
Śląska znów
się zmienia
Jeśli miasto wyrazi zgodę, na 
targu przy ul. Śląskiej powstanie 
nie tylko nowoczesny, dwukon-
dygnacyjny pawilon handlowo-
-usługowy, ale także kilkanaście 
niewielkich kiosków. Trwa wła-
śnie porządkowanie placu pod 
inwestycję.
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Noc Muzeów za nami
Ludowo w Muzeum Wsi Radom-
skiej, klimatycznie w Muzeum 
Rzemiosł, a rodem z PRL-u w Ka-
mienicy Deskurów, kobieco w 
Muzeum im. Jacka Malczewskie-
go i bezpiecznie w Muzeum BHP, 
współcześnie w Elektrowni, jubi-
leuszowo w Resursie – podczas 
sobotniej Nocy Muzeów każdy 
mógł wybrać coś dla siebie.
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Ekspresowa
opóźniona
REGION RADOMSKI. Wraca te-
mat budowy drogi ekspresowej 
S12, która miałaby przebiegać 
przez region radomski. – Jeśli bę-
dziemy mieli zgody środowisko-
we i zapewnione finansowanie, to 
realnie możemy rozpocząć prace 
na przełomie 2024 i 2025 roku
 – mówi Andrzej Kosztowniak, po-
seł Prawa i Sprawiedliwości.
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Olimpijczyk 
dominatorem
Historycznego wyczynu dokonali 
zawodnicy Olimpijczyka Radom. 
Na 92. Mistrzostwach Polski se-
niorów w zapasach w stylu kla-
sycznym, zdobyli aż 13 medali, 
w tym trzy złote. Na najwyższym 
stopniu podium stanęli: Arkadiusz 
Kułynycz, Patryk Bednarz i Piotr 
Puchalski. 
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To wielka chwila

R E K L A M A

Fot. Piotr Nowakowski

– Bardzo się cieszę, że Radom jest jednym z tych miast, gdzie możemy taką inwestycję oddać do użyt-
ku – mówił w ubiegły piątek poseł Radosław Fogiel. Tego właśnie dnia uroczyście oddano do użytku 
124 mieszkania w blokach przy ul. Tytoniowej, wybudowane w ramach rządowego programu Miesz-
kanie Plus. Wszystkie znalazły już lokatorów.
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T Y G O D N I K

Piątek, 20 maja
 Koncert Laureatów Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego.
To drugi dzień występów laureatów. 
MOK „Amfiteatr” przy ul. Daszyń-
skiego 5 od godz. 10 gości młodych, 
utalentowanych recytatorów. Będzie 
to niepowtarzalna okazja, by wysłuchać 
najlepszych prezentacji nagrodzonych 
uczestników. Liczba miejsc ograniczona. 
Wstęp wolny.

 Kreatywne warsztaty „Las w sło-
iku”. Dom Kultury „Borki” zaprasza 
na warsztaty, na których każdy stworzy 
niepowtarzalny, własny las w słoiku. Te 
zajęcia to idealny sposób na połącze-
nie dobrej zabawy z nauką o roślinach 
i biosferze oraz zasadach tworzenia 
kompozycji roślinnych. Zapisy: DK Bor-
ki, tel. 48 331 24 46. Wstęp płatny: 5 zł 
od osoby. Początek o godz. 17.

  Wieczór poezji.  O godz. 17 
w Domu Kultury „Borki” rozpocznie 
się wieczór poezji nieprofesjonalnej ar-
tystów amatorów. Wstęp wolny.

 Wystawa Leszka Kwiatkowskie-
go. „Leszek Kwiatkowski (1949-2021). 
Dedykacje” to tytuł ekspozycji, której 
wernisaż zaplanowano o godz. 18 w Ga-

lerii Łaźnia 
(ul. Traugut-
ta 31/33). Je-
den z najwy-
bitniejszych 
t w ó r c ó w 
środowiska 
radomskie-
go,  malarz, 

rysownik i pedagog był absolwentem 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Poznaniu. Wystawa nie jest 
próbą retrospekcji. Prezentuje prace 
z ostatnich lat, a składa się z dwóch 
części. Pierwsza to ostatni cykl malarski 
„Dedykacje” – obrazy nie eksponowane 
wcześniej (oprócz jednego, prezentowa-
nego na wystawie „Radomian portret 
własny” w Muzeum im. J. Malczewskie-
go). Druga to bardzo subiektywny i oso-
bisty wybór prac na papierze, dokonany 
przez córki artysty. 

 Wystawa w MBP. Miejska Biblio-
teka Publiczna zaprasza o godz. 18 do 
gmachu głównego przy ul. Piłsudskiego 
12 na „Monochromatyczne” – wernisaż 
zdjęć uczniów klasy fotograficznej Tech-
nikum TEB Edukacja. Prezentowana 
seria zdjęć to efekty uczniowskich inspi-
racji przedmiotami tak powszednimi, że 
często przeoczonymi: mąką, wodą, świa-
tłem, lustrem czy tiulem. Na szczególną 
uwagę zasługuje też decyzja o czarno-
-białej kolorystyce ujęć. Wykonawcy: 
Daniela Chłopecka, Ewa Poneta, Nata-
lia Witek, Weronika Stachurska, Mary-
sia Tokarska. Wstęp wolny. 

 Spektakl w Resursie. O godz. 19 
w Resursie Obywatelskiej rozpocznie 
się spektakl „Eksperyment” Kompanii 
Teatralnej Mamro. To metaforyczna 
historia czworga krytyków teatralnych 
poddanych próbie, na którą żadną 
miarą nie 
byli przy-
gotowani. 
Jak zare-
agują, czy 
zniosą pre-
sję oczeki-
wań i sta-
wianych im 
zadań i czy uda im się w końcu wyjść 
z tarapatów z (nieobitą) twarzą? Kom-
pania Teatralna Mamro to niezależny 
samorządny zespół teatralny powstały 
w 2004 roku na Białołęce. Obecnie 
działa przy Dzielnicowym Ośrodku 
Kultury Ursynów w Warszawie. Wstęp 
płatny – 10 zł.

 Szabatowy wieczór. O godz. 19 
w Muzeum Rzemiosł (pl. Konstytucji 
3 Maja 3/7) rozpocznie się spotkanie 

szabatowe. W programie muzyka i po-
ezja żydowska, elementy liturgii, a także 
wspólne śpiewanie i poczęstunek. Spo-
tkanie poprowadzi Marcin David Król. 
Wstęp wolny. 

Sobota, 21 maja
 Nowe wystawy w Orońsku. Cen-
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku za-
prasza o godz. 14 na dwa wernisaże. 
Wystawa „Dźwięk jako natura” Joan-
ny Przybyły to próba przeniesienia do 
galerii elementów otoczenia, które na 
co dzień tworzą wnętrze pracowni ar-
tystki. Składa się na nią światło sączące 
się na płachty japońskiej bibuły, która 
reaguje na ruch przechodzącego, i wie-
lokanałowa instalacja dźwiękowa, kom-
ponowana według gramatyki rysunku. 
„Myślałem, że Ziemia mnie pamiętała, 
tak czule zabrała mnie z powrotem” to 
pierwsza indywidualna wystawa Miło-
sza Flisa – artysty od dawna związane-
go z Orońskiem. Prace Flisa wyraźnie 
wskazują na zainteresowanie twórcy 
zagadnieniami ekologii. Ekspozycję po-
dzielono na trzy części nawiązujące do 
odległej przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości.

 Koncert Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej. O godz. 18 w sali kon-
certowej ROK rozpocznie się koncert 
„Muzyczne podróże”. François Ragot 
wraz z Radomską Orkiestrą Kameralną 
zabiorą nas w podróż po świecie muzy-
ki nasyconej brzmieniem wiolonczeli. 
François Ragot to niezwykle uzdolnio-
ny francuski wiolonczelista. Podczas 
koncertu będziemy mogli usłyszeć m.in. 
„Elegię” na wiolonczelę i smyczki Ga-
briela Faure (1845-1924).Publiczność 
będzie mogła przenieść się także do 
świata dźwięków 
niecodziennego 
instrumentu jakim 
jest marimba, na 
której zagra mło-
da,  uzdolniona 
radomianka Róża 
Zimnicka. Róża 
Zimnicka – uczen-
nica Zespołu Szkół 
Muzycznych w Ra-
domiu, laureatka Nagrody Specjalnej na 
XII Szkolnym Konkursie na Wykonanie 
Utworu z Orkiestrą. Wraz z ROK-iem 
wykona Despadida (Farewell) z Kon-
certu na marimbę i orkiestrę no. 1 Neya 
Rosauro. Bilety w cenie 22, 20, 18 i 16 
zł dostępne w kasie ROK oraz przez In-
ternet na stronie www.rok.art.pl.

 Recital Adama Szabata. Radom-
ski Klub Środowisk Twórczych i Ga-
leria „Łaźnia” (ul. Żeromskiego 56) 
zaprasza o godz. 18 na imprezę towa-
rzyszącą 29. Ogólnopolskiego Turnieju 
Śpiewających Poezję – to recital au-
torski „Usiądźmy przed drogą”. Adam 
Szabat, urodzony w 1975, wokalista, 
kompozytor, autor tekstów piosenek, 
pisarz i trener wokalny. Członek Hru-
bieszowskiego Towarzystwa Muzyczne-
go, współzałożyciel hrubieszowskiego 
Teatru Piosenki Młyn. Na gitarze Wal-
demar Korzeniowski. Wstęp wolny.

Niedziela, 22 maja
 Wkręć się w sztukę: H jak Ho-
rowitz. Ryszard Horowitz to polski 
fotografik tworzący w Stanach Zjed-
noczonych, prekursor komputerowe-
go przetwarzania fotografii. Podczas 
spotkania w ramach cyklu warsztatów 
z Panem od Plastyki poznamy technikę 
asamblażu. Każdy mały i duży uczest-
nik zajęć skomponuje dzieło gotowe 
do oprawienia w ramkę.  Liczba miejsc 
ograniczona. Godz. 10 i 12. Wstęp płat-
ny: 15 zł – bilet pojedynczy, 30 zł – bilet 
rodzinny (1 dziecko + 1 dorosły). Bilety 
dostępne na www.biletyna.pl. Wejściów-
kę można kupić również w dniu wyda-
rzenia w    kasie przy Daszyńskiego 5 
(płatność tylko gotówką).
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Festyn rozpocznie się o godz. 12, 
a potrwa do godz. 18. M.in. będzie 
można zwiedzić z przewodnikiem 
(godz. 12 i 16) zakamarki Centrum 
normalnie niedostępne dla wi-
dzów. Chętnych czeka też spacer po 
magazynach rzeźby (godz. 14 i 17). 
To wyjątkowa okazja, by zajrzeć za 
kulisy instytucji, spotkać się oko w oko 
z orońską kolekcją i zobaczyć z bliska 
rzadko prezentowane dzieła wybit-
nych twórców. Tu liczba miejsc jest 
ograniczona. W oprowadzaniu może 
wziąć udział maksymalnie 10 osób. 
Obowiązują zapisy: edukacja@rzezba-
-oronsko.pl.

W godz. 13-16 zaplanowano warsz-
taty ceramiczne „Nie święci garnki 
lepią”, a o godz. 15.30 performans 
„Oddech” Maryany Sovin. O godz. 
15 natomiast będzie można zobaczyć 
„Warty honorowe 1982/2022” Małgo-
rzaty M. Potockiej.

Podczas Nocy Muzeów w Biały 
Dzień będzie można też zobaczyć pra-
ce artystów z Ukrainy – rezydentów 
w Centrum Rzeźby Polskiej w Oroń-
sku: Bohdana Tomashevsky’ego, 
Nadii Velichko, Andriya Ilinskiy’a, 
Vasyla Tatarskyy’a. Prezentowane 
prace i działania artystyczne powstały 
w bezpośrednim związku z wojną 
w Ukrainie. Są artystyczną reakcją 
na wydarzenia ostatnich miesięcy, 
katalizatorem obrazów i wspomnień 
towarzyszących ich twórcom od wyjaz-
du z ojczyzny. Domy zbombardowane 
w wyniku nalotu rosyjskich samolo-
tów, ślady pocisków na ukraińskiej zie-
mi, ludzie pozostawieni przy życiu pod 
gruzami, przyjaciele i bliscy, o których 
została pamięć.

