
Spółka oszukana
Ponad 1,5 mln zł straciła w ciągu 
czterech godzin miejska spółka 
Rewitalizacja. Wyłudzono je od 
jednej z pracownic metodą „na 
policjanta”. Kobieta, kiedy zo-
rientowała się, że padła o� arą 
oszustwa, ostatnie transakcje 
zablokowała.
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Coraz mniej łóżek
Dodatkowe łóżka covidowe mają 
być w Mazowieckim Szpitalu 
Specjalistycznym w Radomiu 
i w lecznicy w Iłży. W środę w szpi-
talu tymczasowym wolnych było 
zaledwie 15 łóżek.
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Nowe kryteria
Ubiegający się o lokal z progra-
mu Mieszkanie Plus w Radomiu 
nie muszą już ujawniać we wnio-
sku dochodów swojego gospo-
darstwa. Nabór chętnych odby-
wać się będzie wyłącznie drogą 
elektroniczną.
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Triduum Paschalne
Rozpoczyna się w Wielki Czwar-
tek – wieczorną mszą, a kończy 
nieszporami Niedzieli Wielka-
nocnej. Triduum Paschalne, 
podczas którego celebruje się 
mękę, śmierć i zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrystusa, to najważ-
niejsze wydarzenie roku litur-
gicznego.
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Ciepłych, zdrowych
i pełnych radosnej nadziei 

świąt
Zmartwychwstania Pańskiego,

miłych spotkań 
w gronie rodziny

i mokrego dyngusa

życzy 
Czytelnikom i Reklamodawcom
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T Y G O D N I K

W Wielki Czwartek uroczystej 
mszy Wieczerzy Pańskiej przewodni-
czył biskup-senior Henryk Tomasik. 
Dzisiejsza liturgia Wielkiego Piątku 
rozpocznie się w katedrze o godz. 18. 
Będzie jej przewodniczył bp Piotr Tu-
rzyński. Za pośrednictwem TV Dami 
wierni będą mogli uczestniczyć także 
w liturgii Wigilii Paschalnej. Początek 
o godz. 20, a przewodniczył bp Marek 
Solarczyk.

Ordynariusz diecezji radomskiej 
przewodniczyć będzie również 
niedzielnej mszy św. w intencji die-
cezji o godz. 12.30. Transmitowana 
przez Dami będzie też msza o godz. 
12.30 w Poniedziałek Wielkanocny.

NIKA

Wielki Tydzień
w telewizji
TV Dami transmituje dla wiernych 
uroczystości Triduum Paschalnego 
z radomskiej katedry.

Tym razem gościem „Wieczo-
ru...” będzie Marta Lipińska – ak-
torka teatralna, radiowa, filmowa 
i telewizyjna. Urodziła się 14 maja 
1940 roku w Borysławiu koło Lwo-
wa. Absolwentka Liceum Ogólno-
kształcące im. Królowej Jadwigi 
w Warszawie. W 1962 ukończyła 
Państwową Wyższą Szkołę Teatral-
ną w Warszawie. Debiutowała rolą 
Iriny w spektaklu „Trzy siostry” 
Czechowa w reżyserii Erwina 
Axera. Wśród późniejszych naj-
ważniejszych scenicznych kreacji 
Marty Lipińskiej znalazły się role 
m.in. w „Dwóch teatrach” Jerzego 
Szaniawskiego, „Mistrzu i Małgo-
rzacie” Michała Bułhakowa czy ko-
medii „Mieszczanin szlachcicem” 
Moliera. Widzom znana jest przede 
wszystkim z roli Emilii w filmie 
„Nad Niemnem” czy Heleny 
w „Salcie” Tadeusza Konwickiego. 
Dla słuchaczy radia to pani Eliza 
z popularnego słuchowiska „Ko-
cham pana, panie Sułku”. Znana 
jest również z popularnych seria-
li – „Ranczo” i „Miodowe lata”. Od 
ponad 50 lat związana z Teatrem 
Współczesnym w Warszawie.

W 2005 roku odebrała nagrodę Te-
atru Polskiego Radia – Wielki Splen-
dor, przyznawaną za wybitne kreacje 
aktorskie w słuchowiskach i wkład 
na rzecz rozwoju radia artystycznego 
w Polsce.

Rozmowę 
z gwiazdą 
poprowadzi 
Włodzi-
mierz Izban, 
założyciel 
i pierwszy 
dyrektor 
Mazo-
wieckiego 
Teatru 
Muzycznego w Warszawie.

Spotkanie dostępne wyłącznie 
on-line; premiera w sobotę, 3 kwiet-
nia o godz. 18 na kanale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/
UC4IlmT0Ol7MQ9klAfzPyUGQ 
oraz profilu FB: https://www.facebo-
ok.com/mcswe24.
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Wieczór
z gwiazdą
Na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczór 
z gwiazdą” zaprasza w sobotę Mazo-
wieckie Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia”.

Zabytkowy obiekt jest bardzo cenny 
pod względem historycznym i architek-
tonicznym, ale wymaga natychmiasto-
wej rewitalizacji. Przejęcie budynku 
na własność przez Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego gwarantuje przywróce-
nie go radomskiej społeczności.

– Pałacyk został przy przebudowach 
i remontach bardzo zmieniony, zarów-
no w środku, jak i na zewnątrz. Np. 
schody są do wyburzenia, bo zostały 
tam dodane później. Podobnie elewa-
cja nie jest oryginalna; prawdopodob-
nie pierwotnie budynek był obłożony 
kamieniem. Natomiast oryginalny 
dach zachował się w bardzo dobrym 
stanie – wylicza Adam Duszyk, za-
stępca dyrektora MJM. – Najpierw 
musimy przeprowadzić bardzo szcze-
gółowe badania – mykologiczne, ale też 
architektoniczne, budowlane. Dopiero 
po badaniach spróbujemy dojść, jak ten 
budynek wyglądał w oryginale.

Według jednych przekazów ślicz-
ny pałacyk przy obecnej ul. Okulic-
kiego 9 wybudowano specjalnie dla 
barona Leoncjusza Oppermana, 
kiedy został radomskim guberna-
torem w 1856 roku. Jerzy Sekulski 
w „Encyklopedii Radomia” twierdzi, 
że willę – w drugiej połowie XIX 
wieku – postawił dla swojej rodziny 
Józef Ignacy Zabiełło, urodzony na 
Litwie kapitan wojsk carsko-rosyj-
skich. Zabiełło w 1849 roku kupił od 
Jana Schmidta stojący kilka metrów 
dalej browar, który unowocześnił 
i rozbudował. Rosjanie mieli zarekwi-
rować dworek Zabiełłom, by ulokować 
w nim nowo mianowanego guberna-
tora. Tę wersję podtrzymuje rodzina 

Zabiełłów. Od 1937 roku mieściła się 
tu Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Jachowicza, a w czasie okupacji nie-
mieckiej Powiatowa Spółdzielnia Rol-
niczo-Handlowa. W PRL-u natomiast 
przy ul. Okulickiego 9 na kilkadziesiąt 
lat zameldowano przychodnię psychia-
tryczną. Budynek 1 lipca 1988 został 
wpisany do rejestru zabytków. Przez 
10 ostatnich lat opustoszałą nierucho-
mość zarząd Mazowsza próbował kil-
kakrotnie sprzedać lub wynająć.

– To typowy pałacyk miejski miasta 
gubernialnego. W takich obiektach 
mieszkała inteligencja drugiej poło-
wy XIX wieku, głównie urzędnicza. 
Obiekt bardzo cenny, ostatni tego typu 
w mieście. Warto go ratować – twierdzi 
Duszyk.

Procedura przekazania nieruchomo-
ści potrwa kilka tygodni, jednak decy-
zja została już podjęta. Na razie trudno 
oszacować koszty rewitalizacji.

– Muzeum ma świetny pomysł za-
gospodarowania obiektu i wystaw to-
warzyszących, ale razem z kierownic-
twem placówki doszliśmy do wniosku, 
że trzeba w tej sprawie zasięgnąć opinii 
mieszkańców miasta i regionu. Jeste-
śmy otwarci na wszelkie propozycje 
dotyczące funkcjonowania tego obiek-
tu – mówi wicemarszałek.

Pomysły dotyczące zagospodaro-
wania pałacyku można przesyłać na 
adres: malczewski@muzeum.edu.pl. 
Po przygotowaniu obiektu do remontu 
zorganizowana zostanie konferencja 
naukowa na, na której wszystkie pro-
pozycje zostaną przeanalizowane.

MILENA MAJEWSKA

Pałacyk 
dla muzeum

Dawne mieszkanie Oppermana – albo też, jak chcą inni, willa Zabieł-
łów – zostanie przekazany Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Taką 
decyzję podjął zarząd Mazowsza. Pierwsze pomysły na zagospodaro-
wanie nieruchomości już są.

– Czy wiesz, że twój telefon posia-
da darmowe oprogramowanie, które 
pozwala na uzyskanie zaskakujących 
fotograficznych rezultatów? Na dar-
mowych warsztatach, które przepro-
wadzimy dzisiaj (piątek, 2 kwietnia) 
i w Wielką Sobotę o godz. 11 na na-
szym Facebooku, pokażemy kilka 
sztuczek, które potrafią zaskoczyć 
nawet etatowych fotografów – mówi 
Katarzyna Wiśniewska z MOK „Am-
fiteatr”. – Jak wykorzystać aplika-
cję aparatu? Jakie tryby może mieć 
twój smartfon? Co to jest trójpodział 
i jak tworzyć symetryczne zdjęcia? Te 
i inne pytania nie pozostaną bez od-
powiedzi. Będzie prosto i zrozumia-
le! Wykorzystamy darmowe aplikacje, 
które pozwolą na rozwinięcie twojej 
kreatywności.

W czasach on-line każdy z nas 
chciałby uzyskać estetyczne zdjęcie 
i wysłać je bliskim. Patryk Wikaliński, 
instruktor kreatywnego smartfono-

wania pokaże, w jaki sposób tworzy 
i edytuje zdjęcia za pomocą telefonu. 
Tworzysz kreatywne zdjęcia w czasie 
pandemii? Pochwal się nimi w dyskusji 
lub w komentarzach pod filmem!

Patryk zainspirował się architek-
turą bloków z wielkiej płyty. Fo-
tografuje kształty będące częścią 
kolorowej iluzji. To kreskówkowa 
bajka o wielu polskich miastach, któ-
ra swój początek miała w Radomiu. 
Kreatywność pozwoliła mu na stwo-
rzenie wielu projektów. Współpra-
cował m.in. z Apple.inc, Pixelmator, 
iSpot Poland, Artibo Polska, Empik 
Foto, MyApple.pl, Passion Passport, 
VSCO czy z Ministerstwem Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
Jego prace w polskich mediach zo-
stały nazwane „minimalistycznymi 
kadrami, które wyniosły bloki do 
rangi sztuki”.

