
Przeciw kopciuchom
Pół miliona złotych przeznaczy 
w tym roku miasto na pomoc 
w wymianie pieców węglo-
wych na ekologiczne źródła 
ciepła. – Mamy świadomość, 
że jednym z głównych źródeł 
zanieczyszczeń, zwłaszcza w 
okresie jesienno-zimowym, 
są piece, w których spalane są 
paliwa niskiej jakości – mówi 
wiceprezydent Jerzy Zawod-
nik. Wnioski o dotacje przyj-
mowane są od dzisiaj (piątek, 
9 lipca).
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Mural i łąki kwietne
Bezpieczna kąpiel i morsowanie, 
ścieżka rowerowa na ul. Chrobre-
go, zieleń na fontannach, symbole 
naszego miasta w formie małej 
architektury, ogród sensoryczny 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym im. Janusza 
Korczaka i „In vitro dla Radomia 
– to tylko część z 38 projektów 
budżetu obywatelskiego, które 
najbardziej przypadły do gustu 
radomianom i będą realizowane 
w przyszłym roku.
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Sparingowa 
wygrana
Piłkarze Radomiaka Radom w 
swoim pierwszym meczu kontrol-
nym w okresie przygotowawczym 
nie dali szans Jagiellonii Białystok i 
pokonali rywala z PKO Ekstraklasy 
4:1! Tuż po spotkaniu radomianie 
udali się na zgrupowanie do Gnie-
wina.
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– Woda w oczku w parku na Gołębiowie jest pełna tłustych żółtych i czerwonych plam – alarmował 
jeden z czytelników. – Kaczki nie mogą się tego pozbyć z piór i za chwilę zaczną padać! Do kanału 
zasilającego oczko ktoś wlał prawdopodobnie farbę lub olej.
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Kto zatruł oczko?

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

Fot. Szymon Wykrota

PRZYTYK POLICZNY

DODATEK
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T Y G O D N I K

Piątek, 9 lipca
 Wystawa fotografii. O godz. 17 
w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej (ul. Kusocińskiego) rozpocznie się 
wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa 
Staniszewskiego „Gruzja w obiekty-
wie”. Staniszewski fotografią zaintere-
sował się w latach 60. Jest członkiem 
Radomskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego i Stowarzyszenia Twórców 
Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej. Jak 
sam mówi, fotografuje wszystko, co go 
otacza i co, jego zdaniem, jest godne 
utrwalenia.

 Malujemy, bo zwariujemy. Mazo-
wieckie Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” zaprasza o godz. 18 na 
wystawę warszawskiej grupy Pendzle + 
Dłutko zatytułowaną „Malujemy, bo 
zwariujemy”. To prezentacja najnow-
szych prac wiodących warszawskich 
artystów pokolenia lat 80. Pendzle to 
ugrupowanie towarzyskie, skupiające 

artystów z różnych 
formacji, których 
łączy  potrzeba 
malowania i inte-
lektualnej reflek-
sji nad obrazem. 
Zważywszy na ska-
lę dokonań i pozy-
cję artystyczną jej 

założycieli należałoby mówić raczej 
o supergrupie, utworzonej przez To-
masza Ciecierskiego, Ryszarda Grzy-
ba, Roberta Maciejuka, Pawła Susida 
i Włodzimierza Jana Zakrzewskiego. 
Współtwórcą grupy był zmarły w 2010 
roku Tomasz Tatarczyk. A od jakiegoś 
czasu związał się z grupą jeden z najwy-
bitniejszych polskich rzeźbiarzy, artysta 
mieszkający w Rzymie – Krzysztof M. 
Bednarski.

 Lustro w Resursie. Kolejny kon-
cert w ramach, organizowanego przez 
Resursę, przeglądu radomskiej sceny 
muzycznej Resursa Music Drive. Tym 
razem o godz. 19 wystąpi zespół Lustro. 
Cena biletu – 10 zł. Wejściówki można 
kupić przez internet, ale też w kasie Re-
sursy Obywatelskiej od poniedziałku do 
piątku (godz. 10-16) oraz bezpośrednio 
przed koncertem.

 Piotr Restecki w ArtCafe. O godz. 
19.30 w ArtCafe (ul. Żeromskiego 56) 
rozpocznie się koncert pochodzącego 
z Kielc Piotra Rasteckiego – muzyka 
odkrywcy, wirtuoza gitary klasycznej, 
kompozytora, o którym mówi się czło-
wiek-orkiestra.

Sobota, 10 lipca
 Fosa Pełna Kultury – W kręgu 
Słowian. MOK „Amfiteatr” zaprasza 
do świata Słowian i ich kultury – zarów-
no tej pochodzącej sprzed wieków, jak 
i tej, która do dziś inspiruje artystów, 
pisarzy, medycynę i… świat nauki! Po-
znamy tajniki pieczenia chleba i ładu-
nicy – słowiańskiej gimnastyki, uwije-
my wianki i lalki-motanki, potańczymy 
też na dechach. Program: w godz. 16-
19 – warsztaty pieczenia chleba z Anną 
Lipiec; w godz. 16-18 – warsztaty wicia 
wianków z Karoliną Rudecką; w godz. 
16.30-18.30 – Ładunica – warsztaty 
gimnastyki słowiańskiej dla kobiet 
z Anetą Grzegorzewską; w godz. 17.30-

19.30 – warsztaty 
oberkowe z Cze-
sławem Pióro; 
godz.18 – „Po-
gańskie wierze-
nia Słowian – fak-
ty i mity” – dr 
Maciej Trzeciec-
ki – miejsce: Ka-
wiarnia  Arty-
styczna; godz. 

20 – koncert Janusz Prusinowski Kom-
pania; w godz. 21.30-23.00 – słowiańska 
potańcówka. Wstęp wolny. W tej chwili 
Amfiteatr nie prowadzi wcześniejszych 
zapisów na sekcje warsztatowe. Dekla-

rowany udział to przyjście przed rozpo-
częciem szkolenia. Sytuacja może się 
zmienić w razie wprowadzania większej 
ilości obostrzeń sanitarnych związanych 
z wystąpieniem pandemii COVID-19.

 Koncert Tomasza Makowiec-
kiego. Mazowieckie Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” zaprasza 
o godz. 20.30 na kolejne wydarzenie 
w ramach tegorocznej Strefy Komfor-
tu. Kameralna, intymna atmosfera, 
śmiałe brzmieniowe eksperymenty 
i elektroniczne dźwięki, które idealnie 
wpasowują się w nocne klimaty – tego 
możecie się spodziewać po koncercie 
Tomasza Makowieckiego. Jego muzyka 
to eklektyczna mieszanka, mieszcząca 
się między podziemiem a mainstre-
amem. Makowiecki ma na koncie pięć 
studyjnych albumów i udział w kilku-
dziesię ciu wydarzeniach i projektach 
muzycznych. Jesienią 2021 roku prze-
widziana jest premiera najnowszej pły-
ty artysty. Na koncercie prezentowany 
będzie przekrojowy materiał z cało-
ści twórczości. Bilety w cenie: 15 zł 
w przedsprzedaży i 20 zł w dniu kon-
certu. Bilety do nabycia w kasie Elek-
trowni i online.

Niedziela, 11 lipca
 Drugi dzień Fosy Pełnej Kultury.
Program: w godz. 16-19 – „Słowiańskie 
grodzisko” – warsztaty: garncarskie, od-
lewnicze, kaletnicze, zielarskie, kulinar-
ne, tkackie, malowanie tarcz; w godz. 
16-19 – „Lalki motanki” – warsztaty 
z Anetą Grzegorzewską; w godz. 16.30-
17.30 – „Słuchaj uchem” – spektakl 
muzyczny Kai i Janusza Prusinow-
skich; w godz. 16-18 – „Słowiańskie 
motywy na torbach, koszulkach i ple-
cakach” – warsztaty Doroty Boryckiej; 
w godz. 18-19 – „Słowiańskie opowieści 
z Radomską Grupą Opowiadaczy”.

 Młynarski – Nahorny w 80 
rocznicę urodzin. W 2021 roku 
przypada 80. rocznica urodzin dwóch 
wybitnych twórców polskiej sceny: 
Wojciecha Młynarskiego i Wło-
dzimierza Nahornego. Z tej okazji 
Radomski Klub Środowisk Twór-
czych i Galeria „Łaźnia” zaprasza 
o godz. 18 do 
muszli w parku 
im. Tadeusza 
K o ś c i u s z k i 
na niezwykły 
k o n c e r t .  To 
materiał z płyt 
„ Po g a d a j  z e 
mną” (zdobyła 
status Złotej 
Płyty) i „Tutaj 
mieszkam” (Fryderyk 2016), a także 
utwory pochodzące z innych okresów 
współpracy obu panów. Wykonawca-
mi koncertu są: Agnieszka Wilczyń-
ska – śpiew, Janusz Szrom – śpiew, 
Andrzej Jagodziński– fortepian, 
Andrzej Łukasik – kontrabas i Seba-
stian Frankiewicz – perkusja. Wstęp 
wolny.

Wtorek, 13 lipca
 Letnie retrospotkanie. Tym ra-
zem Resursa postanowiła zorganizo-
wać retrospotkanie w czasie wakacji. 
A nic do tego gorącego okresu nie 
pasuje lepiej niż rozmowa o ulubio-
nych miejscach letniego wypoczynku. 
Radom i okolice wbrew pozorom ofe-
rowały w przeszłości i wciąż oferują 
wiele takich miejsc, w których można 
odpocząć, zaznać ochłody i cieszyć 
się urokami wolnego czasu. Zapewne 
wielu z nas pamięta stare fontanny na 
pl. Konstytucji czy baseny na Broni 
i Radomiaku. Wielu radomian chęt-
nie korzysta z kąpieli w zalewach na 
Borkach i w Siczkach. Będzie można 
posłuchać, powspominać i obejrzeć 
zdjęcia. Początek w sali kameralnej 
Resursy o godz. 18.

NIKA

Nagroda, przypomnijmy, przy-
znawana jest co dwa lata – od 
2009 roku – przez prezydenta Rado-
mia. Obejmuje wydawnictwa związane 
z miastem lub regionem radomskim 
poprzez tematykę lub osobę autora 
i dotyczy dwóch kategorii: książka lite-
racka (np. poezja, proza, dramat, lite-
ratura faktu) oraz książka naukowa/
popularnonaukowa (np. monografie, 
biografie, opracowania historyczne 
i inne). Nagroda zostanie wręczona 
w listopadzie, a jej wartość w każdej 
kategorii to 10 tys. zł. W skład jury 
weszli w tym roku – jako przewodni-
czący, prof. dr hab. Arkadiusz Bagła-
jewski oraz jako członkowie: dr Adam 
Duszyk, dr hab. prof. nadzw. Ewa 
Kołodziejczyk, Anna Skubisz-Szyma-
nowska, Ziemowit Szczerek i Tomasz 
Tyczyński.