W czasie trwania Nocy Muzeów 
w Biały Dzień artyści będą dostępni 
dla publiczności od godz. 15.

CT

Noc Muzeów
w biały dzień
W Noc Muzeów w Biały Dzień zaprasza 
w niedzielę, 22 maja, Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku.

Marsz to prorodzinna impreza, 
którą o godz. 15 rozpocznie msza 
święta w farze. Po niej uczestnicy 
przejdą ul. Rwańską i Żeromskiego 
na pl. Corazziego, gdzie zaplanowano 
festyn. Ponieważ to jubileusz, będzie 
jeszcze bardziej radośnie i kolorowo 
niż zwykle. Przygotowano liczne zaba-
wy i atrakcje dla dzieci oraz konkursy 
rodzinne. Będzie promocja życia 
i rodziny, a także spotkanie z alpa-
kami. Koncert da zespół Jak Najbar-
dziej. Grupa powstała w 2013 roku 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Radomiu.

 – Spotkajmy się we wspólnocie 
ludzi, których łączy troska o rodzinę 
i życie każdego człowieka. Hasło 
tegorocznego marszu „I ślubuję Ci” 
przypomina o znaczeniu słów przysię-
gi małżeńskiej. Będziemy promować 
nierozerwalność małżeństwa i piękno 
życia rodzinnego. Bądźmy tego dnia 
razem – zapraszają organizatorzy, 
czyli Diecezjalna Rada ds. Rodziny 
i komitet organizacyjny.

Wydarzenie pod patronatem Re-
kord Grupy Mediowej.
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Marsz dla Życia
i Rodziny
„I ślubuję Ci” – to hasło X Marszu dla 
Życia i Rodziny, który w niedzielę, 22 
maja, przejdzie ulicami Radomia. 

Molier napisał „Le Tartuffe ou l’Im-
posteur” w 1661 roku. Sztuka po raz 
pierwszy została wystawiona trzy lata 
później i już w dniu premiery wywołała 
skandal. Bo jak można tak bez pardonu 
atakować fałszywą moralność i religij-
ną hipokryzję? Nie przeszkodziło to 
jednak „Świętoszkowi” w triumfalnym 
pochodzie przez sceny teatralne całego 
świata. Grany z powodzeniem od 350 
lat, w Radomiu zostanie wystawiony 
po raz pierwszy. I nie w znanym kilku 
już pokoleniom Polaków przekładzie 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego, ale w tłu-
maczeniu wybitnego aktora narodowego 
Jerzego Radziwiłowicza.

- Mamy zupełnie nowego „Świętosz-
ka”. Mamy też reżysera, który podszedł 
do sztuki w sposób rewolucyjny; zrobił 
nam brawurowe przedstawienie. Ten 
„Świętoszek” jest dzisiejszy, osadzony 
w tych warunkach, w tej rzeczywisto-
ści – mówi Małgorzata Potocka, dyrek-
tor Teatru Powszechnego. - Zaprasza-
my, bo to będzie niezwykły spektakl 
i wspaniałe przeżycie.

Reżyserem radomskiego przedstawie-
nia jest Jarosław Tumidajski. Zadebiu-
tował w 2001 jako reżyser sztuki Esther 
Vilar „Królowa i Szekspir” w Starym 
Teatrze w Krakowie. Także w Krako-
wie zrealizował m.in. „Niepoprawnych” 
wg „Fantazego” Juliusza Słowackiego. 
W Teatrze Wybrzeże w Gdańsku wy-
reżyserował z kolei „Grupę Laokoona” 
Tadeusza Różewicza, „Onych” Witkace-
go, „Pana Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza, „Kreację” Ireneusza Iredyńskiego. 
W latach 2016-2018 był etatowym reży-
serem Teatru Współczesnego w War-
szawie.

- Spektakl jest zrobiony we współ-
czesnej estetyce, z takim współczesnym 
nerwem; takim językiem będziemy pró-

bowali komunikować się z widownią. 
Pozostawiając, oczywiście, tekst Molie-
ra niezmieniony. Pozwalamy widowni 
zastanowić się razem z nami, czy tych 
świętoszków w naszej polityczno-spo-
łecznej rzeczywistości nie jest zbyt wie-
lu – tłumaczy Jarosław Tumidajski. - Re-
alizujemy „Świętoszka” współcześnie, 
ale nie doraźnie. Podkreślam – to nie 
jest spektakl doraźny czy interwencyjny.

Rolę Tartuffe’a reżyser powierzył 
Jakubowi Kamieńskiego. Absolwent 
(2003 rok) wrocławskiego wydziału kra-
kowskiej PWST debiutował w spektaklu 
„Made in China” w reżyserii Redbada 
Klijnstry. Współpracował z Teatrem 
Współczesnym we Wrocławiu, Współ-
czesnym, Narodowym, Rozmaitości 
i Dramatycznym w Warszawie oraz Te-
atrem Miejskim w Gdyni. W Radomiu 
gra gościnnie i przyznaje, że praca nad 
„Świętoszkiem” to był „super czas”. - 
Ten materiał jest super. Coś w tym tek-
ście musi być, skoro jest grany tyle lat 
i ciągle jest popularny – twierdzi Jakub 
Kamieńskie. - Myślę, że „Świętoszek” 
jest po prostu takim zwierciadłem dla 
nas.

W Orgona wciela się Marek Braun, 
jego żonę – Elmirę gra Katarzyna Do-
rosińska, a córkę, Mariannę - Aleksan-
dra Bogulewska. W pozostałych rolach 
zobaczymy: Marię Gudejko (Doryna), 
Iwonę Pieniążek (Pani Pernelle), Piotra 
Gawrona-Jedlikowskiego (gościnnie; 
Walery), Mateusza Kocięckiego (Da-
mis), Piotra Kondrata (Pan Godzic) 
i Michała Węgrzyńskiego (Kleant). 
Scenografię przygotował Michał Dracz.

„Tartuffe” na Dużej Scenie grany bę-
dzie także w niedzielę oraz 25 i 26 maja 
o godz. 11.

NIKA

Tartuffe,
czyli Świętoszek

To przedostatnia premiera w tym sezonie – Teatr Powszechny zaprasza 
w sobotę, 21 maja, na komedię Moliera „Tartuffe, czyli Świętoszek”. - To 
będzie niezwykłe przedstawienie i wspaniałe przeżycie – zapewnia 
Małgorzata Potocka, dyrektor Powszechnego.
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– Wiele miesięcy musieliśmy spierać 
się z Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska, były problemy z dosto-
sowaniem norm. Ja nie atakowałem 
RDOŚ, bo mam świadomość, jak waż-
na jest to inwestycja i że trzeba też sza-
nować mieszkańców, którzy mieszkają 
w okolicy. Też byłem zainteresowany, 
żeby te normy środowiska były jak 
najlepsze, a uciążliwość korzystania 
z wiaduktu jak najmniejsza – stwier-
dził Witkowski w Porannej Rozmowie 
Radia Rekord i Telewizji Dami.

Przypomnijmy: kilka miesięcy temu 
wiceprezydent Mateusz Tyczyński in-
formował, że budowa wiaduktu może 
kosztować nawet 140 mln zł. Biorąc 
pod uwagę inflację i wzrost cen mate-
riałów budowlanych prawdopodobnie 
kwota będzie jeszcze wyższa. – Ogła-
szając przetarg lepiej o pieniądzach 
nie mówić. To będzie przetarg w for-
mule otwartej, wykonawcy realnie 
wycenią inwestycję. Poczekajmy na 
oferty. Jeśli one spłyną, wtedy się 
odniesiemy – stwierdził.

Nowy wiadukt ma nie tylko 
poprawić warunki drogowe, ale 
również pełnić ważną rolę w kon-
tekście powstającego lotniska. Obok 
ma bowiem powstać peron kolejowy 
Radom-Wschód, dedykowany portowi 
lotniczemu.

K

Będzie
przetarg
W najbliższych dniach ogłosimy 
przetarg na budowę wiaduktu w ul. 
Żeromskiego – twierdzi prezydent 
Radosław Witkowski.

  KA K CI NIAK

Inwestycja, przypomnijmy, obejmu-
je dwa siedmiopiętrowe budynki. Au-
torami projektu są architekci z EMA 
Studio, a inwestorem był Investco-
ver. Bloki są położone w sąsiedztwie 
żłobka, przedszkola, sklepów spo-
żywczych i przystanku autobusowego. 
Spacer do centrum zajmuje kilkana-
ście minut. – Osiedle spełnia te wa-
runki, których w wielu miastach nie 
udało się zrealizować. Chodzi o cen-
tralne położenie, możliwość łatwej 
obsługi komunikacyjnej, tego wszyst-
kiego, co wiąże się z komfortem ży-
cia, który bez wątpienia radomianie 
tutaj otrzymają – mówił podczas ubie-
głopiątkowej uroczystości poseł PiS 
Andrzej Kosztowniak.

W dwóch blokach powstały 124 
mieszkania z podstawowym wykoń-
czeniem pod klucz. Kawalerki mają 
ok. 30 metrów, dwupokojowe – od 36 
do ponad 47 m, trzypokojowe od 51 
do 65 m, a czteropokojowe od 66 do 
75. – Bardzo się cieszę, że Radom jest 
jednym z tych miast, gdzie możemy 
taką inwestycję oddać do użytku. Wie-
my, że to nie jest łatwe. Wiemy, że za-
łożenia programu były bardziej śmiałe. 
Przed nami jeszcze wiele pracy – za-

uważył poseł PiS Radosław Fogiel.
Średni czynsz wynosi 23,50 zł za 

metr kwadratowy. Pozostałe opłaty 
to: eksploatacja 5,50 zł za metr oraz 
rachunki za wodę, prąd, ogrzewanie 
czy śmieci. Najemcy mogą się ubie-
gać o dopłaty do czynszu; w Radomiu 
czteroosobowa rodzina zajmująca 
75-metrowe mieszkanie może liczyć 

na 420 zł takiego wsparcia miesięcz-
nie. – Te mieszkania są bardzo ważne, 
bez nich wielu młodych Polaków nie 
byłoby stać na wynajęcie. Wszech-
obecna drożyzna i inflacja powodują, 
że już teraz wielu kredytobiorców ma 
cofane decyzje kredytowe, a niektó-
rzy w najbliższej przyszłości nie będą 
w stanie takiej decyzji uzyskać – za-

uważył poseł Koalicji Obywatelskiej 
Konrad Frysztak.

Nabór wniosków jest już zakoń-
czony – zgłoszenia nadesłało aż 1139 
gospodarstw domowych. Na finalnej 
liście znalazło się 238 wnioskodaw-
ców, Najpier w kontaktowano się 
z osobami, które znalazły się na miej-
scach od 1 do 124. W przypadku ich 
rezygnacji najem proponowano kolej-
nym. – To wielka chwila nie tylko dla 
mieszkańców Radomia. Wiemy, że 20 
proc. lokatorów to osoby spoza Rado-
mia – zdradził prezydent Radosław 
Witkowski. – Te mieszkania staną 
się magnesem dla ludzi, którzy będą 
wiązali przyszłość z naszym miastem.

Wojciech Caruk, prezes spółki 
PFR Nieruchomości zapewniał, że 
takie mieszkania są bardzo potrzeb-
ne. – Nie tylko w perspektywie krót-
koterminowej czy średnioterminowej, 
ale kto wie, czy nawet nie w długoter-
minowej – tłumaczył.

Pierwszą umowę najmu mieszkań-
cy podpisali na 24 miesiące i jest to 
najem instytucjonalny. Po tym cza-
sie – jeżeli będzie możliwa opcja 
dojścia do własności – mieszkańcy 
zdecydują, czy chcą nadal wynajmo-
wać mieszkanie czy starać się o jego 
wykupienie.