CT

Robimy zdjęcia
Zastanawiasz się, do czego można wykorzystać telefon komórkowy? 
Np. do uzyskania estetycznej fotografii bez wychodzenia z domu.

Sztambuch siostry malarza wysta-
wił na aukcję warszawski Dom Au-
kcyjny Artessia. Wylicytowany został 
za 32 tys. 200 zł.

– W pamiętniku znajduje się sie-
dem rysunków i kilkanaście wierszy 
samego Jacka Malczewskiego, a także 
fragmenty utworów i cytaty z poezji 
m.in. Lucjana Rydla, Marii Konop-
nickiej czy Adama Asnyka – opisuje 
cenny zakup Paulina Szymalak-Bu-
gajska, kierownik działu sztuki daw-
nej Muzeum im. Jacka Malczewskie-
go. – Na ostatniej stronie, a właściwie 
na odwrocie okładki mamy wpis Mal-
czewskiego potwierdzający oryginal-
ność pamiętnika i znajdujących się 
w nim treści. Wpis pochodzi z 7 paź-
dziernika 1924 roku.

Sztambuch ma, w sumie, 85 kart. 
Znajdziemy tam także wpisy tuszem 
i ołówkiem oraz zasuszone rośliny 
i kwiaty. – Pamiętnik, oczywiście, 
udostępnimy z wiedzającym, a le 
dopiero po jego naukowym opraco-
waniu. Znajdują się w nim bowiem 
treści m.in. w języku francuskim, 
a zależy nam, aby jak najbardziej 
przybliżyć to, co opisywała Broni-
sława Malczewska i Jacek Malczew-

ski – tłumaczy dyrektor MJM Leszek 
Ruszczyk.

Przy zakupie pamiętnika muzeum 
wsparł samorząd woj. mazowieckie-
go. – Cieszę się, że w zasadzie eks-
presowo udało się przeprocedować 
możliwość sfinansowania zakupu 
pamiętnika. To kolejna perełka, 
którą będzie można zobaczyć w mu-
zeum – mówił Rafał Rajkowski.

Pamiętnik obejmuje okres od ok. 
1876 aż po 1929 – rok śmierci artysty, 
a także Bronisławy. Ma twardą opra-
wę z tłoczonej skóry i wymiary 26 na 
21,5 cm.

Bronisława Malczewska (1852-
-1929) była starszą siostrą Jacka. 
Niezwykle cicha, pracowita, skrom-
na i pobożna kobieta swoje życie po-
święciła modlitwie i troskliwej opie-
ce nad bliskimi z rodziny. To właśnie 
ona opiekowała się matką w ostatnich 
latach jej życia (Maria Malczewska 
zmarła wiosną 1898 roku). Rodzeń-
stwo Malczewskich – poza Bronisła-
wą i Jackiem była jeszcze najmłodsza 
Helena – było bardzo zżyte ze sobą 
i kochające się.

MM

Pamiętnik
siostry malarza

– To kolejna perełka, którą będzie można zobaczyć w Radomiu – cieszy 
się wicemarszałek Rafał Rajkowski. Dzięki wsparciu samorządu Mazow-
sza Muzeum im. Jacka Malczewskiego mogło kupić pamiętnik Bronisła-
wy Malczewskiej.

Fo
t. S

zy
mo

n W
yk

rot
a

Fo
t. W

iki
pe

dia

Fo
t. a

rch
iw

um
 co

za
dz

ien
.pl



3AKTUALNOŚCIPIĄTEK – CZWARTEK 2-8 KWIETNIA 2021

  IWONA KACZMARSKA
KATARZYNA KUREK

Sprawa wyszła na jaw w ubiegły 
piątek. A jak doszło do oszustwa na 
taką skalę i kto zawinił, chcieli wie-
dzieć radni PiS; na ich wniosek taki 
punkt znalazł się w porządku obrad 
poniedziałkowej sesji rady miejskiej.

– W środę, 24 marca doszło do 
wyłudzenia na sumę 1 mln 534 tys. 
zł z konta Rewitalizacji. Osoba z kie-
rownictwa spółki dokonała nieupraw-
nionych i nieautoryzowanych prze-
lewów –  p oi n for mowa ł  prez es 
Rewitalizacji Włodzimierz Konec-
ki. – Osoba ta została natychmiast 
dyscyplinarnie zwolniona, a ja wpro-
wadziłem procedury kryzysowe, żeby 
spółka mogła normalnie funkcjono-
wać. Śledztwo w sprawie wyłudzenia 
prowadzi policja i prokuratura.

Radnym nie spodobała się lako-
niczność wyjaśnień prezesa. Zasypali 
go gradem pytań – czy spółka jest, 
mimo tej straty, w stanie zachować 
płynność finansową, ile było prze-
lewów i jakie zasady w tej kwestii 
obowiązują w Rewitalizacji, ile lat 
pracowała dla spółki osoba, która je 
wykonała i kto ją zatrudnił. Cieka-
wość budził zwłaszcza sam mecha-
nizm wyłudzenia. – Na podstawie 
czego ta osoba przelała pieniądze? 

To była rozmowa? E-mail? Faktura? 
SMS? – dopytywał Kazimierz Woź-
niak (radny niezależny).

– Czy pan prezes był w tym czasie 
w spółce? Czy zauważył pan coś nie-
pokojącego w zachowaniu osoby, która 
dokonała tych przelewów? Czy to się 
zdarzyło w siedzibie spółki, czy poza 
nią? I co ta pani mówiła? Że dlaczego 
się tak zachowała? – chciała wiedzieć 
Magdalena Lasota, radna KO.

Prezes Konecki zdradził, że kobieta 
pracowała w spółce od 2007 roku (on 

sam kieruje Rewitalizacją od czte-
rech lat); była doświadczoną księgo-
wą, o nieposzlakowanej opinii i przed 
tym incydentem nie zdarzyło się nic, 
co kazałoby wątpić w jej profesjona-
lizm i uczciwość.

– Procedury finansowe precyzuje 
umowa z bankiem. Ja, jako jedno-
osobowy zarząd spółki odpowiadam 
za dokonywanie przelewów. Udzie-
liłem pełnomocnictwa głównej księ-
gowej – tłumaczył prezes. – Każdy 
większy przelew musiał być, jednak 

ustalany ze mną, miałem być infor-
mowany o każdej takiej transakcji. 
Wszelkie faktury muszą być przeze 
mnie dekretowane, bez mojego pod-
pisu nie miały prawa wpływać do 
systemu. Tym razem wszystkie trans-
akcje zostały wykonane bez żadnej 
autoryzacji z mojej strony.

Konecki zdradził, że był w pracy, 
kiedy księgowa w ciągu czterech go-
dzin, między godz. 13 a 17, przesłała 
oszustom SMS-ami 25 kodów dostępu. 
Ostatnie pięć transakcji sama zablo-
kowała, kiedy uświadomiła sobie, że 
prawdopodobnie padła ofiarą oszustwa. 
I jeszcze tego samego wieczoru zgłosiła 
sprawę na policję. Po północy poinfor-
mowała prezesa o tym, co się stało.

– Złożyłem już w banku zażalenie, 
dlaczego nie zareagował na taką, nie-
typową dla naszej spółki, aktywność 
na koncie – poinformował prezes.

We wtorek radni PiS poszli do 
siedziby Rewitalizacji, by przejrzeć 
dokumenty i sprawdzić, czy istnieje 
procedura regulująca wykonywanie 
przelewów. – Zarządzanie majątkiem 
miasta w ten sposób jest niedopusz-
czalne. Miasto ma potężne długi i zo-
bowiązania. Prezydent mówi, że nie 
ma na podwyżki dla pracowników, 
a lekką ręką z kasy miejskiej spółki 
znika 1,5 mln zł – zauważył Marcin 
Majewski (PiS).

Spółka oszukana
Ponad 1,5 mln zł straciła w ciągu czterech godzin miejska spółka Rewitalizacja. Wyłudzono je od jednej z pracownic metodą 
„na policjanta”. Kobieta, kiedy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, ostatnie transakcje zablokowała. I tak została zwol-
niona z pracy dyscyplinarnie. Sprawę bada policja i prokuratura.
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Najważniejszy cel NSP 2021 to po-
znanie sytuacji demograficznej i miesz-
kaniowej na poziomie kraju, woje-
wództw, powiatów i gmin. Dzięki 
tym danym będzie można analizować 
zmiany, jakie zaszły w procesach de-
mograficzno-społecznych i ekono-
micznych od czasu ostatniego spisu po-
wszechnego (2011 r.), a także tworzyć 
prognozy dotyczące rozwoju Polski 
w najbliższych latach.

Każda osoba mieszkająca w Polsce 
jest zobowiązana do udziału w spisie; 
w imieniu dzieci spisu dokonują ro-
dzice lub opiekunowie prawni.

Samospis internetowy to podstawo-
wa i obowiązkowa metoda spisowa. 
Jest też najbardziej przyjazna – mo-
żemy się spisać w domu w dogodnym 
dla siebie terminie, nie czekając na 
kontakt z rachmistrzem.

Aplikacja spisowa NSP 2021 zosta-
ła udostępniona 1 kwietnia na stronie 
https://spis.gov.pl/. Do elektroniczne-

go formularza zalogujemy się korzy-
stając z Krajowego Węzła Identyfika-
cji Elektronicznej lub podając numer 
PESEL wraz z nazwiskiem rodowym 
matki. Osoby, które nie mają kompu-
tera lub Internetu, powinny zgłosić 
się do urzędu miasta. Na spisującą się 
osobę będzie czekać specjalnie przy-
gotowane stanowisko komputerowe 
z dostępem do sieci.

Jeżeli z ważnych powodów nie spi-
saliśmy się przez Internet, musimy 
spodziewać się telefonu lub nawet 
wizyty rachmistrza. Jeśli do tego doj-
dzie, nie możemy mu odmówić udzie-
lenia odpowiedzi.

Na Mazowszu będzie pracować 
2,5 tys. rachmistrzów spisowych, z cze-
go w samym Radomiu. Tożsamość 
rachmistrza można zweryfikować 
dzwoniąc na infolinię spisową pod nu-
mer 22 279 99 99.

CT

Jak wziąć udział
w spisie?

Od czwartku trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społe-
czeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

R E K L A M A

Adwokat kościelny
przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej mgr lic. Kamil Dziura

Radom, ul. Wernera 5 lok. 35 www.kd-kancelaria.pl539 618 012
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To Młodzież Wszechpolska wysto-
sowała list do radnych i prezydenta 
w sprawie zawieszenia współpracy 
z Tarnopolem. Powód? 5 marca tar-
nopolscy radni nazwali stadion miej-
ski imieniem Romana Szuchewycza, 
dowódcy UPA odpowiedzialnego 
m.in. za „przeprowadzenie ludobój-
czej czystki etnicznej na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej”.