Do nagrody można zgłaszać książki 
wydane po raz pierwszy w okresie 
pomiędzy następującymi po sobie 
Radomskimi Targami Wydawnictw 
Regionalnych, w tym przypadku – od 
1 października 2019 do 30 września 
2021 roku. Kandydatów może zapro-
ponować każdy – nie tylko wydawca, 
ale także osoba fizyczna. Wniosek 
o przyznanie nagrody jest dostępny 
na stronie internetowej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Trzeba go 
złożyć osobiście lub przesłać pocztą, 
do 30 września. Do wniosku należy 
dołączyć sześć egzemplarzy książki.

Przed dwoma laty nagrodę otrzymał 
Ziemowit Szczerek za „Siwy dym albo 
pięć cywilizowanych plemion” i Anna 
Spólna za „Dialogi z Mickiewiczem. 
Aktualizacje tradycji romantycznej 
w nowej i najnowszej poezji polskiej”. 
Nagroda specjalna za całokształt 
z uwzględnieniem monografii 
„Radom w latach wojny i okupacji 
niemieckiej (1939-1945)” przypadła 
Sebastianowi Piątkowskiemu.

CT

Zgłoś książkę
do nagrody
Można już zgłaszać książki do ósmej 
edycji Nagrody Literackiej Miasta 
Radomia.

Karawana to projekt realizowany 
przez Mazowiecki Instytut Kultury 
we współpracy z lokalnymi partnera-
mi z Mazowsza. W tym roku już po raz 
czternasty festiwal rusza na Mazow-
sze, by zaprosić mieszkańców regionu 
do aktywnego rodzinnego spędzania 
wolnego czasu z kulturą.

10 lipca Karawana zatrzyma się 
w Kozienicach, a 11 lipca  w Magnu-
szewie. Każdego dnia prezentowane 
są publiczności dwa wyjątkowe spek-
takle teatralne – pierwszy przygoto-
wany z myślą o dzieciach, a drugi dla 
widzów dorosłych. Mają charakter 
plenerowy; obok walorów artystycz-
nych zapewniają świetną zabawę i roz-
rywkę widzom, włączając ich w swoje 
działania i zachęcając do aktywnego 
udziału. Czas między spektaklami wy-
pełnią pomysłowe, barwne, rodzinne 
gry i warsztaty przeznaczone dla róż-
nych grup wiekowych, które poprowa-
dzą doświadczeni animatorzy. Udział 
w festiwalu jest bezpłatny.

Program w Kozienicach i Magnu-
szewie otworzy o godz. 16 spektakl 
Marty Guśniowskiej dla najmłodszych 
„Rycerz bez konia” gdańskiego Teatru 
Barnaby. To wartkie i śmieszne przed-
stawienie marionetkowe o samotnym 
rycerzu i samotnym koniu, którzy szu-
kają się nawzajem. Na swojej drodze 
spotykają mnóstwo barwnych postaci, 
m.in. myszo-nietoperza, księżniczkę, 
czarodzieja czy nawet strasznego smo-
ka.

O godz. 20 Teatr Makata zaprezen-
tuje dorosłym widzom spektakl „We-
sele”. Właśnie wesele – towarzyszące 
mu pieśni, tańce i zwyczaje – jest osią 
dramaturgiczną tego ciekawego, ple-
nerowego widowiska. Narracja wycho-
dzi jednak poza prostą rekonstrukcję 

obrzędu, stając się uniwersalną opo-
wieścią o kobiecie i mężczyźnie, a tak-
że metaforą współczesnego świata, 
podzielonego na „dobrych” i „złych”. 
Kolejne akty tej historii rozgrywają 
się w formule swoistej podróży, do 
której artyści zapraszają widzów. Ci, 
wchodząc w role weselnych gości, do-
łączają do orszaku ślubnego, uczestni-
czą w śpiewach, tańcach i zabawach. 
Istotnym elementem spektaklu są 
monumentalne lalki Panny Młodej 
i Pana Młodego, które towarzyszą ak-
torom jako centralne postaci wiążące 
widowisko.

Program

Kozienice, 10 lipca – plac przy 
Kozienickim Domu Kultury, ul. War-
szawska 29

Magnuszew, 11 lipca – plac targowy

godz. 16 – „Rycerz bez konia”, Te-
atr Barnaby – spektakl dla najmłod-
szych

godz. 17-20 – działania animacyjne
•Bawimy i uczymy – rodzinne ani-

macje dla najmłodszych; koncepcja 
i realizacja – członkowie Polskiego 
Stowarzyszenia Animatorów Klanza
•Podwórko wyobraźni – edukacyjny 

plac zabaw kreatywnych; koncepcja 
i realizacja Muzeum Bajek, Baśni 
i Opowieści

•Stragany Sztuki – cztery interak-
tywne stanowiska zapraszające miesz-
kańców do doświadczenia twórczego; 
koncepcja i realizacja Janusz Byszew-
ski

godz. 20 – „Wesele”, Teatr Maka-
ta – spektakl dla dorosłych

CT

Wędrujący
festiwal sztuki

Gry, animacje, konkursy z nagrodami oraz spektakle dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych znalazły się w programie Wędrującego Festiwalu Sztuki 
i Animacji. Kolejne przystanki na trasie Karawany to w sobotę Kozienice 
i w niedzielę Magnuszew.
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W ramach kolejnego cyklu Rekor-
dowych Wakacji zaprosimy słuchaczy 
i czytelników do kilkunastu pięknych 
miejsc w regionie. Pierwszy przysta-
nek naszej letniej podróży planowa-
liśmy w sobotę, 3 lipca, ale pogoda 
pokrzyżowała nam plany. Imprezę 
przełożyliśmy więc na piątek, 9 lipca. 
Na terenie kąpieliska na zalewie 
w Szydłowcu między godz. 12-18 pre-
zenterzy Radia Rekord z ekipą umilą 
czas odpoczywającym. To specjalna 
akcja podczas, której plażowicze 
będą mogli wygrać rekordowe upo-
minki, pozdrowić swoich przyjaciół 
i znajomych za pośrednictwem Radia 
Rekord oraz posłuchać na żywo 
rekordowej muzyki.

Kąpielisko przy ul. Folwarcznej 
ma piaszczystą plażę, molo, boisko 
do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, 
przebieralnie i wypożyczalnie sprzętu 
wodnego.

Partnerem regionalnym wydarze-
nia jest gmina Szydłowiec.

BS

Rekordowe
wakacje
Konkursy z nagrodami, studio radiowe 
na żywo i piękna szydłowiecka 
plaża – dzisiaj (piątek, 9 lipca) ruszają 
Rekordowe Wakacje 2021.
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Adwokat kościelny
przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej mgr lic. Kamil Dziura

Radom, ul. Wernera 5 lok. 35 www.kd-kancelaria.pl539 618 012

W samorządowych placówkach 
w roku szkolnym 2020/2021 do egza-
minu maturalnego przystąpiło 2 tys. 
604 absolwentów liceów ogólno-
kształcących i techników. Egzamin 
dojrzałości zdało 2170 maturzystów. 
Zdawalność wyniosła 83 proc. i była 
wyższa niż rok temu. – To wynik, 
który cieszy. Gratuluję wszystkim, 
którzy zdali egzamin dojrzałości i ży-
czę, by uzyskane wyniki umożliwiły 
dostanie się na wymarzoną uczel-
nię – mówi wiceprezydent Katarzyna 
Kalinowska.

W grupie liceów ogólnokształ-
cących najlepiej wypadli uczniowie 
XIII LO z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. Polskich Noblistów. Tu zda-
li wszyscy spośród 15 absolwentów. 
W I LO im. Mikołaja Kopernika, 
IV LO im. Tytusa Chałubińskiego 
i VI LO im. Jana Kochanowskiego 
pozytywny wynik uzyskało ponad 
99 proc. zdających. W czołówce 
znalazły się też: III LO im. D. 
Czachowskiego (98 proc.), II LO im. 
M. Konopnickiej (95 proc.) i V LO 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Romualda Traugutta (90 proc.)

W przypadku szkół zawodowych 
najlepszy wynik uzyskali absol-
wenci technikum w Zespole Szkół 
Elektronicznych (zdawalność na 
poziomie 95 proc.), Zespołu Szkół 
Plastycznych (94 proc.) i technikum 
w Zespole Szkół Technicznych 
(84 proc.).

CT

Znamy
wyniki matur
83 proc. absolwentów szkół ponadpod-
stawowych prowadzonych przez miasto 
zdało egzamin dojrzałości.

  KATARZYNA KUREK

O dotacje z budżetu miasta mogą 
się ubiegać osoby fizyczne, wspól-
noty mieszkaniowe, osoby prawne, 
przedsiębiorcy oraz jednostki sektora 
finansów publicznych będące właści-
cielami budynków i lokali mieszkal-
nych lub użytkowych. Dotacja może 
być udzielona na dofinansowanie wy-
miany węglowego systemu ogrzewania 
na ogrzewanie gazowe, elektryczne, 
olejowe lub podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Jej wysokość wy-
nosi 200 zł za każde zlikwidowane 
palenisko i 200 zł za każdy 1 kW za-
instalowanej mocy cieplnej nowego 
źródła ogrzewania. Cała dotacja nie 
może przekroczyć 80 proc. poniesio-
nych kosztów i musi zostać rozliczona 
do końca listopada tego roku.

– Wszystkim nam zależy, abyśmy 
mogli oddychać czystym powietrzem. 
Jednocześnie mamy świadomość, że 
jednym z głównych źródeł zanieczysz-
czeń, zwłaszcza w okresie jesienno-zi-
mowym, są piece, w których spalane 
są paliwa niskiej jakości. Dlatego już 
od kilku lat prowadzimy działania 
mające na celu likwidację tzw. kopciu-
chów. – mówi wiceprezydent Zawod-
nik. – Do tej pory, przy zaangażowa-

niu pieniędzy z budżetu miasta, udało 
się zlikwidować już ponad 1100 takich 
pieców. Istotnym wsparciem był tu 
też program Kawka, który – nieste-
ty – został zlikwidowany. Mimo to nie 
rezygnujemy. Sami zdecydowaliśmy 
o przeznaczeniu kolejnych pieniędzy 
na wsparcie dla osób, które chcą zmie-
nić źródło ogrzewania.

Wnioski będą przyjmowane od 9 do 
23 lipca w urzędzie miejskim, w punk-

cie od strony ul. Staszica, po telefo-
nicznym uzgodnieniu z pracownikiem 
wydziału ochrony środowiska i rol-
nictwa terminu i godziny wizyty – tel. 
48 36-20-683 (od 9 lipca, godz. 7.30).

