nr 6. 

Szkoła została zreorganizowana 
i przystosowana dla gimnazjalistów. 
Powstały dwie pracownie informa-
tyczne i czytelnia multimedialna.

PG nr 6 miało na swoim koncie 
wiele osiągnięć i sukcesów. „Na 
przestrzeni lat wielu uczniów było 
finalistami i laureatami prestiżo-

wych konkursów: sześciu edycji 
Konkursu Wiedzy o Kulturze Ziemi 
Radomskiej, regionalnych i ogólno-
polskich konkursów recytatorskich, 
ekologicznych, olimpiad o zdro-
wiu, konkursów przedmiotowych, 
ogólnopolskiego konkursu dzien-
nikarskiego »Liczy się temat«, 
ogólnopolskich konkursów literac-
kich” – czytamy na stronie poświę-
conej historii szkoły.

„Szóstka” była współorganizato-
rem popularnych w mieście akcji, 
np. akcji „I ty zostań św. Mikoła-
jem”. Zorganizowała także aż pięć 
edycji Festiwalu Poezji Angielskiej. 
Działał tu bardzo prężnie wolon-
tariat. Wolontariusze wygrali ogól-
nopolski konkurs na dwa projekty: 
„Łamacze barier” na rzecz osób nie-
pełnosprawnych i pomoc dzieciom 
z ośrodka dla uchodźców. Odnosi-
li też sukcesy w konkursie Ośmiu 
Wspaniałych; nagrodą w jednej 
z edycji był wyjazd wolontariuszek 
do Brukseli.

7 października 2011 roku do użyt-
ku uczniów PG nr 6 i młodzieży 
z okolicznych osiedli został odda-
ny kompleks sportowo-rekreacyjny 
„Orlik”. Powstał z pieniędzy mini-

sterstwa sportu, urzędu marszałkow-
skiego i miasta.

Od 1 września 2017 roku Publicz-
ne Gimnazjum nr 6 zostało prze-
kształcone w Publiczną Szkołę Pod-
stawową nr 27.

 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 27

RADOM

27
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Pomysłodawcą i głównym orga-
nizatorem przeglądu, od wielu lat 
obecnego w kalendarzu wydarzeń 
kulturalnych naszego kraju, jest 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Miłośników Hejnałów Miejskich 
z siedzibą w Lublinie. To znakomita 
okazja do przedstawienia tradycji 
związanych z miejskimi hejnała-
mi – zarówno z odległych wieków, 
jak i współczesnych. Przegląd 
wielokrotnie był miejscem prezenta-
cji nowo powstałych hejnałów. Tym 
razem, 15 sierpnia, zaprezentowany 
został hejnał białobrzeski.

Kompozytorem hejnału jest 
Zbigniew Woźny – białobrzeżanin, 
członek Związku Kompozyto-
rów Polskich. Hejnał – jako jeden 
z symboli Białobrzegów – grany jest 
od 11 listopada 2020 roku w każdą 
niedzielę o godz. 12 na pl. Zygmunta 
Starego.

ŁK

Hejnał
na przeglądzie
BIAŁOBRZEGI. Białobrzeski hejnał 
wybrzmiał podczas XXVII Ogólnopol-
skiego Przeglądu Hejnałów Miejskich 
w Lublinie. Zagrał go druh Marek 
Malczewski.
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We wrześniu ubiegłego roku. 
burmistrz Kozienic Piotr Kozłow-
ski i nadleśniczy Nadleśnictwa 
Kozienice Tomasz Sot podpisali list 
intencyjny w sprawie współpracy 
partnerskiej w zakresie funkcjono-
wania szlaków rowerowych na tere-
nie Kozienic. Efektem podpisanego 
dokumentu było rozpoczęcie prac 
terenowych związanych z utworze-
niem nowego szlaku rowerowego.

Jak informuje Nadleśnictwo 
Kozienice, szlak będzie przebiegał 
wzdłuż drogi krajowej nr 48 (Ko-
zienice – Brzóza) po dawnym pasie 
przeciwpożarowym, od miejscowo-
ści Nowy Łuczynów do osady leśnej 
Cztery Kopce. Jego długość wynosi 
3,2 km, szerokość ok. 2 metrów. 
Szlak będzie miał ulepszoną na-
wierzchnię.

Obecnie rozpoczęła się realiza-
cja pierwszego etapu – od Nowego 
Łuczynowa do tzw. Drogi Wał-
kowej. „Mamy nadzieję, że już 
w niedługim czasie szlak zostanie 
udostępniony dla turystów i pozwo-
li na bezpieczny przejazd rowerowy 
wzdłuż tej ruchliwej trasy, a także 
stanie się nową atrakcją turystycz-
ną na tym terenie i ułatwi planowa-
nie i odbywanie leśnych wycieczek 
rowerowych”– czytamy na stronie 
Nadleśnictwa Kozienice.

KOS

Nowa atrakcja
turystyczna
GMINA KOZIENICE. Dobra wiadomość 
dla podróżujących rowerami. Na terenie 
gminy powstaje nowy szlak rowerowy.

  ŁUKASZ KOŚCIELNIAK

Przypomnijmy: przez wiele lat, 
mający 35 ha powierzchni, zalew był 
idealnym miejscem wypoczynku dla 
mieszkańców gminy Przytyk i oko-
licznych miejscowości. Czas spę-
dzali tutaj również wędkarze. Rada 
Powiatu Radomskiego 30 kwietnia 
zdecydowała o zdjęciu strefy ciszy 
z terenu zbiornika. Dzięki temu 
postanowieniu po zalewie od kilku 
tygodni mogą poruszać się m.in. sku-
tery wodne czy motorówki.

