
Kosmiczny odlot 
z małej stabilizacji
Wystawa „Zdobyć księżyc”, 
koncert Ani Rusowicz i szalone 
lata 60. – to atrakcje tegorocz-
nej Uliczki Tradycji, która rusza 
w najbliższy weekend.
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Chodnikowy 
problem
Połamane płyty, dziury, a po in-
tensywnych opadach tworzące 
się kałuże – tak wygląda chodnik 
przy ul. Miłej 29.  
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Co Za Jazda! 
do Rzeczniowa
W najbliższą niedzielę, 12 wrze-
śnia wybierzemy się na ostatnią 
w tym sezonie wycieczkę rowe-
rową Co Za Jazda! Celem podróży 
tym razem będzie Rzeczniów.
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Szkoły się zmieniają
POWIAT RADOMSKI. Ponad 
1700 uczniów rozpoczęło nowy 
rok w szkołach średnich i placów-
kach oświatowych, prowadzo-
nych przez powiat radomski. Wie-
le z nich podczas wakacji zostało 
zmodernizowanych. Powiatowa 
edukacja zmienia się na plus, a to 
za sprawą potężnych inwestycji, 
których wartość przekroczyła już 
kwotę 12 mln zł.
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Podium i rekord 
Jeromin
Świetny występ w biegu na 200 m 
na igrzyskach paraolimpijskich 
w Tokio zanotowała Alicja Jero-
min. Zawodniczka RSSiRON Startu 
Radom zdobyła brązowy medal 
i pobiła rekord Europy!
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Sołtykowska tonie

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

Fot. Szymon Wykrota

Kałuże głębokie na pół metra i mocno utrudniony dojazd do posesji, niekiedy możliwy tylko trakto-
rem – dla mieszkańców ul. Sołtykowskiej to codzienne problemy w trakcie ulewnych deszczy. Wodo-
ciągi Miejskie propozycje rozwiązania tej sytuacji wpisały do swojego wieloletniego planu.
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T Y G O D N I K

Resursa Obywatelska od 14 lat jest 
organizatorem festynu historycz-
nego Uliczka Tradycji. Do tej pory 
mot y wem przewodnim były lata 
20. i 30 ubiegłego wieku, w których 
Radom był miastem pełnym życia. 
W tym roku Uliczka Tradycji prze-
niesie radomian w urokliwy, sza-
lony i niepowtarzalny klimat lat. 
60. – Przypomnimy najważniejsze 
wydarzenia jakie miały miejsce w na-
szym mieście w tej dekadzie, postaci 
z tamtych lat, obrazy dnia codzienne-
go, a także rozwój popkultury. Pocz-
tówkowe widoki miasta towarzyszyć 
nam będą jako wielkoformatowe de-
koracje Resursy – wyjaśnia Justyna 
Górska-Streicher, dyrektorka Resur-
sy Obywatelskiej. 

Główne hasło tegorocznego festy-
nu brzmi: „ Kosmiczny odlot z małej 
stabilizacji”.  Wydarzenie rozpocznie 
w sobotę, 11 września w kawiarni 
Resursy o godz. 17 wernisaż wysta-
wy „Zdobyć księżyc”. Na zdjęciach 
z archiwów NASA zobaczymy nie 
tylko samą eksplorację Księżyca, ale 
też cały proces, który do niej dopro-
wadził. Wystawie towarzyszyć będzie 
ekspozycja meteorytów z Muzeum 
Geologicznego przy UW. 

Przed sceną główną swoje stoisko 
zaprezentuje radomska Astrobaza, na 
którym będzie można prowadzić ob-
serwację nieba.  Dodatkową atrakcją 
dla dzieci będzie mobilne planeta-
rium. Uczestnicy będą mogli również 
spróbować swoich sił w żyroskopie.

Również pierwszego dnia imprezy 
o godz. 17.30 (sala widowiskowa Re-
sursy) odbędzie się  spotkanie z po-
chodzącym z Radomia konstrukto-
rem rakiet Krzysztofem Nowakiem, 
astrofizykiem Nikodemem Popław-
skim i Romanem Bukalskim z radom-

skiej Astrobazy. Będzie ono połączo-
ne z opowieścią o Tadeuszu Sołtyku, 
twórcy pierwszego polskiego odrzu-
towca TS-11 Iskra. O godz. 18.40 za-
planowano projekcję filmu „Podróż 
na Księżyc”, a o godz. 19 „ O dwóch 
takich co ukradli księżyc”. Pierwszy 
dzień zakończy zabawa taneczna przy 
muzyce granej z płyt winylowych.

W niedzielę uroczyste otwarcie 
zaplanowano na godz. 14. Pół godzi-
ny później zagra zespół Milky Way, 
natomiast na godz. 16 zaplanowano 
konkurs na najlepszą stylizację w kli-
macie imprezy. 

 Zwieńczeniem imprezy będzie 
koncert Ani Rusowicz (godz. 18.30). 
Poprzedzi go występ Niki Grann 
(godz. 16.30), młodej, alternatywnej 
artystki blues-rockowej, której twór-
czość nawiązuje do ery hippisów. 

 Ciekawą atrakcją będzie zabawa 
polegająca na ułożeniu z magnetycz-
nych puzzli wybranych radomskich 
mozaik – charakterystycznego moty-
wu twórczości plastycznej epoki. 

Zaplanowano również st refę 
chilloutu pod Dębem Wolności, jej 
gościem będzie m.in. Kamil Sipo-
wicz – autor książki „Hipisi w PRL-
-u”, który przybliży fenomen ruchu 
hipisowskiego  w Polsce. Opowie 
o walce hipisów o wolność wyraża-
nia siebie, zmaganiach z nieprzy-
chylną władzą, o hipisowskim spo-
sobie życia, marzeniach i ideałach.

 Nowością tej edycji będą warsz-
taty: z modelarstwa, haftu, szycia na 
maszynie, robienia zabawek i ozdób.  
Nie zabranie również atrakcji dla 
najmłodszych. Imprezie towarzyszyć 
będzie tradycyjnie kiermasz staroci. 

KS

Kosmiczny odlot 
z małej stabilizacji

Wystawa „Zdobyć księżyc”, spotkanie z konstruktorem rakiet, Krzysztofem 
Nowakiem, kiermasz staroci, koncert Ani Rusowicz i szalone lata 60. – to 
atrakcje tegorocznej Uliczki Tradycji, która rusza w najbliższy weekend. Sezon 2020/2021 radomski teatr 

rozpoczął w zasadzie w poniedzia-
łek – spotkaniem z cyklu „Czytamy 
Gombrowicza”. Aktorzy pod opie-
ką reżysera Grzegorza Dębowskie-
go zmierzyli się z tekstem „Filidor 
dzieckiem podszyty”. Natomiast 
pierwszym przedstawieniem po 
letniej przerwie będzie „Pomoc 
domowa”- rewelacyjna farsa z mnó-
stwem zabawnych gagów i komicz-
nych sytuacji. Teatr zaprasza 10, 11, 
12 i 16, 17, 18 września, godz. 19, 
Duża Scena.

W drugiej połowie września wra-
ca na scenę szalona ekipa „Ryzy-
kownej forsy”. Znakomita komedia 
o tym, jak zarobić dużą gotówkę. 
Pełne dowcipu dialogi, zwariowane 
zwroty akcji i mistrzowska obsada 
zapewnią rozrywkę na najwyższym 
poziomie. Spektakle 23, 24, 25, 
26 września, godz. 19, Duża Scena.

Scenę Kameralną przejmą we 
wrześniu nasze dwie niezwykle uta-
lentowane aktorki Iwona Pieniążek 
w przedstawieniu „Shirley Valen-
tine” i Danuta Dolecka ze swoim 
spektaklem benefisowym „Niegłu-
pia, niebrzydka, niebiedna”.

„Shirley Valentine” to mądry, 
zabawny, momentami wzruszający 
spektakl skłaniający do refleksji 
nad tym, jak dobrze przeżyć życie. 
Czy w każdym wieku możemy 
spełniać swoje marzenia? Teatr za-
prasza 10, 11 i 12 września o godz. 
18, Scena Kameralna. „Niegłupia, 
niebrzydka, niebiedna” to spektakl 
zrealizowany z okazji 40-lecia pra-
cy artystycznej Danuty Doleckiej. 
Znajdziemy tam zarówno satyrycz-
ne monologi, piosenki kabaretowe 
i aktorskie, jak i wzruszające teksty 
sztuk dramatycznych. I wszystko 
to z muzyką wykonywaną na żywo! 
Spektakle 17, 18 i 19 września, 
godz. 18, Scena Kameralna.

Teatr nie zapomniał również 
o naszych najmłodszych widzach. 
Na scenie Fraszka zobaczymy 
uwielbianą przez dzieci historię 
o psim dorastaniu i o odpowie-
dzialności, jaka wiąże się z posia-
daniem czworonożnego przyjaciela. 
Spektakl „Daszeńka” 26 września, 
godz. 13, Scena Fraszka.

CT

Powszechny
zaczyna sezon
Na afisz wracają znane i lubiane spek-
takle. Dzisiaj (piątek, 10 września) Teatr 
Powszechny zagra „Pomoc domową”.
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„Koncert »Muzyka niemieckiego 
i włoskiego baroku« będzie niejako 
podró ż ą, nie tylko po XVII wiecz-
nej Europie, ale ró wnież  wś ró d form 
muzycznych – arii z kantat, oper seria 
oraz sonat instrumentalnych” – piszą 
organizatorzy. Usłyszymy dzieła ta-
kich kompozytoró w jak Antonio Vi-
valdi, Benedetto Marcello czy Arcan-
gelo Corelli. 

Drugiego dnia festiwalu, w czwar-
tek 16 września o godz. 11:30 w Ze-
spole Szkół Muzycznych im. Oskara 
Kolberga w Radomiu swój wykład 
multimedialny pt. „Styl fantazyjny 
epoki baroku, czyli jak i po co wy-
myślono wirtuozów” wygłosi Miłosz 
Bazel z AM w Łodzi. A o godz.18  
w Kozienickim Domu Kultury im. Bo-
gusława Klimczuka Duo PROJECT 
R&C zagra koncert „A Gentleman ś 

Delight–muzyka Londynu z przełomu 
XVII i XVIII stulecia”.

W piątek, 17 września zespół Di-
scors Concordia zagra w kościele 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Zwoleniu o godz. 18.30. Galowy 
Koncert Finałowy z okazji 100-lecia 
parafii p.w. Najświętszego Serca Je-
zusowego w Radomiu pt.”Od Miko-
łaja z Radomia do Henryka Mikołaja 
Góreckiego”zaplanowano na sobo-
tę 18 września na godz. 19. Wystąpi 
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice 
Camerata Silesia pod batutą Anny 
Szostak, wielokrotny laureat Nagrody 
Muzycznej „Fryderyk“.

Organizatorem festiwalu jest Fun-
dac ja A RS A N TIQUA R A DO-
MIENSIS.