– Bardzo chcielibyśmy współpra-
cować z ukraińskimi miastami, ale 
w momencie, kiedy te zaprzestaną 
gloryfikacji zbrodniarzy. Nasi part-
nerzy z Ukrainy powinny otrzymać 
wyraźny sygnał, że działania w za-
kresie heroizacji bandytów z UPA po 
prostu nie są akceptowane w Polsce, 
w Radomiu – mówi Adam Szabelak 
z Młodzieży Wszechpolskiej.

Prezydent Radosław Witkowski 
bardzo szybko poinformował o za-
wieszeniu współpracy z Tarnopolem. 
Przyznał, że i tak była symbolicz-
na – istniała jedynie na papierze. – Od 
grudnia 2014 roku do dziś nie nawią-
zywałem żadnych relacji dyplomatycz-
nych i również Tarnopol nie nawiązy-
wał żadnych relacji, nie prowadziliśmy 
żadnych projektów – stwierdził.

Do słów prezydenta odniósł się 
przewodniczący klubu radnych PiS 
Łukasz Podlewski. – Jeżeli w taki 
sposób kończymy współpracę 
z miastami partnerskimi (poprzez 
usunięcie ze strony internetowej 
Radomia – przyp. autor), to chwała 
prezydentowi – ironizował. – Cie-
kawe, ile miast partnerskich tylko 
widnieje na stronie, a żadnej 
współpracy z nimi nie prowadzimy? 
A może Radom nie ma żadnego 
miasta partnerskiego i wszystko, co 
jest zamieszczone na stronie, jest 
nieprawdą?

Podlewski zapowiedział złożenie 
interpelacji dotyczącej działań, jakie 
były prowadzone w ostatnich latach 
z miastami partnerskimi.

KOS

Zawiesili
współpracę
Tarnopol nie jest już miastem partner-
skim Radomia. Władze miasta zdecydo-
wały o zawieszeniu współpracy.

AU T O P R O M O C J A
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  MILENA MAJEWSKA
KATARZYNA SKOWRON

W Mazowieckim Szpitalu Specja-
listycznym było dotychczas 16 łóżek 
dla pacjentów z SARS-CoV-2, w tym 
cztery respiratorowe. W ubiegły piątek 
wojewoda zobowiązał kierownictwo 
spółki do wydzielenia dodatkowych 

70 miejsc, w tym 11 respiratoro-
wych. Na razie lecznica uruchomiła 
28. – Zostały wydzielone w klinicznym 
oddziale chirurgii ogólnej, onkologicz-
nej i metabolicznej – mówi Karolina 
Gajewska, rzecznik MSS. Podkreśla, 
że udało się to zrobić dzięki sprawnej 
organizacji i zaangażowaniu całego 
personelu szpitala.

W ciągu jednej doby odcinek zo-
stał zapełniony. Wśród pacjentów są 
chorzy nie tylko z regionu radom-
skiego, ale również z Warszawy i oko-
lic. – W najbliższym czasie planujemy 
wydzielić kolejne 42 łóżka dla pacjen-
tów z COVID-19. Największym jednak 
problemem jest zapewnienie odpo-
wiedniej liczby personelu medycznego, 
niezbędnego do leczenia i opieki nad 
tymi pacjentami – tłumaczy Karolina 
Gajewska. – Ponadto wystąpiliśmy do 

Rządowej Agencji Rezerw Strategicz-
nych o doposażenie szpitala w nie-
zbędny sprzęt i aparaturę medyczną, 
m.in. respiratory, pulsoksymetry, 
pompy infuzyjne oraz środki ochrony 
indywidualnej i środki dezynfekcyjne.

W środę Tomasz Skura, prezes 
MSS poinformował, że zarząd szpi-
tala nakazał przekształcenie jednej 

interny z reumatologią na miejsca 
covidowe i połowę oddziału chirur-
gicznego. – Ponieważ mieliśmy rów-
nież obowiązek zapewnić operowanie 
w zakresie chirurgii ogólnej pacjentów 
z potwierdzonym COVID-em – za-
znaczył prezes. – Dziś w szpitalu prze-
bywa 650 osób na 690 łóżek. Jeśli cho-
dzi o obłożenie łóżek covidowych już 
działających, to jest ono stuprocento-
we. Najważniejszym problemem, z ja-
kim się borykamy, to brak personelu 
i środków finansowych. Dużym obcią-
żeniem szpitala są zwiększone wydat-
ki na pensje, dodatki covidowe – nie 
tylko te ministerialne, ale również 
personel ma je w związku z działal-
nością z pacjentami covidowymi. Do 
tego dochodzą zaległości wobec kon-
trahentów. To wszystko pogarsza na-
szą sytuację finansową.

Przypomnijmy: od 22 lutego w Ra-
domskim Szpitalu Specjalistycznym 
liczba miejsc dla chorych na CO-
VID-19 lub z podejrzeniem zakaże-
nia została zmniejszona z 230 do 149. 
W poniedziałek o sytuacji w lecznicy 
mówił na sesji rady miejskiej Andrzej 
Cieślik, pełnomocnik ministra zdro-
wia ds. RSS. W lecznicy przy ul. To-
chtermana zajęte były wszystkie łóżka 
covidowe. Hospitalizowanych było 
177 pacjentów. Z kolei w szpitalu tym-
czasowym przy ul. Narutowicza prze-
bywało 68 pacjentów. W środę w lecz-
nicy tymczasowej wolnych pozostawało 
15 łóżek. Przy ul. Tochtermana pracuje 
41 lekarzy, w tym siedmiu spoza miasta. 
Nadal nie został uruchomiony OIOM; 
Totalizator Sportowy ma na to czas do 
20 kwietnia. Cieślik zwracał jednak 
uwagę, że do uruchomienia oddziału 
potrzebni są anastezjolodzy i pulmuno-
lodzy, ale żaden z listy akredytacyjnej, 
którą wcześniej przekazał wojewoda, 
nawet nie odpowiedział na wiadomość. 
Szpital zwrócił się o pomoc do wojewo-
dy. Szuka też lekarzy na własną rękę, 
również poza granicami Polski. Dyżury 
lekarskie w lecznicy przy ul. Narutowi-
cza są zapewnione do końca kwietnia.

W związku z trudną sytuacją epi-
demiologiczną i coraz większym ob-
łożeniem łóżek covidowych wojewoda 
polecił zwiększyć ich bazę również  
w szpitalu w Iłży. Będzie ich łącznie 
59 (obecnie jest 50), z czego sześć 
to łóżka intensywnej terapii z możli-
wością tlenoterapii i respiratorami. 
Oprócz tego do dyspozycji są trzy łóż-
ka obserwacyjne dla pacjentów z po-
dejrzeniem zakażenia koronawirusem. 
Jak informuje Starostwo Powiatowe 
w Radomiu, wszystkie łóżka covido-
we iłżeckiej lecznicy pozostają zajęte. 
Zajęte są także wszystkie 32 łóżka 
covidowe, w tym jedno respiratoro-
we, w szpitalu w Pionkach. Również 
szpital w Lipsku musiał od 26 marca 
zapewnić 62 łóżka covidowe, w tym 
cztery respiratorowe. W związku z tym 
od 29 marca wstrzymano przyjęcia na 
oddział ginekologiczno-położniczy.

Coraz mniej
łóżek

Dodatkowe łóżka covidowe mają być w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ra-
domiu i w lecznicy w Iłży. W środę w szpitalu tymczasowym wolnych było zaledwie 
15 łóżek, z tych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym nie pozostało wolne ani jedno.

R E K L A M A
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Zaproponowane ceny wahają się od 
83,2 tys. do 147 tys. zł. Złożone oferty 
zostaną teraz sprawdzone pod wzglę-
dem formalnym.

Zgodnie z koncepcją opracowaną 
przez Miejską Pracownię Urbani-
styczną, w parku mają powstać: tęż-
nia solankowa z miejscami dla ok. 
40 osób, nowe place zabaw dla dzieci 
młodszych i starszych, plac do ćwi-
czeń street-workout, nowa siłownia 
dla dzieci i wielofunkcyjne boisko 
o nawierzchni poliuretanowej. Pla-
nowana jest też modernizacja istnie-
jącej górki saneczkowej oraz wypo-

sażenie jej w zjeżdżalnie terenowe 
oraz zjeżdżalnię typu tyrolka i strefę 
wspinaczkową. W projekcie ma zo-
stać uwzględniona również budowa 
ciągów pieszych i toalety publicznej, 
rozbudowa oświetlenia terenu parku, 
montaż systemu monitoringu wizyj-
nego, a także nowe nasadzenia drzew 
i krzewów i łąki kwietne oraz nowe 
elementy małej architektury.

Pełna dokumentacja projektowa re-
witalizacji parku im. Józefa Ruzika ma 
być gotowa do końca września.

CT

Jaki będzie park?
11 firm jest zainteresowanych opracowaniem dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej rewitalizacji parku im. Józefa Ruzika na Glinicach.

Pol ic janci Komendy Powiato-
wej Policji w Przysusze wspólnie 
z funkcjonariuszami mazowieckiej 
Krajowej Administracji Skarbowej 
zabezpieczyli automaty do gier ha-
zardowych. – Ich wspólne działania 
ukierunkowane były na zwalczanie 
nielegalnej działalności hazardo-
wej – tłumaczy st. asp. Aneta Wilk 
z KPP w Przysusze. – Stróże prawa 
sprawdzili salon gier mieszczący się 
w Radomiu. Podejrzewali, że mogą 
tam być urządzane nielegalne gry ha-
zardowe. Mundurowi skontrolowali 
pochodzenie i legalność automatów 
do gier oraz posiadane zezwolenia.

Zabezpieczyli automaty o wartości 
blisko 60 tys. zł i przekazali je funk-
cjonariuszom Urzędu Celno-Skar-
bowego w Radomiu, którzy będą 
prowadzili dalsze postępowanie w tej 
sprawie.

Trwa ustalanie strat, jakie poniósł 
Skarb Państwa w związku z nielegalną 
działalnością. Za urządzanie gier ha-
zardowych wbrew przepisom grozi kara 
administracyjna (12 tys. zł. za każdy 
automat) oraz odpowiedzialność kar-
no-skarbowa (kara grzywny lub kara 
pozbawienia wolności do lat trzech).

CT

Nielegalne gry
Sprawdzili jeden z salonów gier w Radomiu. Okazało się, że gra się tam 
nielegalnie.

Ul. Wolność zostanie przebudowa-
na. Inwestycja ma być zrealizowana 
w ramach, zapisanego w budżecie 
miasta, Radomskiego Programu 
Dróg Lokalnych.