To wielka chwila
– Bardzo się cieszę, że Radom jest jednym z tych miast, gdzie możemy taką inwestycję oddać do użytku – mówił w ubie-
gły piątek poseł Radosław Fogiel. Tego właśnie dnia uroczyście oddano do użytku 124 mieszkania w blokach przy ul. 
Tytoniowej, wybudowane w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Wszystkie znalazły już lokatorów.
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„Integracja społeczeństwa z pa-
cjentem onkologicznym, odsuwa-
nie mitów i stereotypów narosłych 
wokół chorowania na raka, a także 
uzyskiwanie informacji w sprawie 
radzenia sobie w sytuacji pojawie-
nia się choroby nowotworowej, 
poznanie najnowszych sposobów 
leczenia oraz roli organizacji pa-
cjenckich, forów internetowych 
i wzajemnych relacji. W tym roku 
dodatkowo zwrócimy uwagę na 
zwrot »walka z rakiem«, na potrze-
bę odchodzenia od stwierdzeń, że 
z rakiem pacjent walczy. To prawda, 
walczymy – ale walczymy o lepsze 
leczenie, o właściwe postrzeganie 

potrzeb pacjentów onkologicznych, 
ale sam pacjent leczy się” – piszą 
organizatorzy sobotniego wydarze-
nia.

Zaplanowano je w godz. 10-15 
w Mazowieckim Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia”. Na 
początku głos zabierze Elżbieta 
Markowska i wiceprezydent Jerzy 
Zawodnik. Blok 1 zaty tułowa-
no „Jak myślimy, jak widzimy...”, 
a głos zabiorą: prof. UWr. dr hab. 
Edyta Zierkiewicz – psychoonko-
log, pedagog, socjolog, dr n. med. 
Robert Wiraszka – onkolog klinicz-
ny, Andrzej Dziedzic i Joanna Głu-
chowska – autorzy Książki „Liczy 

się każdy oddech”. Blok 2 to „Siła 
przekazu, moc znaczenia”, a jego 
gośćmi – poza prof. Edytą Zierkie-
wicz, Andrzejem Dziedzicem i Jo-
anną Głuchowską oraz Krystyną 
Wólczyńską – będzie prof. dr hab. 
n. med. Zoran Stojcev – dyrektor 
medyczny RCO i ksiądz dr Rado-
sław Kacprzak.

Po każdym z bloków przewidzia-
no panel dyskusyjny. Między blo-
kami, w godz. 12.30-13.15 będzie 
możliwość rozmowy w kuluarach, 
nabycia książek i obejrzenia wysta-
wy fotografii.

CT

ozmawiajmy ze wiatem
Na wydarzenie społeczno-kulturalne „Rozmawiajmy ze światem – to nie walka” zaprasza w sobotę, 21 maja, 
Federacja Stowarzyszeń Amazonki.

Michał Zapała

LEGO Youtuber Łukasz Górecki
Zwycięzca II edycji

LEGO Masters

Rafał Zub
Zwycięzca I edycji

LEGO Masters

Asia Krysztoforska
Najbardziej znana LEGO TiKtokerka

w Polsce!!!

Łukasz Więcek
Finalista I edycji

LEGO Masters

Ogromna wystawa z klocków LEGO na pow. 1.000 m2
21-22.05.2022

Radomskie Centrum Sportu
Zapraszamy

AU T O P R O M O C J A
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W ciepłowniach „Południe” i „Północ” 
trwa modernizacja, która jest elemen-
tem programu inwestycyjnego „RAD-
PEC 2023+”. Dzięki budowie nowocze-
snych instalacji oczyszczania spalin 
źródła ciepła RADPEC-u  będą bardziej 
ekologiczne. Ilość odprowadzanych 
do powietrza gazów i pyłów zostanie 
radykalnie zredukowana: poziom emi-
sji SO2 zmniejszy się siedmiokrotnie, 

NOX – dwukrotnie, a pyłów – ponad pię-
ciokrotnie.

W Ciepłowni „Południe” zakończono 
realizację pierwszego etapu inwestycji 
dla kotłów 1, 2, 3 (K1, K2, K3), jaką jest 
Instalacja Oczyszczania Spalin (IOS). Na 
ten etap złożyły się:

1. Wymiana multicyklonów typu MOS 
służących do grawitacyjnego usuwania 

cząstek pyłu ze strumienia gazu (jest to 
wstępny etap odpylania zapewniający 
oddzielenie grubych, erozyjnych frak-
cji pyłu).

2. Budowa konstrukcji wsporczych 
i zamontowanie na nich lejów zsypo-
wych będących podstawą dla głównych 
elementów konstrukcyjnych filtrów, do 
których z kolei przyłączono reaktory 
fluidalne.

3. Montaż zbiornika wody amoniakal-
nej dla instalacji IOS kotłów K1, K2, K3.

4. Instalacja kontenera systemu po-
miaru emisji, tzw. CEMS (Continuous 
Emissions Monitoring System).

5. Dołączenie do IOS dedykowanego 
układu sprężonego powietrza w zabu-
dowie kontenerowej, niezbędnego do 
realizacji procesów odazotowania, od-
siarczania i odpylania spalin.

6. Ustawienie kontenera stacji trans-
formatorowej.

7. Posadowienie trzech silosów bę-
dących integralną częścią instalacji od-
siarczania spalin, które pełnią funkcję 
magazynową dla sorbentu wapniowego, 
węgla aktywnego oraz odpadu poreak-
cyjnego.

8. Montaż kanałów spalin pomiędzy 
pierwszym stopniem odpylania (MOS-a-
mi) a wentylatorami przed wprowadze-
niem spalin do reaktorów odsiarczania. 

9. Zamontowanie aparatury kontrol-
no-pomiarowej oraz automatyki.

10. Pokrycie elementów IOS izolacją 
cieplną z włókna mineralnego i obłoże-
nie ich z zewnątrz blachą.

11. Wykonanie wewnątrz Ciepłowni 
„Południe” instalacji służącej do reduk-
cji tlenków azotu (NOx) powstających 
w procesie spalania węgla. Prace we-
wnątrz obiektu były przeprowadzane 
równolegle do prac na zewnątrz.

12. Przeszkolenie pracowników „RAD-
PEC” S.A., którzy będą zajmować się 
eksploatacją instalacji.

13. Testy i odbiór IOS dla kotłów K1, 
K2, K3.

14.  Rozpoczęcie pracy Instalacji 
Oczyszczania Spalin. Dostarczanie sor-
bentów i reagentów i odbiór produktu 
poreakcyjnego.

Według podobnego harmonogramu 
jest realizowana rozpoczęta jesienią 
ubiegłego roku budowa IOS dla czte-
rech kotłów Ciepłowni „Północ”. Wio-
sną tego roku rozpoczął się także drugi 
etap budowy IOS w Ciepłowni „Połu-
dnie”, tym razem dla kotłów K4, K5 i K7. 

Wszystkie prace przebiegają zgodnie 
z przyjętym harmonogramem.

PO PIERWSZE: CZYSTE POWIETRZE

– Nasze przedsiębiorstwo stoi przed 
największym w historii wyzwaniem dal-
szej redukcji emisji gazów i pyłów do at-
mosfery, do jeszcze niższych poziomów 
niż obecnie – podkreśla Prezes Zarządu 
„RADPEC” S.A. Tomasz Nita. – Dzięki 
realizacji tej inwestycji radomianie zy-
skają stabilny i bardziej ekologiczny 
system ciepłowniczy oraz gwarancje 
bezpieczeństwa dostaw ciepła na ko-
lejne lata – dodaje Prezes.

PO DRUGIE: UNIJNE WYMOGI

Termin zakończenia inwestycji nie 
jest przypadkowy. Od początku roku 
2023 wejdą w życie nowe normy unijne 
dotyczące ochrony środowiska. Dyrek-
tywa w sprawie emisji przemysłowych 
(The Industrial Emmisions Directi-
ve – IED) określa standardy emisji dla 
zanieczyszczeń powietrza, a Konkluzje 
BAT (Best Available Techniques), czyli 
dokumenty dotyczące najlepszych do-
stępnych technik oprócz szeregu regu-
lacji i zaleceń, takich jak ciągły pomiar 
emitowanych zanieczyszczeń oraz sto-
sowanie wysokosprawnych jednostek 
wytwórczych, zawierają przede wszyst-
kim obostrzenia dotyczące dopuszczal-
nych wielkości emisji do powietrza py-
łów oraz innych gazów i zanieczyszczeń 
dla tzw. dużych obiektów energetycz-
nego spalania (LCP), jakimi są również 
ciepłownie należące do „RADPEC” S.A.

Czystsze powietrze 
i bardziej stabilne ciepło

 dla Radomia
    AD   A     -

            
           

 D  D   K  A
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Kiedy w 2018 roku przy ul. Śląskiej 
targ warzywno-owocowy rozgościł się 
pod nowymi wiatami, kierownictwo 
spółki Feniks zapowiedziało upo-
rządkowanie także handlu artykuła-
mi przemysłowymi, który od drugiej 
połowy lat 90. kwitł po drugiej stronie 
ul. Poznańskiej i był uzupełnieniem 
tego, co oferowała klientom hala. 
Spękane, nierówne płyty chodniko-
we i chaotycznie rozstawione, odra-
pane budki – każda w innym stylu 
raczej odstręczały niż zachęcały do 
kupowania. – Teren jest w opłaka-

nym stanie – nie ukrywał w sierpniu 
ubiegłego roku Stanisław Piórkowski, 
prezes FPHU Feniks, który przyszedł 
na sesję rady miejskiej, by poprosić 
o przedłużenie dzierżawy terenu mię-
dzy ul. Kolejową, Poznańską, Śląską 
a Staroopatowską do 2031 i przedsta-
wić koncepcję planowanej tam przez 
firmę inwestycji. Miał to być pawilon 
handlowo-usługowy, dwukondygna-
cyjny z osobnym wejściem do każde-
go punktu, w pełni dostępny dla osób 
niepełnosprawnych. Radni bez pro-
blemu wyrazili zgodę na przedłuże-
nie umowy najmu. Miasto wyznaczyło 
jednak spółce 24-miesięczny termin 

na zagospodarowanie targowiska – od 
dnia zawarcia aneksu do umowy.

Kilkanaście dni temu handlujący 
na części targu od strony hali przenie-
śli się na nieużywany już od kilku lat 
plac od strony ul. Śląskiej. To, oczywi-
ście, tymczasowe lokum kupców – do 
czasu zakończenia inwestycji. Potem 
rozpoczęło się rozbieranie opuszczo-
nych budek i straganów oraz wybu-
rzanie stojących przy ul. Poznańskiej, 
a więc w środku targowiska, należą-
cych wcześniej do prywatnych osób 
budynków.

– Firma ma czas na rozbiórkę 
i uporządkowanie placu do końca 
maja – powiedziała nam Aneta Wło-
darczyk-Małecka, wiceprezes FPHU 
Feniks.

Okazało się, że teren do zago-
spodarowania jest na tyle duży, że 
zmieści się tu nie tylko dwukondy-
gnacyjny pawilon i parking dla klien-
tów. – Uznaliśmy, że park handlowy, 
którego koncepcję przedłożyliśmy 
radzie miejskiej, mógłby stanąć bli-
żej ul. Kolejowej, natomiast od stro-
ny ul. Poznańskiej chcemy postawić 
nowoczesne, niewielkie pawiloniki, 
w dwóch wariantach – tłumaczy Ane-
ta Włodarczyk-Małecka. – Oczywi-
ście, zgodę na te nasze plany musi 
wydać miasto. Przedłożyliśmy je panu 
prezydentowi i czekamy na decyzję.

Jeśl i byłaby pozyty wna, nowe 
kioski przy ul. Ślaskiej mogłyby się 
pojawić już po wakacjach. Wtedy 
spółka mogłaby rozpocząć budowę 
pawilonu.

Śląska znów
się zmienia

Jeśli miasto wyrazi zgodę, na targu przy ul. Śląskiej powstanie nie tylko nowoczesny, dwu-
kondygnacyjny pawilon handlowo-usługowy, ale także kilkanaście niewielkich kiosków. 
Trwa właśnie porządkowanie placu pod inwestycję.
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Właśnie rozpoczynają się prace 
projektowe. Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji podpisał umowę z fir-
mą MT-Projekt z Grójca, która wy-
grała przetarg, przedstawiając ofertę 
opiewającą na 589 tys. zł. Zadaniem 
projektanta będzie opracowanie do-
kumentacji rozbudowy układu dro-
gowego w rejonie ul. Zbrowskiego 
między 11 Listopada a Żółkiewskie-
go wraz z obsługą komunikacyjną 
przyległych osiedli mieszkaniowych.