MM

Jubileuszowy 
festiwal

Jubileuszowy, bo już XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. 
Mikołaja z Radomia rozpocznie się w środę, 15 września w radomskiej 
farze koncertem „Muzyka włoskiego i niemieckiego baroku” w wykona-
niu AMOS ensemble.

R E K L A M A

Hasłem tej edycji festiwalu jest jed-
no słowo: Wracamy! – To hasło wyra-
ża nadzieję na powrót do normalności 
po czasie pandemicznej izolacji i po-
wrót do tradycyjnej formuły festiwa-
lu – spotkań twarzą w twarz, rozmów 
i dyskusji o literaturze, artystycznych 
wydarzeń organizowanych dla publicz-
ności i z udziałem publiczności – mówi 
Tomasz Tyczyński, kustosz Muzeum 
Witolda Gombrowicza we Wsoli. Będą 
zatem rozmowy o wielkich, literac-
kich powrotach, 
będą też wielkie 
p o w r o t y  a r t y -
styczne. W części 
literackiej m.in. 
twórczość Jacka 
Baczaka, Kornela 
Filipowicza, Zyty 
Oryszyn. W czę-
ści muzycznej zaś 
Renata Przemyk, 
Leski, Ewa Bem. 
Naz wisko tego-
rocznego laureata 
lub laureatki Na-
grody poznamy 
18 września podczas gali kończącej 
festiwal. 

W tym roku Nagroda Literacka im. 
Witolda Gombrowicza, przyznawana 
debiutującym prozaikom, wręczona 
zostanie po raz szósty. Ogłoszeniu 
nazwiska laureatki lub laureata towa-
rzyszy festiwal „Opętani Literaturą”. 
Hasło tegorocznej edycji „Wracamy!” 
nawiązuje także do wielkich literac-
kich i artystycznych powrotów, w jakie 
obfitowały ostatnie miesiące. Po dwu-
dziestu pięciu latach wznowiona zo-
stała książka Jacka Baczaka „Zapiski 
z nocnych dyżurów”, uhonorowana 
Nagrodą Kościelskich. Przedmiotem 
rozmów i interpretacji stała się znowu 
proza Kornela Filipowicza, przypo-
mnianego także dzięki książce Justyny 
Sobolewskiej. Wznowiona została też 
„Najada”, debiut Zyty Oryszyn sprzed 
półwiecza. A na scenę wróciła dawno 
nie słyszana Ewa Bem. I takie właśnie 
powroty proponują organizatorzy festi-

walu Opętani Literaturą 2021. 
Najważniejszym jednak punktem 

będzie Gala Nagrody Literackiej im. 
Witolda Gombrowicza. Podczas gali 
ogłoszone zostanie nazwisko tego-
rocznej laureatki lub laureata Nagrody 
oraz nazwisko osoby, która w ramach 
rezydencji literackiej pojedzie na mie-
siąc do Vence na południu Francji, do 
miejsca, w którym ostatnie lata życia 
spędził Witold Gombrowicz. 

Festiwal rozpocznie się w sobotę, 
11 września „Po-
wrotem (do) lite-
ratury”,  z Jackiem 
Baczakiem, laure-
atem Nagrody Ko-
ścielskich za „Za-
pisk i z nocnych 
dyżurów” poroz-
mawia Tomasz Ty-
czyński. Fragmen-
ty „Zapisków…” 
przeczyta Andrzej 
Mastalerz. Spo-
tkanie w Muzeum 
Witolda Gombro-
wicza we Wsoli, 

o godz. 17. Po tym spotkaniu wystąpi 
Renata Przemyk i Mężczyźni. Go-
ściem koncertu w plenerze będzie LE-
SKI. W niedzielę, 12 września o godz. 
17 w Kamienicy Deskurów „Powrót 
prowincji – Justyna Sobolewska oraz 
Wojciech Bonowicz o prozie Kornela 
Filipowicza. Czytał będzie Krzysztof 
Gosztyła. Kolejnego dnia festiwalu, 
13 września o godz. 17.30 w Kamienicy 
Deskurów „Opętani” czytani – kolejne 
fragmenty powieści Witolda Gombro-
wicza przeczyta Adam Woronowicz, 
a z aktorem porozmawia Jacek Wakar. 
16 września, w  Miejskiej Bibliotece 
Publicznej spotkanie – O wznowieniu 
„Najady”, debiutu Zyty Oryszyn sprzed 
półwiecza oraz o czytaniu na nowo 
porozmawiają: Sylwia Chutnik, Prze-
mysław Czapliński oraz Filip Fierek 
z wydawnictwa Drzazgi. Przeczytają: 
Danuta Dolecka.  Start o godz. 18

CT

Wracają „Opętani”
Rusza festiwal Opętani Literaturą. Potrwa od 11 do 18 września w Rado-
miu i Wsoli. Przed nami spotkania z twórcami i koncerty. W tym roku – 
już po raz szósty – zostanie też przyznana Nagroda Literacka im. Witolda 
Gombrowicza. 
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Warszawska Uczelnia Medyczna już 
25 września otworzy podwoje przed 
kolejnym rocznikiem studentów. Trwa-
ją ostatnie zapisy na studia i ostatnie 
prace modernizacyjne w pracowniach 
specjalistycznych – informuje dr Wal-
demar Dębski, rektor WUMed.

Najstarsza niepubliczna uczelnia wyższa 
w Polsce prowadzi studia licencjackie i magi-
sterskie na kierunkach: Pielęgniarstwo, Kosme-
tologia, Dietetyka, jednolite studia magisterskie 
na kierunku Fizjoterapia, studia inżynierskie na 
kierunku Informatyka i studia licencjackie na 
kierunku Administracja. Studia prowadzone są 
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kierunki medyczne, z roku na rok  cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem maturzy-
stów. Najbardziej oblegane jest Pielęgniar-
stwo.

Zawód pielęgniarki zyskał nowy wymiar 
i rangę. Jest profesją w pełni samodzielną. Stu-
dia pielęgniarskie przygotowują do pracy w róż-
nych sektorach rynku medycznego. – mówi dr 
Krystyna Seliga, koordynator kierunku Pielę-
gniarstwo oraz Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych WUMed.

Szansę na rozwój pasji i dobrą pracę dają 
także studia kosmetologiczne. 

Po studiach w WUMed absolwenci będą 
przygotowani do pracy zarówno w gabinetach 
kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych 
usług, jak i w studiach wizażu, ośrodkach SPA 
i gabinetach medycyny estetycznej.- informuje 
dr Aneta Kondrzycka – Dąda, koordynatorka 
kierunku Kosmetologia.

Ważnym społecznie i medycznie kierun-
kiem jest Fizjoterapia. WUMed oferuje pro-
fesjonalnie wyposażone sale do nauki praktyki 
zawodu. Jak podkreśla Andrzej Tobolski, koor-

dynator kierunku Fizjoterapia – jest to zdecydo-
wanie zawód przyszłości.

Sytuacja pandemii pokazała nam także szer-
sze niż popularnie rozumiane, zastosowanie 
rehabilitacji. Fizjoterapeuci pomagają po prze-
byciu COVID-19, m.in. we wzmocnienie mięśni 
oddechowych i poprawie pojemności oddecho-
wej płuc. – dodaje Andrzej Tobolski.

Wiele możliwości zawodowych daje także 
Dietetyka.

Du ż y nac i sk k ład z iemy na pra k t ykę. 
W trakcie nauki studenci mają do wyboru 
specjalności.: poradnictwo żywieniowe, psy-
chodietetyka, dietetyka kliniczna i dietetyka 
w sporcie.  – mówi dr Joanna Skubis – Zegadło, 
koordynatorka kierunku Dietetyka.

Naukom medycznym pomagają: niezbędna 
w dzisiejszych czasach informatyka i nieodzow-
na w działaniu każdej instytucji – administra-
cja. WUMed, zgodnie ze swoim medycznym 
profilem kształtuje te kierunki pod kątem pra-
cy w ochronie zdrowia.

Na kierunku Informatyka, we współpracy 
z firmą Comarch Healthcare przygotowujemy 
studentów do pracy z wykorzystaniem najnow-
szych rozwiązań teleinformatycznych w  medy-
cynie.   – zapewnia dr inż. Andrzej Góralski, 
koordynator kierunku Informatyka.

Studia I stopnia na kierunku Administracja
przygotowują studentów do pracy w admini-
stracji rządowej i samorządowej, w instytucjach 
krajowych oraz organizacjach międzynarodo-
wych.

Nowością, którą warto wykorzystać jest 
specjalizacja jak również studia podyplomowe 
Administracja w sytuacji masowych zagrożeń 
zdrowia. Osoby wybierające tę specjalizację 
mają możliwość uzyskania także dyplomu 
studiów podyplomowych o tym samym zakre-
sie. – zachęca dr Thomas Gdesz, koordynator 
kierunku Administracja.

Atutem uczelni jest własny kampus: ponad 
60 sal wykładowych, biblioteka, specjalistycz-
ne pracownie pielęgniarskie, położnictwa, fi-
zjoterapii, dietetyki, kosmetologii oraz labo-
ratoria informatyczne. Dla studentów studiów 
niestacjonarnych uczelnia oferuje miejsca 
hotelowe w specjalnej, niższej cenie. Uczelni 
udało się także utrzymać atrakcyjne jak na ry-
nek warszawski, czesne. www.wumed.edu.pl 

Dajemy możliwość najlepszego wyboru

Proch wybuchł na terenie Fabry-
ki Amunicji Myśliwskiej przy ul. 
Zakładowej w Pionkach. Na skutek 
wybuchu odłamkami szkła raniony 
został mężczyzna, jego życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. Proch 
strzelniczy wybuchł w pomieszcze-
niu, w którym badano próbki. – Na 
skutek zdarzenia uszkodzeniu 
uległy okna pomieszczenia, zaś 
pozostała infrastruktura budynku 
nie została uszkodzona. W czasie 
wybuchu nie doszło do pożaru, 
jedynie do przyrostu ciśnie-
nia – tłumaczy mł. bryg. Łukasz 
Szymański, naczelnik Wydziału 
Kontrolno-Rozpoznawczego Ko-
mendy Państwowej Straży Pożarnej 
w Radomiu. Prezeska fabryki FAM 
odmówiła nam komentarza odno-
śnie zdarzenia. Jak informuje dy-
żurny zespołu prasowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji zs. w Rado-
miu, sprawą zajmuje się Prokuratu-
ra Rejonowa w Zwoleniu. 

ROKSANA CHALABRY

Wybuch
w labolatorium
We wtorek, 7 września doszło do 
wybuchu prochu na terenie zakładu 
produkującego amunicję myśliwską 
w Pionkach. Jedna osoba została ranna.