Ta propozycja została wspólnie wypra-
cowana podczas spotkania prezydenta 
z przewodniczącymi klubów radnych. 
– To była bardzo rzeczowa, merytorycz-
na rozmowa. Cieszę się, że wszyscy byli-
śmy zgodni co do potrzeby przebudowy 
ul. Wolność. Jej nawierzchnia jest w bar-
dzo złym stanie, a ruch jest coraz więk-
szy, ponieważ w tym rejonie powstały 
nowe budynki mieszkalne – mówi pre-
zydent Radosław Witkowski.
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ma 
dokumentację projektową i pozwolenie 

na budowę. Wkrótce będzie mógł ogłosić 
przetarg na wykonanie prac. W ramach 
tego zadania ma powstać nowa na-
wierzchnia na ul. Wolność oraz na frag-
mencie ul. Warzywnej. Poza tym plano-
wana jest przebudowa wlotów w ulice 
Inżynierską i Grochową oraz budowa 
nowych chodników.
– W ramach Radomskiego Programu Dróg 
Lokalnych jeszcze w tym roku chcieliby-
śmy ogłosić także przetargi na opracowa-
nie dokumentacji projektowej na prze-
budowę trzech kolejnych ulic: Starej Woli 
Gołębiowskiej, Klwateckiej i Perzanow-
skiej, ale to oczywiście będzie zależało od 
naszych możliwości finansowych – mówi 
wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

 CT

WOLNOŚĆ DO REMONTU
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Mieszkańcom Radomia wojewoda 
przekazał ponad 840 tys. maseczek. 
Ich dystrybucja trwa od 19 marca. 
Można je otrzymać – między godz. 
9 a 18 – w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Limanowskiego 
134 i w zespołach pracy socjalnej: 
przy ul. Struga 57a, Dzierzkowskiej 
9, Grabowej 17, Królowej Jadwigi 15, 
Reja 5, Głównej 10 i Kalińskiej 6/6a. 
Maseczki są też dostępne w urzędzie 
miejskim (ul. Żeromskiego) i w Biurze 
Rady Miejskiej (Rynek). Jedna osoba 
dostanie maksymalnie cztery sztuki.

Dodatkowo od wtorku do dzisiaj 
(piątek, 2 kwietnia) w godz. 9-16 ma-
seczki rozdają żołnierze WOT. Punkty 
dystrybucji zostały zlokalizowane na 
targowisku przy ul. Śląskiej (parking 
przylegający do bazaru), na targu 
przy ul. Wernera (parking przylega-
jący do targowiska), targu przy ul. 
Królowej Jadwigi (pętla autobusowa), 
na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego 
i Maratońskiej (parking) oraz przy 
fontannach na ul. Żeromskiego.

Zaplanowano również punkty 
ruchome – 2 kwietnia na chodniku 
przy ul. Chrobrego 30a i na parkin-
gu za stacją paliw Cirkle K przy ul. 
Gagarina 9.

Przypominamy: zgodnie z ostat-
nim zarządzeniem ministra zdrowia 
w przestrzeni publicznej musimy 
zakrywać nos i usta maseczką, a nie 
chustką czy przyłbicą.

KOS

Maseczka
od wojewody
Trwa dystrybucja jednorazowych ma-
seczek przekazanych przez wojewodę 
mazowieckiego.

  KATARZYNA SKOWRON

Rada miejska na ostatniej sesji 
(29 marca) zmieniła – przyjętą w grud-
niu ubiegłego roku – uchwałę w spra-
wie zasad przeprowadzenia naboru 
wniosków od osób zainteresowanych 
wynajęciem budowanych w ramach 
rządowego programu Mieszkanie Plus 
przy ul. Tytoniowej lokali. Trzeba to 
było zrobić w związku z nowelizacją 
ustawy o pomocy państwa w pono-
szeniu wydatków mieszkaniowych 
w pierwszych latach najmu mieszkania.

– Istniała także konieczność dosto-
sowania treści uchwały rady miejskiej 
do procedur przyjętych przez spółkę 
PFR Nieruchomości odpowiadającą 
za rynkową część rządowego progra-
mu – tłumaczyła podczas sesji Mał-
gorzata Błażewicz, kierownik Biura 
Nadzoru Właścicielskiego UM.

Wśród najważniejszych zmian 
znalazł się m.in. zapis o usunięciu 
z uchwały kryterium dochodowego, 
które w pierwotnej wersji określało 
górną granicę dochodów gospodarstw 
domowych ubiegających się o wynaję-
cie mieszkania. – Usunięcie tych za-
pisów ma za zadanie nieograniczanie 
dostępności mieszkań dla osób nie-
spełniających kryterium dochodowe-
go warunkującego przyznanie przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego do-

płaty do czynszu. Za sugestią spółki 
PFR zdecydowaliśmy się na usunięcie 
tego progu po to, by nie ograniczać 
możliwości składania wniosków ze 
względu na dochody. Dolny próg do-
chodowy będzie i tak weryfikowany 
przez PFR Nieruchomości, poprzez 
badanie zdolności czynszowej – wy-
jaśniała Małgorzata Błażewicz.

Początkowo w projekcie nowej 
uchwały miasto zapisało, że „pierw-
szeństwo w zawarciu umowy najmu 

i tak będą mieli najemcy kwalifi-
kujący się do otrzymania dopłat do 
czynszu”. Jednak, jak poinformowa-
ła na sesji kierownik Biura Nadzoru 
Właścicielskiego, po dodatkowych 
rozmowach ten punkt został usunię-
ty. – PFR sugerował, żeby to usunąć, 
ponieważ mogłoby pojawić się ryzyko, 
że nie znajdziemy 124 rodzin, które 
będą się kwalifikowały. To zabezpie-
czenie, żeby do takiej sytuacji nie do-
szło – tłumaczyła Błażewicz.

W obowią zującej  od gr udnia 
uchwale radni zapisali, że chętni na 
Mieszkanie Plus mogą składać wnio-
ski zarówno w wersji papierowej, jak 
i elektronicznej. Teraz wprowadzono 
zasadę, że nabór może się odbywać 
wyłącznie drogą elektroniczną. – Z in-
formacji uzyskanych od spółki PFR 
Nieruchomości wynika, że do tej pory 
nabór był prowadzony tylko elektro-
nicznie. To w zupełności satysfakcjo-
nowało wnioskodawców i się sprawdzi-
ło – twierdziła kierownik BNW. – Co 
ważne, mamy stan epidemii. Więc 
obsługa znacznej liczby osób, jaka jest 
przewidywana, może spowodować 
duże zagrożenie epidemiczne, czego 
chcielibyśmy uniknąć.

Nabór wniosków na mieszkania 
przy ul. Tytoniowej nie jest jeszcze 
prowadzony. – Jeżeli chodzi o stawki 
czynszu, to – zgodnie z procedurami 
PFR Nieruchomości – są one poda-
wane do publicznej wiadomości na 
miesiąc przed planowanym termi-
nem uruchomienia naboru. Plano-
wany termin uruchomienia naboru 
na dziś to 12 maja, tak że najpóźniej 
12 kwietnia powinniśmy znać stawki 
czynszów – zauważyła Małgorzata 
Błażewicz.

Na miesiąc przed rozpoczęciem na-
boru spółka PFR zacznie kampanię 
informacyjną.

Nowe kryteria
Ubiegający się o lokal z programu Mieszkanie Plus w Radomiu nie muszą już ujawniać we wniosku dochodów swojego 
gospodarstwa, a ci którzy mają wkłady na książeczkach mieszkaniowych, otrzymają dodatkowe punkty. Nabór chętnych 
odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Takie zmiany wprowadzili radni.
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Niechnadchodzące
ŚwiętaZmartwychwstaniaPańskiego
będąpełneWiary,NadzieiiMiłości.

Wiarywto,żenawetnajwiększekataklizmy
możnaprzetrwaćrazem.

Nadzieinalepszejutro,kiedyznów
będziemymoglicieszyćsięsobą.

Miłości,którąmożemy
podzielićsięzdrugimczłowiekiem.

Waldemar Trelka
Starosta Radomski

Krzysztof Murawski
Przewodniczący Rady Powiatu

POWIAT RADOMSKI
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Pierwsze wzmianki o celebracji 
Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV 
wieku. Do 1929 roku trzy dni poprze-
dzające Wielkanoc nazywano Tridu-
um Sacrum. Nazwa Triduum Paschal-
ne jest stosunkowo młoda – pojawiła 
się w 1924 roku.

WIELKI CZWARTEK

Tego dnia rano może być sprawo-
wana tylko jedna ofiara eucharystycz-
na – msza krzyżma świętego, zwana 
też mszą olejów. Celebrowana jest 
w kościele katedralnym przez bisku-
pa i prezbiterów danej diecezji. Pod-
czas tej mszy biskup konsekruje oleje 
chorych, katechumenów i krzyżmo. 
Kapłani zabierają oleje do swoich pa-
rafii; stare się spala.

Msza krzyżma nie należy do Tri-
duum Paschalnego. To rozpoczyna 
dopiero wieczorem uroczysta msza 
Wieczerzy Pańskiej, sprawowana na 
pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, pod-
czas której Jezus Chrystus pod posta-
ciami chleba i wina ofiarował Bogu 
swoje ciało i krew. Dał je apostołom 
do spożycia i nakazał, by czynili to 
na jego pamiątkę. Podczas Ostatniej 
Wieczerzy Jezus ustanowił dwa sa-
kramenty – kapłaństwo i Eucharystię.

Po procesji i obrzędach wstęp-
nych śpiewa się hymn „Chwała na 
wysokości Bogu”, podczas którego 
rozbrzmiewają wszystkie dzwony 
i dzwonki w kościele. Po jego zakoń-
czeniu milkną aż do Wigilii Paschal-
nej; zastępują je drewniane kołatki. 
Msza Wieczerzy Pańskiej pozostaje 
niezakończona – nie ma podczas niej 
błogosławieństwa wiernych i roze-
słania. Kapłan przenosi Najświętszy 
Sakrament do kaplicy adoracji (po-
pularnie, lecz nieprawidłowo, na-
zywanej ciemnicą). Tabernakulum 
jest puste, wieczna lampka zgaszona, 
a ołtarz pozbawiony świec, mszału 
i obrusów.

WIELKI PIĄTEK

To dzień powagi, skupienia i ścisłe-
go postu, w którym szczególnie czci się 
drzewo krzyża. Od rana trwa adoracja 
Najświętszego Sakramentu, odprawia 
się drogę krzyżową. Centrum tego 
dnia jest liturgia Męki Pańskiej. Z sza-
cunku dla ofiary Chrystusa na krzyżu 

za grzechy świata w Wielki Piątek nie 
odprawia się mszy świętych. Ołtarz 
jest obnażony: bez krzyża, kwiatów, 
świeczników i obrusów.

W liturgii Wielkiego Piątku wy-
różniamy kilka zasadniczych części. 
Pierwsza to Liturgia Słowa zawiera-
jąca m.in. odczytanie Męki Pańskiej 
oraz bardzo rozbudowaną Modlitwę 

Powszechną. Kolejny istotny element 
liturgii wielkopiątkowej to adoracja 
krzyża, czyli uroczyste jego odsło-
nięcie (zakryty pozostawał od V nie-
dzieli Wielkiego Postu). Kapłan do-
konuje odsłonięcia w trzech etapach, 
za każdym razem śpiewając: „Oto 
drzewo Krzyża, na którym zawisło 
Zbawienie świata”, na co ludzie od-

powiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. 
Po adoracji krzyża następuje komu-
nia święta, bez przekazania znaku 
pokoju. Podczas komunii ołtarz na-
krywa się obrusem, ustawia świece 
i mszał. Po komunii wszystko zostaje 
zniesione.