W drugiej połowie stycznia tego 
roku katowicka firma Grupa BST 
przedstawiła wyniki inwentaryza-
cji źródeł ciepła. Objęła ona ok. 
12 tys. budynków ogrzewanych indy-
widualnie. Jak wynika z inwentary-

zacji, w Radomiu działa obecnie ok. 
11,5 tys. pieców i kotłów na paliwa 
stałe. Ogrzewają one łponad 44 tys. 
metrów kwadratowych budynków. Ok. 
48 proc. posiadaczy pieców węglowych 
planuje wymianę źródła ciepła – naj-
chętniej na kocioł gazowy (57,9 proc.).

Sześć lat temu pracownicy wydziału 
ochrony środowiska UM wyliczyli, że 
w Radomiu funkcjonuje ok. 8,5 tys. 
pieców węglowych, z czego 3,5 tys. nie 
spełnia norm i trzeba je natychmiast 
wymienić.

Po raz pierwszy miasto znalazło 
w budżecie pieniądze na wymianę 
tzw. kopciuchów w 2014 roku. Udało 
się wtedy zlikwidować ponad 170 pie-
ców. Rok później Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej uruchomił program „Kawka” 
i do dyspozycji radomian było 1,8 mln 
zł. Pozwoliło to na zamianę na nowo-
czesne ponad 260 palenisk. Po dwóch 
latach działania programu w Rado-
miu udało się ograniczyć emisję pyłów 
o 24 tony rocznie i gazów o 1883 tony.

W 2017 roku fundusz ochrony śro-
dowiska zrezygnował z realizacji pro-
gramu „Kawka”, ale miasto znalazło 
w budżecie 500 tys. zł na zamianę 
starych źródeł ogrzewania na ekolo-
giczne; potem kwota ta została zwięk-
szona do 1 mln zł.

Przeciw kopciuchom
Pół miliona złotych przeznaczy w tym roku miasto na pomoc w wymianie pieców węglowych na ekologiczne źródła 
ciepła. – Mamy świadomość, że jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, są 
piece, w których spalane są paliwa niskiej jakości – mówi wiceprezydent Jerzy Zawodnik. Wnioski o dotacje przyjmowane 
są od dzisiaj (piątek, 9 lipca).
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IWONA KACZMARSKA

W środę rodzina, przyjaciele i zna-
jomi pożegnali dr. Stefana Rosińskie-
go – twórcę i pierwszego dyrektora 
Muzeum Wsi Radomskiej.

Przyszły znakomity etnolog, muze-
alnik i popularyzator kultury 
ludowej urodził się w 1941 roku 
w Łucku na Wołyniu. Liceum 
ogólnokształcące ukończył w Nie-
modlinie. Studiował etnografię 
na Uniwersytecie Wrocławskim 
i tam, w 1975 roku –  na podsta-
wie rozprawy „Ludowa kultura 
materialna Puszczy Kozienic-
kiej” – uzyskał doktorat.

Od 1965 z at r u dniony by ł 
w Muzeum Okręgowym w Rado-
miu, tworząc w nim od podstaw 
dział etnograficzny. Od początku 
zgłębiał spuściznę ludową regio-
nu, czego efektem była kolekcja 
uli prezentowana od 1968 roku 
przy muzealnym skansenie bart-
niczo-pszczelarskim oraz liczne 
wystawy poświęcone sztuce i kul-
turze wsi.

Prace nad powołaniem Muzeum Wsi 
Radomskiej, w których Stefan Rosiński 
pełnił aktywną i znaczącą rolę, trwały 
przez pierwszą połowę lat 70. Oficjalna 

decyzja o rozpoczęciu działalności insty-
tucji zapadła 31 grudnia 1976. Stefan Ro-
siński był dyrektorem placówki do roku 
1990.

Od początku swojej pracy w Radomiu 
organizował obozy badawcze i konkursy 

na współczesną sztukę ludową – regio-
nalne i ogólnopolskie, takie jak Biennale 
Kowalstwa Ludowego oraz tematycznie 
związane z Janem Kochanowskim i Oska-
rem Kolbergiem.

Od lat 90. Stefan Rosiński pełnił od-
powiedzialne funkcje w instytucjach kul-
tury województwa radomskiego, m.in. 
w Państwowej Służbie Ochrony Zabyt-
ków, w Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego w Radomiu oraz jako dyrektor 

w Wydziale Kultury Urzędu Wo-
jewódzkiego w Radomiu. W latach 
2002-2007 był dyrektorem Mu-
zeum Instrumentów Ludowych 
w Szydłowcu. W 2008 roku został 
zatrudniony w Mazowieckim Cen-
trum Sztuki Współczesnej „Elek-
trownia” w Radomiu.

Otrzymał wiele odznaczeń pań-
stwowych, resortowych i samorzą-
dowych, w tym Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Srebr-
ny i Złoty Krzyż Zasługi, Odzna-
kę Honorową za Zasługi dla wo-
jewództwa radomskiego, nagrodę 
im. Oskara Kolberga „Za zasługi 
dla kultury ludowej”, medal Pro 
Masovia na 580-lecie Szydłowca. 
Również organizacje międzynaro-
dowe przyznały mu odznaki i dy-

plomy honorowe w dziedzinie kultury.
Stefan Rosiński zmarł 26 czerwca 

w Otwocku, w wieku 80 lat. Został po-
chowany na Starych Powązkach w War-
szawie.

Zmarł Stefan Rosiński

To część programu profilaktycznego, 
który na zlecenie miasta realizuje Za-
kład Doskonalenia Zawodowego. – To 
jeden z elementów naszego programu 
„Siła w seniorach”, w ramach którego 
podejmujemy m.in. działania związa-
ne z bezpieczeństwem osób starszych. 
Czujniki czadu to sprawdzone rozwią-
zanie, które zapewnia bezpieczeństwo 
użytkownikom np. pieców węglowych 
czy piecyków gazowych – podkreśla 
wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

W ramach programu przewidziana 
jest organizacja 10 prelekcji (każda dla 
ok. 40 uczestniczek i uczestników) na 
temat zagrożeń, jakie niesie za sobą 
czad. Uczestnicy dowiedzą się m.in., 
jakich zasad należy przestrzegać, aby 
uchronić się przed niebezpieczeństwem 
oraz jak rozpoznać pierwsze objawy za-
trucia czadem i jak udzielić pierwszej 
pomocy. Po zakończeniu każdej prelek-
cji będą rozdawane czujniki czadu.

Czujniki będą mogły otrzymać oso-
by, które w swoich mieszkaniach uży-
wają urządzeń grzewczych z otwartą 
komorą spalania, takich jak piecyki ła-
zienkowe, piece gazowe, piece opalane 
drewnem, węglem lub olejem opało-
wym, kominki gazowe i naftowe ogrze-
wacze pomieszczeń, piece kaflowe. 
W pierwszej kolejności czujniki będą 
przyznawane osobom mieszkającym 
samotnie i osobom niepełnosprawnym 
po okazaniu aktualnego orzeczenia 
o stopniu i rodzaju niepełnosprawno-
ści.

Warunkiem uczestnictwa w pro-
jekcie jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego, który należy złożyć 
w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego, ul. Saska 4/6 lub w Centrum 
Aktywności Seniorów, ul. Traugutta 
31/33.

CT

Czujniki czadu
dla seniorów

Czterystu radomian w wieku 65+ otrzyma w tym roku bezpłatnie 
czujniki czadu.
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  KATARZYNA KUREK

Z informacją, że woda w parku na 
Gołębiowie została zanieczyszczona, 
czytelnik zadzwonił do nas w ponie-
działek późnym popołudniem. – To 
wygląda na coś poważnego, bo woda 
i w samym potoku, i w stawie jest 
czerwono-żółta i tłusta – relacjono-
wał. – To musiało się stać nagle, bo 
kaczki, których tam zawsze jest pełno, 
mają olej na piórach. Stoją na brzegu 
i próbują pozbyć się tego z piór; nie 
wiem, czy nie zaczną zdychać. A ryby 
to już pewnie zdechły.

Na miejscu bardzo szybko pojawili 
się pracownicy Wodociągów Miej-
skich. – Początkowo myśleliśmy, że 
ktoś wylał tę substancję bezpośrednio 
do stawu – relacjonuje Anna Proko-
powicz, rzeczniczka Wodociągów 
Miejskich. – Pracownicy Wodociągów 
od razu oczyścili filtry, ale we wtorek 
rano sytuacja była dokładnie taka 
sama – jak przed czyszczeniem. Trze-
ba było więc dalej szukać przyczyny 
zanieczyszczenia, ustalić, dlaczego to 
wypływa.

Pracownicy Wodociągów Miejskich 
ślady tej samej substancji, która za-
nieczyściła oczko, znaleźli kilkaset 

metrów dalej – w okolicy torów przy 
ul. Zbrowskiego. – Prawdopodobnie 
to olej samochodowy lub farba. Ktoś 
wylał bardzo duże ilości tej substancji 
do kratki kanalizacyjnej – powiedzia-
ła nam Anna Prokopowicz. – Oczywi-
ście, na każdym kanale są separatory, 
ale nie są przystosowane do przyjęcia 
takiej ilości zanieczyszczeń.

Próbki wody w parku na Gołębiowie 

zostały pobrane do badań. We wtorek 
ekipy Wodociągów wrzuciły do stawu 
bele słomy, by zebrać zanieczyszczenia.

– Została wszczęta procedura ma-
jąca na celu ustalenie sprawcy tego 
zdarzenia – twierdzi rzeczniczka Wo-
dociągów Miejskich.

Jak nas poinformowała w środę, 
WM o zdarzeniu miały zawiadomić 
prokuraturę lub policję.

Kto zatruł 
oczko?

– Woda w oczku w parku na Gołębiowie jest pełna tłustych żółtych i czerwonych plam 
– alarmował jeden z czytelników. – Kaczki nie mogą się tego pozbyć z piór i za chwilę 
zaczną padać! Do kanału zasilającego oczko ktoś wlał prawdopodobnie farbę lub olej.
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Czerwiec to w Kościele radom-
skim tradycyjnie okres zmian per-
sonalnych. Bp Marek Solarczyk, 
ordynariusz diecezji radomskiej 
zdecydował, że ks. prałat dr Jaro-
sław Wojtkun, który przez ostatnie 
15 lat kierował Wyższym Semina-
rium Duchownym, nie będzie dalej 
pełnił tej posługi. Na jego miej-
sce – od 1 lipca – powołał dotych-
czasowego proboszcza parafii św. 
Jadwigi ks. dr. Marka Adamczyka. 
Ks. Adamczyk urodził się 4 sierp-
nia 1970 roku w Radomiu. Święce-
nia kapłańskie przyjął 17 czerwca 
2000. Jest absolwentem Wydziału 
Elektrycznego Politechniki War-
szawskiej i doktorem socjologii; 
studia doktoranckie odbył na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Przez sześć lat był duszpasterzem 
akademickim i diecezjalnym dusz-
pasterzem młodzieży. Przez siedem 
ostatnich lat proboszcz w parafii św. 
Jadwigi. Od lutego tego roku jest 
diecezjalnym duszpasterzem osób 
pokrzywdzonych.