  KATARZYNA KUREK

Woda po kolana, problem z doje-
chaniem do posesji nie tylko samo-
chodem, ale i rowerem. Mieszkańcy 
ul. Sołtykowskiej załamują ręce. Po 
każdej większej ulewie ich życie za-
mienia się w prawdziwy dramat. – Sy-
tuacja powtarza się za każdym razem 
kiedy pada deszcz. Każdy rozkłada 
ręce i nikt nie chce nam pomóc. 
W takiej wysokiej wodzie samochody 
stają, urywają rejestracje i nie tylko. 
Przyjeżdżają pracownicy wodocią-
gów i wypompowują wodę, ale kiedy 
pytamy co dalej – mówią, że nie ma 
pieniędzy – mówi Waldemar Krok, 
mieszkaniec ul. Sołtykowskiej.

Dla okolicznych mieszkańców jest 
to ogromny problem. – Powstają 
kałuże długie na ok. 100 m, a w naj-
głębszym miejscu mają nawet pół 
metra. Takie przypadki występują 
kilka razy do roku i potrafią utrzy-
mywać się nawet do dwóch miesię-
cy. W kałużach pojawiają się żaby, 
pijawki a nawet kilkucentymetrowe 
rybki. Zimą na powierzchni pływają 
dwu, a nawet trzymetrowe kry. Wte-
dy przejazd jest możliwy praktycznie 
tylko traktorem – relacjonuje inny 
mieszkaniec.

Problem mieszkańców tego re-
jonu jest  dobrze znany Wodo -

ciągom Miejskim. – Od kilku lat 
tereny pomiędzy ulicami: Bana-
cha, Jastrzębskiego, Sołtykowską 
i Zbożową zmieni swój charakter 
z działek rolnych na budowlane. 
Podtopienia powstają w wyniku za-
burzenia naturalnych spływów wód 
powierzchniowych – mówi Michał 
Zdybiewski z Wodociągów Miej-

skich – Dodatkowo warunki glebo-
we są niekorzystne. Bardzo słaba jest 
przepuszczalność wody do gleby. 

W ul. Jastrzębskiego i Sołtykow-
skiej jest zbudowana kanalizacja 
sanitarna, ale brak kanalizacji desz-
czowej, która by pozwalała na wła-
ściwe odwodnienie terenu. – W ubie-
głym roku Urząd Miejski opracował 

program funkcjonalno-użytkowy 
odwodnienia tego terenu. Wodocią-
gi Miejskie wpisały to zadanie do 
swojego wieloletniego planu. Kolej-
nym krokiem będzie przygotowanie 
projektu wraz z kosztorysem odwod-
nienia tych ulic – informuje Michał 
Zdybiewski – Zakładamy, że koszt 
zadania będzie wysoki, dlatego też 
będziemy ubiegali się o dofinanso-
wanie ze środków zewnętrznych. 
Chcemy ogłosić przetarg na to jak 
najszybciej ale wszystko jest uzależ-
nione od pieniędzy.

 Aktualnie Wodociągi oferują 
mieszkańcom tylko pomoc doraźną 
wysyłając w razie potrzeby służby 
techniczne i wozy asenizacyjne do 
usunięcia nadmiernej ilości wody 
z posesji i dróg.

1 września, po fali ulewnych desz-
czy, doszło w tym rejonie do poważ-
nych podtopień. Woda zalała ulicę, 
ale wdarła się też na tereny oko-
licznych posesji. Jak informowała 
Państwowa Straż Pożarna w Rado-
miu: „Rozlewisko wody zajmowało 
obszar około 5 tys. m2. Na miejsce 
zdarzenia zadysponowano dodatko-
we jednostki ochrony przeciwpoża-
rowej oraz pompę dużej wydajności. 
W działaniach ratowniczych trwają-
cych ponad 11 godzin udział brało 
7 zastępów czyli 21 strażaków”.

Sołtykowska tonie
Kałuże głębokie na pół metra i mocno utrudniony dojazd do posesji, niekiedy możliwy tylko traktorem – dla mieszkań-
ców ul. Sołtykowskiej to codzienne problemy w trakcie ulewnych deszczy. Wodociągi Miejskie propozycje rozwiązania tej 
sytuacji wpisały do swojego wieloletniego planu.
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We wtorek przed godz. 16 w miej-
scowości Zagórze w powiecie przy-
suskim, na prywatnej posesji 70-letni 
mężczyzna kierujący ciągnikiem 
rolniczym przewoził w łyżce ła-
dowacza, która znajdowała się 
z przodu ciągnika, dwóch chłopców. 
W pewnym momencie dzieci z niej 
wypadły. – Kiedy strażacy dojechali 
na miejsce, zastali ciotke 5-latka pro-
wadzącą reanimację. Drugie dziecko 
było opatrywane – mówi bryg. Artur 
Kucharski, Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Przy-
susze. – Reanimacja została przejęta 
przez strażaków, następnie dojechało 
pogotowie ratunkowe. Akcja reani-
macja trwała prawie 1,5 godziny.

Niestety nie udało się przywrócić 
czynności życiowych 5-latka. Nato-
miast drugi, chłopiec z obrażeniami 
ciała został przewieziony do szpitala 
na Józefowie w Radomiu. Mężczy-
zna, który kierował ciągnikiem był 
trzeźwy.

Policjanci pod nadzorem proku-
ratury wyjaśniają okoliczności tego 
tragicznego zdarzenia. Od początku 
roku w województwie mazowieckim 
doszło do 10 zdarzeń w gospodar-
stwach z udziałem osób i maszyn 
rolniczych.

ROKSANA CHALABRY

Tragedia 
w Zagórzu
Do tragicznego zdarzenia doszło 
we wtorek, 7 września po południu 
w miejscowości Zagórze koło Przysu-
chy. Dwoje kilkuletnich dzieci spadło 
z ciągnika; jedno trafiło do szpitala, 
drugiego nie udało się uratować.

W Fa-
bryce Bro-
ni kolejne 
roszady na 
stanowisku 
prezesa. 
W ponie-
działek, 
6 września  
Rada 
Nadzorcza Fabryki Broni „Łucznik” 
odwołała Piotra Szczepańskiego 
z funkcji prezesa zarządu. 

„Do czasu ogłoszenia i rozstrzy-
gnięcia konkursu na nowego prezesa 
zarządu spółki, obowiązki te pełnić 
będzie Maciej Borecki, dotych-
czasowy członek zarządu Fabryki 
Broni” – czytamy w komunikacie.  
Fabryka nie podaje przyczyny odwo-
łania Piotra Szczepańskiego, który 
funkcję prezesa pełnił przez cztery 
miesiące, od 5 maja. 30 kwietnia 
wygrał konkurs na to stanowisko 
(wówczas o fotel prezesa ubiegało 
się ośmiu chętnych). Przypomnij-
my, dotychczasowy prezes spółki, 
Piotr Szczepański zastąpił na tym 
stanowisku Adama Suligę. 19 marca  
Suliga, ówczesny prezes Fabryki 
Broni „Łucznik” został odwołany 
decyzją rady nadzorczej. Rada nie 
podała przyczyn jego odwołania. 
Suliga funkcję tę pełnił od sierpnia 
2016 roku. 

KS

Prezes 
odwołany
Piotr Szczepański nie jest już prezesem 
Fabryki Broni. Stanowisko to piastował 
od 5 maja. 6 września rada nadzorcza 
odwołała go.

  KATARZYNA SKOWRON

Mieszkańcy ul. Miłej 29 od de-
kady starają się o remont chodnika 
przy bloku. Jak twierdzą, jest on 
w opłakanym stanie i zagraża bez-
pieczeństwu dzieci i osób starszych,  
które mają problemy z poruszaniem 
się. Na przestrzeni lat kilkukrotnie 
składali projekty do budżetu oby-
watelskiego, były rozmowy z wła-
dzami miasta. Na tym się skończyło. 
W kwietniu 2019 r. mieszkańcy do-
stali pismo: „Chodnik jest wpisany 
na listę chodników planowanych do 
przebudowy w 2019 r. Realizacja re-
montu nawierzchni uzależniona jest 
od wielkości środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie miasta 
na takie zadania inwestycyjne”. Re-
montu jednak nie było. 

PETYCJA DO PREZYDENTA 

M i e s z k a ń c y  n i e  o d p u ś c i l i 
i w sierpniu br. złożyli petycję do 
prezydenta Radomia oraz Miejskie-
go Zarządu Dróg i Komunikacji 
z 200 podpisami poparcia dla inwe-
stycji. – Od 2011 r. staramy się o ten 
remont,  choć to ciąg pieszy drogi 
asfaltowej należący do miasta. Wła-
dze wielokrotnie pisemnie zapew-
niały nas o realizacji tego projektu, 
a do dziś nic nie zostało zrobione. 
W 2017 r. informowano nas, że stan 
chodnika poprawi się przy przebu-
dowie tej ulicy wraz z pobliskimi: 

tj. Sowińskiego, Bema i Jasińskiego. 
Te trzy zostały już wyremontowane 
w poprzednich latach, a nasza dalej 
nie – mówi Albert Zaręba, przewod-
niczący Wspólnoty Mieszkaniowej 
Miła 29. – W 2018 r. zarząd wspól-
noty na spotkaniu z prezydentem 
Radomia stwierdził, że pierwszy 
raz słyszy, aby to wspólnota chciała 
współfinansować coś, co należy do 
obowiązków władz miasta. Jest pilna 
potrzeba nie tylko wymiany chodni-
ka, ale też wymiany nawierzchni od 
ul. Kusocińskiego do ul. Sowińskie-
go. To nierówne, popękane płyty, po 
opadach tworzą się ogromne kałuże. 
Codziennie chodzą tędy dziesiąt-

ki mieszkańców osiedla. Jesteśmy 
rozczarowani postawą władz mia-
sta – żali się Zaręba.

O to, czy remont chodnika zosta-
nie wykonany i kiedy, zapytaliśmy 
w Urzędzie Miejskim. „Sukcesywnie 
poprawiamy stan chodników w mie-
ście. Każdego roku staramy się w bu-
dżecie zabezpieczać pieniądze na 
realizację Radomskiego Programu 
Chodnikowego. Naturalnie mamy 
też na uwadze remont ciągu piesze-
go na ulicy Miłej, ale realizacja tego 
zadania, podobnie jak każdego in-
nego, będzie możliwa, gdy uda się 
zapewnić finansowanie.” – czytamy 
w przesłanej do redakcji odpowiedzi. 

Chodnikowy problem
Połamane płyty, dziury, a po intensywnych opadach tworzące się kałuże – tak wygląda 
chodnik przy ul. Miłej 29. Mieszkańcy od lat starają się o jego remont, ale bezskutecznie. 
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5 września w gminie Zakrzew świętowali-
śmy Dożynki, czyli tradycyjne polskie święto 
dziękczynienia za plony. O godz. 11 uroczy-
stej mszy św. z błogosławieństwem wieńców 
przewodniczył proboszcz parafii Zakrzew ks. 
Ireneusz Kosecki, który w homilii dziękował  
rolnikom za ich trud i plony oraz podkreślał 
ważność chrześcijańskiej tradycji. Starostami 
tegorocznych Dożynek byli Państwo Marzena 
i Sylwester Dudelowie z Zatopolic.