Zdaniem posła Koalicji Obywa-
telskiej Konrada Frysztaka, decyzja 
radnych jest skandaliczna, ponie-
waż w dokumentach strategicznych 
jasno wskazano funkcje, jakie może 
pełnić zalew Jagodno. – To funk-
cja przeciwpowodziowa, rolnicza, 
retencyjna, ekologiczna, gospodar-
cza i przeciwpożarowa. Z żadnego 
dokumentu nie wynika, że jest to 
funkcja rekreacyjna czy sporto-
wa – mówi.

W opini i mieszkańców gminy 
Przytyk, a także członków radom-
skiego okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego decyzja spowoduje 
zniszczenie środowiska naturalne-
go – flory i fauny. Co już  się dzie-
je – ktoś np. wybudował tzw. slip, 
czyli zjazd dla łodzi. Obiekt powstał 
bez zgody Starostwa Powiatowego 
w Radomiu, choć taka jest wyma-
gana.

– Mamy do czynienia z samowolą 
budowlaną, polegającą na utwardze-

niu drogi dojazdowej do tego zjazdu, 
jak i samego zjazdu, który naruszył 
środowisko naturalne – mówi Kon-
rad Frysztak, 

Polski Związek Wędkarski podjął 

już kroki prawne w celu ustalenia, 
kto zbudował slip. Na ten moment 
czynności w tej sprawie prowadzi 
policja. Mieszkańcy nie są zasko-
czeni, spodziewali się bowiem, że 
skutkiem zdjęcia strefy ciszy będzie 
degradacja środowiska naturalnego.

– Osoby, które uprawiają sporty 
motorowodne, dokładnie 5 km dalej 

mają znakomite pole do popisu. Jest 
tam 500-hektarowy zbiornik doma-
niowski, na którym można uprawiać 
sporty wodne i nie ma konfliktu in-
teresów między różnymi grupami 

społecznymi – uważa Bartłomiej 
Gałkowski, przedstawiciel inicjaty-
wy uchwałodawczej mieszkańców.

– To nie jest nasze widzimisię. My 
dbamy nie tylko o rybostan, ale tak-
że o wszystko to, co znajduje się nad 
wodą, co tam bytuje, żyje, rozmna-
ża się – wyjaśnia Antoni Chmura, 
prezes zarządu okręgu Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Radomiu.
Pod petycją o przywrócenie strefy 

ciszy podpisało się ponad 1000 miesz-
kańców. To nie tylko mieszkańcy 
gminy Przytyk, ale również powiatu 
radomskiego.

Przypomnijmy: w czerwcu pełno-
mocnik prawny radomskiego okręgu 
PZW wnioskował do wojewody ma-
zowieckiego o uchylenie uchwały 
rady powiatu w sprawie zniesienia 
strefy ciszy na zalewie w Jagodnie. 
Jak informuje starostwo, wniosek 
ten wpłynął jednak po 30-dniowym 
terminie odwoławczym i dlatego 
sprawa nie została rozpatrzona.

Jak czytamy w komunikacie sta-
rostwa, organ nadzorczy stwierdził 
wprost, że w uchwale rady powiatu 
nie ma żadnych uchybień i jest ona 
całkowicie legalna. Zasugerowano 
jednakże w ykonanie odpowied-
niej analizy akustycznej zbiornika. 
Zgodnie z wcześniejszymi deklara-
cjami, że tego rodzaju analiza zosta-
nie w tym roku wykonana, starostwo 
wyłoniło w przetargu specjalistycz-
ną firmą, która ma trzy miesiące 
na wykonanie stosownych badań. 
Dzięki temu będzie możliwe okre-
ślenie, czy różne jednostki z silnika-
mi spalinowymi, poruszające się po 
tym zbiorniku przekraczają normy 
hałasu czy nie. Badania już trwają.

Jak informuje starostwo, osta-
teczna decyzja rady powiatu będzie 
uzależniona nie od liczby podpisów 
zebranych przez wędkarzy, ale od 
wyników analizy akustycznej.

To nie jest widzimisię
GMINA PRZYTYK. Mieszkańcy nadal domagają się przywrócenia strefy ciszy nad zalewem Jagodno. Przygotowali nawet 
projekt uchwały w tej sprawie i wraz z podpisami przekazali przewodniczącemu Rady Powiatu Radomskiego. W odpowie-
dzi na obywatelską inicjatywę starostwo przeprowadzi analizę akustyczną zbiornika.
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Prace przy przebudowie stadionu 
rozpoczęły się w kwietniu tego roku. 
Zakres wykonywanych prac jest bar-
dzo szeroki. Obecnie trwają prace 
ziemne, mające na celu m.in. stwo-
rzenie odpowiedniego odwodnienia 
boiska.

–  P r a k -
t y c z n i e  z e 
starego sta-
dionu nic nie 
zostało. Jest 
j u ż  p o s t a -
wiony now y 
budynek so-
cjalny, dużo 
większ y n i ż 
ten poprzed-
ni, z fajnymi 
pa ra met ra -
m i ,  z  s a u -
ną i  innymi 
urządzenia-
m i ,  g d z i e 
będzie moż-
na odpoczy-
wać – mówi 
b u r m i s t r z 
Arkadiusz Sulima.