– To część miasta, w której w ostat-
nich latach bardzo rozwinęło się 
budownictwo mieszkaniowe, a co 
za tym idzie wzrosło też natężenie 
ruchu. W godzinach szczytu trud-
no jest wyjechać z osiedli. Dlatego 
przygotowujemy inwestycję, która 
ma te problemy rozwiązać. Oczywi-
ście przebudowy wymaga sama ul. 
Zbrowskiego, w tym m.in. skrzyżo-

wanie z 11 Listopada czy z Paderew-
skiego. Planujemy też stworzyć kilka 
nowych połączeń, które mogłyby 
usprawnić ruch – mówi prezydent 
Radosław Witkowski.

Wstępne założenia przygotowy-
wanej inwestycji były konsultowane 
z mieszkańcami Radomia. – Propo-
nowane rozwiązania to budowa no-
wego połączenia z ul. Żółkiewskiego 
w rejonie ul. ks. Chodowicza, prze-
dłużenie Rapackiego od Chodowi-
cza do Zbrowskiego, przedłużenie 
ul. Orląt Lwowskich do osiedla Sym-
fonia oraz budowa połączenia ul. 
Andersa z Gołębiowską w pobliżu 
przyszłej trasy N-S – wylicza wice-
prezydent Mateusz Tyczyński.

Dokumentacja projektowa powin-
na być gotowa za siedem miesięcy.

CT

Po konsultacjach
Usprawnienie ruchu w rejonie osiedli Gołębiów I i Gołębiów II to cel 
inwestycji, do realizacji której przygotowuje się miasto.

Międzynarodowe Mistrzostwa 
Strażaków w biegu po schodach „Ber-
lin Firefighter Stairrun 2022” odbyły 
się w ubiegłą sobotę. Trzeba wbiec 
na 39. piętro wieżowca Park Inn przy 
Aleksanderplatz w pełnym umundu-
rowaniu i z aparatem ochrony układu 

oddechowego, czyli w pełni przy-
gotowanym do gaszenia ognia. 
Tor składał się z ok. 200-me-
trowego odcinka dobiegu do 
wieżowca i dalej po klatce scho-
dowej na sam szczyt 110-metro-
wego budynku.

Strażacy startujący w tej kon-
kurencji biegli w parach; to 
tzw. rota strażacka. Zawodni-
cy z Polski: Radosław Nachyła 
(KM PSP Radom) i Krzysztof 
Plesner (KM PSP Szczecin) za-
jęli pierwsze miejsce. pokonując 

tor w czasie 5 minut i 23 sekund. Wy-
przedzili blisko 400 drużyn z innych 
krajów, m.in. Niemiec, Włoch, Węgier, 
Czech, Francji, Dani, Szwajcarii i Sta-
nów Zjednoczonych.

KK

Najle szy stra ak
Radosław Nachyła z radomskiej straży pożarnej okazał się najlepszy 
podczas Międzynarodowych Mistrzostw Strażaków.
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Tradycyjnie na Noc Muzeów Mu-
zeum Witolda Gombrowicza zapro-
siło nie w sobotę, tylko w piątek. 
Stanisław Biczysko czytał wiersze 
Roberta Utkowskiego z najnowszego 
tomiku, a potem koncert dała Barba-
ra Wrońska – znakomita wokalistka, 
kompozytorka i autorka tekstów, któ-
ra swoją muzyczną karierę zaczynała 
z zespołem Pustki. Miłośników jej 
talentu było tak wielu, że część osób 
musiała śledzić występ na telebimie.

ST   P T

W sobotę natomiast można było 
odwiedzić aż dziewięć miejsc. Naj-
wcześniej otworzyło się dla zwiedza-
jących Muzeum Wsi Radomskiej. 
Niektórzy przyjechali już do połu-
dnia, by po prostu pospacerować po 
skansenie, inni zdecydowali się na 
wizytę po obiedzie. – Przyszłyśmy 
z siostrą na wystawę o Stanisławie 
Zielińskim, bo do Jastrzębi w marcu 
jakoś nie zdołałyśmy dotrzeć, a czy-
tałyśmy bardzo wiele jego artykułów 
o historii regionu. Bardzo się cieszy-
my, że można tę ekspozycję zobaczyć 
w Radomiu – powiedziała nam Elż-
bieta Bartosiak. – Pewnie zostaniemy 
na potańcówkę, ale chcemy też zdą-
żyć na te wszystkie atrakcje w rynku.

Wystawę „Stanisław Zieliński 
1939-2022. In Memoriam”, poświę-
coną znakomitemu regionaliście 
w kurniku dworskim z Konar przy-
gotował Powiatowy Instytut Kultury, 
a Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie 

Zieliński przez wiele lat pracował, 
wzbogaciło o eksponaty ze swojej 
kolekcji. Życiorys, drogę zawodo-
wą oraz dorobek naukowy i zasługi 
w działalności społecznej prezentują 
plansze, opracowane przez Rena-
tę Metzger, dyrektor Powiatowego 
Instytutu Kultury. We wnętrzu za-
aranżowanym na pracownię badacza 
z przełomu lat 70. i 80., z biurkiem 
i biblioteczką z epoki, wyekspono-
wane zostały dokumenty, fotografie, 
maszynopisy i rękopisy oraz książki 
ze zbiorów Stanisława Zielińskiego. 
Wystawę wzbogacają pamiątki po 
zmarłym niedawno naukowcu. Eks-
pozycja jest nadal dostępna dla zwie-
dzających.

TE PANIE Z BRONIAMI

Ok. godz. 21, kiedy przy ul. Szy-
dłowieckiej kończyła się potańcówka 
Pod Dębem, rynek zaczął się zapeł-
niać żądnymi wrażeń radomianami. 
Można było wpaść do Kamienicy Sta-
rościńskiej na wystawę prezentującą 
archeologiczne relikty radomskiego 
zamku, albo do Apteki Kultury, czyli 
odtworzonej po latach dawnej apte-
ki Kasprzykowskich. Pomieszczenie 
w kamienicy Rynek 12 od kilku mie-
sięcy dzierżawi od spółki Rewitaliza-
cja Muzeum im. Jacka Malczewskie-
go. Podczas Nocy Muzeów można 

by ło ta m 
posłuchać 
wykładów: 
dr. Adama 
D u s z y k a 
„ D z i e w -
c z y n y 
w macie-
jówkach” 
i  I l o n y 
P u l n a r -
-Ferdjani 
„ K o b i e -
t y  ś w i a -
ta – obyczaje, 
t rad yc je , 
obrzędy”, 
a  t a k ż e 
zobacz yć 
„te panie 

z broniami”, jak elokwentnie określił 
członkinie Ochotniczej Legii Kobiet 
(zespół rekonstrukcyjny z VI LO 
im. Jana Kochanowskiego) pewien 
czterolatek. Ale Apteka Kultury 
czynna była nie tylko podczas wykła-

dów – radomianie chętnie zaglądali 
do wnętrza, by podziwiać pieczołowi-
cie odrestaurowane ponad 100-letnie 
apteczne meble.

 N   S

Natomiast budynek główny Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego tego 
wieczoru przeżywał prawdziwe oblę-
żenie. Bo to i kuratorskie oprowadza-
nie po wystawach, i liczne konkursy 
i quizy z nagrodami, i malowanie 
twarzy, i obserwacje astronomiczne, 
i pokaz mody, i warsztaty, i koncerty, 
także minirecital Iryny Borysowej, 
ukraińskiej pianistki, która uciekając 
przed wojną, trafiła do Radomia. Aby 
jednak dostać się do środka, trzeba 
było odstać kilka – albo nawet kilka-
naście – minut w kolejce. W pewnym 
momencie ogonek oczekujących się-
gał aż do wejścia do Kamienicy De-
skurów.

– Niech będzie – przyznamy się: 
jesteśmy na Nocy Muzeów po raz 
pierwszy w życiu. Wcześniej albo ja-
koś się nie składało, albo rezygnowa-
liśmy, bo przecież regularnie chodzi-
my na wernisaże. Dzieci biegały, my 
nie – zdradzili nam Beata i Tomasz 
Szubińscy. – A to się okazuje super 
impreza! Zwiedza się zupełnie ina-
czej, atmosfera też jest inna. Przy-
szliśmy w zasadzie tylko do Muzeum 
Historii Najnowszej Radomia, żeby 
sobie powspominać czasy PRL-u, ale 
trafiliśmy jeszcze do „Malczewskie-
go”. Akurat na koncert na dziedziń-
cu. Znakomity zespół w przepięknym 
otoczeniu. Właśnie wróciliśmy na 
drugą część ich występu... Przy okazji 
jeszcze raz zwiedziliśmy „Ostry go-
tyk”, poszliśmy też zobaczyć tę nową 
Bałkankę, przypomnieliśmy 
sobie kolekcję rodziny Pinno 
i gabinet prof. Kołakowskiego. 
A jacyś państwo, którzy w ko-
lejce stali przed nami, polecili 
nam Muzeum Rzemiosł. Na-
wet nie wiedzieliśmy, że jest 
takie w Radomiu. Poszliśmy 
i trafiliśmy do niezwykłego 
wnętrza z przesympatycznymi 
ludźmi...

NT P  ST

Równie tłoczno było w Ka-
mienicy Deskurów, do której 
zapraszał debiutant na Nocy 
Muzeów, czyli Muzeum Hi-
storii Najnowszej Radomia. 
W podziemiach można było 
zobaczyć ekspozycję czasową 
„Skąd to? Historia artyku-
łów codziennego użytku”, na 
piętrze czekała wystawa sta-
ła „Przemysł – siła miasta. Radom 
w latach 1918-1989”. Jedni oglądając 
wspominali, inni otwierali szeroko 
oczy ze zdumienia, że można było 
kiedyś tak żyć. Najmłodsi uczestnicy 
Nocy Muzeów z zapałem poznawali 
tajniki gry w klasy, skacząc po kor-
pusie i ramionach wyrysowanego na 
podłodze ludzika.

Tak że Mazowieck ie Centrum 
Sztuki Współczesnej „Elektrownia” 
dla uczestników nocnego zwiedzania 
przygotowało wiele atrakcji. Ogląda-
no zarówno krótkometrażowe ani-
macje ukraińskie, jak i dokument 
„Tutanchamon: oblicze bez maski”. 
Była to też okazja do zwiedzenia 
ekspozycji Basi Bańdy „Róże i róże”. 
Cieszyli się również miłośnicy muzyki 

na żywo – koncerty zaplanowano aż 
trzy: zespołu Emrere, grupy BLED 
i UnFORM.

Przez lata wędrujący między Mu-
zeum Malczewskiego a Elektrownią 
zatrzymywali się przy Komendzie 
Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej, by zajrzeć do Sali Tradycji 
im. gen. poż. Zygmunta Jarosza czy 
zobaczyć nowe pojazdy w jednostce. 
W tym roku strażacy Nocy Muze-
ów nie świętowali, ale coś nowego 
pojawiło się na parkingu po drugiej 
stronie ulicy. Do oglądania ekspo-
natów tworzącego się Muzeum BHP 
łagodnie nakłaniał zmotoryzowany 
milicjant. A pokazywali je i objaśnia-
li członkowie radomskiego oddziału 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP, którzy 

w budynku przy ul. Traugutta 52 mają 
swoją siedzibę.

T  N N  S T P

Jeśli ktoś zauważył plakat, np. na 
ul. Rwańskiej, spieszył na pl. Konsty-
tucji 3 Maja – do Muzeum Rzemiosł. 
Tam – w klimatycznych wnętrzach 
zgromadzono dziesiątki eksponatów 
związanych z radomskim rzemiosłem, 
m.in. wulkanizatorstwem, kamieniar-
stwem, fryzjerstwem czy fotografiką. 
Tuż obok wiszą liczne ikony ks. Sta-
nisława Drąga, bo to także muzeum 
ikon. Szczęśliwcy mogli trafić tego 
wieczoru na recital Marcina Wieczor-
ka, pierwszego radomianina w Kon-
kursie Chopinowskim. Odbyło się też 

uroczyste zapalenie czerwonego neo-
nu „Foto”, zapraszający przed laty do 
mieszczącego się nieopodal znanego 
w Radomiu zakładu fotograficznego 
Jerzego Sztompke.