W uroczystościach wzięli udział przedsta-
wiciele samorządu gminy, zaproszeni goście 
m.in. posłowie ziemi radomskiej Anna Kwie-
cień  i Marek Suski oraz senator Wojciech 
Skurkiewicz, wicewojewoda mazowiecki Ar-
tur Standowicz, starosta radomski Waldemar 
Trelka, szef radomskiej delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, poczty 
sztandarowe jednostek OSP oraz mieszkańcy 
gminy.

Po uroczystej liturgii zaproszeni goście 
udali się barwnym dożynkowym korowodem 
na boisko przy Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Zakrzewie, gdzie odbyła się druga część 
Dożynek. Pochód inicjowali Starostowie oraz 
delegacje niosące wykonane własnoręcznie 
wieńce dożynkowe. Po wspólnym odśpiewa-
niu hymnu państwowego wójt gminy Zakrzew  
przywitał zgromadzonych i wręczył wspólnie 
z Anną Kwiecień i Arturem Standowiczem 
medal „Zasłużony dla rolnictwa” Sylwestro-
wi Dudeli  z Zatopolic. Starostowie Dożynek 
przekazali chleb – symbol ciężkiej pracy rol-
nika, wójtowi gminy Zakrzew – Panu Leszkowi 
Margasowi. Gospodarz Dożynek, podkreśla-
jąc wartość polskiej tradycji, podzielił chleb 
wśród zebranych. 

Ważną częścią uroczystości był koncert 
pieśni ludowych, w których udział wzięły ka-
pele Lilia, Jana Wochniaka, Foktów z Ostrołę-
ki, Piotra Bińkowskiego, Rodzinna Kapela Tar-

nowskich oraz Zespół Kalina, działający przy 
Domu Ludowym w Zakrzewskiej Woli, będący 
gospodarzem tej części imprezy. Śpiewacy 
zaprezentowali piękne ludowe utwory, przy 
których wspaniale bawiła się publiczność. 
Zwłaszcza starsi uczestnicy imprezy z wigo-
rem skoczyli w tany na zbitym z desek parkie-
cie, wspominając zabawy i wesela sprzed lat.

Z nie mniejszym entuzjazmem przyjęli go-
ście zawody w przeciąganiu liny, w których 
herosi ze Zdziechowa pokonali ochroniarzy, 
zdobywając atrakcyjne nagrody. 

Wspaniale zaprezentowały się nasze koła 
gospodyń wiejskich – Zdziechowianki, KGW 
z Marianowic i Zakrzewskiej Woli, Superbabki 
z Jaszowic oraz KGW z Jasziwc-Kolonii, które 
częstowały gości własnymi wyrobami. Dużym 
zaangażowaniem wykazały się LuxBabki, któ-
re przygotowały oryginalną dekorację z pło-
dów ziemi. Stroną organizacyjną oraz zapew-
nieniem bezpieczeństwa zajęły się jednostki 
OSP z terenu gminy. 

Swoje stoiska zaprezentowały instytu-
cje – KRUS, ARiMR oraz Urząd Gminy, przy któ-
rego stanowisku mieszkańcy mogli dokonać 
spisu powszechnego. Wśród stoisk wyróżniała 
się prezentacja dzieł wykonanych przez pod-
opiecznych Stowarzyszenia „Do Celu”, które 
przygotowuje się do prowadzenia w naszej 
gminie warsztatów terapii zajęciowej.

Ważnym elementem imprezy był punkt 
szczepień, w którym każda chętna osoba mo-
gła skorzystać z tej procedury medycznej i za-
szczepić się przeciw Covid-19 jednorazową 
szczepionką Jonson&Jonson. W ten sposób 
grono zaszczepionych powiększyło się o nie-
malże 30 osób.

Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci. Naj-
młodsi mogli wyszaleć się na dmuchanych 
zjeżdżalniach oraz pojeździć elektryczny-
mi samochodzikami. Mogli również spró-

bować wat y 
cukrowej we 
w s z y s t k i c h 
k o l o r a c h 
t ę c z y  o r a z 
s k o r z y s t a ć 
z zaplatania 
w a r k o c z y -
ków.

N a j w i ę k -
szą atrakcją okazał się występ 
gwiazd wieczoru – zespołów Top 
Girls, Andre oraz Pięknych i Mło-
dych. Koncert zgromadził tłum 
spragnionych zabawy, którzy do 
późnych godzin wieczornych tań-
czyli śpiewając o „Ale, Ale, Alek-
sandrze” i tej, która „(…) jest taka 
cudowna”. 

Po zejściu ze sceny zespołów, 
nagrodzonych gromkimi brawa-
mi, zabawa się jednak nie skoń-
czyła. Goście bawili się dalej 
przy muzyce serwowanej przez 
DJ Ankę. 

Dożynki 2021, na które przy-
szło nam czekać dwa lata, były 
wspaniałym czasem pokazują-
cym, że razem możemy wszystko. 
Do zobaczenia za rok!

DOŻYNKI GMINNE 2021 
W ZAKRZEWIE
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Już 23 lata temu postanowiliśmy 
i powiedzieliśmy sobie, że Radom-
skie Święto Chleba będzie odświętną 
nadbudową naszego powszedniego 
życia. 

My, piekarze, zajmujemy się tym, na 
czym znamy się najlepiej – wypiekiem 
chleba. Ale, nie zaniedbując naszych 
piekarskich obowiązków, podczas 
przygotowań do Święta Chleba, po-
stanowiliśmy i powiedzieliśmy sobie, 
że każdy z naszej piekarskiej braci 
cechowej będzie miał okazję spraw-
dzić w tych przygotowaniach swoje 
możliwości. Fantazja, zaangażowanie, 
odpowiedzialność i koleżeństwo, te 
przymioty pomogły nam zorganizować 
po raz kolejny, już XXIII Radomskie 
Święto Chleba.

My, piekarze, na co dzień rywalizu-
jący przecież na gruncie zawodowym, 
kolejny raz pokazaliśmy, że można z po-
zytywnym skutkiem działać wspólnie 
i dla dobra wspólnego. Święto Chleba 
wróciło już na dobre do miasta, żeby 
być bliżej klientów, bliżej mieszkańców 
naszego miasta, bliżej Radomia. 

R zemieślnicze piecz y wo, samo 
zdrowie, jako żywo! To hasło przy-
świecało  tegorocznemu Świętu i przy-
pomina o tym, że piekarz z Waszej uli-
cy to przecież lokalny rzemieślnik. To 
Wasz sąsiad, który wypiekając zdrowy 
chleb powszedni, dba także o Wasze 

zdrowie. A lokalne rzemiosło wypada 
i należy wspierać. Bo przecież „Rze-
mieślnicze pieczywo, samo zdrowie, 
jako żywo!”

Święto Chleba wróciło do miasta. 
Wróciło i się  rozrasta, bo Święto już 
nie jest tylko jednodniowe. Bo mamy 
nowe plany i pomysły. Bo wraca  kon-
kurs „Dobry Chleb”, pojawiła się Aka-
demia Piekarska Pana Kanapki. A to 
wszystko są nasze, piekarskie projekty 
i pomysły. 

My, piekarze, pokazujemy w ten spo-
sób, że Radomskie Święto Chleba to 
impreza z potencjałem na rozwój.

W imieniu piekarskiej braci cecho-
wej dziękuję wszystkim uczestnikom 
i gościom XXIII Radomskiego Święta 
Chleba za obecność i wspólne przeży-
wanie smacznych i zdrowych wrażeń 
artystycznych  i smakowych. Niech 
wszystkim przyświeca misja Cechu 
Piekarz y w Radomiu: „nasz chleb 
pachnie tradycją” I hasło tegoroczne-
go, XXIII Radomskiego Święta Chleba: 
„Rzemieślnicze pieczywo, samo zdro-
wie, jako żywo!”

Wszystkiego dobrego! 
Jarosław Gajda, 

prezes Cechu Piekarzy w Radomiu

*Współorganizatorem wydarzenia był Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego.

My piekarze, dziękujemy
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  ROKSANA CHALABRY

To jedna z dłuższych tras w 2021 
roku - do przejechania rowerzyści 
mieć będą 48 km. Na dodatek jest 
dość wymagająca, bo ok. 1/3 sta-
nowią piaszczyste drogi przez lasy 
i łąki.

Spotykamy się tradycyjnie o godz. 
9.30 na radomskim rynku, 
przed Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego, a pół godzi-
ny później ruszamy. Przeje-
dziemy ul. Wolność, Reja, 
Tybla, a potem o. Czumy do 
Malczewskiego. Następnie 
trasa będzie wiodła ul. Stań-
czyka, Kilińskiego, Niedział-
kowskiego i Żeromskiego. 
Z miasta wyprowadzi nas ul. 
Słowackiego. Dojedziemy do 
Makowca, a dalej czeka nas 
Maków, Skaryszew, Dzierz-
kówek Stary i Nowy, Pirogów, 
Tomaszów, Jedlanka Kolonia, 
Podrzecze, Jedlanka Nowa, 
Górna Wieś, Budki Ciecie-
rowskie, Budki, Michałów, 
Rzeczki i Rzeczniówek. Metą bę-
dzie Rzeczniów.

Na postój uczestnicy wyprawy Co 
Za Jazda! zatrzymają się w Jedlance 
Starej w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Pyszny poczęstunek przy-
gotuje Koło Gospodyń Wiejskich.

Jak w przypadku każdej innej wy-

prawy Co Za Jazda!, tak i w Rzecz-
niowie na finiszujących rowerzystów 
czekać będzie Akademia Bezpiecz-
nej Jazdy - Co Za Jazda!, czyli pro-
jekt z budżetu obywatelskiego, pod-
czas którego rowerzyści będą się 
szkolić z bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i udzielania pierwszej 
pomocy.

Ale to nie wszystko... Niedziela 
to także Pożegnanie Lata z Radiem 
Rekord w Rzeczniowie. O godz. 9 
rozpocznie się rejestracja uczestni-
ków XVIII Rzeczniowskiego Raj-
du Rowerowego „Ty i Ja. Rowery 
dwa”, a pół godziny później rowe-
rzyści wyruszą w trasę. Ok. godz. 

13 uczestnicy obu rowerowych wy-
praw spotykają się przy Wiacie na 
Zapłociu, gdzie będą liczne zabawy 
i konkursy z nagrodami oraz poczę-
stunek przygotowany przez organi-
zatorów, Koła Gospodyń Wiejskich 
i organizacje pozarządowe. O godz. 
15 na koncercie z okazji beatyfika-
cji Prymasa Tysiąclecia, kardynała 

Stefana Wyszyńskiego wystąpi 
zespół Wolanianki i młodzież 
ze szkół z terenu gminy. Kolej-
nym punktem będą koncerty 
muzyki ludowej i nie tylko. Na 
scenie wystąpią: Wolanianki, 
kapela Bronka Machla, zespoły 
Wianki znad Krępianki i CDN. 
Jako gwiazda wieczoru wystąpi 
Jorrgus. Zwieńczeniem impre-
zy i lata będzie zabawa z DJ’em 
Dymkiem.