Docelowo na stadionie mają po-
wstać dwa boiska trawiaste – głów-
ne i treningowe. Nie zabraknie 
też infrastruktury lekkoatletycz-
nej – powstanie bieżnia sześcioto-
rowa na 400 metrów i ośmiotorowa 

na 110 metrów. Będzie też miejsce 
do skoku w dal czy rzutu oszcze-
pem. Jak mówi burmistrz Zwolenia, 
obiekt będzie spełniał „olimpijskie 
wymagania”.

Kosztorys inwestorski opiewał 
n a  6  m l n 
400 tys. zł, 
po przetar-
gu zamknął 
się w kwo-
c i e  5  m l n 
4 0 0  t y s . 
zł. – Z mi-
n isterst wa 
s p o r t u , 
w  r a m a c h 
d o f i n a n -
s o w a n i a , 
poz yska l i -
śmy 2 mln 
5 0 0  t y s . 
zł – tłuma-
czy Sulima.

N a  n o -
wym obiek-
cie ma wy-
s t ę p o w a ć 

Zwolenianka Zwoleń, która obec-
nie toczy boje na poziomie Klasy A. 
Niewykluczone, że miasto będzie 
chciało organizować również wyda-
rzenia lekkoatletyczne.

ŁK

Remont stadionu
ZWOLEŃ. Trwają prace przy przebudowie stadionu Zwolenianki. 
Wszystko przebiega zgodnie z planem i bardzo możliwe, że jeszcze 
w tym roku obiekt zostanie oddany do użytku.
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Święto Papryki, które odbywa-
ło się w Klwowie w ubiegłą sobotę, 
stało się znakomitą okazją do prze-
kazania jednostkom OSP z terenu 
gminy nowych pojazdów, I tak, OSP 
w Klwowie otrzymała pojazd spe-
cjalny typu quad marki TGB Blade 
600; ufundował go starosta przysu-
ski Marian Niemirski wraz zarzą-
dem. Jednostkę OSP Ulów zasilił 
samochód ratowniczo-gaśniczy. Na 
ten zakup złożyli się pospołu: Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz mar-
szałek woj. mazowieckiego Adam 
Struzik. Także gmina Klwów prze-
znaczyła pieniądze ze swojego bu-
dżetu. Ostatni pojazd – samochód 
ratowniczo-gaśniczy marki Mer-
cedes, trafił do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sadach Kolonii. Został 
ufundowany przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w ramach kampanii „Bitwa o wozy”. 
Przypomnijmy: w każdym wojewódz-
twie gmina do 20 tys. mieszkańców 
z największą frekwencją w I i II turze 
wyborów prezydenckich miała otrzy-
mać wóz strażacki. Wartość jednego 

samochodu to niemal 800 tys. zł.
Po uroczystym przekazaniu klu-

czyków zostały wręczone odznacze-
nia. Wójt gminy Klwów Piotr Papis 
otrzymał złoty krzyż Odznaki św. 
Floriana. Przyznała go kapituła 
Stowarzyszenia – Konfraterni Ma-
zowieckiej Odznaki św. Floriana 
Mazovia w 100. rocznicę Związku 
Floriańskiego. Wójt otrzymał od-
znaczenie „jako wyraz uznania za 
działalność na rzecz społeczeństwa 
i praw człowieka w dziedzinie upo-
wszechniania służby Polsce związa-
nej z imieniem jednego z jej patro-
nów”. Druga osobą odznaczoną tego 
wieczoru był przewodniczący Rady 
Gminy Klwów Jerzy Sieczak. Pre-
zydium zarządu mazowieckiego od-
działu Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP przyznało mu srebrny 
medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Odznaczenia wręczyli: Zbigniew 
Gołąbek, prezes zarządu mazowiec-
kiego oddziału Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP i bryg. 
Marcin Sokół, komendant powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
w Przysusze.

ROKSANA CHALABRY

Druhowie dostali
nowe wozy

GMINA KLWÓW. Trzy nowe wozy strażackie trafiły do ochotniczych 
straży pożarnych w gminie. Jeden to wygrana w profrekwencyjnej 
kampanii MSWiA „Bitwa o wozy”.
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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
(r) Koperwas kradnie kury. Od naj-

młodszych lat byłem przekonany, że 
koperwas (potoczna nazwa siarczanu 
cynku, miedzi lub żelaza – przyp. red.) 
jest idealnym środkiem kosmetycznym, 
wpływa na powodzenie u niewiast i ro-
śnie w lesie. Bo przecież swojego czasu 
każdy, kto żyw śpiewał piosenkę, której 
fragment do dziś dnia brzęczy w uszach: 
„Pójdę ja do lasu – narwę koperwasu, 
wąsy wysmaruję, pannę pocałuję!” To 
jest poezja – a proza? Chciałbym ja wi-
dzieć takiego młodzieńca, któryby chciał 
i mógł wysmarować sobie wąsy Jankiem 
Koperwasem, który skradł p. Stanisławie 
Włoskowiczowej kurę i następnie zbiegł.

Ziemia Radomska nr 96, 
24 sierpnia 1930

(r) Ewolucje „człowieka-muchy” 
w Radomiu. Dziś, w niedzielę o g. 13 na 
ul. Moniuszki wystąpi znany akrobata 
„człowiek – mucha”, który zademonstru-
je szereg oryginalnych ewolucyj w ro-
dzaju włażenie bez pomocy przyrządów 
na dach, karkołomne popisy na drabinie 
i. t. d.