O s t a t n i m  –  a l b o  p i e r w -
szym – przystankiem nocnej pere-
grynacji po placówkach kultury była 
Resursa Obywatelska. Tu można 
było zobaczyć – przygotowaną przez 
Imperial Tobacco, spadkobiercę 
przedwojennej i powojennej wytwórni 
papierosów – ekspozycję z okazji stu-
lecia zakładu „Nie poszła z dymem. 
Historia radomskiej Tytoniówki”. Na 
wystawie zgromadzono liczne doku-
menty i zdjęcia, w tym choćby projekt 
magazynów Polskiego Monopolu Ty-
toniowego wykonany przez znakomi-
tego architekta Stefana Szyllera z jego 

podpisem. Jest ogromna makieta ca-
łego terenu wraz z budynkami oraz 
lotnicze zdjęcie tej części Radomia 
z informacją, w jakich latach każ-
dy z obiektów dzisiejszego Imperial 
Tobacco był stawiany. No i gabloty 
z całym asortymentem produkowa-
nych w Radomiu wyrobów tytonio-
wych – od przedwojnia po współcze-
sność.

Jeśl i ktoś nie zdąż ył w czasie 
Nocy Muzeów, może zobaczyć wy-
stawę teraz – będzie dostępna jesz-
cze przez kilkanaście dni.

Po raz pierwszy tej nocy można 
było też wejść do – właśnie wyre-
montowanych – piwnic Resursy. 
Pięknie sklepione, choć niziutkie, 
aż się proszą o ciekawą aranżację.

Noc Muzeów za nami
Ludowo w Muzeum Wsi Radomskiej, klimatycznie w Muzeum Rzemiosł, archeologicznie w Kamienicy Starościńskiej, a rodem z PRL-u w Kamienicy 
Deskurów, kobieco w Muzeum im. Jacka Malczewskiego i bezpiecznie w Muzeum BHP, współcześnie w Elektrowni, jubileuszowo w Resursie – podczas 
sobotniej Nocy Muzeów każdy mógł wybrać coś dla siebie. A wybierających były setki.
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Młode państwo polskie potrze-
bowało pilnie wykwalifikowanej 
średniej kadry technicznej. Dlatego 
w październiku 1919 roku w Skar-
żysku-Kamiennej uruchomiono, 
pierwszą w województwie, prywat-
ną placówkę kształcącą na potrzeby 
kolejnictwa. Po dwóch miesiącach 
została upaństwowiona, przyjmując 
nazwę Państwowa Średnia Szkoła 
Techniczna Kolejowa. Nauka trwa 
cztery lata, po których uczeń zdawał 
egzamin, uprawniający do wykony-
wania zawodu technika kolejowego.

Trzeci rok szkolny, na dwóch wy-
działach: mechanicznym i budow-
lanym, rozpoczęto w Radomiu. 
Początkowo przyszli technicy uczyli 
się w budynku Miejskiej Szkoły Rze-
miosł im. Jana Kilińskiego przy ul. 
Wysokiej (dziś ul. 25 Czerwca), po-
tem w budynku po Szkole Powszech-
nej przy ul. Skaryszewskiej (ul. Sło-
wackiego). Wydział mechaniczny 
przekształcono w wydział mecha-
niczno-elektryczny, a wydział budow-
lany w wydział budowlano-drogowy.

W 1925 roku dyrektor Witalis 
Leon Mroczkowski rozpoczął sta-
rania o budowę siedziby dla szkoły. 
Pomysłowi przyklasnęło Radomskie 
Towarzystwo Kursów Technicznych, 
któremu cztery lata później Fabryka 
Broni przekazała tereny pod inwesty-
cję przy ul. Kościuszki 7. FB partycy-
powała także w kosztach samej budo-
wy. W październiku 1930 uroczyście 
poświęcono i uruchomiono nowo-
czesny budynek warsztatów PŚSTK, 
a dwa lata później oddano do użytku 
budynek dydaktyczny.

W 1936 roku zmieniona została, 
w wyniku reformy szkolnictwa, na-
zwa PŚSTK – na Państwowe Szkoły 
Przemysłowe.

14 września 1939 budynek przy 
ul. Kościuszki 7 zajęło niemieckie 
wojsko. Szkołę okupant przekształ-
cił w szpital. Na placu pojawiły się 
schrony przeciwlotnicze i bunkry, 
a sala gimnastyczna stała się salą 
operacyjną. W 1940 okupant wyra-
ził zgodę na rozpoczęcie zajęć, ale 
w dawnych warsztatach i tylko na po-
ziomie szkoły zawodowej.

Po zakończeniu wojny szkołę od-
budowano wspólnym wysiłkiem 
uczniów, nauczycieli i rodziców. 
1 września 1945 odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie nowego roku szkolnego 

w Państwowych Szkołach Przemysło-
wych. Siedem lat później PSP prze-
stała istnieć – po kolejnej reformie 
szkolnictwa zawodowego z jej struk-
tur wydzielono trzy osobne placówki: 
Technikum Budowlane, Technikum 
Drogowe i Technikum Mechaniczno-
-Elektryczne.

To ostatnie pozostało w budynku 
przy ul. Kościuszki 7. Jego pierw-
szym dyrektorem został    inż. Fran-

ciszek Kozłowski. W 1954 przejęło 
Technikum Mechaniczne im. Jana 
Kilińskiego (wcześniej – Miejska 
Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa 
im. Jana Kilińskiego).

Rok 1966 przyniósł kolejny po-
dział placówki. Przy ul. Kościuszki 
pozostało Technikum Mechanicz-
ne, a druga szkoła przeniosła się do 
budynków przy ul. Limanowskiego; 

otrzymała nazwę: Technikum Ener-
getyczne Ministerstwa Górnictwa 
i Energetyki.

W roku szkolnym 1974/75 TM po-
łączyło się z Zaocznym Technikum 
Mechaniczno-Elektrycznym i stało 
się Zespołem Szkół Mechanicznych. 
Przyjęło wtedy imię Tadeusza Ko-
ściuszki. W skład zespołu wchodziły: 
pięcioletnie TM oraz trzyletnie TM 
i trzyletnie Technikum Mechanicz-
no-Elektryczne na podbudowie Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej i ZSzZ.

W 2002 roku, mimo protestów śro-
dowiska nauczycielskiego, uczniów 
i absolwentów, władze Radomia 
zdecydowały o połączeniu Zespo-
łu Szkół Mechanicznych i Zespo-
łu Szkół Energetycznych w Zespół 
Szkół Technicznych. Jego siedzibą 
stały się budynki przy ul. Limanow-
skiego. Powód? Większość absolwen-
tów gimnazjów w Radomiu chciała 
się uczyć w ogólniakach, a nie w tech-
nikach.

W roku szkolnym 2015/16 ZST zy-
skał status Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego.

Od kilku dobrych lat Zespół Szkół 
Technicznych przeżywa prawdzi-

wy boom. Kiedy więc z dniem 31 
sierpnia 2019 roku zostało, decyzją 
miasta, zlikwidowane IX Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami 
Sportowymi im. Juliusza Słowackie-
go przy ul. Staromiejskiej 11, ZST 
mógł zająć siedzibę LO i utworzyć 
nowe kierunki.

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.

Zespół Szkół Technicznych 
im. Tadeusza Kościuszki

100-lecie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Zamek z baśni, czyli o pewnym 
miejscu, w którym można było 
spędzić godzinę radości

Prezentowana fotografia to jedno z ostatnich czarno-białych 
zdjęć wykonanych w Wojewódzkiej (wówczas) Bibliotece Pu-
blicznej. Rok 1992 wyznaczył nie tylko nowy rozdział w historii 
placówki – od tej pory mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 
12, ale także nadał barwy kolejnym fotografiom coraz liczniej 
wklejanym do kroniki. I bardzo dobrze, bo dzięki temu wia-
domo, że widoczny na zdjęciu „zamek z baśni, w którym za-
mieszkały książeczki i zabawki” (tak opisano zdjęcie w biblio-
tecznej kronice) składał się z różnokolorowych nadstawek. I że 
stał w najbarwniejszym miejscu w całej bibliotece.

Godzina Radości – czytelnia i sala zabaw sąsiadujące z Wy-
pożyczalnią dla Dzieci i Młodzieży – zorganizowana została 
zaraz po przeprowadzce i stała się pięknym zaproszeniem dla 
najmłodszych czytelników do odwiedzania „nowego” gmachu 
biblioteki. Odtąd przychodzący do radomskiej książnicy rodzi-
ce mogli zostawiać swoje pociechy w tym kolorowych wnętrzu 
i spokojnie wypożyczać książki.

Dzisiaj takie kąciki dla dzieci, nie tylko w bibliotekach, to nor-
ma, a zabiegani rodzice, rozstając się z maluchem, mogą na 
chwilę odetchnąć. Pamiętajmy jednak, że kiedy tworzono Go-
dzinę Radości, był początek lat dziewięćdziesiątych! Dzisiejsze 
pokolenie tych zabieganych rodziców, którzy zostawiają swo-
je dzieci w – często płatnych – kącikach zabaw, to przecież 
właśnie dawne maluchy urodzone na przełomie lat 80. i 90. 
Ilu z nich chociaż raz trafiło do tej bibliotecznej krainy? Ilu spo-
tkało na swojej czytelniczej dróżce sympatyczne bibliotekarki 
Elżbietę Skibę (po lewej) i Annę Kozak (po prawej), które z ta-
kim zapałem układają na zdjęciu nowe książeczki w „zamku”?

Z pewnością wielu, przez całe lata odbywały się tu bowiem 
różnorodne zajęcia biblioteczne, lekcje, wystawki plastyczne 
i cykliczne imprezy. Ba, w 2001 funkcjonowało tu nawet przez 
rok… ognisko przedszkolne „Krasnale”, do którego przycho-
dziły dzieci będące pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Śmiech najmłodszych rozlegał się przez lata w ca-
łej bibliotece, a bibliotekarki robiły wszystko, żeby rozmiłować 
dzieciaki w czytaniu.

Zmieniały się czasy, ludzie, podejście do książki dziecięcej, 
wchodziła elektronika, nowoczesne technologie, książka co-
raz mocniej walczyła z komputerem o czytelnicze serduszka, 
a Godzina Radości pozostawała niezmiennie przez lata tak 
samo atrakcyjnym i przytulnym miejscem. No, może tylko 
kolorowy telewizor i odtwarzacz wideo do wyświetlania bajek 
przegrał z Internetem… Niemniej to właśnie tutaj mali (i nie 
tylko mali) bywalcy zaznajamiali się ze zdobyczami techniki. 
Pierwsze zdjęcie wklejone do kroniki Godziny Radości poka-
zuje… „zabawę z książką elektroniczną”. Pamiętajmy – jest 
1992 rok!

•••
Było coś naprawdę baśniowego nie tylko w tych rzędach 

kolorowych nadstawek, atrakcyjnych książkach i coraz ładniej-
szych zabawkach, ale przede wszystkim w pierwszym kon-
takcie młodych ludzi z książką. Szczególnie, że właśnie tutaj 
gromadzono także ciekawe formy dziecięcej literatury, a wiele 
dzieci widziało po raz pierwszy książki z materiału, do przytu-
lania, piszczące, śpiewające… 

•••
Godzina Radości zniknęła z bibliotecznej mapy Radomia 

w 2012 roku, kiedy działalność dziecięca została przeniesiona 
do Filii nr 6. Dzisiaj niemal każda biblioteka i każda filia ma ja-
kiś kącik dla dzieci. Kolorowe dywany, urocze niskie krzesełka, 
książki, które śpiewają i grają, maskotki z coraz to nowszych 
kreskówek… Wszystko jest na wyciągnięcie dziecięcych rą-
czek. Kto jeszcze, w tym zalewie przedmiotów i zdarzeń, pa-
mięta pewien drewniany „zamek z baśni” złożony z koloro-
wych drewnianych nadstawek? 