Aby zgłosić się na wyprawę Co 
Za Jazda!, trzeba wypełnić spe-
cjalny formularz, dostępny na 
portalu cozadzien.pl albo na Fa-
cebooku stowarzyszenia Co Za 
Jazda!. Można też wysłać SMS 
o treści jazda.rzeczniow.imię 

i nazwisko na nr 7248 (koszt 2,46 zł 
z VAT). Opłata za wysłanie SMS-a to 
cegiełka na cele charytatywne.

Zadanie finansowane ze środków 
gminy miasta Radomia w ramach 
realizacji Budżetu Obywatelskiego 
2021. Wydarzenie organizowane jest 
przez Stowarzyszenie Co Za Jazda!

Co Za Jazda! do Rzeczniowa
W najbliższą niedzielę, 12 września wybierzemy się na ostatnią w tym sezonie wycieczkę 
rowerową Co Za Jazda! Celem podróży tym razem będzie Rzeczniów.
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Spacerkiem po mieście
Anioł Ciszy na nagrobku 
Konstantego Mireckiego

Najwybitniejszy pod względem artystycznym nagrobek nekropolii 
przy ul. Limanowskiego, stojący na osi głównej alei cmentarnej. To 
mocno rozbudowana kompozycja architektoniczno-rzeźbiarska z czer-
wonego piaskowca, nawiązującą do staroegipskiej bramy-niszy, do któ-
rej prowadzi kilka stopni. U szczytu schodów stoi secesyjna w formie 
rzeźba Anioła Ciszy. Anioł Ciszy, nazywany też Aniołem Pokoju albo 
Aniołem Milczenia, to posłaniec Boga, opiekun za życia i orędownik po 
śmierci. Niesie pokój żywym i umarłym, oznacza kres pełnego wrzawy 
i cierpienia życia, symbolizuje uspokojenie we śnie i ciszy w oczekiwa-
niu na Sąd Ostateczny. Radomski  przedstawia stojąca, smukła postać 
dziewczęcą z pochyloną głową, flankowaną dwoma długimi skrzydłami, 
sięgającymi jej stóp. Rozłożone w bok ręce o pięknych, smukłych dło-
niach mają kciuki skierowane w dół. Figura odziana jest w długą szatę, 
lekko odsłaniającą ramiona. Pierwotnie skronie Anioła zdobił pozłaca-
ny diadem. Zabrali go Austriacy w czasie I wojny światowej.

W połowie wysokości schodów leży skromna płyta inskrypcyjna. Na-
grobek otoczony jest niską żeliwną balustradą w formie secesyjnej kraty.

Konstanty Mirecki (1815-1903) był z wykształcenia nauczycielem, 
a także właścicielem dóbr ziemskich, filantropem i mecenasem sztuki. 
Urodził się w Żelechowie. W 1866 roku ożenił się z Anną Więckow-
ską, dziedziczką dóbr w Rozniszewie w byłym powiecie radomskim. 
Po śmierci żony w 1870 został jedynym właścicielem dużego majątku. 
W Radomiu zamieszkał w 1890 roku. Nie mając spadkobierców prze-
kazywał spore sumy na różne cele społeczne i charytatywne, m.in. na 
budowę kościoła Opieki Najświętszej Marii Panny czy remont kościoła 
pobernardyńskiego. Na jego wsparcie mogły liczyć prawie wszystkie in-
stytucje i organizacje charytatywne miasta.

Wykonanie nagrobka Mireckiego miasto zleciło Bolesławowi Jezio-
rańskiemu – wybitnemu artyście rzeźbiarzowi, uczniowi Wojciecha 
Gersona, twórcy charakterystycznych rzeźb figuralnych na warszaw-
skich Powązkach. Oryginalny Anioł Ciszy miał nieco ponad 180 cm 
wysokości i w 1906 roku został odlany w brązie w Zakładzie Artystycz-
nych Wyrobów Bronzowych i Srebrnych F. i E. Krasnosielski i S-ka 
w Warszawie. 

Nocą z 31 stycznia na 1 lutego 1995 roku rzeźba została skradziona, 
pocięta i w kawałkach sprzedana na złom. Unicestwienie symbolu ra-
domskiej nekropolii zbulwersowało radomian. Nic więc dziwnego, że 
1 listopada 1995 roku chętnie wrzucali pieniądze do puszek kwestują-
cych na rzecz odtworzenia rzeźby członków, zawiązanego kilka miesię-
cy wcześniej, Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza 
Rzymskokatolickiego w Radomiu. Rok później na grobie Konstantego 
Mireckiego znów stanął brązowy Anioł Ciszy – wykonany według pro-
jektu krakowskiego rzeźbiarza Karola Badyny przez radomską firmę 
kamieniarską Kamar Szczepana i Mariusza Kowalskich.

NIKA

To pierwszy budynek szkolny, któ-
ry powstał w Radomiu po wojnie. 
Na początku lat 50. Planty się roz-
budowywały; przybywało rodzin 
z dziećmi, a te musiały mieć szkołę. 
Nowe bloki zasiedlali głównie pra-
cownicy Zakładów Metalowych im. 
Gen. Waltera, nic więc dziwnego, 
że ich macierzysty zakład mocno za-
angażował się w inwestycję. Przede 
wszystkim przekazał prawie 6 tys. 
metrów terenu przy ul. Jaracza pod 
przyszłą budowę. Załoga ZM wpła-
cała też składki na zakup materiałów 
budowlanych. „Miejscowa społecz-
ność wspólnie z zakładem opiekuń-
czym – Zakładami Metalowymi po-
mogła w wyposażeniu i urządzeniu 
szkoły prawie w 80 %” – piszą auto-
rzy monografii PSP nr 28, przygoto-
wanej na 50-lecie placówki.

Powierzchnia użytkowa szkoły wy-
nosi 3 tys. 559 m. Murowany budynek 
składa się z dwóch części – dydak-
tycznej i sportowej. Część dydaktycz-
na to budynek trzykondygnacyjny, 
podpiwniczony z nieużytkowym 
poddaszem i wysokim, czterospado-
wym dachem. Część sportowa, czyli 
sala gimnastyczna jest parterowa 
z nieużytkowym poddaszem i czte-
rospadowym dachem. Z częścią dy-
daktyczną sala połączona jest parte-
rowym łącznikiem.

Pierwszy dzwonek zabrzmiał 
w  p o d s t a w ó w c e  1  w r z e ś n i a 
1954 roku. Kierował nią Jan Nowak. 
SP nr 28 zatrudniała w pierwszym 
roku 10 nauczycieli, a uczyło się tu 
690 uczniów. „Dzieci rozpoczynają-
ce naukę w szkole rekrutowały się 
z nieomal wszystkich szkół Radomia, 
z różnego środowiska, o różnych za-
interesowaniach – co sprawiało wiele 
trudności w utworzeniu zwartej gru-
py” – czytamy w monografii.

Od początku w szkole funkcjono-
wały organizacje dziecięce i młodzie-
żowe, m.in. ZHP, PCK, chór szkolny 
i kółko artystyczne; rozpoczęła też 
działalność świetlica szkolna. Trady-
cją szkoły stało się składanie kwiatów 
na miejscu straceń przy ul Kościuszki 
i na mogiłach żołnierzy poległych we 
wrześniu 1939 roku.

W roku szkolnym 1955/56 Jana 
Nowaka zastąpił Mieczysław Lipiń-
ski; kierował szkołą przez 25 lat.

W 1958 roku uczniowie otrzymali 
do dyspozycji szkolne boisko, dwu-
poziomowe, o powierzchni 2 tys. 

412 m. Wykonane zostało w czy-
nie społecznym, z pomocą miasta. 
W tym samym roku rada pedago-
giczna wystąpiła do władz Radomia 
z prośbą o nadanie SP nr 28 imienia 
Adama Mickiewicza. Stało się to 
29 czerwca 1963 roku, podczas uro-
czystego zakończenia roku szkolne-

go. Trzy lata później w zewnętrzną 
ścianę podstawówki wmurowano 
tablicę pamiątkową, a w szkole za-
wieszony został portret Adama Mic-
kiewicza autorstwa Haliny Her-
manowicz. 24 kwietnia 1966 roku, 
podczas obchodów 1000-lecia Pań-
stwa Polskiego na pl. Zwycięstwa 
(obecnie pl. Jagielloński) szkoła 
otrzymała sztandar, ufundowany 
przez komitet rodzicielski.

W roku szkolnym 1958/59 w SP nr 
28 było zatrudnionych 56 nauczycieli. 

Uczyło się tu 1432 uczniów; zajęcia 
trwały do późnych godzin popołu-
dniowych.

Rozpoczęcie każdego roku szkol-
nego odbywało się w hali Radoskó-
ru przy ul. Waryńskiego. Uroczyste 
akademie, w których uczestniczyli 
wszyscy uczniowie, uświetniał wy-
stęp blisko stuosobowego chóru, 
prowadzonego przez nauczyciela 
muzyki, Józefa Preisnera.

Od 1968 roku uczniowie SP nr 
28 zaczęli brać udział w olimpiadach 
z różnych przedmiotów, odnosząc 
w nich sukcesy.

W roku 1991 powstała pierwsza 
pracownia komputerowa, którą 
Ministerstwo Edukacji narodo-
wej wyposażyło w osiem stanowisk 
komputerowych i drukarkę. Na po-
czątku lat 90., decyzją władz miasta, 
w PSP nr 28 zorganizowana została 
I klasa podstawowa muzyczna. Każ-
dego roku tworzono kolejne, które 
w 1998 przejął Zespół Szkół Mu-
zycznych, goszczący w murach pod-
stawówki przy ul. Jaracza do czasu 
otrzymania własnego lokum, tj. do 
roku szkolnego 2002/03.

W pierwszych latach XXI wie-
ku PSP nr 28 przeszła generalny 
remont. M.in. wymieniono in-
stalację elektryczną i podłogi, 
wyremontowano sale lekcyjne, 
świetlicę i stołówkę, zainstalowa-
no monitoring. Przeniesiono tak-
że – do większego pomieszczenia 
bibliotekę; dzięki temu można 
było wydzielić czytelnię i wypoży-
czalnię.

 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 28 
im. Adama Mickiewicza
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  IWONA KACZMARSKA

– Cieszę się, że szkoły średnie 
w powiecie są coraz chętniej wybie-
rane przez absolwentów szkół pod-
stawowych. Mamy coraz bardziej 
nowoczesne szkoły, wspaniałą kadrę 
pedagogiczną, która wciąż rozszerza 
swoje kwalifikacje, oraz wysoki poziom 
nauki. W niektórych szkołach liceal-
nych i technicznych często nawet lepszy 
niż w szkołach radomskich – twierdzi 
Waldemar Trelka, starosta radom-
ski. Podkreślając, że władze powiatu 
rozwijają również kształcenie specjal-
ne: – W powiecie przybywa uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
dlatego bardzo energicznie dostosowu-
jemy nasze placówki, aby jak najlepiej 
wspomóc rodziców dzieci niepełno-
sprawnych. Właśnie dlatego powstał 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Chwałowicach, przebudowu-
jemy również budynki Zespołu Szkół 
w Pionkach, aby od 2022 roku mogła 
tam funkcjonować tylko szkoła specjal-
na i by jej uczniowie mieli komfortowe 
warunki do rehabilitacji i nauki.