Dodać należy, że artysta przeznacza 
50 proc. dochodu na rzecz tutejszej stra-
ży ogniowej.

Wejście 50 gr.
Ziemia Radomska nr 96,

 24 sierpnia 1930

(r) Za pijaństwo. W uznaniu zasługi 
gorliwości w pochłanianiu spirytualji 
państw. Monopolu – policja radomska 
uwieczniła w protokole nazwiska: Stef. 
Jakóbiaka (z Wielogóry), Wł. Drozda 
(Nowy Świat 20), Marj. Malczewskiego 
(1-go maja 22), Wł. Kurpiela (Marjac-
ka 11), Zyg. Klimowicza (Kościelna 27) 
i Stan. Zlęga (Wysoka 22).

Godni ci „wlewacze” prócz opilstwa 
mają na sumieniu dzikie brewerje, wy-
czynianie na ulicach Radomia w stanie 
„zawianym”.

Ziemia Radomska nr 96,
 24 sierpnia 1930

Nieszczęście Szczęsnego
Wacław Szczęsny, Czachowskiego 

36 został zatrzymany na placu Jagielloń-
skim wraz z garniturem męskim, przy-
czem ten ostatni jak to policja dokładnie 

udowodniła pochodzi z kradzieży.
Obu t. zn. Szczęsnego i garnitur policja 

zatrzymała do czasu wyjaśnienia.
Ziemia Radomska nr 192, 

23 sierpnia 1931

Zacięte walki Sokołów 
z Wronami

Onegdaj o godz. 16-ej, obok fabryki 
broni, miała miejsce awantura między 
Zofją Wroną (Tadeuszowska 50) pra-
cownicą fabryki tytoniowej, a Weroniką 
Sokół (Wesoła 36) pracownicą fabryki 
broni.

Sokół została pobita po głowie butel-
ką, tak, że musiano ją odwieść do kasy 
chorych...

Wczoraj znów godz. 6 rano mąż pobi-
tej, Jan Sokół, rewanżując się, zaczaił się 
przy ul. Podjazdowej za drzewem i gdy 
mąż zwyciężczyni Franciszek szedł do 
pracy, pobił go kamieniami, zadając mu 
dwie rany głowy. Również odwieziono 
go do kasy chorych.

Awantury są wynikiem nieporozumień 
osobistych.

Ziemia Radomska nr 195, 
28 sierpnia 1932

Kradzieże
W dniu 7-go b. m. nieznany sprawca 

z warsztatu masarskiego Iwańskiego Bo-
lesława, zam. przy ul. Czystej 5, skradł 
kilka kiełbas i kiełbaśnic, ogólnej wart. 
10 zł. Dochodzeniem ustalono, że kra-
dzieży tej dokonali: Mąkosa Andrzej, 
Wilk Marjan i Kucharski Franciszek, 
wszyscy zam. przy ul. Czystej Nr 5.

Ziemia Radomska nr 183, 
12 sierpnia 1933

Odwołanie podrzucenia
dziecka

Meldowane w raporcie sytuacyjnym 
Nr 185 z dnia 17 b. m. podrzucenie 
dziecka płci żeńskiej przez nieznaną 
matkę zostało wykryte. Wyrodną mat-
kę podrzuconego dziecka okazała się 
Marjanna Cebula lat 22, zamieszkała 
w Goździe gm. Kuczki, powiatu radom-
skiego. Cebula Marjanna została zatrzy-
mana.

Ziemia Radomska nr 189,
 20 sierpnia 1933

14 PO GODZINACH

Projekty specjalne
Psi Patrol. Film (2D/dub-
bing – b.o.) – seanse z konkursa-
mi – 28.08 i 29.08, godz. 12
Kino Konesera: Nomadland (2D/
napisy – od 15 lat) – 30.08, godz. 18

Przedpremiery
Psi Patrol. Film (2D/dub-
bing – b.o.) – 28.08 - 29.08
Teściowie (2D/PL – od 15 
lat) – 27.08 - 29.08
Najmro. Kocha, kradnie, szanuje 
(2D/PL – od 15 lat) – 27.08 - 29.08
Premiery 27.08
Zupa nic (2D/PL – od 15 lat)
Czarny młyn (2D/PL – od 10 lat)
Zabójczy koktajl (2D/napisy – od 
15 lat)
Candyman (2D/napisy – od 15 lat)
Premiera 01.09
After. Ocal mnie (2D/napisy – od 
15 lat)

Pozostały repertuar
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)
Czarna owca (2D/PL – od 13 lat)
Free Guy (2D/napisy, 2D/ATMOS, 
2D/dubbing – od 13 lat)
Wyrolowani (2D/dubbing – od 6 lat)
Legion samobójców. The Suicide 
Squad (2D/napisy – od 15 lat)