Marta Wiktoria Trojanowska
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu
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Impreza 
rozpocznie 
się w sobo-
tę, 21 maja, 
o godz. 16 
występem 
solistów 
i chórów 
Grójeckie-
go Ośrod-
ka Kultury. 
Półtorej 
godziny 
później 
rozpocznie się koncert laureatów 
grójeckich festiwali, a o godz. 
19 – pokaz tańca szkoły Kosmos 
z Białobrzegów. O godz. 19.30 na 
scenie zlokalizowanej na placu 
przy ul. Piaseczyńskiej 4 pojawi 
się skład hiphopowy Hłopaky, 
a o godz. 21 – gwiazda wieczoru, 
czyli Ania Dąbrowska. Laureatka 
Fryderyka 2017 w kategorii Album 
Roku Muzyka Pop. Wokalistka, 
kompozytorka, autorka tekstów 
i producentka, która dotychczas 
nagrała siedem płyt, a każda uzy-
skała status co najmniej platyno-
wej. Łącznie sprzedała ponad 500 
tys. krążków. Aktualnie artystka 
pracuje nad swoją nową płytą.

Drugi dzień Święta Kwitnących 
Jabłoni – w niedzielę – także 
rozpocznie się o godz. 16 pokazem 
formacji tanecznych Ziemi Grójec-
kiej. O godz. 17.30 wystąpi zespół 
Nivel. To kwartet wokalno-in-
strumentalny prezentujący własne 
interpretacje tradycyjnych pieśni 
oraz kompozycje z pogranicza 
folkloru celtyckiego, bałkańskiego, 
francuskiego, argentyńskiego, gru-
zińskiego, brazylijskiego i amery-
kańskiego. W wykonywanych przez 
nich utworach pobrzmiewa tango, 
gypsy swing, world music oraz jazz 
i musette.

O godz. 19 organizatorzy za-
praszają na koncert Abba Tribute 
Cover. Czwórka muzyków, grająca 
od 2000 roku, którzy z zamiłowa-
nia do muzyki Abby postanowili 
stworzyć zespół, bazując na naj-
większych przebojach legendarnej 
grupy.

61. edycję Święta Kwitnących 
Jabłoni zamknie (godz. 21) występ 
popularnego zespołu Piękni i Mło-
dzi. Formacja ma na swoim koncie 
szereg hitów, którymi podbili serca 

fanów. „Niewiara”, „Kocham się 
w Tobie”, „Tak już bez Ciebie”, 
„Ona jest taka cudowna” – to tylko 
kilka tytułów przebojów zespołu. 
Magdalena Narożna – wokalistka, 
frontmanka i liderka grupy charak-
teryzuje się niepowtarzalną barwą 
głosu i ogromną charyzmą.

Patronat nad imprezą objęła 
Rekord Grupa Mediowa.

NIKA

Kwitnące
Jabłonie
GRÓJEC. Ania Dąbrowska oraz zespół 
Piękni i Młodzi – to dwie gwiazdy, 
które w ten weekend wystąpią podczas 
61. edycji Święta Kwitnących Jabłoni.

– Bezkolizyjne skrzyżowanie 
zastąpi przejazd kolejowo-drogowy 
w ciągu ul. Grójeckiej między stacją 
Warka a przystankiem Warka Mia-
sto. Zwiększy się bezpieczeństwo 
w ruchu pociągów i samochodów, 
sprawniejsza będzie też komunika-
cja drogowa w mieście – informuje 
Karol Jakubowski, rzecznik prasowy 
PKP PLK.

Obiekt o szerokości 13 m będzie 
miał po jednym pasie ruchu w każdą 
stronę. Przewidziano też ścieżkę 
dla pieszych i rowerzystów. Nowa 
przeprawa ma już gotowe przyczółki, 
a wykonawca przygotowuje montaż 
przęsła wiaduktu. Budowane są 
drogi dojazdowe do obiektu.

Inwestycję za 24 mln zł PKP 
Polskie Linie Kolejowe realizują 
w ramach modernizacji linii nr 8, 
odcinek Warszawa Okęcie – Radom. 
Prace obejmują również przebu-
dowę odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 730 wraz z budową dwóch rond. 
Zakończenie prac planowane jest na 
początek 2023 roku.

Przypomnijmy: w marcu PKP PLK 
oddały do użytku nowy przystanek 
Warka Miasto w centrum miejsco-
wości. Od Warki do Radomia do-
budowano drugi tor, aby zwiększyć 
sprawność przewozów. Modernizacja 
PLK objęła również stację Warka, 
gdzie przebudowano perony i wyko-
nano przejście podziemne.

K

Będzie
bezpieczniej
WARKA. Nowy wiadukt nad torami 
na linii Warszawa – Radom zwiększy 
bezpieczeństwo w ruchu pociągów 
i usprawni komunikację drogową 
w mieście.
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W minionym tygodniu obradował 
Parlamentarny Zespół ds. Budowy 
Drogi Ekspresowej S12. Przypo-
mnijmy, że jego przewodniczącym 
jest Andrzej Kosztowniak, a człon-
kami są m.in. Konrad Fr ysztak 
i Agnieszka Górska. To właśnie 
podczas tego spotkania okazało się, 
że są opóźnienia. – Mamy pewien 
problem w obszarze województwa 
łódzkiego. Pewne rzeczy dotyczące 
ochrony środowiska będą musiały 
zostać powtórzone. Wymagają tego 
od nas przepisy prawa europejskiego 
i prawa środowiskowego – mówi An-
drzej Kosztowniak, poseł PiS.

– Informacje przekazane przez 
GDDKiA nie są najlepsze. Widać, 
że są problemy z realizacją tej in-
westycji i że tej drogi przez najbliż-
sze lata nie zobaczymy. Przed nami 
znów kolejna kampania, w trakcie 
której będzie gra działkami i bę-
dzie pokazywanie różnych przebie-
gów, wariantów – tłumaczy Konrad 
Frysztak, poseł Koalicji Obywatel-
skiej.

Frysztak nie rozumie, z czego wy-
nikają problemy przy projektowaniu 
nowej drogi ekspresowej S12. – Jest 
jakiś klincz między GDDKiA a Ge-
neralną Dyrekcją Ochrony Środo-
wiska. Trudno mi powiedzieć, któ-
ry z polityków działa przeciwko tej 

inwestycji. Być może ktoś chce ude-
rzyć w czyjeś interesy albo nie chce 
rozwiązać tych ważnych dla miesz-
kańców ziemi radomskiej proble-
mów – twierdzi.

Andrzej Kosztowniak zapewnia, 
że przy takich inwestycjach takie 
sytuacje się zdarzają. Jego zdaniem 
w 2024 roku może rozpocząć się po-
stępowanie przetargowe, a na prze-
łomie 2024 i 2025 roku ruszyłyby 
prace. Przewodniczący zespołu prze-
konuje, że termin zakończenia całej 

inwestycji i oddania drogi do użytku 
nie jest zagrożony. – Pamiętajmy, że 
mówimy o 2030 roku. Ja chcę, żeby 
ta inwestycja była jest realizowana, 
bo to inwestycja potrzebna nie tyl-
ko mieszkańcom ziemi radomskiej, 
łódzkiej czy lubelskiej, ale też nasze-
mu państwu – mówi Kosztowniak.

Parlamentarzysta PiS zapewnia, 
że na bieżąco rozmawia z premierem 
i ministrem infrastruktury, dzięki 
czemu cała budowa będzie miała za-
pewnione finansowanie.

Ekspresowa
ó ni na

REGION RADOMSKI. Wraca temat budowy drogi ekspresowej S12, która miałaby prze-
biegać przez region radomski. – Jeśli będziemy mieli zgody środowiskowe i zapewnione 
finansowanie, to realnie możemy rozpocząć prace na przełomie 2024 i 2025 roku – mówi 
Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
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Obiekt będzie wykorzystywany do 
nauki pływania dzieci i młodzieży, 
a także przy rehabilitacji mieszkań-
ców.

Wykonawcą jest firma DEKA 
Edyta Kępińska, a wartość inwesty-
cji to 2,6 mln zł. Gmina otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości 1,5 
mln zł.

Przy projektowaniu basenu przy-
jęto nowatorskie, ale sprawdzone 
rozwiązania. Woda w basenie będzie 
uzdatniana solą, a nie chlorem, 
stąd jej lekko słonawy smak. Dzięki 
temu będzie idealna dla alergi-
ków – z powodu swoich właściwo-
ści leczniczych. Niecka pływalni, 
o ekskluzywnym wyglądzie, zostanie 
wykonana w nowoczesnej techno-
logii kompozytowo-ceramicznej; 
będzie też kolorowe podświetlenie 
w technologii 3D.

Na budynku szkoły ma być zain-
stalowana instalacja fotowoltaiczna, 
likwidująca prawie do zera koszty 
energii elektrycznej do obsługi 
basenu. W projekcie przewidziano 
szatnie i sanitariaty osobne dla 
dziewcząt i chłopców, pomieszczenia 
dla ratowników oraz sanitariaty dla 
osób niepełnosprawnych. Powstanie 
też specjalne miejsce dla dzieci do 
lat trzech, umożliwiające przewijanie 
maluchów.

CT

Budują
pływalnię
CIEPIELÓW. Trwa budowa basenu przy 
Publicznej Szkole Podstawowej.
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Sudoku Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól planszy cyframi od 1 do 9 (po jednej cyfrze w każdym 

polu). Każda z wpisywanych cyfr może wystąpić tylko raz w każdym z wierszy, kolumn i obszarów.

Z pożółkłych szpalt
Trochę o „Ursusach”

W dniu 10ym marca r. b. wyruszyły 
pierwszy raz na miasto autobusy Komu-
nikacji Miejskiej „Ursusy” polskiej pro-
dukcji, – zamiast niemieckich N.A.G.

Rozpoczęły bardzo przykrą walkę 
z wybojami i dziurami i „kocimi łbami” 
sławetnych bruków radomskich, – Ale 
walka ta jest prowadzona z całą energją 
i z lepszym skutkiem, jak przy N. A. G.

Może coś o tem powiedzieć jeżdżąca 
publiczność.

Ziemia Radomska nr 111, 
16 maja 1931

Dar F. A. Osendowskiego
dla harcerzy

Ostatni numer „Naszego pisma” wy-
dawanego przez gimnazjum im. dra 
T. Chałubińskiego zawiera nowelkę 
pióra znakomitego pisarza F. A. Ossen-
dowskiego. Nowelkę tę ofiarował autor! 
1 radomskiej drużynie harcerskiej im. 
D. Czachowskiego z okazji jej dwudzie-
stolecia.

Ziemia Radomska nr 111, 
16 maja 1931

Niewłaściwy kanał
W polu, między ulicami Kopernika 

a Bernardyńską jest przekopany kanał, 
nie mający właściwego odchodu, i woda 
zalewa plac sportowy, położony przy 
gimn. im. Chałubińskiego.

Należałoby tę sprawę uregulować.
Ziemia Radomska nr 102, 

5 maja 1932

Bezrobotni będą mieli 
ogródki działkowe

Miejski komitet do spraw bezrobocia 
z inicjatywy pułk. Jażdżyńskiego powziął 
piękną myśl obdarzenia 100 bezrobot-
nych rodzin ogródkami działkowemi
i w tym celu wydzierżawiono na rok 
1932 7,2 hektara wybornej ziemi od 
państwowej wytwórni sprzętu prze-
ciwgazowego.

Ziemia zostaje podzielona na 100 
działek od 800 do 1000 m2.

Bezrobotni dostaną te działki już 
zorane i zbronowane, ponadto komitet 
dostarczy im po 1 metrze kartofli, rów-
nież bezpłatnie, zakupionych z folwarku 
sejmikowego na Wacynie t. zw. wolfa-

mów jak również innych warzyw.
„Działkowicze” po sumiennem za-

sadzeniu otrzymają 8 do 10 kwintali 
kartofli nie licząc innych warzyw. (...)

Ziemia Radomska nr 111, 
18 maja 1932

Palto do odebrania
w komisarjacie

Na ulicy Dębowej, znaleziono jesion-
kę, którą odniesiono do II-go komisarja-
tu. Można ją odebrać udowodniwszy 
własność.

Ziemia Radomska nr 109, 
13 maja 1933

O basen kąpielowy
w Radomiu

Pod względem letnich kąpieli Radom 
jest nieszczęsnem miastem.

Brak rzeki nadającej się do kąpieli dla 
ludności w miesiącach letnich daje się 
odczuwać bardzo dotkliwie.