Zespół Szkół i Placówek w Chwa-
łowicach to nowa placówka na mapie 
edukacyjnej powiatu, w skład której 
wchodzi Specjalny Ośrodek Szkolno-

-Wychowawczy dla dzieci z niepełno-
sprawnościami, jedyna w tej części 
regionu Specjalistyczna Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna dla uczniów 
z autyzmem, a także Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Szkoła Policealna 
dla dorosłych, gdzie naukę na kursach 
zawodowych będzie kontynuowało 
200 osób.

W  S O S W  n a u k ę  r o z p o c z ę ł o 
44 uczniów, z których 24 korzysta 
z przyszkolnego internatu. W tym 
roku szkolnym w ośrodku działa jeden 
oddział przedszkolnym przy szkole 
podstawowej, klasy I-VIII szkoły pod-
stawowej specjalnej, dwie klasy szkoły 
branżowej w zawodzie kucharz i dwie 
klasy przysposabiające do pracy.

W sierpniu zakończyły się najważ-
niejsze prace remontowe w głównym 
budynku SOSW, który od ponad roku 
był modernizowany i przystosowywa-
ny dla uczniów niepełnosprawnych. 
Są tam podjazdy dla wózków, winda 
i platforma do transportu na wyższe 
kondygnacje. Wszystkie pomieszczenia 
są klimatyzowane i wyposażone w spe-
cjalistyczny sprzęt. Koszt inwestycji to 
ponad 6 mln zł, z czego 2,5 mln władze 
powiatu pozyskały z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

W  L i c e u m  O g ó l n o k s z t a ł c ą -

cym w Pionkach naukę rozpoczęło 
124 uczniów, z czego 43 w klasach 
pierwszych. Najważniejszą i najwięk-
szą inwestycją szkolną, na którą cze-
kały całe pokolenia pionkowskich lice-
alistów, jest budowa nowoczesnej sali 
gimnastycznej.

Radomska firma Darco w szybkim 
tempie wykonała prace fundamen-
towe i zbrojeniowe, a obecnie przy-
gotowuje się do rozpoczęcia robót 
murarskich. W nowej sali będzie bo-
isko wielofunkcyjne do gier zespoło-
wych, a infrastruktura okołosportowa 
i nowe pracownie znajdą się w dwu-
piętrowym łączniku, który połączy 
halę z budynkiem szkoły. Będzie to 
bardzo nowoczesny obiekt z klima-
tyzacją i fotowoltaiką, przez co ma 
być praktycznie zeroemisyjny. Cała 
inwestycja powinna być gotowa przed 
wrześniem 2022 roku, a jej koszt to 
ponad 4,6 mln zł, z czego 2,5 miliona 
pochodzi z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

Natomiast w Zespole Szkół w Pion-
kach zakończono remont nawierzchni 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
a także wybudowano tzw. pokój wyci-
szeń i kompleks kuchenny. Wszystkie 
prace związane są z planowaną na 
2022 rok zmianą charakteru szkoły. 

Powstaną 
t u  nowe 
pr ac ow-
n ie spe-
cjalistycz-
ne, m.in. 
integracji 
s e n s o -
r yc z ne j , 
sa la do -
ś w i a d -
c z a n i a 
ś w i a t a , 
gabinety 
p s y c h o -
loga, pe-
d a g o g a , 
l o g o p e -
d y c z n e , 
b i o f e -
edback, tomatis oraz pracownie tema-
tyczne, w tym ceramiczna.

Z kolei w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Iłż y now y rok powitało 
242 uczniów, w tym 64 w trzech klasach 
pierwszych. W nowy rok szkolny iłżecki 
ogólniak wchodzi z wyremontowanym 
boiskiem wielofunkcyjnym ze sztuczną 
nawierzchnią oraz pracowniami wypo-
sażonymi w nowy sprzęt multimedial-
ny, w tym ekrany dotykowe z kamerami 
i głośnikami czy tablice interaktywne. 

Koszt remontu boiska i bieżni to ponad 
230 tys. zł, z czego połowa to dofinan-
sowanie z rządowego programu Spor-
towa Polska.

48 wychowanek w trzech grupach 
jest w Młodzieżowym Ośrodku Wy-
chowawczym w Wierzbicy. Rozpoczęła 
się tu budowa boiska wielofunkcyjne-
go, której koszt wynosi ponad 320 tys. 
zł, z czego 120 tys. to dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Szkoły się zmieniają
POWIAT RADOMSKI. Ponad 1700 uczniów rozpoczęło nowy rok w szkołach średnich i placówkach oświatowych, prowadzonych przez powiat radomski. 
Wiele z nich podczas wakacji zostało zmodernizowanych. Powiatowa edukacja zmienia się na plus, a to za sprawą potężnych inwestycji, których wartość 
przekroczyła już kwotę 12 mln zł.
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Ewa Nowacka
Biuro Reklamy Tygodnika „7DNI”, Radia Rekord,
portalu CoZaDzien.pl, sieci radomskich ekranów 
LED

ewa.nowacka@gruparekord.pl
+48 794 081 900

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

AU T O P O R O M O C J A

Całkowita wartość projektu „Ter-
momodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej Gminy Kowala” 
to 6 mln 814 tys. 471 zł. Zarząd woj. 
mazowieckiego zdecydował, że gmina 
otrzyma dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
2014-20. Kwota dofinansowania to 
3 mln 997 tys. 960 zł.

W ubiegły czwartek umowę na prze-
kazanie pieniędzy podpisali Dariusz 
Bulski, wójt gminy Kowala i Rafał 
Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza. 
Fundusze te zostaną przeznaczone na 
termomodernizację Urzędu Gminy 

w Kowali, a także budynków szkół 
podstawowych w Bardzicach, Mazow-
szanach i Młodocinie Mniejszym.

Fundusze europejskie zostaną prze-
znaczone m.in. na wymianę istnie-
jących źródeł ciepła na nowoczesne 
kotły gazowe kondensacyjne; z kolei 
stare grzejniki zostaną zastąpione 
przez nowe – płytowe. Przy grzejni-
kach we wszystkich budynkach zamon-
towane będą zawory termostatyczne. 
Prace obejmą również wymianę okien 
i drzwi zewnętrznych, ocieplenie stro-
podachów i ścian zewnętrznych. Aby 
zmniejszyć zużycie wody na terenie 
szkół i urzędu, wymienione zostaną 

stare instalacje ciepłej wody użytko-
wej. Na wszystkich budynkach zamon-
towane będą panele fotowoltaiczne, 
z których energia ma być wykorzysty-
wana na potrzeby własne. Zaplanowa-
no także montaż powietrznych pomp 
ciepła i kolektorów słonecznych. Do-
datkowo w urzędzie gminy zmieni się 
oświetlenie na energooszczędne typu 
LED.

Dzięki realizacji projektu zmniejszą 
się koszty związane z ogrzewaniem 
i eksploatacją budynków użyteczności 
publicznej.

CT

Na termomodernizację
KOWALA. Gmina otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich. Dzięki temu możliwa będzie termomo-
dernizacja czterech ważnych budynków użyteczności publicznej.
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R E K L A M A

Sudoku Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól planszy cyframi od 1 do 9 (po jednej cyfrze w każdym 
polu). Każda z wpisywanych cyfr może wystąpić tylko raz w każdym z wierszy, kolumn i obszarów.
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Z pożółkłych szpalt
(r) Przeholowane apetyty. Nie za-

glądając w to, czy słusznem i celowem 
było ostatnie obniżenie cła na owoce za-
graniczne, trzeba się stanowczo zastrzec 
przed apetytem właścicieli radomskich 
owocarni, które za 1 kg. winogron żąda-
ją – cztery i więcej złotych, podczas gdy 
np. w Krakowie daleko ładniejsze wino-
grona kosztują 2.80-2.20.

Trzeba zachować umiar w obdzieraniu 
klijenta za skóry. 

Ziemia Radomska nr 109, 
9 września 1930

Komunistyczna hydra
podnosi głowę

Międzynarodowy Grynszpan
aresztowany

Szeregowiec II komisarjatu pp. areszto-
wał niejakiego Izraela Dawida Grynszpa-
na (Żeromskiego 23).

Działo się to o godzinie 10 wieczorem 
obok Starego Ogrodu.

Grynszpan zawieszał na drutach elek-
trycznych sztandar komunistyczny z anty-
państwowymi napisami.

W czasie tej pracy pomagało mu 
dwuch osobników, którzy jednak zdołali 
zbiec.

Wczoraj rano policja znalazła na uli-
cach miasta 2 sztandary również na dru-
tach.

Napisy na sztandarach domagają się 
uwolnienia więźniów politycznych i glo-
ryfikują międzynarodowy dzień młodzie-
ży.

Ziemia Radomska nr 204, 
6 września 1931

Zachłanny piwosz
Lejbuś Zyserman (Kilińskiego 8) oddał 

Geclowi Adermanowi (StaroKrakowska 
22) w komisową sprzedaż 350 butelek 
piwa, browaru „Haberbusz i Schille”. 
Piwo przedstawiało wartość 145 zł.

Obecnie p. Lejbuś nie chce oddać ani 
piwa ani pieniędzy. I niewiadomo – czy 
piwo wypił, czy pieniądze przepił.

Ziemia Radomska nr 202, 
4 września 1932

Groźne zawalenie się sufitu
Na ulicy 1 go Maja 48 istnieje domek 

drewniany z facjatami zawierający kilka 
mieszkań. Dom ten oddawna został za-

kwalifikowany do rozbiórki, jednakowoż 
mieszkano w nim nadal nawet nie prze-
prowadzając najmniejszego remontu.

W południe 1 go września mieszkańcy 
niektórych facjat nagle znaleźli się wraz 
z całem umeblowaniem u swoich sąsia-
dów na parterze, skutki tej przeprowadzki 
były opłakane.

Nie tylko zniszczony został dorobek 
ubogich mieszkańców domu ale również 
jeden z nich doznał ciężkich obrażeń gło-
wy, od spadającej w dół szafy.

Nieszczęśliwych mieszkańców zawa-
lonych facjat umieszczono w lokalu nie-
czynnej piekarni – mieszczącej się we 
frontowym murowanym domu.

Ziemia Radomska nr 202, 
5 września 1933

Nowoczesny ekran
Wielkie kina stołeczne t. zw. „zero-

-ekranowe” posiadają specjalne ekrany 
dające gwarancje wyrazistości i czystości 
wyświetlanych filmów.

W nowem kinie radomskiem będzie 
zainstalowany taki właśnie nowoczesny 
ekran wykonany ze specjalnej jedwabistej 
materji. Dzięki temu ekranowi wyświetla-
ne filmy będą się odznaczały wypukłością 
i wyrazistością obrazów, nie nużąc w ten 
sposób oka widzów.

Ziemia Radomska nr 195, 
28 sierpnia 1934

Zmarła na rękach syna
Przed kancelarją notariuszów na ul. 