W piątek, 27 sierpnia premierę będą 
miały dwa polskie filmy: familijny 
„Czarny młyn” i najnowsza komedia 
w reżyserii Kingi Dębskiej „Zupa nic”. 
Dwa kolejne premierowe tytuły to wy-
buchowy film akcji „Zabójczy koktajl” 
i horror „Candyman”. 1 września na 
ekranach zadebiutuje romans „After. 
Ocal mnie”. Ta gorąca ekranizacja 
trzeciej części bestsellerowej serii 
zaprezentowana zostanie też w ramach 
cyklu Nocne Maratony Filmowe. Nie 
zabraknie także pokazów przedpremie-
rowych komedii „Teściowie”, filmu ak-
cji „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” 
i bajki „Psi Patrol Film”.
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Budowa Radomskiego Centrum 
Sportu to niekończąca się historia... 
Przetarg wygrała radomska firma 
Rosa-Bud. Wbicie pierwszej łopaty 
nastąpiło w połowie 2016 roku. Rok 
później rozpoczęła się natomiast 
budowa stadionu. Hala miała być 
gotowa, przypomnijmy, na koniec 
października 2018 roku, a stadion 
w końcu lutego 2019. Terminy te były 
kilkakrotnie przesuwane. Ostatecz-
nie, ze względu na problemy finanso-
we, Rosa-Bud zszedł z placu budowy. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
który jest inwestorem Radomskiego 
Centrum Sportu, zmuszony był roz-
pisać nowy przetarg – na dokończenie 
inwestycji. Wygrała go firma Erekta, 
która jednak umowy nie podpisała. 
W końcu, na początku 2020 roku, 
MOSiR zdecydował się na konku-
renta Erekty z przetargu, czyli fir-
mą Betonox Construction z Sopotu, 
która od tamtej pory odpowiada za 
inwestycję.

Pod koniec maja 2021 roku Powia-
towa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Radomiu wydała decyzję 
dopuszczającą do użytkowania halę 
widowiskowo-sportową wraz z infra-
strukturą. Negatywną opinię wydała 
natomiast straż pożarna.

Najnowszy termin oddania do użyt-
ku hali upłynął 30 czerwca. Obecnie 
trwają tam prace dostosowujące 
obiekt do wymogów przeciwpożaro-
wych. Chodzi m.in. o wymianę koł-
ków mocujących wełnę akustyczną 
pod dachem czy zamontowanie pom-
py zasilanej silnikiem Diesla. MOSiR 
czeka też na dostawę schodów ewaku-
acyjnych z trybun. Łączny koszt prac 

dodatkowych to niemal 500 tys. zł. 
Pieniądze, na ostatniej sesji przesu-
nęli radni. Łącznie to 5 mln zł. Prze-
znaczone zostaną także na realizację 
dodatkowych robót budowlanych na 
stadionie przy ul. Struga 63 i na do-
stosowanie stadionu lekkoatletyczno-
-piłkarskiego przy ul. Narutowicza 9.

Większość usterek wskazanych 
przez straż pożarną została już usu-
nięta. – Te prace są po stronie MO-
SiR-u i jego podwykonawców – mówi 
Łukasz Podlewski, przewodniczą-
cy doraźnej komisji ds. budow y 
RCS. – Firma Betonox swoje prace 
zakończyła w terminie. Wstępna de-
klaracja jest taka, że mają się one 
zakończyć w połowie lub do końca 
września. Miejmy nadzieję, że tym 
samym hala w październiku lub listo-
padzie będzie już gotowa do użytko-
wania.

Oficjalny termin oddania hali nie 
jest jednak znany. – Hala rzeczywi-
ście wydaje się być obiektem bardzo 
ładnym. Niestety, nie jest jeszcze go-
towa do użytku. Pytaliśmy o termin. 
Dziś zarówno MOSiR, jak i firma Be-
tonox tego terminu nie wskazują i to 
może martwić – zaznacza Podlewski.

Okazuje się jednak, że jest też pro-
blem z kanalizacją. – 77 metrów ka-
nalizacji jest do wymiany. Kanalizacja 
sanitarna przed halą jest zrobiona źle. 
Nie będzie to stało na przeszkodzie, 
jeśli chodzi o odbiory hali, bo sanepid 
tę halę odebrał. Ale myślę, że będzie 
to uniemożliwiało użytkowanie hali, 
kiedy kilka tysięcy osób będzie chcia-
ło skorzystać z toalet... – podkreśla 
Łukasz Podlewski.

Zdecydowanie gorzej wygląda sy-
tuacja ze stadionem. Obecnie na try-
bunie północnej trwa montaż ścianek 

szczelnych wokół zbiornika retencyj-
nego. Dopiero po jego zakończeniu 
rozpocznie się wzmacnianie gruntu 
pod fundamentami tej trybuny. Po-
dobne prace mają być wykonane przy 
trybunie południowej. Położony musi 
być jeszcze drenaż. Jak powiedzieli 
przedstawiciele generalnego wyko-
nawcy, prace na stadionie są wyko-
nane nawet nie w pięciu procentach. 
Podpisany ma zostać kolejny aneks.

– Betonox czeka na podpisanie 
aneksu przez MOSiR. Kilka tygodni 
temu rada miejska podjęła uchwa-
łę i wyraziła zgodę na przesunięcie 
środków. Wydaje się, że tylko względy 
proceduralne, o których MOSiR wie, 

stoją na przeszkodzie do pod-
pisania tego aneksu – zaznacza 
przewodniczący doraźnej komi-
sji ds. budowy RCS.

Na ten moment n ik t n ie 
jest w stanie wskazać termi-
nu oddania stadionu przy ul. 
Struga. – Ciężko dziś mieć ja-
kiekolwiek powody do optymi-
zmu. Zakres prac wykonanych 
przez Betonox do tej pory, jeśli 
chodzi o stadion, można powie-
dzieć, że jest kilkuprocentowy. 
To nie jest w żaden sposób też 
wina wykonawcy. Zastał on 
opuszczony plac budowy, który 
przez ponad rok stał pusty i te 
elementy na nim też niszczały. 
Co chwila zmieniają się koncep-
cje, jak z tego wszystkiego wyjść 
i jak to naprawić – mówi Łukasz 
Podlewski.