Zgodnie z wielowiekową tradycją 
po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej 

przenosi się Najświętszy Sakrament 
do Grobu Pańskiego – do adoracji.

WIELKA SOBOTA

W dawnych wiekach przed liturgią 
Wigilii Paschalnej niszczono ołtarz 
i budowano nowy, teraz ołtarz jest 
tylko obnażony, a kościół sprząta-

ny. Formalnie Wielka 
Sobota ma tylko teksty 
Liturgii Godzin, nie ma 
natomiast formularza 
mszy świętej. Liturgia 
Wigilii Paschalnej na-
leż y ju ż do Nied z ie-
l i Zmartw ychwstania 
(z uwagi na ż ydowski 
system dat, według któ-
rego po zachodzie słoń-
ca w sobotę rozpoczyna 
się niedziela).

Dawniej w ierni za-
chow y wali post aż do 
śniadania wielkanocne-
go, dzisiaj przestrzega-
ją tego tylko nieliczni. 
W Polsce i niektórych 
sąsiednich krajach przy-
nosi się tego dnia do ko-
ściołów koszyczki z wiel-
kanocnymi potrawami 
do poświęcenia.

WIGILIA PASCHALNA 
I NIEDZIELA WIELKANOCNA

Zgodnie z dawną tra-
dycją noc poprzedzająca 
Niedzielę Zmartwych-

wstania powinna być czuwaniem 
na cześć Pana. Wszystkie obrzędy 
Wigil i i Paschalnej odby wają się 
w nocy – nie wolno ich rozpocząć 
wcześniej, a kończy się je przed świ-
tem niedzieli. Niezwykle bogata li-
turgia Wigilii Paschalnej składa się 
z kilku etapów. Pierwszy to Liturgia 
Światła. Najpierw przed kościołem 

kapłan święci ogień, od którego za-
pala się paschał – symbol Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Na świecy pas-
chalnej kapłan kreśli krzyż i litery: 
A (alfa) i Ω (omega). Oznaczają 
one, że na początku był Bóg i on też 
przyjdzie na końcu jako Miłosierny 
Sędzia. Potem wbija w paschał pięć 
gwoździ (gron) symbolizujących 
pięć ran Chrystusa. Drugi etap to 
Liturgia Słowa, która przewiduje 
dziewięć czytań biblijnych: siedem 
starotestamenta lnych, epistoła 
(ósme czytanie, zawsze z listu św. 
Pawła do Rzymian) oraz ewange-
lia, które są przeplatane psalmami 
responsoryjnymi i modlitwami. Po 
ostatnim czytaniu ze Starego Testa-
mentu i modlitwie, kapłan intonuje 
hymn „Chwała na wysokości”, pod-
czas którego, podobnie jak w trakcie 
Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki 
Czwartek, uderza się we wszystkie 
dzwony, grają organy, a kołatki za-
stępuje się dzwonkami i gongiem. 
Kolejna część wielkosobotnich uro-
czystości to Liturgia Chrzcielna, 
podczas której śpiewana jest litania 
do wszystkich świętych. Celebrans 
błogosławi wodę chrzcielną, zanu-
rzając w niej trzykrotnie paschał.

Ceremonię kończy uroczysta pro-
cesja rezurekcyjna z Najświętszym 
Sakramentem. To radosne ogłosze-
nie zmartwychwstania Chrystusa 
i wezwanie całego stworzenia do 
udziału w triumfie Zmartwychwsta-
łego. W części parafii procesja odby-
wa się nie po Wigilii Paschalnej, ale 
przed pierwszą poranną mszą w nie-
dzielę. Ta rozpoczyna się rano przy 
Grobie Pańskim, przy którym ka-
płan śpiewem oznajmia zmartwych-
wstanie Chrystusa. Po rozdaniu ko-
munii wiernym śpiewa się uroczysty 
hymn „Te Deum” („Ciebie, Boga 
wysławiamy”).

opr. NIKA

Triduum Paschalne
Rozpoczyna się w Wielki Czwartek – wieczorną mszą, a kończy nieszporami Niedzieli Wielkanocnej. Triduum Paschalne, podczas którego celebruje się 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to najważniejsze dla rzymskich katolików i starokatolików wydarzenie roku liturgicznego. 
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Szanowni Państwo, za nami ponad rok walki z pandemią. 

Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

przyjmijcie życzenia świąt bezcovidowych, beztroskich, zdrowych, 

pogodnych i radosnych. Wesołego Alleluja i udanego Śmigusa Dyngusa. 

Wszystkiego najlepszego dla Państwa, 

życzy Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew.
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Spacerkiem po mieście
Kamienica Staniszewskich

W planie regulacyjnym Radomia z 1822 roku centralny plac w mieście 
planowano u zbiegu dzisiejszych ulic Sienkiewicza i Piłsudskiego. Jednak 
kiedy kilkadziesiąt lat później rosyjski zaborca zdecydował się na budo-
wę przy ul. Lubelskiej (dzisiejsza ul. Żeromskiego) cerkwi pw. św. Mikołaja, 
uznał, że prawosławna świątynia powinna jednak stać na placu. Pl. Cer-
kiewny, zaprojektowany w 1846 roku, ostatecznie ukształtował się w 1875. 
Pierwszym budynkiem, który przy owym placu – frontem do niego – wy-
stawiono, była kamienica Staniszewskich. Był 1876 rok. Dom, którego bryła 
zdradza wyraźne wpływy architektury Henryka Marconiego, zaprojektował 
budowniczy Stanisław Jaroszewski. To murowany budynek mieszkalny, jed-
nopiętrowy, dwutraktowy, o siedmiu osiach, z sienią przejazdową pośrod-
ku. „W dekoracji fasady podkreślone są głównie linie poziome. Akcenty 
pionowe tworzą jedynie płytkie ryzality, zwieńczone tympanonami” – pisze 
Jerzy Sekulski w „Encyklopedii Radomia”.

Budynek był siedzibą m.in. Kasy Pogrzebowej, Towarzystwa Kredyto-
wego Miasta Radomia i Radomskiego Towarzystwa Rolniczego. Nato-
miast w czasie II wojny 
światowej Niemcy umie-
ścili tu NSDAP. W latach 
1945-1975 w kamienicy 
Staniszewskich mieści-
ła się Miejska Biblioteka 
Publiczna, a potem Wo-
jewódzka Biblioteka Pu-
bliczna.

Obiekt jest częścią ze-
społu budynków mieszkal-
nych przy ul. Żeromskie-
go 38-40/pl. Konstytucji 
3 Maja 8, wpisanych do 
rejestru zabytków w maju 
1990 roku.

Na elewacji od stro-
n y  u l .  Ż e r o m s k i e g o 
w 1934 roku, w 30. roczni-
cę wydarzeń z 24 grudnia 
1904 roku, wmurowano 
tablicę upamiętniającą 
miejsce śmierci z rąk ro-
syjskiego zaborcy 18-let-
niego Wiktora Cymerysa Kwiatkowskiego, chorążego Organizacji Bojowej 
PPS. Tablicę zniszczyli Niemcy, a w 1966 roku na ścianie kamienicy zawisła 
jej replika ufundowana przez społeczeństwo Radomia.
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Publ iczna Szkoła Podstawowa 
nr 4 ma ponad 30 lat. Kolejną pod-
stawówkę na Ustroniu Rada Miejska 
Radomia powołała do istnienia 1 mar-
ca 1997 roku. Nowoczesny w formie 
obiekt zaprojektował znany radomski 
architekt Tadeusz Rodak. Zbudowana 
na planie prostokąta szkoła jest rozle-
gła i przestronna. Tworzą ją cztery 
połączone ze sobą budynki. Ten głów-
ny – jednopiętrowy jest centralną i naj-
ważniejszą częścią PSP nr 4. W skrzy-
dłach bocznych, po obu stronach 
budynku głównego, mieszczą się sale 
lekcyjne klas 0-3 i stołówka. Ostatni 
budynek mieści sale gimnastyczne. 
Budynek wyposażony jest w windę 

i podjazd dla osób niepełnospraw-
nych. Całkowita powierzchnia szkoły 
to 4 tys. 564 metrów. Z boku i z tyłu 
zaplanowano pełnowymiarowe boiska, 

bieżnię tartanową i miejsce zabaw dla 
maluchów.

B u d o w ę  p o d s t a w ó w k i  p r z y 
u l .  W y ś c i gowe j  49  ro z p o c z ęto 
w 1996 roku. „Prace budowlane pro-
wadziła firma Intersol, która wywią-
zała się z nich w rekordowo krótkim 
czasie – 12 miesięcy. Dzięki temu już 
1 września 1997 roku uczniowie po 
raz pierwszy przekroczyli próg swojej 
nowej szkoły i usłyszeli rozbrzmie-
wający dzwonek inaugurujący rok 
1997/1998” – czytamy na stronie in-
ternetowej PSP nr 4.

Pierwszym dyrektorem szkoły był 
mgr Krzysztof Sońta, który funkcję tę 
sprawował do 1999 roku.

„Placówka jest dobrze wyposażo-
na – zarówno w pomoce dydaktycz-
ne, jak i sprzęt sportowy, posiada 
dwie pracownie internetowe, salkę do 

gimnastyki korekcyjnej, sprzęt audio-
wizualny” – wyliczają autorzy historii 
PSP nr 4. – „Szkoła jest ładnie poło-
żona, wśród drzew i krzewów, otacza-

ją ją zadbane trawniki i klomby 
kwiatowe. Można też przysiąść 
na ławce, których kilka ustawio-
no obok budynku szkoły. Cały 
obiekt jest ogrodzony, dobrze 
oświetlony oraz monitorowany 
przez całą dobę. Przed wejściem 
głównym wzdłuż ogrodzenia 
znajduje się zatoczka parkingo-
wa, mogąca pomieścić kilkana-
ście samochodów”.