Pochodzący z parafii św. Jadwigi 
ks. Wojtkun natomiast został pro-
boszczem bazyliki mniejszej św. 
Kazimierza, która nie miała pro-
boszcza od marca – od śmierci na 
COVID-19 ks. prałata dr. Grze-
gorza Senderskiego. Ks. Wojtkun 
urodził się 18 marca 1964 w Skar-
żysku-Kamiennej. W 1984 ukończył 
Technikum Mechaniczne w Rado-
miu. Wstąpił do Wyższego Semina-
rium Duchownego w Sandomierzu. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 
26 maja 1990 w katedrze radom-
skiej. Rok później rozpoczął studia 
specjalistyczne z teologii moralnej 
na Papieskim Uniwersytecie św. To-
masza z Akwinu (Angelicum), gdzie 
17 grudnia 1997 uzyskał tytuł dok-
tora teologii.

Ordynariusz diecezji radomskiej 
zdecydował też o zmianie kierow-
nictwa Caritasu. Nowym dyrekto-
rem został ks. Damian Drabikow-
ski, dotychczasowy wice. Ks. Robert 
Kowalski natomiast przeniósł się 
do Pionek, gdzie od 1 lipca kieruje 
parafią św. Barbary. Proboszcz św. 
Barbary ks. Stanisław Bujnowski 
przeszedł bowiem na emeryturę.

Odejście ks. Adamczyka to nie je-
dyna zmiana u św. Jadwigi. Odszedł 
też wikariusz w tej parafii – ks. dr 
Karol Kowalczyk, któremu bp So-
larczyk powierzył funkcję ojca du-
chownego w Wyższym Seminarium 
Duchownym. Odpowiadał będzie 
za duchową formację kandydatów 
do kapłaństwa, spowiedź i kierow-
nictwo duchowe alumnów. Na ul. 
Rapackiego zastąpił go ks. Krzysz-
tof Wróbel. Pochodzi z Radomia, 
a wcześniej pracował w paraf i i 
w Jedlni-Letnisku, w Ostrej Bramie 
w Skarżysku i Starachowicach.

Proboszczem parafii św. Jadwigi 
został ks. dr Paweł Gogacz, wykła-
dowca filozofii w radomskim semi-
narium.

NIKA

Nowy rektor,
nowy dyrektor

Ks. Marek Adamczyk został nowym rektorem Wyższego Seminarium 
Duchownego, a ks. Damian Drabikowski zastąpił ks. Roberta Kowalczyka 
na stanowisku dyrektora Caritas Diecezji  Radomskiej.
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Przypomnijmy: w tym roku na 
karcie do głosowania znalazło się 
314 propozycji podzielonych na czte-
ry grupy w zależności od kwoty; to 
najwięcej od początku istnienia bu-
dżetu obywatelskiego w Radomiu. 
Rekordowa okazała się także liczba 
radomian, którzy wzięli udział w gło-
sowaniu – 20 tys. 665 osób. – Widać, 
że zaangażowanie radomian rośnie 
wraz z realizacją kolejnych obywa-
telskich inicjatyw. W zeszłym roku 
wygrało ponad 50 projektów. Miesz-
kańcy zobaczyli, że naprawdę warto 
głosować, i że budżet obywatelski 
pozwala zmieniać najbliższe otocze-
nie – cieszył się wiceprezydent Mate-
usz Tyczyński.

W tym roku zdecydowana więk-
szość głosów została oddana przez 
internet. Tradycyjną formę polegają-
cą na wypełnieniu papierowej karty 
do głosowania wybrało tylko 99 osób. 
To właśnie internetowe w większości 
głosowanie spowodowało, że punk-
ty udało się policzyć błyskawicznie; 
wcześniej miasto dało sobie czas do 
20 lipca, ale wyniki były już znane 
30 czerwca.

Naj w y ż e j  o c en ionych  z o s t a -
ło 38 projektów – 27 w katego-
rii do 50 tys. zł, sześć w kategorii 

do 600 tys., dwa powyżej 
600 tys. i trzy w kategorii 
projektów instytucjonalnych.

– Budżet obywatelski to 
narzędzie, które daje miesz-
kańcom możliwość bezpo-
średniego wpły wania na 
to, jak będzie się zmieniało 
nasze miasto. Bardzo się cie-
szę, że w tym roku na karcie 
do głosowania znalazła się 
rekordowa liczba projektów, 
a jednocześnie rekordowa 
była też liczba osób, które 
wzięły udział w głosowaniu. 
To bardzo cieszy i potwier-
dza, że budżet obywatelski 
dobrze się sprawdza. Dzięku-
ję wnioskodawcom i głosują-
cym. Jestem przekonany, że 
realizacja zwycięskich pro-
jektów będzie dobrze służy-
ła wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta – mówi pre-
zydent Radosław Witkowski.

W grupie projektów instytucjo-
nalnych znalazła się budowa boiska 
wielofunkcyjnego z bieżnią przy Ze-
spole Szkół Elektronicznych i ogród 
sensoryczny w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. Janusza 
Korczaka. Ma to być ogólnodostęp-
ne miejsce do rekreacji, wypoczynku 
i integracji. W ogrodzie zostaną wy-

dzielone zakątki umożliwiające od-
biór wielu doznań za pomocą zmysłu 
węchu, smaku, słuchu i dotyku. Zapla-
nowane są: ogród zapachu, dźwięku, 
dotyku, barw, ścieżki sensoryczne 
o różnych fakturach oraz przyrodni-
czo-edukacyjna do aktywnego wypo-
czynku. Wygrała także społeczność 
PSP nr 34, która postanowiła stworzyć 

swój własny Szkolny Budżet Partycy-
pacyjny. Dzięki projektom powyżej 
600 tys. zł zalew na Borkach stanie się 
w przyszłym roku zdecydowanie bar-
dziej atrakcyjnym miejscem. Powsta-
nie tu wodny plac zabaw oraz rowero-
wy tor przeszkód; koszt, w sumie, to 
1 mln 900 tys. zł. Wśród projektów nie 
przekraczających 600 tys. zł dwa doty-

czą terenu przy ul. Ciborowskiej. Ma 
tu powstać boisko do piłki plażowej, 
natomiast istniejące boisko do piłki 
nożnej zostanie wyposażone w trybu-
nę i szatnię. Poza tym powstaną dwie 
ścieżki rowerowe – na ul. Chrobrego 
i Szarych Szeregów. Radomianie chcą 
też remontu parku na osiedlu Połu-
dnie i leczenie niepłodności metodą 
in vitro.

Wśród 27 pomysłów za stosunko-
wo niewielkie pieniądze są m.in. łąki 
kwietne i wprowadzenie elementów 
zieleni na fontanny, ogród różany 
w Leśniczówce i stworzenie miej-
sca do grillowania przy oczku wod-
nym w parku na Ustroniu, szkolenia 
z pierwszej pomocy dla kierowców 
i pasażerów, mural z jednym z dzieł 
Jacka Malczewskiego i szlak minimu-
rali, rowerowa mapa Radomia, nasa-
dzenia drzew, doświetlenie przejść dla 
pieszych i postawienie wiat przystan-
kowych. Po trzech latach radomianie 
docenili w końcu pomysł dokończe-
nia projektu „Piękniejsze śródmie-
ście – symbole naszego miasta w for-
mie w małej architektury”; tym razem 
ma powstać m.in. odlew kuchenki ga-
zowej, płytek Marywilu i radomianki 
na talerzyku z Ćmielowa.

Na realizację zwycięskich projek-
tów w przyszłym roku zostanie zare-
zerwowane 7 mln 250 tys. zł.

Mural i łąki kwietne
Bezpieczna kąpiel i morsowanie, ścieżka rowerowa na ul. Chrobrego, zieleń na fontannach, symbole naszego miasta w formie małej architektury, ogród 
sensoryczny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka i „In vitro dla Radomia – to tylko część z 38 projektów budżetu oby-
watelskiego, które najbardziej przypadły do gustu radomianom i będą realizowane w przyszłym roku.
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  BEATA STANIASZCZYK

Radom Food Fest 2021 dobiegł 
końca, a nagrody zostały wręczone. 
Od 21 do 26 czerwca punkty gastro-
nomiczne oferowały pyszne dania 
w festiwalowych cenach składające się 
z przystawki, dania głównego i deseru. 
W sumie w wydarzenie włączyło się 
aż 20 miejsc gastronomicznych. W ra-
mach festiwalu został, tradycyjnie już, 
zorganizowany konkurs na najpopular-
niejszą restaurację. Zwyciężyła, z wy-
nikiem ponad 44 proc. tajska restaura-
cja Pa Ta Thai.

W ubiegłym tygodniu właściciele Pa 
Ta Thai odebrali nagrody. – Gratulu-
ję wygranej w szóstej edycji Radom 
Food Fest 2021. Nagrodą główną jest 
voucher od Radomskiej Grupy Me-
diowej o wartości 2 tys. zł na film wi-
zerunkowy dla was – mówił Krzysztof 
Domagała, dyrektor wykonawczy Ra-
domskiej Grupy Mediowej.

Restauracja otrzymała również vo-
uchery od masarni Elmas i Lobo – me-
ble do sklepu. – Serdecznie gratuluję. 
Chciałabym przekazać w imieniu 
masarni Elmas voucher o wartości 
500 zł na zakupy w naszej firmie. Mam 
nadzieję, że to będzie pierwszy krok 
do podjęcia między nami współpra-
cy – mówiła Barbara Kozieł z Elmasu.

– W imieniu Lobo – meble do skle-
pu serdecznie gratuluję zajęcia pierw-

szego miejsca, życzę samych sukcesów 
i zapraszam do korzystania z naszej 
oferty. Zajmujemy się wyposażeniem 
sklepów, magazynów, punktów gastro-
nomicznych – mówił Andrzej Floria-
nowicz z Lobo – meble do sklepu.

Zwieńczeniem tego radosnego spo-
tkania było wręczenie nagrody przez 
Szymona Wykrotę. – Gratuluję wygra-
nia w Radom Food Fest. Wspaniałe 

dania, pięknie wyglądające. Przekazuję 
voucher na sesję fotograficzną wnętrz 
waszego lokalu – powiedział Szymon 
Wykrota, właściciel Fotak Studio.

Po raz pierwszy w tej edycji zo-
stał zorganizowany konkurs dla wy-
trwałych smakoszy, który miał na 
celu zachęcenie do uczestnictwa 
w naszym wydarzeniu. Zwycięzcą zo-
stał pan Grzegorz. Nagrodę w jego 

imieniu odebrała żona – pani Anna, 
także uczestniczka Radom Food 
Fest. – W ciągu sześciu dni odwie-
dziliśmy z mężem aż sześć miejsc fe-
stiwalowych: Pasję, Gromadę, Cuda 
Wianki, Parkową, Pivovarię i Pa Ta 
Thai. Najbardziej smakowało nam 
w Gromadzie – zdradziła nam pani 
Anna. – Cieszymy się, że restauracje 
zostały otwarte i mogliśmy odwiedzić 

kilka miejsc, ponieważ w czasie pande-
mii było to bardzo utrudnione.