O ile więc kibice być może 
już niedługo będą mogli za-
siąść na trybunach hali wi-
dowiskowo-sportowej, tak 
jeszcze przez długi czas nie 
zobaczą piłkarskich spotkań 
przy ul. Struga 63...

Niekończąca się historia
Hala widowiskowo-sportowa ma być ponownie gotowa do odbioru pod koniec września lub w październiku. Zdecydowanie gorzej wygląda sprawa ze 
stadionem, w którego przypadku nikt nawet jeszcze nie mówi o terminach zakończenia budowy. Takie informacje uzyskali członkowie komisji doraźnej 
ds. budowy Radomskiego Centrum Sportu, którzy w ubiegłym tygodniu odwiedzili plac budowy przy ul. Struga.
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Trener Dariusz Banasik w wyj-
ściowym składzie w porównaniu do 
rywalizacji w Płocku dokonał jednej 
zmiany. Nie była to zmiana bram-
karza, jak wielu oczekiwało, bo na 
ławce dla zawodników rezerwowych 
zasiadł Mateusz Kochalski. Za to od 
pierwszych minut wybiegł Maurides, 
zmieniając Karola Angielskiego. Od 
samego początku inicjatywę przejęli 
gospodarze, którzy zepchnęli rywali 
do defensywy. Jednak poza kilkoma 
rzutami rożnymi, radomianie nie 
zagrozili poważniej bramce strze-
żonej przez Adriana Lisa. Kibice na 
pierwszy strzał czekali do 15. minuty, 
kiedy to na uderzenie z dystansu zde-
cydował się Leandro Rossi, ale piłka 
poszybowała kilka metrów obok słup-
ka. Kilka chwil później zmieniły się 
warunki pogodowe, dość intensyw-
nie zaczął bowiem padać deszcz, ale 
nie zmieniło się oblicze pojedynku. 
Wciąż Radomiak atakował, ale nie 
przynosiło to spodziewanych efektów. 
M.in. w 23. minucie Damian Jakubik 
zdecydował się na kąśliwy strzał, 
a piłkę z trudem na słupek sparował 
Lis! W odpowiedzi gorąco zrobiło się 
pod bramką Filipa Majchrowicza, ale 
jeden z zawodników Warty znalazł się 
na spalonym.

Kolejny dość głośny okrzyk fani 
radomian wydali w 37. minucie. Wte-
dy z narożnika pola karnego strzelał 

Maurides, a futbolówka zmierzają-
ca w stronę dalszego słupka o kilka 
metrów minęła bramkę. Zaledwie 
180 sekund później Maurides otrzy-
mał podanie od Kozaka, ale naciska-
ny przez defensorów Warty, oddał 
niecelny strzał.

W przerwie obie drużyny zmieniły 
się stronami, ale szkoleniowcy w skła-
dach nie dokonali żadnych zmian. Już 
dwie minuty później doszło do sytu-
acji, po której Dawid Abramowicz 
znalazł się w dogodnej sytuacji strze-

leckiej, ale piłka poszybowała wy-
soko ponad bramką! W 55. minucie 
powinno być już 1:0. W polu karnym 
Warty Jan Grzesik powalił Raphaela 
Rossiego, a do piłki ustawionej przed 
Lisem o 11 metrów podszedł Lean-
dro Rossi. Niestety dla radomian 

jego intencję wyczuł Lis, broniąc rzut 
karny! Dopiero w 61. minucie trener 
Banasik zdecydował się na pierwszą 
zmianę i w miejsce Mauridesa wpro-
wadził Angielskiego. To jednak nie 
on, a skrzydłowy Warty Milan Corryn 

stanął przed ogromną szansą na wy-
prowadzenie zespołu na prowadzenie. 
Belg wyszedł sam an sam z Majchro-
wiczem, ale nie trafił piłką w bramkę 
i po chwili złapał się za głowę.

W 71. minucie Leandro wpadł 
w pole karne i mocno strzelił piłkę 
w krótki róg bramki, ale tam znajdo-
wał się interweniujący Lis. Podopiecz-
ni Piotra Tworka nie zamierzali spo-
cząć na laurach i również dążyli do 
zdobycia gola. Po jednej z akcji Grze-
sik wycofał piłkę do wprowadzonego 
Mateusza Kuzimskiego, ale ten źle ją 
uderzył i nie trafił w światło bramki.

Kulminacyjny punkt meczu nastą-
pił w 92. minucie. Wprowadzony na 
murawę w 88. minucie Mario Rondon 
zamknął dośrodkowanie Meika Kar-
wota i z najbliższej odległości umie-
ścił futbolówkę w bramce!

– Cieszymy się, bo wiedzieliśmy, że 
wygrana będzie trudnym zadaniem. 
Znamy Wartę Poznań i wiemy, że to 
zespół, który bardzo dobrze broni 
i trudno mu strzelić gola – powiedział 
trener Banasik.

Piłkarze Radomiaka, którzy po 
pięciu kolejkach zajmują w tabe-
li PKO Ekstraklasy piąte miejsce 
w sobotę zagrają w Gdańsku z Le-
chią. Rywale do rywalizacji podejdą 
po porażce w Poznaniu z Lechem.