14 marca 2000 roku Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 4 nada-
no imię. „Jako patrona wybrano 
królewicza, opiekuna Radomia 
i młodzieży – świętego Kazimie-
rza Jagiellończyka – wzór cnót 
moralnych i pobożności. Idee, 
które wyznawał królewicz Ka-
zimierz: chęć gruntownego wy-
kształcenia, miłość do innych 
ludzi, troska o losy ojczyzny, 
a nade wszystko poszanowanie 
wartości moralnych, powinny 
być aktualne w życiu wychowan-
ków, którzy kolejno opuszcza-
ją mury szkoły. To główny cel 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 
4” – czytamy na stronie podstawówki.

opr. 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.
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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka
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+48 794 081 900

RADOMSKA GRUPA MEDIOWA ul. Okulickiego 39, 26-600 Radom
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JEDZENIE Z UMIAREM
Częste jedzenie mniejszych porcji 

wspomaga metabolizm. Najlepiej, 
jeśli ustalisz z rodziną, że będziecie 
spożywać pięć posiłków, podczas 
których będziecie jeść tradycyj-
ne potraw y. Trzy duże 
posiłki bowiem spowol-
nią przemianę materi i 
i mogą doprowadzić do 
problemów z popularną 
„świąteczną” niestrawno-
ścią. Spróbuj wszystkich 
potraw – jedz po trochu. 
Najlepiej od razu nałóż 
sobie ilość, którą chcesz 
zjeść, i oblicz, czy zmieści 
ci się obiad i deser.

WAŻNE BIAŁKO
Na wielkanocnym stole 

znajduje się bardzo dużo 
białka – jajka, biała kiełba-
sa i chude pieczone mięso. 
Spożywając wielkanocne 
potrawy zrezygnuj z zawie-
sistych sosów, smażonych, 
ciężkostrawnych potraw, 
ziemniaków, białego pieczy-
wa i słodkich ciast. Zamiast 
tego jedz surówki i sałatki z kolorowych 
warzyw doprawionych oliwą z oliwek.

PAMIĘTAJ O WODZIE
Przed każdym posiłkiem wypij 

szklankę wody mineralnej (możesz 
wcisnąć do niej cytrynę), a wów-
czas zjesz na pewno mniej. W trak-
cie świątecznego objadania się nie 
wolno zapominać o dostarczeniu 

organizmowi odpowiednich ilości 
płynów. Wskazane jest picie dużych 
ilości wody mineralnej. Zaleca się 
też herbatki – ziołowe, owocowe, 
a także – w zależności od indywidu-
alnych upodobań – herbatę zieloną, 

białą albo czerwoną, które zawierają 
wiele różnych mikroelementów. Po-
prawią one trawienie.

DODAWAJ PRZYPRAWY
Dietetycy przypominają również 

o zwracaniu uwagi na przyprawy. 
Wybierając m.in. majeranek, pieprz 
czy tymianek wspomożemy żołądek 
podczas trawienia.

OGRANICZ SŁODYCZE
Zjedz tylko jedno słodkie danie 

każdego dnia świąt. Jeśli masz wybór 
spośród tortów czy ciast francuskich 
albo kruchych, w ybierz drożdżo-
we – zawiera na pewno mniej tłuszczu. 

Babka wielkanocna, ciasto 
drożdżowe i ciasta piasko-
we zawierają mało tłuszczu 
i są mało słodkie. Kawałek 
babki drożdżowej dostarcza 
280 kcal, natomiast trzy pla-
stry pieczeni cielęcej to jedy-
nie 125 kcal.

PAMIĘTAJ O OWOCACH
Na świątecznym stole 

nie może zabraknąć owo-
ców, będących alternaty-
wą dla ciast. Unikaj w nad-
miarze orzechów i bakalii 
oraz innych rzeczy, które 
mają ci tylko zapchać żo-
łądek.

IDŹ NA SPACER
Sied zen ie  pr z y  s tole 

może być uciążliwe nie tyl-
ko dla twojego trawienia, 
ale również dla kręgosłupa. 

Namów rodzinę na półgodzinny spa-
cer (dobrze zrobi zdrowiu i sylwet-
ce) – trochę ruchu i świeżego powie-
trza nie zaszkodzi. Podczas spaceru 
spalicie więcej energii i dacie sobie 
możliwość rozmowy z bliskimi. To 
lepsze niż spędzanie czasu przed te-
lewizorem.

FIT.PL

Jak nie przytyć
w Wielkanoc?

Święta kojarzą się nam przede wszystkim ze smacznymi potrawami – to nie ulega wąt-
pliwości. Ale nie zawsze słowo „smaczne” oznacza „zdrowe”. Dlatego Wielkanoc dla każdej 
osoby dbającej o linię jest okresem nie lada wyzwań.

SMACZNEGO 

JAJKA FASZEROWANE 
OGÓRKIEM, RZODKIEWKĄ 
I KOPERKIEM

SKŁADNIKI
– 2 jajka
– 20 g ogórek
– 1 rzodkiewka
– 2 łyżki jogurtu naturalnego
– pieprz, koperek do smaku

PRZYGOTOWANIE
Jajka gotujemy na twardo, 
kroimy na połówki i wyjmujemy 
żółtka. Rzodkiewkę i ogórek 
kroimy w bardzo drobną kostkę, 
mieszamy z żółtkiem, jogurtem, 
poszatkowanym koperkiem 
i pieprzem. Tak przygotowanym 
farszem wypełniamy białka.

JAJKA FASZEROWANE 
PIECZARKAMI Z PIEPRZEM 
CAYENNE

SKŁADNIKI
– 4 jajka
– 2 średnie pieczarki
– 2 łyżeczki świeżego szczypiorku
– 4 liście sałaty zielonej
– 4 łyżki jogurtu naturalnego
– 1 g pieprzu cayenne
– natka pietruszki
– rzeżucha

PRZYGOTOWANIE
Ugotowane na twardo jajka kroimy 
na połówki. Wydrążamy żółtka, 
które umieszczamy w miseczce. Do 
żółtek dodajemy starte na wiórki 
pieczarki, ugotowane wcześniej na 
parze. Po rozmieszaniu dodajemy 
posiekany szczypiorek i jogurt. 
Doprawiamy pieprzem cayenne. 
Wszystko mieszamy, uzyskując 
jednolitą masę i uzupełniamy puste 
połówki białek. Wykładamy na liście 
sałaty; ozdabiamy natką pietruszki 
i rzeżuchą.

BARSZCZ BIAŁY 
ZE ŚWIEŻYM CHRZANEM

SKŁADNIKI
– 2 marchewki
– 1 pietruszka
– 1 cebula
– 1 ząbek czosnku
– 2 łyżki świeżego tartego chrzanu
– 2 jajka
– 3 łyżki śmietany 12%
– 1/8 kostki masła
– 4 łyżeczki soku z cytryny
– 5 ziaren ziela angielskiego
– liść laurowy
– 1 łyżka natki pietruszki
– pieprz, majeranek do smaku
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PRZYGOTOWANIE
Marchew obrać, zetrzeć na tarce 
o dużych otworach. Cebulę 
i pietruszkę przekroić na pół. 
Warzywa włożyć do 1 litra wrzącej 
wody i ugotować do miękkości. 
Wyjąć cebulę i pietruszkę. Do 
wywaru dodać posiekany czosnek, 
utarty chrzan, majeranek, ziele 
angielskie, liść laurowy oraz sok 
z cytryny. Gotować ok. 10 minut. 
Zdjąć z ognia, lekko ostudzić, 
następnie połączyć z masłem 
i śmietaną. Przyprawić do smaku. 
Ugotowane na twardo jajka pokroić, 
położyć na talerze, zalać barszczem, 
posypać natką pietruszki.

PASZTET Z ZIELONEJ 
SOCZEWICY

SKŁADNIKI
– 1 pietruszka
– 2 jajka
–  6 łyżek drobnych otrąb, np. 

owsianych
– 5 łyżek oliwy z oliwek
– 1 łyżeczka majeranku
– 1 łyżeczka oregano
– 1 łyżeczka tymianku
– ok. 0,5 pieprzu
– 1 pęczek świeżej natki
– 500 g soczewicy zielonej
– 4 średnie marchewki
– 2 średnie cebule
– 1 mały seler

PRZYGOTOWANIE
Soczewicę gotujemy do miękkości 
razem z warzywami. Odsączamy 
i przepuszczamy przez maszynkę. 
Następnie do zmielonej soczewicy 
z warzywami dodajemy jajka, otręby, 
posiekaną pietruszkę i 5 łyżek oliwy. 
Potem przyprawy: pieprz, majeranek, 
oregano, tymianek. Całość 
mieszamy łyżką. Masę przekładamy 
do wysmarowanej oliwą formy 
keksowej. Posypujemy po wierzchu 
dowolnymi otrębami i wstawiamy 
do piekarnika nagrzanego do temp. 
190°C. Pieczemy przez 45 minut. 
Zostawiamy do ostygnięcia, dopiero 
potem wyjmujemy z formy.

TEKSTY POWSTAJĄ 
WE WSPÓŁPRACY 

Z PORTALEM

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy naszym Klientom 
i ich rodzinom

najserdeczniejsze życzenia

- zdrowych, spokojnych Świąt
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R E K L A M A

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

Z pożółkłych szpalt
– Zawiadomienie. Zamiast rozsyłania 

zawiadomień o swym ślubie, który odbę-
dzie się dnia 4 kwietnia r. b. w kościele 
Marjackim o godzinie 7 i pół wieczorem 
składają: Halina Chojkówna i Józef Pituła 
50,000 mk. na aparat Roentgenowski przy 
szpitalu św. Kazimierza oraz 50,000 mk. na 
Macierz Szkolną w Radomiu.

Słowo nr 78, 
30 marca 1923

O doprowadzenie miasta
do należnego 

stanu sanitarnego
Dziś, gdy już pod wpływem ciepła stop-

niała śniegowo-lodowata powłoka, widzi-
my, jaki obraz nędzy i rozpaczy przedsta-
wiają niektóre ulice. Jezdnie zmieniły się 
w formalne błotne trzęsawiska, całe pi-
ramidy gnoju, błota i śmieci „upiększają” 
jezdnie, a często nawet chodniki.

Tego rodzaju antisanitarne warunki, 
wobec nadchodzącej wiosny będą sprzyja-
ły rozszerzaniu się chorób. Bagna te winny 
być corychlej osuszone. Magistrat nasz nie 
posiada odpowiedniego taboru, a jednak 
należy temu jakoś zaradzić. Choćby wy-
nająć kilkadziesiąt furmanek z okolic pod-
miejskich i zrobić generalny „szarwark”.

Jeżeli Magistrat posiada fundusze na 
inne, mniej pożyteczne cele, to przypusz-
czać należy, że i na ten cel odpowiednie 
pokrycie się znajdzie, tem więcej, że w da-
nym wypadku w grę wchodzi zdrowie 
mieszkańców i tak malarycznego miasta.

Słowo nr 73, 
28 marca 1929

Zmarła wskutek poparzenia
Piechowicz Franciszka, zam. przy ul. 

Dobrej 1, bieląc swoje mieszkanie dostała 
ataku epileptycznego, a padając przewróciła 
palącą się lampę, w której zapaliła się nafta. 
Poparzoną Piechowiczową odwieziono do 
szpitala św. Kazimierza, gdzie zmarła.

Słowo nr 73, 
28 marca 1929

Gorszące sceny na pogrzebie
Do jakiego rozwydrzenia i zdziczenia 

dochodzą już w naszem mieście męty spo-
łeczne, przykładem tego był pogrzeb ś. p. 
Henryka Siczka, głośnego apasza zamordo-
wanego w Radomiu, w dniu 19 b.m.