Nagrody dla zwycięzcy konkursu dla 
wytrwałych smakoszy ufundowali: Pla-
tinum Kręgle, Mazowieckie Centrum 
Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 
Rekord Taxi, Studio Fryzur Karen, 
Browar Czarny Kot, Szkoła Tańca 
DDC Doris Dance Crew i Konopna 
Farmacja.

Pa Ta Thai zwycięzcą
Pa Ta Thai to najpopularniejsza restauracja tegorocznej, szóstej, edycji Radom Food Fest. Tajska restauracja okazała się tą najlepszą, według uczestników 
naszego kulinarnego festiwalu, już po raz drugi. Natomiast zwycięzcą, organizowanego po raz pierwszy, konkursu dla wytrwałych smakoszy został pan 
Grzegorz.
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W niedzielę spotykamy się o godz. 
9.30 na rynku, przed Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego i pół godziny 
później ruszamy na drugą w tym 
roku wyprawę Co Za Jazda! do Po-
liczny. Trasa ułożona przez prezesa 
stowarzyszenia Co Za Jazda! – Ra-

fała Tatarka, będzie liczyła 47 km 
i prowadziła przez bardzo zróżni-
cowane tereny – począwszy od dróg 
asfaltowych aż po leśne ścieżki.

– Jedziemy przez centrum miasta, 
czyli ul. Żeromskiego, potem Lubel-
ską i Wojska Polskiego. Wyjeżdżamy 
z Radomia ul. Poranną, kierując się 
w stronę Natolina. Drogami leśnymi 

przejeżdżamy przez Myśliszewice 
i Piotrowice do Jedlni-Letniska. 
Następnie udajemy się do Pionek. 
Tu będziemy mogli odpocząć – mówi 
Rafał Tatarek.

Burmistrz Pionek, Robert Kowal-
czyk zaprasza nad Staw Górny, gdzie 

na rowerzystów czekać będzie pysz-
ny poczęstunek przygotowany przez 
koło gospodyń wiejskich.

– Następnie ruszymy w stronę 
gminy Policzna, a stamtąd udamy się 
do Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie. Ostatni fragment tra-
sy jest stosunkowo prosty. To lokalne 
drogi asfaltowe przy malowniczych 

lasach – zdradza prezes stowarzy-
szenia Co Za Jazda!.

Uczestnicy naszej wyprawy będą 
też mogli wziąć udział projekcie 
„Bezpieczeństwo na szlakach – Aka-
demia Bezpiecznej Jazdy – Co Za 
Jazda!”, w ramach którego zdobędą 
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ro-
werzystów w ruchu drogowym i za-
znajomią się z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Na miejscu pojawi się także Mobilne 
Studio Radia Rekord, które uświet-
ni całe wydarzenie poprzez wywiady, 
wejścia na żywo i dobrą muzykę. 

Zarówno na rynku, jak i na me-
cie w Policznie będzie prowadzo-
na zbiórka pieniędzy na leczenie 
44-letniego radomianina Michała 
Peryta, który zmaga się z mukowi-
scydozą – przewlekłą obturacyjną 
chorobą płuc.

By wziąć udział w naszej wyciecz-
ce, trzeba się zarejestrować. Należy 
wysłać SMS o treści jazda.policzna.
imienazwisko na nr 7248. Koszt 
SMS-a to 2,46 zł z VAT. Otrzymacie 
Państwo SMS zwrotny. Należy go za-
chować i okazać podczas rejestracji 
na starcie. Koniecznie więc zabierz-
cie na wyprawę Co Za Jazda! telefon 
komórkowy. Wysłanie jednego SMS-
-a uprawnia do skorzystania przez 
jedną osobę z wyprawy rowerowej, 
poczęstunku i udziału w konkursach 
z nagrodami. Można jednak z tego 
samego numeru telefonu zarejestro-
wać np. kilku członków rodziny czy 
przyjaciół.

KATARZYNA SKOWRON

Co Za Jazda! wyrusza do Policzny
Już w najbliższą niedzielę, 11 lipca zapraszamy wszystkich miłośników wypraw rowerowych na drugą w tym 
sezonie wyprawę Co Za Jazda!. Tym razem wybierzemy się do Policzny. Do pokonania będzie 47 km. ORGANIZATORZY

SPONSORZY
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PRZYTYK POLICZNY
Drodzy 
Mieszkańcy,
Szanowni Goście

Moim głównym celem jest przede 
wszystkim podwyższenie poziomu 
jakości życia mieszkańców naszej 
gminy, dlatego priorytetem są in-
westycje w infrastrukturę drogową, 
sportowo-rekreacyjną i proekolo-
giczną, W ostatnim czasie doko-
naliśmy wielu inwestycji w gminie 
Policzna, na które pozyskaliśmy 
dofi nansowanie z różnych źródeł, 
w tym ze środków Unii Europej-
skiej. Gmina dba o dostosowanie 
obiektów dla większej użyteczności 
niepełnosprawnych mieszkańców. 
W 2017 roku uruchomione zostało 
Centrum Rehabilitacji i Opieki 
Społecznej w Policznie.

W ostatnich latach wybudo-
wano lub przebudowano drogi 
o powierzchni utwardzonej o 
łącznej długości ponad 70 km. Dla 
poprawy bezpieczeństwa pie-
szych wykonano chodniki uliczne 
z kostki brukowej przy głównych 
ciągach komunikacyjnych. W trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców 
gminy został również kupiony ciężki 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Policznie i średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy dla OSP w Czarno-
lesie. Stale doposażamy i remontu-
jemy placówki oświatowe, a także 
bibliotekę i świetlice gminne. Teren 
gminy obfi tuje w cenne pod wzglę-
dem przyrodniczym obiekty, m.in. 
rezerwat bagien i torfowisk tzw. 
Okólny Ług, a część terenu została 
włączona do otuliny Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego i obszaru 
Natura 2000.

Na obszarze gminy odnaleźć 
możemy również dwa zabytkowe 
parki: park pałacowy w Policznie i 
park dworski w Czarnolesie, który 
obecnie stanowi siedzibę Muzeum 
Jana Kochanowskiego. W najbliż-
szym czasie rozpoczniemy budowę 
Centrum Integracji Społecznej w 
Policznie, które służyć będzie inte-
gracji lokalnej społeczności i aktyw-
nym formom spędzania wolnego 
czasu. Znajdzie się tam m.in. pub, 
pomieszczenia dziennego pobytu 
dla seniorów, biblioteka z czytelnią, 
świetlica gminna, sala widowisko-
wo-prelekcyjna oraz pomieszczenia 
dla pogotowia ratunkowego. Teren 
wokół całego budynku zostanie za-
gospodarowany – powstanie m.in. 
park, altana i parking.

Tomasz Adamiec,
wójt gminy Policzna

Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie

9 lipca 2021 rok Nr 1

Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie powstało we wrze-
śniu 1961 roku. Pierwszą ekspozy-
cję zorganizowano przy wydatnej 
pomocy Muzeum Świętokrzyskiego 
w Kielcach. Biografia poety zosta-
ła uzupełniona głównie materiała-
mi fotograficznymi, drzeworytami 
przedstawiającymi widoki miast eu-
ropejskich, unikatowymi dokumenta-
mi i dawnymi wydaniami dzieł Jana 
Kochanowskiego. Dzięki znaczącej 
pomocy miejscowego środowiska, 
szczególnie władz Zwolenia udało 
się kupić sporą ilość zabytkowych 
mebli, ceramiki, rzemiosła artystycz-
nego, obrazów i map. W 1975 roku 
muzeum weszło w struktury organi-
zacyjne Muzeum Okręgowego w Ra-
domiu, a następnie Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego. Od lutego 2020 roku 
funkcjonuje jako jednostka niezależ-
na.

Pierwsza ekspozycja zajmowała 
cztery sale i w tej formie przetrwała 

do całkowitej modernizacji i prze-
budowy w 1980 roku, kiedy to do-
konano uroczystego otwarcia przy 
udziale władz państwowych. Była 
to uroczysta inauguracja obchodów 
jubileuszowych Kochanowskiego. 
W latach 1977-1980 były prowadzo-
ne prace archeologiczne na terenie 
dworku mieszczącego muzeum, za-
bytkowej oficyny i parku, mające na 
celu zbadanie wszelkich możliwych 
śladów mających związek z poetą.

Nowa ekspozycja muzealna zaj-
muje siedem sal ekspozycyjnych, 
poświęcona jest w całości poecie na 
tle epoki renesansu z elementami 
jego recepcji w dziejach kultury pol-
skiej. Cała ekspozycja wzbogacona 
jest gobelinami, przedstawiającymi 
ważne wydarzenia z życia poety, 
dawnymi wydaniami dzieł, a także 
kopiami dawnego i współczesnego 
malarstwa. Ważnym elementem eks-
pozycji są zabytkowe meble, szafy, 
stoły i fotele.
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W ramach Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw 
Mazowsze 2018 przeprowadzo-
no remont świetlicy w Policznie. 
Łączna kwota zrealizowanego 
zadania wyniosła 41 tys. 205 zł, 
w tym kwota pozyskanego dofi-
nansowania z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazo-
wieckiego to 10 tys. zł.

Kilka inwestycji mogło zostać 
przeprowadzonych dzięki Mazo-
wieckiemu Instrumentowi Akty-
wizacji Sołectw Mazowsze 2019. 
Mowa tu m.in. o zagospodarowa-
niu placu wokół świetlicy w Czar-
nolesie i Gródku (koszt każdego 
z zadań to 20 tys. zł ; na każde 
z nich Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego prze-
kazał 10 tys. zł dofinansowania), 
modernizacji budynku świetlicy 
i placu wokół niej w Wilczowoli 
(20 tys. zł; dofinansowanie poło-
wy kwoty ze środków woj. mazo-
wieckiego), wyposażeniu świetli-
cy w Jadwinowie (kwota 14 tys. 
212 zł; dofinansowanie w wyso-
kości 7 tys. 106 zł z urzędu mar-

szałkowskiego) oraz wyposażeniu 
szkół na terenie gminy Policzna 
w oczyszczacze powietrza (reali-
zacja w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza Mazowsze 2019; kwota 
18 tys. 499 zł; dofinansowanie 9 
tys.249 zł z urzędu marszałkow-
skiego).

W sołectwach Bierdzież i Flo-
rianów wybudowano place za-
baw oraz kupiono urządzenia do 
siłowni zewnętrznej w ramach 
Mazow ieck iego Ins trumentu 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 
2020. W ramach Mazowieckiego 
Programu Dofinansowania Pra-
cowni Informatycznych i Języko-
wych przeprowadzono moderni-
zację pracowni informatycznej 
w Policznie. Całe zadanie koszto-
wało 366 tys. 413 zł; Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazo-
wieckiego przekazał 46 tys. 489 
zł w ramach dofinansowania.