Istnieje wprawdzie wybudowany 
przez 72 pp. basen kąpielowy, ale jest to 
stanowczo za mało dla osiemdziesięcio-
tysięcznego miasta. 

Jako o jednej z najpilniejszych potrzeb 
higjeny społecznej Radomia należy mó-
wić i pisać wszędzie gdzie tylko można 
o budowie wielkiego basenu – kąpieliska 
dostępnego dla różnych kategorji kąpią-
cych się.

(…) Oczywiście, że Radom nie może 
wybudować małego baseniku, że musi 
to być instytucja potężna w rozmiarach 
i że będzie ona kosztować drogo, ale każ-
da jej cena zwróci się na pewno w zre-
dukowanych wydatkach na lecznictwo 
i zwalczanie chorób zakaźnych.

Dzisiejsza medycyna stoi na stanowi-
sku, że profilaletykę należy stawiać na 
pierwszem miejscu przed leczeniem.

(…) Ostatnia konferencja lekarzy szkol-
nych Radomia wraz z wizytatorką higje-
ny krakowskiego kuratorjum na jednym 
z pierwszych miejsc postawiła uchwałę 
w sprawie budowy basenu.

Idą letnie, upalne miesiące, może wy-
ziewy naszej „modrej” Radomianki przy-
spieszą realizację tej niezbędnej i paląco 
pilnej inwestycji.

 Dr. Cz. Hoppe
Ziemia Radomska nr 112,

 17 maja 1933

Projekty specjalne
Filmowe Poranki – Miraculum: 
Biedronka i Czarny Kot, cz. 
2 – 22.05, godz. 10.30
Helios na scenie: JUJUTSU 
KAISEN:0 (2D/napisy – od 13 
lat) – 20.05-22.05, godz. 19.00
Helios na scenie: Między Gwiaz-
dy. Anne – Sophie Mutter gra 
Johna Wiliamsa – 25.05, godz. 
18.00
Kino Konesera: Piosenki o miło-
ści (2D/PL – od 15 lat) – 23.05, godz. 
18.00
Kultura Dostępna: Sonata (2D/
PL – od 13 lat) – 26.05, godz. 13.00 
i 18.00

Przedpremiera – 26.05
Top Gun: Maverick (2D/ATMOS/
napisy, 2D/napisy)

Pozostałe tytuły
Podpalaczka (2D/napisy – od 15 lat)
Doktor Strange w multiwersum 
obłędu (2D/napisy, 2D/dubbing, 
2D/ATMOS/dubbing, 2D/ATMOS/
napisy – od 13 lat)
Fucking Bornholm (2D/PL – od 
15 lat)
Igrzyska zwierzaków (2D/dub-
bing – b.o.)
SONIC. Szybki jak błyskawica    
(2D/dubbing, 2D/napisy – od 7 lat)
Wiking (2D/napisy – od 15 lat)
Doktor Strendzh i Multyvsesvit 
bozhevillia – (UA 2D/NAP – od 13 
lat)
Yakub, Mimi ta sobaky, yaki 
vmily hovoryty – (UA 2D/LEC – od 
7 lat)
Kapitan Nova (2D/dubbing – od 
8 lat)

Na dobry początek zdecydowanie 
warto pokusić się o multiwersum, 
oglądając produkcję „Doktor Strange 
w multiwersum obłędu”. W najnow-
szym filmie Marvel Studios MCU 
doktor Strange, z pomocą dawnych 
i nowych sojuszników, przemierza 
niesamowite, pełne niebezpie-
czeństw alternatywne światy, by 
stawić czoła nowemu tajemniczemu 
przeciwnikowi. 

20  
    

1 1       MAŁA MAMA     10  -

1      1   
18 00  K     1   
20 00   A   1    

21  
16 00     1   
18 1    A   1   
20 00  K     1   

22  
1 0      MAŁA MAMA     10  -

16 00  KA NA K AN   D K  K K J N  D D A  D  
A NA        12  

18 00  K     1   
20 00     1   

2   
    

12 0      MAŁA MAMA     10  -

1 00     1   
16 1   K     1   
18 1    A   1   
20 00  D  K    KA N  A   1   

2   
    

1 1      1   
16 0      MAŁA MAMA     10  -

18 00  K     1   
20 00   A   1   

2  - 26   - 
    

1 1       MAŁA MAMA     10  26   
 

1    A   1   
17      1   26    
20 00  K     1   

    8  8  60 77  8  86 16 60      
  

KA A K NA NNA
        

 
-   10 00    
-   12 00    

  N  AM  K AM      
 

 
-   1    -  17   -  20 

 
-     1  
-          1  
-   - 2  
-  N      26  
- N      12 

 -           
         

           20 

KALENDARZ PROJEKCJI  
20 V – 26 V 2022



11SPORTPIĄTEK – CZWARTEK 20-26 MAJA 2022

  IC A N AK

Pierwotnie zmagania miały odbyć 
się w Chełmie, ale ze względu na wojnę 
w Ukrainie i bliskość naszej wschodniej 
granicy, tamtejszy klub zdecydował się 
oddać organizację imprezy, a tę przejął 
Radom. – Bardzo cieszy nas, że ponow-
nie jako klub możemy organizować tak 
ważną imprezę. Rzeczywiście pier-
wotnie to nie my mieliśmy być gospo-
darzem, ale w związku z dramatyczną 
sytuacją na Ukrainie zapytano, czy 
możemy przejąć organizację i wyrazili-
śmy zgodę. Tym samym Radom znowu 

stał się stolicą zapasów – mówi Maria 
Świerczyńska, prezes Olimpijczyka.

– Radom to jedno z najważniejszych 
miejsc na zapaśniczej mapie Polski. 
Zawsze jest otwarty, żeby tego typu im-
prezy organizować. Fajnie jest widzieć 
medalistów, którzy stają na podium 
u siebie – tu, gdzie na co dzień trenują 
i żyją – zauważył wiceprezydent Mate-
usz Tyczyński.

Radomski klub ponownie pokazał 
klasę. Olimpijczyk zdobył aż 13 me-
dali – trzy złote, cztery srebrne i sześć 
brązowych. – To były naprawdę udane 
występy naszych zawodników. Zdoby-

li trzy złote medale, czym powtórzyli 
sukces z zeszłego roku, a dorzucili do 
tego jeszcze sporo srebrnych i brązo-
wych krążków. Jestem bardzo szczę-
śliwy, że te zawody tak fajnie wypa-
dły – zaznacza Zdzisław Kolanek, 
trener i dyrektor Olimpijczyka.

Po raz siódmy z rzędu tytuł mi-
strzowski zdobył Arkadiusz Kuły-
nycz, dla którego był to jednocześnie 
ósmy tytuł w karierze. Zawodnik 
Olimpijczyka, który w ubiegłym roku 
zdobył też m.in. brąz mistrzostw 
świata w finałowej walce kategorii 
do 87 kg, pokonał Szymona Szy-

monowicza z MKS Cement-Gryf 
Chełm. – Obroniłem tytuł i jestem 
bardzo szczęśliwy. Uwielbiam wal-
czyć w Radomiu; kocham to miasto 
i tę publiczność – podkreślił szczęśli-
wy mistrz Polski.

Radomianie zdominowali dwie 
kategorie wagowe – do 55 i do 77 
kg. W obu zdobyli łącznie aż sześć 
medali! Na najwyższym stopniu po-
dium stanęli Piotr Puchalski (55 kg) 
i Patryk Bednarz (77). Srebro zdobył 
Jakub Ściegliński (55) i Konrad Ko-
złowski (77), a brąz Grzegorz Majkut 
(55) i Michał Puchalski (77).

W kategorii wagowej do 60 kg tytuł 
mistrzowski przypadł Michałowi Tra-
czowi z WKS Śląsk Wrocław, ale na 
podium stanęli dwaj zawodnicy Olim-
pijczyka – Przemysław Piątek zdobył 
srebro, a Grzegorz Kunkel brąz.

Impreza przyniosła też dwa ważne 
wydarzenia. Swoje zapaśnicze kariery 
zakończyli dwaj zawodnicy Olimpij-
czyka: multimedalista mistrzostw Pol-
ski Łukasz Fafiński i były mistrz kraju, 
Piotr Przepiórka. Obaj w kategorii do 
82 kg zdobyli też w Radomiu swoje ko-
lejne medale! Fafiński zawiesił na swo-
jej szyi brąz, a Przepiórka srebro. – To 
mój 16. medal mistrzostw Polski. Mam 
już 39 lat i czas zakończyć zawodniczą 
karierę na macie. Ale jako trener za-
mierzam dalej się realizować – mówi 
Fafiński.

– Po zeszłorocznym niepowodze-
niu chciałem wystartować jeszcze raz 
na mistrzostwach Polski. Obiecałem 
sobie, że ten turniej będzie ostatnim. 
Cieszę się, że zdobyłem medal przed 
własną publicznością – podkreśla Piotr 
Przepiórka.

Dorobek medalowy uzupełnili: Fi-
lip Kazimierczak w kat. do 87 kg i Ra-
fał Płowiec w kat. do 130 kg – obaj 
zdobyli brąz.

W klasyfikacji drużynowej Olim-
pijczyk zdeklasował inne kluby. 
Zwyciężył z dorobkiem 584 punk-
tów. Drugi KS AZS AWF Warsza-
wa uzbierał 216 „oczek”, a trzeci KS 
Sobieski Poznań 195.

Olimpijczyk dominatorem
Historycznego wyczynu dokonali zawodnicy Olimpijczyka Radom. Na 92. Mistrzostwach Polski seniorów w zapasach w stylu klasycznym, które odbyły się 
w hali „Budowlanki”, zdobyli aż 13 medali, w tym trzy złote. Na najwyższym stopniu podium stanęli: Arkadiusz Kułynycz, Patryk Bednarz i Piotr Puchal-
ski. Dla Kułynycza to już ósmy tytuł mistrzowski w karierze.
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Nietypowo, bo o godz. 11 rozpo-
czął się mecz sąsiadów z tabeli gr. I 3 
ligi. Zarówno Broń, jak i Unia wciąż 
nie mogły czuć się bezpieczne w wal-
ce o utrzymanie i pojedynek miał do-
datkowy ciężar gatunkowy. W 35. mi-
nucie goście przeprowadzili groźną 
akcję, po której radomian od straty 
gola uchroniła poprzeczka. Jeszcze 
w tej samej akcji faulowany w polu 
karnym Broni był zawodnik ze Skier-
niewic, a arbiter 
podyktował „je-
denastkę”. Rzut 
k a r n y  p e w n y m 
strzałem w prawy 
róg Kosiorka na 
gola zamienił do-
świadczony Ka-
mil Sabiłło. Gdy 
wydawało się, że 
jednobramkowym 
p r o w a d z e n i e m 
skierniewiczan za-
kończy się pierw-
sza połowa, to Sabiłło wykorzystał 
sytuację sam na sam z golkiperem 
Broni i ustalił wynik pierwszych 45 
minut.

W przerwie trener Mikołaj Łuczak 
nie zdecydował się na dokonanie 
zmian. Kilka chwil po wznowieniu 
gry oko w oko z Mateuszem Wla-
złowskim stanął Hubert Derlatka, 
ale nie trafił piłką w światło bramki. 
W 50. minucie kunsztem bramkar-
skim wykazał się Wlazłowski, który 
w sobie tylko znany sposób wybronił 
uderzenie piłki głową przez Igora 

Kośmickiego! Zmarnowane okazje 
zemściły się, bo dwa następne gole 
odnotowali skierniewiczanie. 

Atutu własnego boiska i to po-
dwójnie nie wykorzystała Pilica. 
Białobrzeżanie najpierw w l idze 
przegrali z Błonianką Błonie, a de-
cydującego gola stracili w doliczo-
nym czasie meczu. Za to w środę, 19 
maja, w półfinale ForBET Pucharu 
Polski na Mazowszu podopieczni 

Mariusza Sawy 
p o  1 2 0  m i -
nutach ulegl i 
rezerwom Le-
gi i . Najpier w 
w 87. minucie 
prowad zen ie 
gospodarzom 
d a ł  B a r t o s z 
Zawadzki, ale 
goście wyrów-
nali w doliczo-
n y m  c z a s i e . 
Legia zdobyła 

również pierwszego gola w dogryw-
ce, a następnie grała w przewadze 
trzech zawodników (czerwone kart-
ki dla białobrzeżan). Ci się nie pod-
dali i w doliczonym czasie pokusili 
się o gola. O tym, który z zespołów 
zagra z Legionovią w finale, decydo-
wały rzuty karne. Lepiej egzekwo-
wali je „Legioniści”. W nadchodzą-
cej serii Broń zmierzy się w stolicy 
z Polonią, a do Białegostoku na mecz 
z Jagiellonią II uda się Pilica.