Radomiak Radom – Warta Po-
znań 1:0 (0:0)

Bramka: Rondon (90’+ 2’)

Pełna rehabilitacja
Zawodnicy Radomiaka Radom w meczu 5. kolejki PKO Ekstraklasy pokonali Wartę Poznań, rewanżując się rywalom za 
przegrane baraże. Kibice na pierwszy strzał czekali do 15. minuty. Teraz podopieczni Dariusza Banasika udadzą się do 
Gdańska, gdzie w sobotę, 28 sierpnia zagrają z Lechią.
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Mecz Legii II z Bronią zgodnie 
z przewidywaniami rozpoczął się 
od przewagi „Legionistów”. Ci ze-
pchnęli radomian do głębokiej de-
fensywy i stwarzali groźne okazje, 
ale bramki do przerwy nie padły.

L epiej d la gospodarz y druga 
połowa rozpocząć się nie mogła. 
Bartłomiej Ciepiela najpierw za-
markował uderzenie, następnie 
wymanewrował dwóch zawodników 
Broni i z pola karnego uderzył na 
tyle mocno, że Kosiorek zmuszony 
był wyciągnąć piłkę z siatki. Podob-
nie jak i w meczu w Białej Piskiej 
Broń znów nie wyszła z szatni… Na 
szczęście dla przyjezdnych, ci się nie 
podłamali utratą gola i dążyli do wy-
równania. M.in. w 60. minucie Piotr 
Goljasz wpadł w pole karne, a jego 
uderzenie z problemami wybronił 
Kacper Tobiasz. Dziesięć minut 
później powinien być remis, ale stu-
procentowej okazji strzeleckiej nie 
wykorzystali radomianie. Sytuacja 
zemściła się 60 sekund później, gdy 
na strzał z dystansu zdecydował się 
Patryk Pierzak, a futbolówka wpadła 
tuż pod poprzeczkę!

Ostatecznie Broń zdobyła kon-
taktowego gola, ale rywale w samej 
końcówce odpowiedzieli golem i wy-
grali 3:1.

We wtorek zarząd Broni postano-
wił zwolnić trenera Kupca, a w jego 
miejsce zatrudnił Tomasza Jasika. 
Szkoleniowiec ostatnie sześć lat spę-
dził w Motorze Lublin; był asysten-
tem pierwszego szkoleniowca i pra-
cował z juniorami lubelskiej drużyny 
w Centralnej Lidze Juniorów.

Za to Pilica musiała odrabiać od 
60. minuty straty, bo przegrywała 
z Mamrami Giżycko. Cztery bramki 
strzelone rywalom spowodowały, że 
to miejscowi cieszyli się z drugiego 
triumfu w trzecim meczu rozgry-
wek. W tabeli Pilica zajmuje trzecie, 
a Broń 17. miejsce.

Dzisiaj (piątek, 27 sierpnia doj-
dzie do lokalnych derbów. Broń po 
raz pierwszy w sezonie zagra przed 
własną publicznością, a spotkanie 
rozpocznie się o godz. 19.

Legia II Warszawa – Broń Ra-
dom 3:1 (0:0)

Bramki: Ciepiela, Pierzak, Ka-
miński – Denzell

Pilica Białobrzegi – Mamry Gi-
życko 4:1 (0:0)

Bramki :  Paterek, Winiarsk i , 
Rawski, Korczakowski – Adamiec

MACIEJ KWIATKOWSKI

Zmiana trenera
w Broni

Nie wiedzie się zawodnikom Broni Radom, którzy doznali trzeciej porażki 
w sezonie. Artura Kupca na stanowisku trenera zastąpił Tomasz Jasik. 
Zgoła odmienne nastroje panują w Białobrzegach.

Najpier w, w n iedz ielę,  L eg ia 
Warszawa pokonała Polski Cukier 
Pszczółkę Start Lublin 91:67. Dzięki 
temu zespół Wojciecha Kamińskiego 
zdobył trzecie miejsce. Za to w finale 
memoriału im. Karola Gutkowskiego 
HydroTruck zagrał z GTK. W porów-
naniu do sobotniego meczu, który 
podopieczni Marka Popiołka wygra-
li z Legią, doszło w ich szeregach do 
dwóch zmian. W wyjścio-
wej piątce zagrali A.J. 
English i Aleksander Le-
wandowski. Za to pierw-
sze oczka dla gospodarzy 
zdobył z dystansu Mike 
Moore. Jednak po trzech 
minutach rywalizacji było 
3:10. Pierwszą przerwę 
trener radomian wziął 
po ośmiu minutach, kiedy jego pod-
opieczni przegrywali już 9:19.

Końc ówkę pier wszej  k wa r t y 
i większość drugiej GTK grało, two-
rząc w defensywie tzw. obronę stre-
fową. Z jej przełamaniem kłopoty 
mieli gospodarze, którzy starali się 
rozbić ją rzutami za trzy punkty. Sęk 
w tym, że te okazywały się niecelne. 
Dopiero z upływem czasu gospoda-
rze zaczęli odrabiać straty i w 15. 
minucie przegrywali 25:29. Wtedy 
też na parkiecie ponownie pojawił 
się Jabarie Hinds. Najlepszy strzelec 
poprzedniego sezonu EBL wziął cię-
żar gry na własne barki i zdobywa-
jąc cztery następne „oczka” zmusił 

trenera Popiołka do wzięcia czasu. 
Ostatecznie gliwiczanie nie pozwo-
lili rywalom się doścignąć i pierw-
sze 20 minut zakończyli prowadząc 
38:30.