Gmina Policzna wspiera także 
Ochotnicze Straże Pożarne. Dla 
jednostki OSP Czarnolas kupiono 
średni samochód ratowniczo-ga-

śniczy (koszt 759 tys. 
894 zł, w tym 99 tys. 
947 zł z budżetu gmi-
ny Policzna). Wszyst-
kie jednostki OSP z te-
renu gminy otrzymały 
nowy sprzęt i ubrania. 
Było to możliwe dzię-
k i  dof inans owaniu 
z funduszy zewnętrz-
nych w wysokości 749 
tys. 503 zł.

W związku z pan-
demią koronawirusa 
szkoły musiały przejść 
na nauczanie zdalne. 
Gmina kupiła 17 ze-
stawów sprzętu kom-
puterowego do nauki 
zdalnej – o wartości 
54 t ys .  z ł  -  dla Ze -
społu Szkolno-Przed-
sz ko l n e g o w C z a r-
nolesie. Inwest ycja 
została sfinansowana 
ze środków Europej-
skiego Funduszu Roz-
woju Reg ionalnego 
w ramach Programu 
Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-
2020, projekt granto-
wy „Zdalna Szkoła + 

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna”.
Kupiono też 24 laptopy do na-

uki zdalnej: 16 dla Zespołu Pla-
cówek Oświatowych Policzna 
oraz osiem dla Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Czarnolesie 
o wartości 59 tys. 925 zł. Dzia-
łanie jest finansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, pro-
jekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła 
- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształ-
cenia zdalnego”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w listopadzie 2020 roku otrzy-
mał sprzęt komputerowy nie-
zbędny do prowadzenia zdalnych 
lekcji. Na przekazany do szkoły 
sprzęt składało się: osiem zesta-
wów komputerów, 13 laptopów, 
12 tabletów, 13 drukarek lase-
rowych, urządzenie wielofunk-
c y jne, monitor interakt y wny 
i projektor multimedialny. Sprzęt 
został dostarczony w ramach 
umowy o partnerstwie między 

gminą Policzna a woj. 
mazowieckim dotyczą-
cej realizacji projektu 
„Mazowiecki program 
prz ygotowania szkó ł , 
naucz ycieli i  uczniów 
do nauczania zdalne-
go”, współf inansowa-
nego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjne-
go Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-
2020.

Gmina Policzna stawia 
również na sport, w tym 
roz wój infrastruktur y 
sportowej. Na stadionie 
przy Zespole Placówek 
Oświatowych w Policz-
nie zamontowano czte-
rorzędowe, zadaszone 
trybuny z siedziskami 
kubełkowymi i barierka-
mi, na których może za-
siąść 268 kibiców. 

Inwestycje realizowane
Gmina Policzna zrealizowała w ostatnich miesiącach szereg inwestycji. Na ich wykonanie samorząd uzy-
skał duże wsparcie w postaci funduszy zewnętrznych.
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Gmina planuje stworzyć 
wyjątkowy budynek

Władze gminy Policzna cały czas podejmują starania, aby poprawić komfort i jakość życia mieszkańców. 
W najbliższych miesiącach samorząd rozpocznie realizację kilku ważnych inwestycji.

Samorząd rozpoczyna prze-
budowę stacji uzdatniania wody 
w Czarnolesie. Działanie ma na 
celu wsparcie lokalnego rozwo-
ju. Na realizację zadania gmina 
otrzyma dofinansowanie z De-
partamentu Rolnictwa i Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w wysokości 775 
tys. 233 zł, przy całkowitym kosz-
cie inwestycji wynoszącym 1 mln 
498 tys. 564 zł.

Gmina Policzna otrzymała do-
finansowanie na projekt, który 
przew iduje zaprojektowanie 
i wykonanie głębokiej termomo-
dernizacji połączonej z wymianą 
czynnika grzewczego w budynku 
użyteczności publicznej (obecnie 
swą siedzibę mają tam Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, a w przeszło-
ści mieściła się szkoła podsta-
wowa w Wilczowoli). Dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020 
wynosić będzie ponad 785 tys. zł, 
a wartość całej inwestycji to po-
nad 1,2 mln zł. Projekt przewidu-
je działania gruntowne, efektyw-
ne i wykorzystujące odnawialne 
źródła energii. Uzyskana zostanie 
ponad 90 proc. poprawa efek-
tywności energetycznej budyn-
ku przy wymianie starego źródła 
ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej na kocioł gazowy i pompę 
ciepła. Wybudowana zostanie 
również elektrownia fotowolta-
iczna 14kWp.

W środę, 9 czerwca w Urzę-
dzie Gminy Policzna wójt Tomasz 
Adamiec podpisał umowę z wice-

marszałkiem Mazowsza, Rafałem 
Rajkowskim. Umowa dotyczy-
ła dofinansowania na budowę 
Centrum Integracji Społecznej 
w wysokości 2,7 mln zł , które 
pochodzić będzie z instrumentu 
zadań ważnych dla równomier-
nego roz woju wojewódz t wa. 
W ramach inwestycji w centrum 
Policzny powstanie wielofunk-
cyjny, nowoczesny i wyposażony 
w ekologiczne technologie bu-
dynek. W jednej części znajdą się 
pomieszczenia dziennego pobytu 
dla seniorów, biblioteka z czytel-
nią, świetlica gminna, sala wi-
dowiskowo -prelekc y jna oraz 
pomieszczenia dla pogotowia 
ratunkowego. W drugiej części 
zaplanowano pub, który będzie 

umożliwiał aktywne spędzanie 
czasu (bilard, rzutki, kręgle czy 
oglądanie wydarzeń sportowych). 
Przestronny dziedziniec nato-
miast pozwoli na organizowanie 
kiermaszów i innych wydarzeń 
kulturalnych.

- Inwestycja ma na celu stwo-
rzenie nowoczesnego wygodne-
go miejsca do integracji społecz-
ności lokalnej gminy Policzna, ale 
również gmin sąsiednich, a także 
mieszkańców sąsiednich powia-
tów oraz turystów licznie odwie-
dzających Muzeum Jana Kocha-
nowskiego w Czarnolesie. To bez 
wątpienia będzie obiekt, który 
będzie się wyróżniał i przyciągał 
uwagę  – mówił Tomasz Adamiec, 
wójt gminy Policzna.
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Czarnoleskie Spotkania Sobót-
kowe są wydarzeniem o charakte-
rze poetycko-obrzędowym i od-
bywają się corocznie już od 30 
lat na terenie zespołu dworsko-
-parkowego Muzeum Jana Kocha-
nowskiego w Czarnolesie. Wy-
darzeniu towarzyszą konkursy: 
„O dzban czarnoleskiego miodu”, 
w którym to twórcy przedsta-
wiają swoje wiersze inspirowane 
poezją czarnoleską oraz „Foto 

Poetica” – wystawa plenerowa 
fotografii jako interpretacja wy-
branego cytatu z poezji Jana Ko-
chanowskiego.

W muzeum organizowany jest 
także Czarnoleski Festiwal Sztuk 
oraz Mistrzowskich Warsztatów 
Pianistycznych. Odbywa się on 
dzięki współpracy Fundacji Rzeki 
EN i gminy Policzna. Mistrzowskie 
Warsztaty Pianistyczne zostały 
stworzone z myślą o innowacyj-

nym - holistycznym podejściu do 
zagadnienia rozwoju pianistycz-
nego, a także po to, aby zainicjo-
wać nowy kierunek w rozumieniu 
rozwoju i kształcenia młodego 
adepta sztuki pianistycznej. Są 
przyjazną i wspierającą prze-
s t r ze n i ą  d o  n o w y c h o d k r y ć 
i inspiracji artystycznych, ale też 
i życiowych.

Piknik „Psalmoteka” organizo-
wany jest corocznie przez fun-

dację Pamiętamy o Ogrodach we 
współpracy z gminą Policzna. Od-
bywa się on w czarnoleskim par-
ku muzealnym. Nazwa ma uczcić 
genialnie dzieło translatorskie - 
„Psałterz Dawidów” Jana Kocha-
nowskiego. Corocznie na terenie 
parku sadzone są również lipy dla 
tłumaczy.

Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie zaprasza wszyst-
kich gości do obejrzenia róż-

nych wystaw, znajdujących się 
w siedzibie placówki. Mowa tu 
m.in. o zabytkowych meblach, 
obrazach, rzeźbach, medalach, 
książkach cz y czasopismach. 
Obiekt jest otwarty od wtorku do 
piątku w godz. 8-16 oraz w sobo-
tę i w niedzielę w godz. 10-18. 
W poniedziałek muzeum jest za-
mknięte. Od 1 lipca do 31 sierp-
nia dniem bezpłatnego wstępu na 
wystawy jest wtorek.

Czarnoleska perełka
Największą perełką kulturalną gminy Policzna jest Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Odbywa się 
tam szereg wydarzeń kulturalnych, które od lat przyciągają nie tylko mieszkańców gminy, ale również gości z ca-
łego kraju i świata.

Zdjęcia w dodatku pochodzą z archiwum

Urzędu Gminy Policzna
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  KATARZYNA SKOWRON

Do tegorocznych konkursów organi-
zowanych w ramach festiwalu zgłoszo-
no 191 filmów. Do konkursu głównego 
zakwalifikowano 22 produkcje, a do 
Konkursu Filmów Odrzutowych Hyde 
Park – 13. Zwycięzca otrzyma Złotego 
Łucznika – Nagrodę Prezydenta Mia-
sta Radom w kwocie 10 tys. zł. Jedną 
z nagród specjalnych w konkursie 
będzie także wyróżnienie dla filmu 
o szczególnych walorach społecznych. 
Filmy zakwalifikowane do konkursu 
głównego mają również szansę otrzy-
mać nominacje do Nagród im. Jana 
Machulskiego.

To nacisk, jaki organizatorzy kładą 
na zagadnienia społeczne, czyni z fe-
stiwalu Kameralne Lato wydarzenie 
unikatowe w skali kraju. Jurorzy te-
gorocznej edycji będą mieli naprawdę 
niezwykle trudne zadanie, aby z wy-
selekcjonowanej puli filmów wybrać 
ten zwycięski. Zaproszenie do jury 
konkursu głównego przyjęli: prof. Ma-
ria Zmarz-Koczanowicz – dokumen-
talistka i wykładowczyni akademicka, 
Natalia Grzegorzek – producentka 
filmowa, Anna Mucha – aktorka, oso-
bowość telewizyjna, ambasadorka fe-
stiwalu, Jerzy Bończak – aktor filmowy 
i telewizyjny, reżyser teatralny, Marcin 
Kot Bastkowski – montażysta filmowy 
i Marek Świszcz – specjalista w zakre-
sie profilaktyki społecznej.