Jak nam donoszą naoczni świadkowie, 
dwóch podpitych kolegów ś. p. Siczka, już 

przy trumnie w szpitalu zachowywało się 
gorzej niż w karczmie, używając ohydnych 
wyrażeń, wyróżniał się niejaki „Kajtan”. Ten 
nawet w kościele swem zachowaniem się 
ohydnem wywołał oburzenie nawet niektó-
rych swych kolegów. Również na cmentarzu 
powtórzyły się gorszące sceny, „Kajtan”, wy-
rwawszy krzak z ziemi, udawał księdza z kro-
pidłem i używał najwstrętniejszych wyrazów.

Dziwnem wydać się musi, że na pogrze-
bie takim, na którym, jak to zgóry można 
było przewidzieć, wystąpi „klawe towarzy-
stwo” – nie było ani jednego policjanta.

Słowo nr 73, 
28 marca 1929

Co kradną
– Z cieplarni Szkoły Przemysłowo-Han-

dlowej przy ul. Długiej 10, skradziono 
zapomocą wyjęcia szyby – dwie palmy, 
wartości 30 zł.

– Wajntraub Surze, skradziono z budki 
przy ul. Długiej 58, zapomocą oderwania 
sztaby – różnych słodyczy na sumę 100 zł.

Słowo nr 65, 
19 marca 1930

Usiłowanie przekupienia
wywiadowcy

Dnia 21 b. m. będący w służbie wyw. 
Baran Michał, przyłapał na niedozwolo-
nym handlu wódką w piwiarni Boren-
stejn Rywkę, Radom – Marjackie Górki 
1. Przy spisywaniu doniesienia Borenstein 
Rywka usiłowała przekupić wywiadowcę 
Barana sumą 20 zł. Sprawę wraz z 20 zł. 
przesłano do Sądu.

Słowo nr 73, 
28 marca 1930

Gdzie kultura?
Zjechała do Radomia trupa cyganów, 

która obchodzi miasto z kilkoma niedźwie-
dziami w celach zarobkowych. Biedne zwie-
rzę ma pysk w klamrach żelaznych – tak, 
że nawet oddech przez to ma utrudniony, 
wlecze się osowiałe pod terrorem bata swe-
go „pana-cygana” i tańczy po podwórzach 
na rozkaz. Jest to widok przykry, ogląda-
nie bowiem znęcania się nad zwierzęciem, 
które notabene stanowi już dziś rzadki okaz 
w naszej faunie, nie należy do przyjemności.

Że też nikt tych cygańskich harców nie 
ukrócił!

Słowo nr 75, 
30 marca 1930

10 PO GODZINACH

Źródło: twojapogoda.pl

12˚/6˚
t. odczuwalna 11˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 37%

Piątek

9˚/4˚
t. odczuwalna 8˚ C
ciśnienie 1013 hPa
wilgotność 57%

Sobota

9˚/1˚
t. odczuwalna 8˚ C
ciśnienie 1019 hPa
wilgotność 43%

Niedziela

11˚/0˚
t. odczuwalna 9˚ C
ciśnienie 1007 hPa
wilgotność 49%

Poniedziałek

16˚/1˚
t. odczuwalna 15˚ C
ciśnienie 1001 hPa
wilgotność 40%

Wtorek

4˚/3˚
t. odczuwalna 0˚ C
ciśnienie 1008 hPa
wilgotność 98%

Środa

9˚/-2˚
t. odczuwalna 7˚ C
ciśnienie 1017 hPa
wilgotność 52%

Czwartek
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  MICHAŁ NOWAK

Oba zespoły rozpoczęły pierwszy 
półfinałowy pojedynek bardzo mocno. 
Trwała wymiana ciosów i żadna z dru-
żyn nie odpuszczała i nie wstrzymywała 
ręki. Konsekwencja tego była taka, że 
ani Radomka, ani Chemik nie potrafiły 
sobie wypracować bezpiecznej przewa-
gi – były to maksymalnie dwa punkty. 
Ale wynik oscylował głównie w gra-
nicach remisu. Dopiero w końcówce 
„odpalił” Chemik, zdobywając trzy 
„oczka” z rzędu od stanu 21:21. Tej 
straty radomianki nie odrobiły, choć 
miały przy stanie 23:24 piłkę na remis. 
Ana Bjelica została jednak zablokowa-

na i set się zakończył wynikiem 23:25.
Radomianki podrażnione zakoń-

czeniem premierowej odsłony, na 
drugą wyszły mocno naładowane i to 
miało przełożenie na wynik (5:2, 7:4). 
Po błędzie Olgi Strantzali przewaga 
E. Leclerc Moya Radomki wzrosła 
do pięciu „oczek” (13:8). Jeszcze 
przez chwilę gospodynie prowadziły 
(15:12), ale potem zaczęły się proble-
my. Podopieczne Marchesiego straciły 
przewagę, a Chemik objął prowadze-
nie (14:16). W końcówce miejscowe 
miały nieco problemów z przyjęciem 
i nie ustrzegły się błędów własnych. 
Przyjezdne ostatecznie wygrały do 20, 
a w meczu prowadziły już 2:0.

Radomianki nie potrafiły złapać 
swojego rytmu gry, dalej miały proble-
my z zagrywką, przyjęciem i ze skoń-
czeniem swojego ataku. A Chemik grał 
konsekwentnie i punktował gospo-
dynie. Po autowym ataku Izabeli Ba-
łuckiej było 5:9, a parę minut później, 
kiedy jedna z zawodniczek Radomki 
przeszła linię środkową, było 8:14. Go-
spodynie nie były w stanie odwrócić lo-
sów tej partii, a co za tym idzie całego 
meczu i przegrały do 17 i 0:3.

– Sądzę, że w pierwszym i drugim 
secie popełniłyśmy głupie, niewymu-
szone błędy. Nie poszłyśmy do obrony, 
asekuracji, jakieś nieporozumienia. 
Myślę, że to było powodem przegra-
nych w tych dwóch partiach. Trzecia 
odsłona to koncertowa gra Chemika 
i już trudno było cokolwiek na to od-
powiedzieć – powiedziała Justyna 
Łukasik, środkowa E. Leclerc Moya 
Radomki.

W dniu niedzielnego spotkania 
Martyna Grajber, przyjmująca Che-
mika obchodziła urodziny. – Tak, to 
zdecydowanie najlepszy prezent, jaki 
mogłam sobie wymarzyć w dniu me-
czowym i w dniu moich urodzin – po-
wiedziała zawodniczka.

Drugi mecz półfinałowy między 
E. Leclerc Moya Radomką Radom 
a Grupą Azoty Chemikiem Poli-
ce rozegrany został w czwartkowy 
(1 kwietnia) wieczór, już po zamknię-
ciu tego wydania „7 Dni”.

E. Leclerc Moya Radomka Ra-
dom – Grupa Azoty Chemik Police 
0:3 (23:25, 20:25, 17:25)

Źle rozpoczęły
półfinał

W pierwszym meczu półfinałowym sezonu 2020/2021 rozgrywek Tauron Ligi E. Leclerc 
Moya Radomka Radom przegrała z Grupą Azoty Chemikiem Police. Aktualny mistrz Polski 
pokonał podopieczne Riccardo Marchesiego w trzysetowym spotkaniu.

Fo
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O ile Cerrad Enea Czarni nieźle 
weszli w mecz w Lubinie (1:4, 3:6, 
6:9), tak potem w partii otwarcia było 
już tylko gorzej. Goście w jednym 
ustawieniu stracili cztery „oczka” 
i Cuprum prowadził 10:9, a potem 
przejął inicjatywę. Po ataku Wojcie-
cha Ferensa było już 16:12. Radomia-
nie nie potrafili dogonić rywala, a ich 
skuteczność w ataku w premierowej 
odsłonie była bardzo zła – 26 proc. 
Nic więc dziwnego, że miejscowi dość 
łatwo wygrali 25:19. Na nic się zdało 
wejście na plac gry Michała Kędzier-
skiego czy Bartosza Firszta.

Ze wspomnianą wyżej dwójką za-
wodników „Wojskowi” zaczęli dru-
giego seta. Ale nie wpłynęło to na 
poprawę gry. W zespole z Radomia 
było widać marazm i brak rado-
ści z gry. Szybko lubinianie zyskali 
przewagę (6:2, 9:3, 12:6), a potem 
kontrolowali przebieg tej odsłony. 
Gospodarze wygrali do 17 po punk-
towej zagrywce.

Powołany niedawno do reprezenta-
cji Polski Dawid Konarski po dwóch 
setach tego meczu miał skuteczność 
na poziomie 15 proc. (dwa skończo-
ne ataki na 13 prób). Trener Dima 
Skoryj od początku trzeciej partii dał 
więc szansę gry Danielowi Gąsioro-
wi. Cerrad Enea Czarni toczyli wy-
równaną walkę tylko do stanu 12:12. 
Potem znowu ekipa Cuprum odsko-

czyła. Po ataku Kamila Maruszczyka 
było 18:14, a parę chwil później 22:17, 
kiedy na skrzydle pomylił się Gą-
sior. Ostatecznie gospodarze wygra-
li 25:21 i w całym meczu 3:0, dzięki 
czemu doprowadzili do złotego seta. 
Bo pierwszy mecz rywalizacji wygrali 
3:0 radomianie.

Decydującą odsłonę lepiej, bo od 
trzypunktowego prowadzenia (0:3), 
zaczęli „Wojskowi”. Ale to koniec po-
zytywów, Cuprum bowiem dość szyb-
ko 0doprowadził do remisu. Po ataku 
Adama Lorenca było 6:6. Drużyny 
zmieniały strony przy prowadzeniu 
gospodarzy 8:7. Kiedy zablokowany 
został Konarski (wrócił na boisko 
na początku złotego seta), a potem 
wyrzucił piłkę w aut, było 10:7. Po 
ataku Maruszczyka po prostej było 
14:10, a złotego seta zakończył parę 
chwil później ten sam zawodnik sku-
tecznym zbiciem z lewego skrzydła 
(15:12).

Gospodarze niedzielnego pojedyn-
ku zajęli więc 11. miejsce na koniec 
sezonu 2020/21, a „Wojskowi” 12.

Stan rywalizacji: 1:1, złoty set: 
15:12 dla Cuprum

Cuprum Lubin – Cerrad Enea 
Czarni Radom 3:0 (25:19, 25:17, 
25:21); złoty set: 15:12.

MICHAŁ NOWAK

Skończyli sezon
na 12. miejscu

Cerrad Enea Czarni Radom przegrali w niedzielę w Lubinie 0:3 w drugim 
meczu rywalizacji o miejsca 11-12 w PlusLidze i ostatecznie zajęli 12. 
pozycję w rozgrywkach.