Piłsudskiego, zmarła onegdaj na rękach 
syna, mieszkanka wsi Rogolina, w pow. 
radomskim, 72-letnia Antonina Bubek, 
która przybyła do Radomia w celu odpi-
sania synowi ojcowizny.

Ziemia Radomska nr 202, 
5 września 1934

O trzepanie dywanów
w godz. nieprzepisowych

Władze sanitarne zwróciły uwagę na 
nieprzestrzeganie przepisów o czasie, 
w którym wolno na podwórzach trzepać 
dywany, ubrania i pościel. Dozorcy do-
mowi mają obowiązek zwracać uwagę, by 
trzepanie odbywało się tylko w wyzna-
czonych godzinach.

Ziemia Radomska nr 202, 
5 września 1934

10 PO GODZINACH

Projekty specjalne

Maraton Horrorów (2D/napi-
sy – od 15 lat) – 10.09, godz. 23.00
Filmowe Poranki: 44 Koty, cz. 
6 (2d/dubbing – b.o.) – 12.09, godz. 
10.30
Kino Konesera: 
 Supernova (2D/napisy – od 
15 lat) – 13.09, godz. 18.00
Kino Kobiet: 
Teściowie (2D/PL – od 
15 lat) – 15.09, godz. 18.00

Premiery 10.09

Small World (2D/PL – od 15 lat)
Teściowie (2D/PL – od 15 lat)
Wcielenie (2D/napisy – od 15 lat)
Klub Brzydkich Dzieci (2D/dub-
bing – od 10 lat)

Pozostały repertuar

Psi Patrol. Film (2D/dub-
bing – b.o.)
After. Ocal mnie (2D/napisy – od 
15 lat)
Shang-Chi i legenda dziesięciu 
pierścieni (2D/dubbing, 2D/napisy, 
2D/ATMOS napisy – od 13 lat)
Mistrz (2D/PL – od 15 lat)
Zupa nic (2D/PL – od 15 lat)

Pierwsza z piątkowych pre-
mier – „Wcielenie” jest propozycją 
dla wielbicieli horrorów. „Teściowe” 
to przezabawna opowieść o tym, jak 
zorganizować wesele, gdy jego główni 
bohaterowie postanawiają… nie brać 
ślubu. „Small world” w reżyserii Pa-
tryka Vegi to historia policjanta, który 
wpada na trop międzynarodowej 
siatki przestępczej porywającej ludzi.
Oprócz tego dla najmłodszych 
widzów Heliosa mamy „Psi Patrol 
Film”, tych starszych rozbawi kome-
dia „Zupa nic”, a przeżycia na najwyż-
szym poziomie zapewni „Shang-Chi 
i legenda dziesięciu pierścieni”. Na 
deser serwujemy dramat „After. Ocal 
mnie”. W dalszym ciągu wyświetla-
my polskie filmy „Mistrz” i „Czarny 
młyn”.
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Obie drużyny z uwagi na przerwę 
reprezentacyjną zmieniły mikrocykl 
treningowy i po kilku dniach wolnego, 
od wtorku rozpoczęły przygotowania 
do tego spotkania. Nieco wcześniej, bo 
w sobotę Radomiak w zamkniętym dla 
kibiców i mediów meczu kontrolnym 
zremisował w Kielcach z pierwszoli-
gową Koroną 1:1. Jedyną bramkę dla 
beniaminka PKO Ekstraklasy zdobył 
Brazylijczyk Maurides. Po raz pierwszy 
w barwach radomian 45 minut rozegrał 
sprowadzony w ostatnim dniu okienka 
transferowego 20-letni pomocnik z FC 
Porto – Tiago Matos. Kilka dni później 
były reprezentant młodzieżowych ze-
społów reprezentacji Portugalii został 
zgłoszony do rozgrywek i trener Bana-
sik będzie mógł skorzystać z jego usług 
w poniedziałkowym spotkaniu z Pogo-
nią Szczecin. Przed tym pojedynkiem 
trener radomian będzie miał duży 
ból głowy z zestawieniem wyjściowej 
„jedenastki”, bowiem poza kontuzjo-
wanym obrońcą Goncalo Silvą ma do 
dyspozycji wszystkich podopiecznych. 
Po trzymeczowej pauzie za czerwoną 
kartkę do składu meczowego powróci 
Filipe Nascimento.

O ile w Radomiaku właściwie nie 
ma problemów z kadrą, tak kłopoty są 
w zespole szczecińskim. Wprawdzie od 
wtorku w zajęciach wzięli już udział 
rekonwalescenci: Damian Dąbrowski 
i Maciej Żurawski, ale wciąż poza ka-
drą są: Kacper Kozłowski (trenuje in-
dywidualnie), jak i Alexander Gorgon 
i Igor Łasicki. Ponadto wciąż do pełni 
formy powraca nowy nabytek „Portow-
ców” Kamil Grosicki.

Co ciekawe, Pogoń w meczach wy-
jazdowych (miała ich w tym sezonie 
trzy) nie wygrała, ale po trzech domo-
wych triumfach ma na koncie 11 punk-
tów i jest wiceliderem. Za to „Zieloni” 
z dorobkiem ośmiu oczek są na siód-
mym miejscu. Mają jednak jeden mecz 
rozegrany mniej od rywala.

Drużyna ze Szczecina do Radomia 
przybędzie dzień wcześniej, a więc 
w niedzielę. Najpierw szczecinianie 
wylądują na lotnisku w Warszawie 
i stamtąd już autokarem przyjadą do 
Radomia. Początek meczu 7. kolej-
ki PKO Ekstraklasy w poniedziałek 
13 września o godz. 20:30.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Beniaminek 
z wiceliderem

W poniedziałek piłkarze Radomiaka Radom rozegrają swój szósty mecz 
o punkty PKO Ekstraklasy. Rywalem podopiecznych Dariusza Banasika 
będzie Pogoń Szczecin.

Drużyna z Radomia w pojedynku 
6. kolejki gr. I trzeciej ligi pokonała 
w Giżycku Mamry, a gole zdobywali 
Piotr Goljasz i Bartosz Olszewski. Za 
to w środku tygodnia, podopieczni To-
masza Jasika pauzowali.

Tymczasem po remisie domowym 
z Pelikanem Łowicz, w środę Pilica 
zmierzyła się 
w meczu be-
n i a m i n k ó w 
z ŁKS-em II 
Łódź. Pojedy-
nek nie mógł 
się lepiej roz-
p o c z ą ć  d l a 
p o d o p i e c z -
nych Marcina 
Matysiaka. Na 
dobrze przygo-
towanym bo-
isku w ośrod-
ku ŁKS-u przy 
ul. Krańcowej, 
już w 9 minucie Maciej Radaszkiewicz 
wpisał się na listę strzelców wykorzy-
stując rzut karny. Zanim białobrzeża-
nie otrząsnęli się po tym ciosie, to prze-
grywali różnicą dwóch goli. Wszystko 
dlatego, że do bramki Pilicy celnie 
futbolówkę – ponownie z jedenastu 
metrów – skierował Aleksander Ślęzak. 
Więcej goli do przerwy nie padło.

W drugiej części meczu nie zabra-
kło emocji. Już w 48 minucie Damian 
Winiarski po rozegraniu piłki na ma-
łej przestrzeni z Konradem Paterkiem 
strzelił piłkę po krótkim rogu pod 
poprzeczkę i zdobył kontaktowego 
gola. Zaledwie 120 sekund później był 
remis, bo w zamieszaniu podbramko-

wym najprzytomniej zachował się Bar-
tosz Zawadzki. Obie drużyny dążyły 
do zdobycia gola, który zapewniłby 
im komplet oczek i ta sztuka udała się 
przyjezdnym. W 76 minucie Konrad 
Paterek po indywidualnej akcji umie-
ścił piłkę w bramce i to Pilica zdobyła 
trzy oczka! Kilka chwil później ten 

sam zawod-
n i k  t r a f i ł 
futbolówką 
w poprzecz-
k ę ,  a  w y -
t rz y ma łoś ć 
słupka bram-
k i  ł o d z i a n 
s p r a w d z i ł 
jeszcze Ka-
mil Czarnec-
ki. 

Dla gośc i 
był to dopie-
ro drugi mecz 
rozgr y wany 

na obcym boisku i jednocześnie pierw-
sze wyjazdowe punkty. Wcześniej Pili-
ca przegrała w Radomiu z Bronią 3:1. 
Pozostałe mecze białobrzeżanie roze-
grali u siebie.

W najbliższą sobotę, 11 września Pi-
lica przed własną publicznością zagra 
z GKS-em Wikielec. Rywale w środę 
postarali się o niespodziankę i 1:0 po-
konali Legię II Warszawa. Początek 
meczu o godz. 16. Dokładnie 60 minut 
później w Radomiu Broń podejmie 
Pelikana Łowicz. „Broniarze” w tabe-
li plasują się na 12., a Pilica – piątym 
miejscu.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Punkty 
trzecioligowców

Zawodnicy Pilicy Białobrzegi w trakcie ostatniego tygodnia rozegrali 
dwa mecze o punkty. Najpierw zremisowali z Pelikanem Łowicz, a potem 
pokonali w Łodzi rezerwy ŁKS-u. Za to Broń na wyjeździe okazała się 
lepsza od ekipy Mamry Giżycko.

  MICHAŁ NOWAK

Lekkoatletka radomskiego klubu 
mogła mówić o wielkim pechu pod-
czas swojego poprzedniego występu 
w Tokio, w biegu na 100 m. Zajęła 
w nim czwarte miejsce przegrywa-
jąc brązowy medal zaledwie o jedną 
setną sekundy! To nie był jednak jej 
ostatni start w Tokio. Pobiegła jesz-
cze na 200 m i tam zdobyła brązowy 
medal!

W swoim biegu eliminacyjnym 
biegaczka Radomskiego Stowarzy-
szenia Sportu i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Start Radom 
była pierwsza z czasem 25.06, co 

było jej rekordem życiowym, ale też 
nowym rekordem Europy! W łącznej 
klasyfikacji eliminacji Jeromin zaję-
ła drugą lokatę.

W biegu finałowym zawodniczka 
z Radomia poprawiła się o jedną 
setną sekundy i z czasem 25.05 raz 
jeszcze pobiła rekord życiowy i Eu-
ropy! Dzięki temu Jeromin zdobyła 
brązowy medal igrzysk paraolim-
pijskich w Tokio! Po złoto sięgnęła 
Wenezuelka Lisbeli Marina Vera 
Andrade z czasem 24.52, a po srebro 
Amerykanka Brittni Mason z wyni-
kiem 25.00.