Filmy zakwalifikowane do konkur-
su głównego można oglądać w czwar-
tek i dzisiaj (9 lipca) w Mazowieckim 
Centrum Sztuki Współczesnej „Elek-
trownia” (ul. Kopernika 1) po pobra-
niu wejściówki z biura festiwalowego 
(teren MCSW „Elektrownia”). Biuro 
otwarte jest od godz. 12 do rozpoczę-
cia ostatniego bloku projekcyjnego. 
Natomiast nietuzinkowe projekcje 
Konkursu Filmów Odrzutowych Hyde 
Park można było zobaczyć w restauracji 
Otwarta – Wine Cafe w poniedziałek. 
Tradycyjnie nagrodę główną przyzna 
publiczność.

Kameralne Lato zostało zainaugu-

rowane na pl. Corazziego w niedzielę, 
a inauguracji towarzyszył pokaz Ra-
domskich Klasyków.

Mieszkańcy Radomia mogli uczest-
niczyć w bezpłatnym i otwartym cyklu 
Akademia Zawodowców, w ramach 
którego znani i lubiani twórcy opowia-
dają o kulisach pracy w branży filmo-
wej. Akademia, składająca się z pięciu 
spotkań, to wykłady i rozmowy prowa-
dzone m.in. przez aktorów i dyrektor 
Teatru Powszechnego im. Jana Kocha-
nowskiego w Radomiu: Małgorzatę 
Potocką, Joannę Jędrejek, Katarzynę 
Dorosińską, Marka Brauna oraz go-
ścia specjalnego – reżysera i aktora 
Jose Iglesiasa. Przybliżają szerokiej pu-
bliczności tajniki swojego zawodu, opo-
wiadają, jak wygląda praca nad przygo-
towaniem roli do filmu historycznego, 
a jakie wyzwania niesie ze sobą serial 
komediowy. To wszystko w przestrze-
niach Teatru im. Jana Kochanowskie-
go, a także w nowoczesnych wnętrzach 
MCSW „Elektrownia”. Pierwsze spo-
tkanie w ramach Akademii Zawodow-

ców – „Kiedy mniej znaczy więcej. Pra-
ca nad rolą filmową vs. praca nad rolą 
teatralną” odbyło się w poniedziałek.

Kameralne Lato nie zapomniało też 
o najmłodszych widzach. Cykl Kame-
ralne Lato Dzieciom odbywał się w ra-
mach Mazowieckiego Programu Profi-
laktyki Społecznej. Młodzież i rodzice 
młodych ludzi mogli w środę obejrzeć 
wyjątkowy obraz holenderskiego reży-
sera Dave’a Schrama „Żałuję”, który 
w przejmujący sposób pokazuje, jak 
tragiczne w skutkach może okazać się 
lekceważenie z pozoru błahych mło-
dzieńczych problemów. Potem odbyły 
się warsztaty.

Z kolei w ramach cyklu „Nie-
bo nad Radomiem” od wtorku do 
czwartku na dziedzińcu siedziby 
Hufca ZHP Radom-Miasto zain-
teresowani oglądali amerykańskie 
hity – „Narodziny gwiazdy” w re-
żyserii Bradleya Coopera, „Nowe-
go, lepszego człowieka” w reżyserii 
Tommy’ego Pallotta i Femke Wolting 
oraz „Lot” Roberta Zemeckisa.

Kameralne Lato trwa
Konkursy filmowe, pokazy plenerowe, spotkania z twórcami i warsztaty dla młodzieży – dobiegają końca tegoroczne 14. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe 
Kameralne Lato. W sobotę podczas uroczystej gali dowiemy się, kto zwyciężył w konkursie głównym i w Konkursie Filmów Odrzutowych Hyde Park. Zwycięzca 
otrzyma Złotego Łucznika – Nagrodę Prezydenta Miasta Radom.
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Spacerkiem po mieście
Stowarzyszenie Spożywcze 
„Oszczędność”

13 sierpnia 1869 roku minister spraw wewnętrznych w Petersburgu zatwier-
dził statut Stowarzyszenia Spożywczego „Oszczędność” w Radomiu. Była to 
jedna z trzech pierwszych – obok płockiej „Zgody” i warszawskiego „Merku-
rego” – spółdzielni w Polsce. Wszystkie powstały z inicjatywy redakcji war-
szawskiego miesięcznika „Ekonomista”. Oszczędność zakładał radca stanu 
Julian Statkowski, jeden z redaktorów „Ekonomisty” i radomianin Konstanty 
Luboński.

„Stowarzyszenie spożywcze w mieście Radomiu pod nazwą »Oszczęd-
ność« ma na celu dostarczanie członkom swoim nieodzownych artykułów 
żywności oraz innych przedmiotów w dobrym gatunku, w miarę możliwości 
z pierwszej ręki, po cenach umiarkowanych, nie wyższych od miejscowych 
handlowych" – zapisano w statucie spółdzielni. – „Dla osiągnięcia powyższe-
go celu, stowarzyszenie może w różnych miejscowościach m. Radomia zakła-
dać handle i składy, zawierać umowy z hurtowymi kupcami, przemysłowcami 
lub rzemieślnikami o dostawę potrzebnych dla stowarzyszenia przedmiotów 
w surowym lub przerobionym stanie, oraz w miarę powiększania się środków 
przedsiębrać inne odpowiednie celowi stowarzyszenia operacje handlowo–
przemysłowe, z zastosowaniem się do obowiązujących przepisów”.

Członkiem stowarzyszenia mógł być każdy „bez różnicy płci i stanu, życzą-
cy poddać się niniejszej ustawie”. Wysokość wpisowego ustalono na 1 rubel, 
a udziału na 5 rubli.

W 1886 roku wśród 125 członków stowarzyszenia było 41 urzędników rzą-
dowych, pięciu nauczycieli, siedmiu adwokatów i rejentów, siedmiu aptekarzy 
i lekarzy, dwóch wojskowych, 30 właścicieli domów i dóbr, 17 przemysłowców 
i rękodzielników, 10 kupców oraz sześciu geometrów i budowniczych. Cztery 
lata później Oszczędność liczyła 187 członków, a jej obroty wynosiły 16 tys. 
rubli.

Pierwszy sklep stowarzyszenie otworzyło przy ul. Lubelskiej (obecnie ul. 
Żeromskiego 4) w kamienicy należącej do kupca Michalskiego. Sprzedawano 
tu artykuły spożywcze i kolonialne, alkohole i wyroby tytoniowe. Pięć lat 
później Oszczędność uruchomiła drugi sklep – przy ul. Nowy Świat (obecnie 
ul. Limanowskiego). W 1907 roku stowarzyszenie rozwiązano.

Po wojnie parter kamienicy przy ul. Żeromskiego 4 nadal spółdzielcom. 
W jednej jego części funkcjonowała, bardzo popularna wśród radomian, re-
stauracja Myśliwska, w drugiej sklep Kasia; obie placówki należały do PSS 
„Społem”. W 1969 roku, w stulecie założenia Oszczędności, zarząd radom-
skiego oddziału Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Kielcach postanowił 
wmurować w ścianę kamienicy pamiątkową tablicę.

Na początku XXI wieku właściciel budynku wypowiedział Społem umowy 
najmu. Przez jakiś czas w miejscu Myśliwskiej funkcjonowała drogeria. Od 
kilkunastu lat kamienica stoi pusta.

W 1979 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków.

NIKA

Do roku 1914 ani w Starej Woli 
Gołębiowskiej, ani w żadnej są-
siedniej miejscowości nie było 
szkoły. Dopiero przybycie do wsi 
nieznanego z imienia zesłańca 
Michalskiego zmieniło ten stan 
rzeczy – skupił wokół siebie grupę 
zainteresowanych edukacją mło-
dych ludzi i zorganizował im naukę. 
Zajęcia odbywały się w domach 
słuchaczy. Choć budynku nie było 
nadal, w 1917 roku dozór szkolny 
oficjalnie utworzył szkołę w Starej 
Woli. Początkowo jednoklasowa, 
wkrótce została przekształcona 
w dwuklasową. Uczniowie i na-
uczyciele byli zobowiązani przez 
władze oświatowe do zbierania 
ziół (jagód jałowca, kwiatów dzie-
wanny, bzu, mniszka lekarskiego, 
lipy, skrzypu), a w czasie prac po-
lowych – od 28 września do 12 paź-
dziernika – zwolniono ich z nauki. 
Najlepsi uczniowie otrzymywali 
nagrody, na które inspektor obwo-
dowy przyznał 15 koron.

Odzyskanie przez Polskę nie-
podległości nie poprawiło za bar-
dzo sytuacji uczniów w Starej Woli 
Gołębiowskiej. Zajęcia odbywały 
się w budynkach gospodarskich 
Bińkowskich. Początkowo szkołę 
prowadziła Stefania Korybska, a od 
1 grudnia 1919 – Florentyna Ma-
zurkiewiczówna (po mężu Kwiat-
kowska).

Dopiero na początku wojny zde-
cydowano o wzniesieniu budynku 
szkolnego. Florentynę Kwiatkow-
ską na stanowisku kierownika 
zastąpił Leon Chrust. 1 paździer-
nika 1939, po bitwie nad Bzurą 
i po uciecze z niewoli niemieckiej, 
energicznie przystąpił do działa-
nia i wkrótce gotowe były dwie sale 
w drewnianym budynku.

7 maja 1942 roku 90 proc. zabu-
dowań Starej i Nowej Woli Gołę-
biowskiej zniszczył pożar spowo-
dowany iskrami z przejeżdżającego 
pociągu. Władze niemieckie zarzą-
dziły, by pogorzelcy schronili się 
w szkole.

W czerwcu 1942 roku Niemcy 
aresztowali Leona Chrusta; trafił 
do Auschwitz. Przeżył i 17 czerwca 
1945 wrócił do Starej Woli. Udało 
mu się skończyć trzecią salę lekcyj-
ną, rozpoczętą trzy lata wcześniej; 
wybudował także komórkę na opał, 
mieszkanie dla woźnego i ubikacje.

Przedwojenny budy nek bar-
dzo szybko okazał się za ciasny 
„w sytuacji postępującego wyżu de-
mograficznego” i „obowiązującej 
powszechności oświaty”. Jednak do-
piero w 1966 roku udało się wnieść 
ceglaną przybudówkę z dwoma po-

mieszczeniami. Nie było bieżącej 
wody ani kanalizacji, sale ogrzewa-
ły piece kaflowe. Woda w kranach 
i normalne toalety pojawią się dopie-
ro w latach 90.

„W Starej Woli udaje się uniknąć 
stereotypu i nadać szkole imię praw-
dziwego bohatera, którego nie trzeba 
się wstydzić, ani zmieniać po latach, 
co przydarzyło się tylu radomskim 
szkołom. W 1973 roku szkoła otrzy-
muje imię Edmunda Bakalarza – na-
uczyciela (tej właśnie szkoły – przyp. 
autor), żołnierza BCH podziwianego 

w środowisku” – czytamy na stronie 
PSP nr 19.