Drugą połowę lepiej rozpoczę-
li zawodnicy HydroTrucku, którzy 
w ciągu pięciu minut zmniejszyli 
straty do rywala do trzech „oczek”, 
a o czas poprosił Robert Witka. 

Końcowe fragmenty 
ponownie należały do 
rywali radomian i to 
oni w nieco lepszych 
nastrojach rozpoczy-
nali ostatnie 10 minut 
(58:50). Te miały nie-
zwykle zacięty prze-
bieg, a obie drużyny 
dość poważnie, jak na 

mecz towarzyski, potraktowały poje-
dynek. Dużo było podkoszowej wal-
ki i wzmocnionej obrony. Pięć minut 
przed zakończeniem finałowego star-
cia HydroTruck przegrywał 55:62, 
ale wciąż wierzył w odrobienie strat. 
Kluczowe minuty lepiej rozwiązali 
zawodnicy GTK i to oni triumfowali 
w memoriale.

– Do memoriału podeszliśmy po 
tygodniu najcięższych przygotowań. 
Teraz nieco zejdziemy z obciążeń 
i zaczynamy myśleć o rozpoczynają-
cym się 2 września sezonie – podkre-
ślił trener Popiołek.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Memoriał dla GTK
GTK Gliwice pokonało HydroTruck Radom i zapewniło sobie triumf w III 
memoriale im. Karola Gutkowskiego. Trzecia lokata przypadła Legii 
Warszawa.

Pojedynki sparingowe radomianie 
rozpoczęli starciem z Lechią Toma-
szów Mazowiecki. Mecz ten rozegrany 
został w czwartek, 26 sierpnia, już po 
zamknięciu tego wydania „7 Dni”. 
Dziś (piątek, 27 sierpnia) podopieczni 
Jakuba Bednaruka pojadą do Warsza-
wy na mecz z Projektem (godz. 16.30).

W czwartek, 2 września, Cerrad 
Enea Czarni Radom pojadą na sparing 
z Asseco Resovią do Rzeszowa. Dwa 
kolejne dni (3-4 września) „Wojskowi” 
spędzą w Lublinie i wezmą udział 
w Turnieju o Puchar Prezydenta Mia-
sta Lublin. 

10 i 11 września Cerrad Enea Czarni 
Radom będą gospodarzem Turnieju 
Partnerstwa Regionalnego w Kozieni-
cach. 10 września o godz. 16.30 zagrają 
z zespołem Barkom Kazhany Lwów, 
a drugiego dnia, w zależności od wy-
niku piątkowego meczu, z wygranym 
lub przegranym starcia Indykpol AZS 
Olsztyn – LUK Politechnika Lublin.

W środę, 15 września, „Wojskowi” 
zagrają z prowadzoną przez Daniela 
Plińskiego kadrą Polski do lat 21.

Sparingowe granie Cerrad Enea 
Czarni Radom zakończą dwume-
czem ze Ślepskiem Malow w Suwał-
kach. Te starcia zaplanowane są na 
25 i 26 września.

MN

Plan
sparingów
Cerrad Enea Czarni Radom ro-
zegrają 12 sparingów w okresie 
przygotowawczym przed sezonem 
2021/22 PlusLigi.

Maciej Klimek, zawodnik Victorii 
Radom zanotował fantastyczny rezul-
tat podczas mistrzostw Polski rozgry-
wanych w Drzonkowie. Organizatorzy 
rozdali medale w pięciu konkuren-
cjach, tj. trójboju nowoczesnym do 
lat 17 oraz pięcioboju nowoczesnym: 
U18, U21, U23 i seniorach. Poza za-
wodnikami z Polski w mistrzostwach 
gościnnie rywalizowali również 
Niemcy i Czesi.

Klimek od początku pokazał, że 
trzeba się będzie z nim liczyć nie 
tylko w kategoriach młodzieżowych, 
ale i wśród seniorów! To właśnie on 
triumfował w wyścigu pływackim na 
dystansie 200 m, wyprzedzając m.in. 
trzeciego w zmaganiach Łukasza 
Gutkowskiego, który reprezentował 
Polskę podczas igrzysk olimpijskich 
w Tokio. W szermierce, czyli kolejnej 
dyscyplinie pięcioboju Klimek zajął 
wysokie, drugie miejsce ustępując je-
dynie Maciejowi Dukielskiemu. Pod-
opieczny Marcina Fokta zanotował 
również świetny rezultat na parkurze 
i do ostatnich dwóch konkurencji 
przystępował z pozycji lidera mi-
strzostw trzech kategorii wiekowych.

Walka o medale rozegrała się na 
trasie biegu ze strzelaniem. Prowa-
dzenie od startu do mety utrzymywał 
Klimek, dzięki czemu został naj-
młodszym w historii mistrzem kraju 
seniorów! Ponadto Klimek triumfował 
w trzech innych kategoriach – mło-
dzieżowców U23, U21 i U18.

W tych samych zawodach brązowe 
medale w kat. U23 i U21 kobiet zdoby-
ła Daria Niedziałkowska.

MK

Cztery złota 
Klimka
Maciej Klimek zdobył tytuł mistrza 
Polski seniorów. To nie jedyny medal 
zawodników z Radomia.
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