ACI K IATK KI

Poza pucharem
Broń Radom doznała drugiej domowej porażki w sezonie. Ostatniego 
tygodnia miło nie będą wspominać w Białobrzegach.

Przed meczem Polonii z HydroTruc-
kiem odbyły się trzy inne pojedynki 
20. kolejki 1. ligi. W nich punkty stra-
ciły: trzeci i czwarty zespół rozgrywek, 
a więc Pogoń Tczów i SWD Wodzi-
sław Śląski. Wygrały za to Stomilanki 
i to one wyprzedziły radomianki.

Podopieczne Wojciecha Paw-
łowskiego do rywalizacji z Polonią 
przystępowały po domowym triumfie 
nad Resovią Rzeszów, a rywalki 
odniosły wyjazdowe zwycięstwo 
w Łodzi z SMS-em. Do przerwy gole 
jednak nie padły. Sytuacja zmieniła 
się po przerwie. Wtedy dwukrotnie 
piłkę z siatki wyciągała Magda Mądra. 
Najpierw golkipera Polonii pokona-
ła Karolina Barczak, która na listę 
strzelców wpisała się w 78. minucie. 
Za to wynik w 90. minucie ustaliła 
Federica Dall’ara.

Do zakończenia rozgrywek pozo-
stały dwie kolejki. Liderki z Radomia 
nad trzecią drużyną w tabeli mają 
cztery „oczka” przewagi. W sobotę, 
21 maja, popularne HydroLuksiary 
podejmą Skrę Częstochowa. W ostat-
niej serii gier radomianki udadzą się 
do Ząbek. 

Polonia Środa Wielkopol-
ska – HydroTruck Sportowa 
Czwórka Radom 0:2 (0:0)

Bramki: Barczak, Dall’ara

K

Blisko
awansu!
Cenne wyjazdowe zwycięstwo odniosły 
zawodniczki lidera 1. ligi HydroTrucku 
Radom.

W sezonie 2022/23 Tauron Ligi 
w barwach E.Leclerc Moya Radomki 
Radom nie będzie występować Alek-
sandra Szczepańska. Rozgrywająca 
dołączyła do Radomki przed sezonem 
2021/22, a po wywalczeniu brązowego 
medalu mistrzostw Polski z ŁKS-em 
Commerceconem Łódź. W barwach 
radomskiego klubu Szczepańska wystą-
piła w 13 meczach, rozegrała 30 setów 
i zdobyła 17 punktów. W decydującej 
fazie sezonu zastąpiła kontuzjowaną 
Katarzynę Skorupę.

Tymczasem radomski zespół po-
znał nowego rywala w sezonie 2022/23 
Tauron Ligi – to Roleski Grupa Azo-
ty PWSZ Tarnów. W pierwszej lidze 
najlepsza okazała się właśnie ekipa 
tarnowianek. W finale play-off zaple-
cza ekstraklasy w rywalizacji do trzech 
zwycięstw walczyła z mielecką Stalą. 
W dwóch pierwszych spotkaniach ro-
zegranych w Tarnowie oba zespoły 
podzieliły się zwycięstwem. Dwa ko-
lejne mecze rozegrane zostały w Miel-
cu. W pierwszym z nich po tie-breaku 
wygrały przyjezdne, natomiast drugi 
pojedynek w Mielcu, a czwarty w rywa-
lizacji był już jednostronny. Tarnowian-
ki wygrały 3:0 i wywalczyły awans do 
Tauron Ligi. W zespole Roleski Grupa 
Azoty PWSZ grała w minionych roz-
grywkach m.in. Gabriela Ponikowska, 
była zawodniczka Radomki Radom.

Przypomnijmy: po rozgrywkach 
2021/22 z Tauron Ligi spadła ekipa 
Jokera Świecie.

Tymczasem poznaliśmy pierwsze 
nowe nazwisko w Cerradzie Enei 
Czarnych Radom na sezon 2022/23. 
Do drużyny dołączył przyjmujący 
Piotr Łukasik, który do Czarnych 
przenosi się ze Ślepska Malow Su-
wałki. Wcześniej reprezentował bar-
wy takich klubów, jak Grupa Azoty 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Onico 
Warszawa, BBTS Bielsko-Biała, KPS 
Siedlce czy Indykpol AZS Olsztyn, 
w którym rozpoczynał swoją przygo-
dę z poważną siatkówką. To w ekipie 
z Warmii i Mazur jako 17-latek zade-
biutował w PlusLidze.

Łukasik z Onico Warszawa zdobył 
tytuł wicemistrza Polski, a potem 
w ZAKSIE sięgnął po złoto mi-
strzostw kraju, wygrał Ligę Mistrzów 
i Superpuchar Polski. W ostatnich 
rozgrywkach reprezentował barwy 
Ślepska. Wystąpił w 23 meczach 
i zdobył 115 punktów.

W zespole z Radomia na sezon 
2022/23 pozostaje z kolei rozgrywa-
jący Wiktor Nowak. Do Czarnych 
dołączył przed sezonem 2021/22 
z pierwszoligowej ekipy Polskiego 
Cukru Avii Świdnik.

N

adomka oz a a
nowego rywala

Jedni odchodzą, inni dołączają – ciąg dalszy zmian kadrowych w na-
szych siatkarskich zespołach: E.Leclerc Moya Radomka Radom i Cerrad 
Enea Czarni Radom.
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Cel imprezy to propagowanie 
biegania jako czynnej formy wy-
poczynku, profilaktyki zdrowotnej 
oraz krzewienie ducha sportu. Bieg 
odbędzie się w sobotę w Stadninie 
Koni Hubertus w Skaryszewie, ul. 
Partyzantów 72.

Bieg główny – Końska Dycha na dy-
stansie 10 km rozpocznie się o godz. 
18. Zapisać się będzie można jeszcze 
w dniu zmagań w biurze zawodów. 
W cenie pakietu startowego znajdują 
się: metalowy koński medal, numer 
startowy, grochówka, woda, kawa, 
herbata, pyszne ciasto na mecie, 
opieka medyczna, a dla zwycięzców 
puchary. Będzie też prowadzona 
klasyfikacja open kobiet i mężczyzn, 
a także w poszczególnych kategoriach 
wiekowych.

Biegi dzieci odbędą się w kilku 
kategoriach: step 50 metrów (klasy 
I i II szkół podstawowych), kłus 100 
metrów (klasy III i IV), galop 200 
metrów (klasy V i VI) i 400 metrów 
(klasy VII, VIII). Udział w biegu 
dzieci jest bezpłatny. Rozpoczynają 
się o godz. 15.30.

Patronat honorowy nad biegiem 
objął starosta radomski Waldemar 
Trelka, partnerem biegu jest Stowa-
rzyszenie Przyjaźń z Dzierzkówka 
Starego i Stowarzyszenie Zawsze 
Razem z Gębarzowa. Patronem me-
dialnym III Skaryszewskiego Biegu 
Konika jest Rekord Grupa Mediowa. 

N

Skaryszewski
Bieg Konika
III Skaryszewski Bieg Konika odbędzie 
się w sobotę, 21 maja. Zaplanowane są 
biegi dzieci i bieg na 10 km.

  IC A N AK

W Radomiu Wisła grała w niedzie-
lę o życie. Tylko wygrana przedłuża-
ła szanse krakowian na utrzymanie 
w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. 
„Zieloni” natomiast chcieli przede 
wszystkim zmazać plamę po kompro-
mitującym w ich wykonaniu meczu 
w poprzedniej serii gier z Zagłębiem 
Lubin (porażka u siebie 1:6).

Już w ósmej minucie krakowia-
nie wyszli na prowadzenie po golu 
Heorhiego Tsitaishviliego. W kolej-
nych fragmentach pierwszej połowy 
„Zieloni” próbowali doprowadzić do 
remisu, ale ich próby były dość nie-
udolne. Brakowało przede wszystkim 
skuteczności i celności. Swoje okazje 
miała jeszcze Wisła, ale wynik do 
przerwy nie uległ zmianie.

Druga połowa rozpoczęła się fa-
talnie dla Radomiaka. W 47. minucie 
Stefan Savić zdobył gola i Wisła pro-
wadziła już 2:0. Potem jednak nastą-
pił znakomity comeback Radomiaka, 
a z kapitalnej strony zaprezentował 
się wprowadzony w przerwie Karol 
Angielski, który już w 50. minucie 
zdobył gola kontaktowego. Nieco po-
nad kwadrans później strzałem głową 
ten sam zawodnik doprowadził do re-
misu. Nie minęły dwie minuty, a na-
pastnik „Zielonych” ponownie trafił 

do siatki i wyprowadził radomian na 
prowadzenie – było 3:2! Wisła była 
więc w tym momencie na łopatkach, 
bo do pozostania w walce o utrzy-
manie potrzebowała zwycięstwa. To 
jednak nie krakowianie, a gospoda-
rze zdobyli gola! Przyjezdni postawili 
wszystko na jedną kartę i nadziali się 
na kontrę miejscowych – gwóźdź do 
trumny krakowian wbił były zawod-
nik „Białej Gwiazdy”, Dawid Abra-

mowicz i mecz zakończył się wygraną 
Radomiaka 4:2.

Wynik tego meczu oznacza, że Wi-
sła już przed ostatnią kolejką nie ma 
szans na utrzymanie i spadła z PKO 
Ekstraklasy. – Po stracie gola na 1:2 
straciliśmy kontrolę nad meczem. 
Ten dzisiejszy występ to jest pewne 
podsumowanie całego sezonu w na-
szym wykonaniu – powiedział Jerzy 
Brzęczek, trener krakowian.

Radomiak zrehabilitował się za 
koszmarny występ w poprzedniej ko-
lejce z ekipą z Lubina. – W pierwszej 
połowie drużyna funkcjonowała w mia-
rę dobrze, ale brakowało wykończenia 
i ostrości. W przerwie zmieniliśmy 
system gry. Zaczęło to wyglądać lepiej. 
Zespół pokazał charakter i nie spuścił 
głów – podsumował to spotkanie Ma-
riusz Lewandowski, trener „Zielonych”.

Znamy już komplet spadkowiczów 
z PKO Ekstraklasy – oprócz Wisły 
z najwyższą klasą rozgrywkową poże-
gnali się Bruk-Bet Termalica Nieciecza 
i Górnik Łęczna. Mistrzem Polski zo-
stał Lech Poznań, który w przedostat-
niej kolejce pokonał Wartę Poznań. 
Niespodziewanie z Zagłębiem Lubin 
przegrał Raków Częstochowa, czym 
pogrzebał swoje szanse na tytuł. Pod-
opieczni Marka Papszuna przed ostat-
nią kolejką mają dwa „oczka” przewagi 
nad trzecią Pogonią Szczecin. 

W ostatniej serii gier w sobotę, 
21 maja, wszystkie mecze rozegra-
ne zostaną o tej samej porze (godz. 
17.30). Radomiak zagra w Gliwicach 
z tamtejszym Piastem, który jest już 
pewny piątego miejsca na koniec se-
zonu. „Zieloni” są obecnie na szó-
stej pozycji, ale nad Cracovią, Wi-
słą Płock i Górnikiem Zabrze mają 
kolejno jeden, dwa i trzy punkty 
przewagi.

a a ia a wiaz a
Radomiak Radom w meczu 33. kolejki przegrywał z Wisłą Kraków już 0:2, ale zaliczył świetny powrót i ostatecznie wygrał 
4:2! Hat tricka zanotował wprowadzony po przerwie Karol Angielski. „Biała Gwiazda” już przed ostatnią kolejką pożegnała 
się z PKO Ekstraklasą! W ostatniej serii gier radomianie zagrają w Gliwicach z Piastem.

Fo
t. M

are
k K

wa
so

ws
ki/

rad
om

iak
.pl

AU T O P R O M O C J A