Drużyna prowadzona przez Ro-
berta Witkę w sezonie zasadniczym 
rozegrała 30 meczów. Dziesięć z nich 
radomianie wygrali, ponieśli 20 pora-
żek. Zwłaszcza udana w wykonaniu 
HydroTrucku była końcówka rozgry-
wek. Od momentu niespodziewanego 
zwycięstwa we Wrocławiu ze Śląskiem 
radomianie w sześciu ostatnich poje-
dynkach wygrywali czterokrotnie.

To nie jedyne dobre wieści związa-
ne z radomskim zespołem. Otóż naj-
lepszym strzelcem Energa Basket Ligi 
został wybrany Jabarie Hinds. Rozgry-
wający w 19. meczach zdobył 413 punk-
tów, co dało średnią 21,74 „oczka” na 
mecz! Nikt poza Amerykaninem nie 
przekroczył 20 punktów. Na drugim 
miejscu sklasyfikowany został Ivan 
Almeida (Anwil Włocławek) – 19,59. 
Na 41. miejscu znalazł się kolejny ko-
szykarz HydroTrucku, Łotysz Roberts 
Stumbris (12,17), a na 46. Amerykanin 
Dayon Griffin.

Tymczasem dopiero co zakończył 
się sezon zasadniczy w Energa Basket 

Lidze, a w HydroTrucku doszło do 
pierwszej zmiany. Odświeżone zosta-
ło logo klubu, które teraz prezentuje 
się nad wyraz ogniście… „Nadszedł 
ten dzień, k iedy przedstawiamy 
Wam nowe logo HydroTruck Radom. 
Naprawdę lubi l iśmy nasze stare 
logo – znak od lat kojarzący się z ra-
domską koszykówką. Zdecydowaliśmy 
się jednak na jego odświeżenie” – czy-
tamy w komunikacie klubu. W ten 
sposób HydroTruck chciał zamknąć 
pewien etap radomskiej koszykówki 
i otworzyć się na nowe wyzwania.

„Dodaliśmy ogień. Przyznacie sami, 
że tego ognia nie brakowało już w koń-
cówce ostatniego sezonu Energa Ba-
sket Ligi. Ale wszyscy uznajemy, że 
chcemy go więcej! I obiecujemy też 
dać z siebie wszystko – tak by mecze 
z udziałem naszej drużyny pełne były 
walki do końca i co za tym idzie – za-
pewniały sportowe emocje na najwyż-
szym poziomie” – głosił komunikat.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Pierwsze zmiany
Sezon zasadniczy w Energa Basket Lidze dobiegł końca. Na 14. miejscu 
sklasyfikowany został HydroTruck Radom, co oznacza, że w nowym sezonie 
zespół ponownie zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju.

R E K L A M A

Duże zaskoczenie spotkało Marcina 
Skrzeka tuż przed rozpoczęciem gali 
Babilon MMA. Zawodnik radomskie-
go Cross Fight przygotowywał się do 
starcia z Niemcem Rene Rungem. Dla 
Skrzeka miała to być druga walka pod-
czas gali Babilon. We wcześniejszej 
radomianin zaprezentował się bardzo 
dobrze – w październiku 2020 roku 
nie dał szans Patrykowi Nowakowi. 
Z kolei jego rywal miał na swoim kon-
cie 12 pojedynków, ale ostatnie z nich 
kończyły się porażkami. Runge uległ 
m.in. Danielowi Rutkowskiemu.

Tymczasem do awizowanego poje-
dynku nie doszło i w ostatniej chwili 
w miejsce Niemca w oktagonie po-
jawił się Krzysztof Mendlewski. Za-
wodnik Murowanej Gośliny Team 
stoczył dopiero swoją piątą walkę, 
a jego bilans nie powalał na kolana, 
bo był remisowy.

Pierwsza runda rozpoczęła się od 
obustronnych ataków i była niezwy-
kle dynamiczna. Skrzek próbował 
swoich sił m.in. high-kickiem, ale 
ten okazał się nieskuteczny i rado-
mianin upadł na plecy. Na szczęście 

nie wykorzystał tego rywal i walka 
powróciła do stójki. Kilka chwil 
później Mendlewski ponownie był 
na górze i kontrolował przebieg 
walki.

W drugiej rundzie było już po 
pojedynku. Zawodnik Murowanej 
Gośliny szybko wypracował sobie 
pozycję do duszenia zza pleców 
i Skrzek, mimo że jeszcze próbował 
się bronić, musiał się poddać i poje-
dynek odklepał.

MK

Przegrana Marcina Skrzeka
Marcin Skrzek 20. jubileuszowej gali Babilon MMA nie zaliczył do udanych. Radomianin w swojej walce musiał 
uznać wyższość Krzysztofa Mendlewskiego i była to jego druga porażka w oktagonie.
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 MACIEJ KWIATKOWSKI

Drużyna Radomiaka do sobotnie-
go (27 marca) meczu z wiceliderem 
przystąpiła po ponad dwóch tygo-
dniach przerwy. Spowodowane to 
było przełożeniem spotkania 21. ko-
lejki z Puszczą Niepołomice. Za to 
Górnik do Radomia przyjechał po 
domowej porażce (pierwszej w sezo-
nie u siebie) z Koroną Kielce. Wcze-
śniej jednak wygrał trzy wyjazdowe 
pojedynki!

– Dzień po tym meczu z Koroną 
czuliśmy złość, ale cały czas w pa-
mięci mamy to, że w czterech me-
czach o punkty w 2021 roku zdoby-
liśmy dziewięć oczek – powiedział 
Kamil Kiereś, opiekun łęcznian.

Sam mecz rozpoczęła minuta ciszy 
poświęcona zmarłemu Andrzejowi 
Wilkowskiemu, kierownikowi tech-
nicznemu Radomiaka. Na tę okazję 
„Zieloni” wyszli w okolicznościo-
wych koszulkach.

Tymczasem pojedynek czołowych 
zespołów Fortuna 1. Ligi na począt-
ku nie rozpieszczał. Gospodarze 
niespodziewanie oddali inicjatywę 
rywalom i próbowali kontratako-
wać. Taka sytuacja miała miejsce 
przez pierwszy kwadrans. Od tego 
momentu inicjatywę przejął grający 
pod wiatr Radomiak. Strzały Da-

miana Gąski czy Damiana Jakubika 
okazywały się niecelne. Pierwszy 
gol padł w 29. minucie. Piłkę w na-
rożniku pola karnego przejął Karol 
Angielski i fantastycznym strzałem 
w okienko bramki otworzył wynik 
rywalizacji! Angielski po strzeleniu 
gola podbiegł do ławki dla zawod-
ników rezerwowych i wziął w dłonie 
okolicznościową koszulkę, dedykując 
bramkę Andrzejowi Wilkowskiemu!

W samej końcówce pierwszej po-

łowy śmielej zaatakowali łęcznianie. 
W 43. minucie piłkę głową po rzucie 
rożnym uderzał rosły obrońca – To-
masz Midzierski, ale bardzo dobrze 
na linii bramkowej interweniował 
Mateusz Kochalski, który nie dał się 
zaskoczyć.

Tuż po zmianie stron radomianie 
wyszli na dwubramkowe prowadzenie. 
Podopieczni trenera Banasika prze-
prowadzili efektowną akcję, po której 
piłka znalazła się pod nogą Mateusza 

Radeckiego, a ten nie miał problemów 
z umieszczeniem jej w siatce.

Nie minęło kilka minut, a miejsco-
wi prowadzili już 3:0! Ponownie rado-
mianie wyprowadzili kapitalny atak 
pozycyjny, który strzałem do pustej 
bramki zakończył Damian Gąska!

Kolejna groźna akcja miała miejsce 
już po drugiej stronie boiska – w 60. 
minucie piłką w słupek przycelował 
Adrian Cierpka. W ogóle już po 
godzinie gry trener Kiereś – nieza-
dowolony z postaw y podopiecz-
nych – przeprowadził pięć regula-
minowych zmian! Te, jak się miało 
okazać, nie przyniosły spodziewanego 
efektu w postaci bramek. Co więcej, 
to radomianie mieli okazje, by pod-
wyższyć wynik, ale sytuacji strze-
leckich nie wykorzystał jeden z naj-
lepszych na boisku – Kozak i Patryk 
Mikita. Więcej bramek już nie padło.

W Wielką Sobotę piąty w rozgryw-
kach Radomiak zmierzy się na wy-
jeździe z Miedzią Legnica. Rywale 
plasują się na ósmym miejscu i jesie-
nią pokonali radomian. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 12.40 i będzie 
transmitowane przez Polsat Sport.

Radomiak Radom – Górnik 
Łęczna 3:0 (1:0)

Bramki: Angielski (29’), Radec-
ki (47’), Gąska (56’)

Wygrana z dedykacją
Efektownym zwycięstwem Radomiaka zakończył się mecz „Zielonych” z wiceliderem Fortuna 1. Ligi – Górnikiem Łęczna. 
Klub z Radomia sukces zadedykował kierownikowi technicznemu Andrzejowi Wilkowskiemu, który przegrał walkę z koro-
nawirusem. W Wielką Sobotę podopieczni Dariusza Banasika pojadą do Legnicy.
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Drużyna gospodarzy do niedziel-
nej rywalizacji przystąpiła nie tylko 
po zmianie czasu na letni, ale i po 
roszadach w kadrze. Z powodu ab-
sencji za czerwoną kartkę uzyskaną 
w Tomaszowie Mazowieckiem nie 
mógł zagrać Adrian Dąbrowski (dwa 
mecze dyskwalifikacji) oraz kontuzjo-
wany Japończyk Yudai Miyamoto.

Mecz od początku miał dość 
wyrównany, ale i nerwowy przebieg, 
a sporo pracy miał Konrad Leoń-
czuk, arbiter z Białegostoku. Wyni-
kało to m.in. z faktu, że oba zespoły 
w drugiej rundzie rozgrywek będą 
rywalizować o utrzymanie i każdy 
uzyskany punkt był na wagę złota.

Tymczasem w pierwszej połowie 
zawodnicy obu drużyn nie oddali ani 
jednego strzału na bramkę! Sytu-
acja zmieniła się po przerwie. Już 
180 sekund po wznowieniu gry przed 
szansą wyjścia na prowadzenie stanęli 
GKS-iacy, ale na posterunku był Ja-
kub Kosiorek. Niewykorzystane przez 
gości sytuacje zemściły się, a miej-
scowi oddali dwa strzały, po których 
piłka znalazła się w siatce. Przyjezdni 
odpowiedzieli tylko jedną bramką 
i opuszczali Radom na tarczy.

Druga runda rusza już 3 kwietnia 
i właśnie wtedy Broń zagra na wyjeź-
dzie z GKS-em Wikielec.

Broń Radom – GKS Wikielec 
2:1 (0:0)

MK

Trzy punkty
Broni
Piłkarze Broni Radom wygrali z GKS-em 
Wikielec i pierwszą rundę rozgrywek 
3. ligi grupy I zakończyli na 16. miejscu.
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