Dla Alicji Jeromin był to już ósmy 
medal igrzysk paraolimpijskich. – To 

są moje piąte igrzyska i tak sobie 
nieskromnie marzyłam o powrocie 
z kolejnych igrzysk z medalem, no 
i jest brązowy medal! I choć tylko 
brązowy, to dla mnie aż brązowy. 
Jest zwieńczeniem ostatnich lat cięż-
kiej pracy włożonej w sport. Ciągłe 
poprawianie wyniku zawdzięczam 
innemu podejściu do treningu. Sta-
wialiśmy z trenerem na jego jakość, 
a nie długość. Skracaliśmy jednost-
ki, zmienialiśmy sposoby treno-
wania, dążyliśmy do większej siły. 
W tym roku na barki wzięłam pierw-
szy raz 140 kg, więc to musiało dać 
efekt. No i dało tutaj, na najważniej-
szej imprezie pięciolecia! Jest wspa-
niale! – powiedziała dla paralympic.
org.pl Alicja Jeromin.

Tymczasem pływak Michał Golus 
musiał przełknąć gorycz porażki. 
Zawodnik Wodnika Radom wy-
startował w dwóch konkurencjach 
w kategorii niepełnosprawności S8. 
Pierwszy występ to 100 m stylem do-
wolnym. Tam pływak Wodnika po-
bił rekord Polski wynikiem 1:01.26, 
ale nie wystarczyło to, aby awanso-
wać do finału. Zabrakło 0.05 sekun-
dy…

Lepiej miało być w jego koronnej 
konkurencji, czyli na 100 metrów 
stylem motylkowym. Ten występ 
jednak Golusowi nie wyszedł. Ra-
domianin do mety dopłynął w czasie 
1:06.17, co dało mu w biegu elimi-
nacyjnym siódme miejsce. W łącznej 
klasyfikacji eliminacyjnej (licząc też 
drugi bieg) Golus zajął 13. miejsce, 
a do finału awansowała najlepsza 
ósemka.

Podium i rekord 
Jeromin

Świetny występ w biegu na 200 m na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio zanotowała Ali-
cja Jeromin. Zawodniczka RSSiRON Startu Radom zdobyła brązowy medal i pobiła rekord 
Europy!

fot
. B

art
łom

iej
 Zb

oro
ws

ki/
Po

lsk
i K

om
ite

t P
ara

oli
mp

ijs
ki

Pierwszego dnia towarzyskich 
zmagań w Lublinie podopieczni Ja-
kuba Bednaruka pokonali Projekt 
Warszawa 3:1. Premierowa odsło-
na należała do zespołu z Radomia, 
który wygrał wysoko, bo do 
18. W drugim secie górą 
byli warszawianie, którzy 
wygrali jeszcze wyżej – do 
14. Trzeci set był bardzo 
zacięty. Radomianie długo 
odrabiali stratę, aż w końcu 
dogonili rywali i zwyciężyli 
na przewagi, do 26. Rów-
nież w czwartej partii górą 
był zespół „Wojskowych” 
wygrywając do 21 i w całym 
meczu 3 :1. Gospodarze 
zmagań, czyli LUK Poli-
technika Lublin pokonali 
Ślepsk Malow Suwałk i , 
również 3:1.

W pojedy n k u o t r ze -
cie miejsce Ślepsk Malow 
Suwalki pokonał 3:0 Projekt War-
szawa. W finale radomianie za-
grali z gospodarzami. I ten mecz 
rozpoczęli dobrze, bo od wygranej 
na przewagi premierowej odsłony. 

Potem było już gorzej. W drugim 
i trzecim secie Politechnika wygra-
ła nieznacznie, bo do 22 i 23. Ostat-
nia partia to już natomiast większa 
przewaga rywali. Beniaminek Plus-

Ligi wygrał do 15, w całym meczu 
3:1 notując zwycięstwo w Turnieju 
o Puchar Prezydenta Miasta Lublin.

Przed turniejem w Lublinie, Cer-
rad Enea Czarni zagrali jeszcze 

w Rzeszowie mecz kontrolny z As-
seco Resovią Rzeszów. Tam padł 
remis 2:2, bo trenerzy umówili się 
na rozegranie czterech odsłon.

Dziś i jutro (10 i 11 września) na-
tomiast „Wojskowi” będą 
gospodarzem dw udnio-
wych zmagań w Kozieni-
cach. W Turnieju Partner-
stwa Regionalnego Czarni 
2021 zagrają jeszcze Indy-
kpol AZS Olsztyn, LUK 
Politechnika Lublin oraz 
u k ra i ń sk i  Ba rkom-K a-
żany Lwów. To właśn ie 
z tym ostatnim zespołem 
podopieczni Jakuba Bed-
naruka zmierzą się dziś 
o godzinie 16.30. Zależnie 
od wyniku tego spotkania, 
w sobotę Czarni zagrają 
o trzecie (o godzinie 12) 
lub pierwsze (o godzinie 
14.30) miejsce turnieju. 

Wszystkie mecze rozegrane zosta-
ną w hali sportowej Kozienickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu. 

MICHAŁ NOWAK

Drugie miejsce w Lublinie
Cerrad Enea Czarni Radom zajęli drugie miejsce w Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Lublin. „Wojskowi” 
w finale przegrali z gospodarzami. 
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Mecz inaugurujący sezon Energa 
Basket Ligi nie mógł się rozpocząć  
lepiej dla radomian. Wprawdzie 
na samym początku 5:2 prowadzili 
zawodnicy beniaminka, ale już na-
stępnych 12 „oczek” uzyskali pod-
opieczni Marka Popiołka. Właśnie 
wtedy o pierwszą przerwę poprosił, 
również debiutujący w roli trenera 
Mantas Cesnauskis. Przerwa nie-
wiele pomogła, bo to miejscowi 
zdobywali seryjnie punkty. Brylo-
wał Mike Moore, a trzy rzuty z dy-
stansu trafił także A.J. English. 
Nic dziwnego, że kwarta otwarcia 
zakończyła się 13-punktowym pro-
wadzeniem radomian. 

Kibice, którzy wypełnili halę 
MOSiR-u, powody do radości 
mieli również na samym początku 
kolejnej ćwiartki. Wtedy to mie-
rzący 212 cm wzrostu Filip Kraljević 
popisał się wsadem piłki do kosza 
i miejscowi wyszli na najwyższe pro-
wadzenie w meczu – 35:17. Wtedy po 
raz drugi o przerwę poprosił opiekun 
Czarnych i jak się okazało, to przy-
niosło efekt. Od tego momentu gra 
się wyrównała, a rywale radomian 
dzięki trafieniom Williama Garretta 
stopniowo zaczęli zmniejszać straty. 
Mimo wszystko wciąż na prowadze-

niu utrzymywali się radomianie, któ-
rzy pierwszą połowę wygrali 45:34. 

Trzecia kwarta obfitowała z kolei 
w walkę. Obie drużyny postawiły na 
defensywę i ciężko było się „strzel-
com” przedrzeć przed szczelną zapo-
rę. Mimo wszystko nieco lepiej pre-
zentowali się wówczas Czarni Słupsk, 
którzy trzecią część wygrali 18:17. 

K łopoty radomian zaczęły się 
w ostatniej kwarcie. Po trzech mi-

nutach jej trwania i pięciu punktach 
z rzędu w wykonaniu Garretta, Czar-
ni przegrywali już tylko 66:61. Po 
następnej indywidualnej akcji tego 
koszykarza i jego punktach o czas 
poprosił trener Popiołek. Wówczas 
było już tylko 66:63, a do końca gry 
pozostawało sześć minut. Kilka chwil 
później Mikołaj Witliński okazał się 
lepszy pod koszem od Danilo Ostoji-
cia i były zawodnik Rosy doprowa-

dził do remisu. Na osiem sekund 
przed końcem trafi ł Garrett 
i jego zespół wygrywał 83:80, ale 
piłka była w posiadaniu miejsco-
wych. Niestety rzut z dystansu 
w wykonaniu A.J. Englisha nie 
trafił do kosza i to goście odnie-
śli zwycięstwo.

– Nie można sobie wyobrazić 
lepszego debiutu. Przegrywając 
na wyjeździe 18 punktami,  po-
trafiliśmy odrobić straty i poko-
nać rywala – cieszył się po meczu 
Cesnauskis, trener gości.

Za to nie do śmiechu było go-
spodarzom. Ci już dziś w meczu 
drugiej kolejki zagrają w Szcze-
cinie z Kingiem i faworytem nie 
będą. – Ta porażka dla wszyst-
kich było bardzo bolesna. Wiemy 
już, co wyglądało nie tak i posta-
ramy się wyciągnąć wnioski – po-
wiedział trener Popiołek.

W zespole HydroTrucku wszyscy 
zawodnicy są zdrowi i gotowi do 
walki z Kingiem, który na inaugu-
rację pokonał po dogrywce Spój-
nię Stargard Szczeciński. Początek 
meczu Kinga z HydroTruckiem dziś 
o godz. 17.20.

HydroTruck Radom – Grupa 
Sierleccy Czarni Słupsk 80:83

Kwarty: 28:15, 17:19, 17:18, 18:31

Miłe złego początki
Koszykarze HydroTrucku Radom są już po inauguracji Energa Basket Ligi. Podopieczni Marka Popiołka ulegli Grupie Sier-
leccy Czarni Słupsk, choć prowadzili nawet różnicą 18 punktów. Dziś (piątek, 10 września) HydroTruck zagra z Kingiem 
w Szczecinie.
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Bieg Tropem Wilczym ma charak-
ter ogólnopolski i jest największym 
w Polsce biegiem pamięci historycz-
nej, upamiętniającym żołnierzy wy-
klętych. W całej Polsce odbywał się on 
15 sierpnia, a w regionie radomskim 
zawodnicy pobiegną 12 września.

– W sierpniu mieliśmy swoją 
tradycyjną imprezę, czyli biegową 
pielgrzymkę na Jasną Górę, która 
kończyła się 13 sierpnia i nie byliśmy 
w stanie pogodzić tych dwóch imprez, 
odpowiednio ich zorganizować, stąd 
wystąpiliśmy o zmianę terminu Biegu 
Tropem Wilczym – mówi Tadeusz 
Kraska, prezes stowarzyszenia Bie-
giem Radom!, organizator imprezy.

Zawodnicy pobiegną na dystansie 
honorowym 1963 m, związanym 
z rokiem śmierci ostatniego żołnierza 
wyklętego Józefa Franczaka ps. Lalek 
oraz na 10 kilometrów. Odbędą się 
też biegi dzieci. Podobnie jak przed 
rokiem impreza odbędzie się w Ja-
strzębi. – W ubiegłym roku był debiut 
na tej trasie. Myślę, że się przyjęła, jest 
ciekawa. 80 proc. tej trasy to tereny 
leśne – zaznacza Taduesz Kraska.

Do 8 września trwały zapisy elektro-
niczne. Do biegu można się zapisać 
jeszcze w dniu biegu, czyli 12 września 
w biurze zawodów, które będzie 
usytuowane w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Jastrzębi. Start biegu 
na 1963 metry o godz. 15, na 10 ki-
lometrów o godz. 15.30. Biegi dzieci 
odbędą się od 16.20 do 17. 

MN

Pobiegną
w Jastrzębi 
W niedzielę, 12 września, w Jastrzębi 
odbędzie się Bieg Tropem Wilczym.
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