W 1984 roku Stara Wola Gołę-
biowska zostaje włączona w granice 
Radomia. Wtedy placówka przy 
ul. Energetyków otrzymuje na-
zwę Szkoła Podstawowa nr 19 im. 
Edmunda Bakalarza.

Przełomowy w historii PSP nr 
19 był rok szkolny 2007/2008, kiedy 
to rozpoczęto budowę nowej siedzi-
by. W lutym 2009 odbyła się przepro-
wadzka do nowo wybudowanej części 
dydaktycznej. Salę gimnastyczną, bo-
isko i plac zabaw oddano do użytku 
jesienią tego samego roku. Potem 
uruchomiono stołówkę.

Koszty wyposażenia nowej pla-
cówki poniosło miasto, ale nie było 
to wyposażenie kompletne. Jesz-
cze w roku 2009 szkoła napisała 
wniosek o pozyskanie funduszy 
z subwencji oświatowej Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. W ten sposób 
uzyskano ok. 100 tys. zł na zakup 
pomocy dydaktycznych. Można było 
wyposażyć pracownię informatycz-
ną (16 stanowisk komputerowych) 

i kupić sprzęt niezbędny do prowa-
dzenia zajęć. Rok później kierow-
nictwo „dziewiętnastki” opracowa-
ła wniosek o przyznanie subwencji 
na doposażenie sali gimnastycznej. 
Pozyskano ok. 50 tys. zł, które wy-
dane zostały na sprzęt i urządzenia 
sportowe. Natomiast w ramach rzą-
dowego projektu „Radosna szkoła” 
utworzono i wyposażono miejsce do 
zabaw w szkole dla klas 1-3, a także 
zbudowano nowoczesny plac zabaw.

NIKA

Ze szkolnej kroniki...
Część szkół już nie funkcjonuje, część zmieniła nazwę, a część przeżywa okres prosperity. Każda placówka 
edukacyjna to inna historia, liczne wspomnienia i tysiące przyjaźni, które przetrwały próbę czasu. W cyklu 
„Ze szkolnej kroniki...” prezentujemy dzieje radomskich szkół i związane z nimi ciekawostki.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 
im. Edmunda Bakalarza

RADOM
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  ROKSANA CHALABRY

– Co roku w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji jest 
procedura, w ramach której miejsco-
wości chcące uzyskać prawa miejskie 
mogą brać w niej udział – przypo-
mniał minister Szefernaker. – W dużej 
mierze to miejscowości, które utraci-
ły jakiś czas temu prawa miejskie, 
ale też takie, które aspirują, aby te 
prawa otrzymać. W tym roku jednym 
z takich wniosków jest ten miejscowo-
ści Jedlnia-Letnisko. W ramach tej 
procedury Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji zaopinio-

wało go pozytywnie.
Starania Jedlni-Letniska o nada-

nie praw miejskich, choć sam wnio-
sek złożył wójt gminy Piotr Leśno-
wolski, wspiera społeczny komitet 
złożony z parlamentarzystów Prawa 
i Sprawiedliwości. Wniosek wcześniej 
poparli – w ramach konsultacji spo-
łecznych – mieszkańcy, a następnie 
stosowną uchwałę podjęła rada gminy. 
Zaaprobował go też starosta radomski 
i wojewoda mazowiecki.

Łukasz Mierzejewski, radny gminy 
Jedlnia-Letnisko i przewodniczący 
komitetu społecznego, podkreślił, że 
zmiana administracyjna podniesie 

prestiż Jedlni. – To miejscowość o nie-
zwykłych walorach turystycznych. Li-
czymy na to, że wkrótce do naszej 
Jedlni, do naszego miasta Jedlni-Let-
nisko przybędą przedsiębiorcy, któ-
rzy będą chcieli zainwestować w nową 
markę, w nowy produkt turystyczny, 
rozpoznawalny w całym wojewódz-
twie mazowieckim – mówił. – Świetna 
urbanistyka, położenie i infrastruktu-
ra pozwalają na to, aby taki produkt 
wkrótce opracować. Na pewno pod-
niesienie prestiżu tego miejsca do 
rangi miasta dawałoby możliwość za-
biegania o fundusze zewnętrzne.

I nie chodzi tu tylko o programy 
przeznaczone dla miast do 5 tys. osób, 
ale też o pieniądze z Polskiego Ładu 
zaproponowanego przez PiS.

Minister Szeferneker poinformo-
wał, że w zasadzie nadanie Jedlni 
statusu miasta jest już przesądzone; 
wniosek został pozytywnie zaopi-
niowany przez rozmaite komitety 
rządowe. Teraz ruch należy do rzą-
du – do końca lipca ma podjąć sto-
sowną uchwałę.

W Jedlni-Letnisku znikomy odsetek 
mieszkańców – ok. 4 proc. prowadzi 
działalność rolniczą, a miejscowość 
spełnia wszelkie wymogi „miejskości”. 
Docelowo miałaby się stać ośrodkiem 
wypoczynkowym z zapleczem hotelo-
wym i rekreacyjnym. Tym zresztą była 
już przed stu laty. Do tej pory można 
tu podziwiać wiele drewnianych wilii 
w stylu świdermajer, których właści-
cielami są niekiedy rodziny budowni-
czych z początku XX wieku.

Na ostatniej
prostej

JEDLNIA-LETNISKO. Brakuje tylko stosownej uchwały rządu, by 1 stycznia 2022 roku 
Jedlnia stała się miastem, a nie jak dotychczas wsią. Dobrą wiadomość ogłosił w Radomiu 
w poniedziałek Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
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Urodzona w Skarżysku-Kamiennej, 
a mieszkająca w Szydłowca parlamen-
tarzystka została wybrana dziesiątym 
zastępcą Ryszarda Terleckiego przed 
dwoma tygodniami.

To pierwsza kadencja Agnieszki 
Górskiej w Sejmie RP. Pracuje w komi-
sji edukacji, nauki i młodzieży, w komi-
sji mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz w komisji ochrony środowiska, 
zasobów naturalnych i leśnictwa. Pełni 
również obowiązki wiceprezesa Mazo-

wieckiego Stowarzyszenia „Integracja”.
Górska nie jest jedyną wiceprze-

wodniczącą klubu PiS z okręgu ra-
domskiego. Zastępcą Terleckiego jest 
także Marek Suski. Suski, przypo-
mnijmy, pełni również rolę szefa rady 
programowej Polskiego Radia. Z kolei 
senator PiS Wojciech Skurkiewicz jest 
przewodniczącym rady programowej 
Telewizji Polskiej.

ŁK

Nowa wiceszefowa
WARSZAWA. Agnieszka Górska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, jest 
nową wiceprzewodniczącą klubu PiS w sejmie.

Wykonawcą przebudowy obydwu 
dróg będzie firma Trakt SA z Górek 
Szczukowskich. Koszt modernizacji ul. 
Świętego Jana wyniesie 1 mln 280 tys. 
909 zł, a ul. Armii Krajowej 648 tys. 
948 zł.

– Będą to duże inwestycje, długo 
wyczekiwane przez mieszkańców, bo 
jezdnie są w bardzo złym stanie. War-
to przypomnieć, że przy Świętego Jana 
był ogromny problem z kanalizacją sa-
nitarną. W  ubiegłym roku przeprowa-
dziliśmy jej kompleksową przebudowę. 
Droga została tymczasowo zabezpie-
czona, tak aby można było z niej ko-
rzystać do czasu kapitalnego remon-
tu – tłumaczy burmistrz Arkadiusz 
Sulima. – Prace ruszą lada dzień, a na 
razie czekamy na dotację od wojewody, 
z Funduszu Dróg Samorządowych; po-
kryje aż 70 proc. kosztów przebudowy 
obydwu ulic.

Pierwsza część zadania obejmuje 
przebudowę ul. Świętego Jana na od-
cinku 366 metrów, od skrzyżowania 
z ul. Władysława Jagiełły, Mickiewi-
cza i Świętej Anny do skrzyżowania 
z ul. Kochanowskiego. Wykonawca 
rozbierze istniejący chodnik i zjazdy, 
wykona roboty ziemne, położy war-
stwę wyrównawczą i ścieralną. Po 

obydwu stronach ulicy wybudowane 
zostaną chodniki. Powstaną też zato-
ki postojowe i kanalizacja deszczowa. 
Istniejące zjazdy do posesji zostaną 
przebudowane. Ulica zyska nowocze-
sne oświetlenie, oznakowane poziomie 
i pionowe oraz ochronne poręcze łań-
cuchowe. Po zakończeniu przebudowy 
przy ulicy zostaną posadzone drzewa 
i posiana trawa.

Druga część zadania to przebudowa 
ul. Armii Krajowej na odcinku o dłu-
gości 409 metrów, od skrzyżowania 
z ul. Żeromskiego do wjazdu na stację 
benzynową na skrzyżowaniu z ul. Woj-
ska Polskiego. Trzeba będzie rozebrać 
istniejący chodnik i zjazdy. Potem wy-
konawca wykona roboty ziemne. Po-
wstanie tu też jednostronny chodnik 
i zatoki postojowe. Wykonawca posa-
dzi nowe drzewa i posieje trawę.

– Ulice Świętego Jana i Armii Kra-
jowej zdecydowanie zyskają nowy 
blask. Przede wszystkim będą bez-
pieczniejsze i bardziej komfortowe 
w użytkowaniu zarówno dla pieszych, 
jak i kierowców – podsumowuje Grze-
gorz Molendowski, zastępca burmi-
strza Zwolenia.

ŁUKASZ KOŚCIELNIAK

Będzie remont
ZWOLEŃ. Wkrótce rozpocznie się remont ulic Świętego Jana i Armii 
Krajowej. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą.

W ramach zadania OSP-2021 ochot-
nicze straże pożarne przeprowadzą re-
monty strażnic, zakupią nowe zestawy 
odzieży ochronnej, samochody wspar-
cia technicznego, agregaty, pompy 
i inny niezbędny w działaniach straża-
ków sprzęt. Dodatkowo dzięki decyzji 
podjętej przez radnych podczas ostat-
niego w czerwcu posiedzenia sejmiku, 
cztery jednostki OSP z subregionu ra-
domskiego wzbogacą się o nowe śred-
nie samochody ratowniczo-gaśnicze, 
a OSP Wierzbica otrzyma pieniądze na 
remont samochodu z podnośnikiem. 
Łączna kwota wsparcia, jaka trafi do 
ochotniczych straży pożarnych z subre-
gionu radomskiego na podstawie pod-
pisanych umów, to niemal 3,1 mln zł.

– Podpisaliśmy umowę na prawie 
pół miliona złotych na zadania z za-
kresu ochrony środowiska, aktywizacji 
sołectw, ale i pomoc dla działkowców. 
Wsparcie finansowe dla samorządów 
jest bardzo ważne, ponieważ inicjuje 
pewne zadania inwestycyjne, inspi-
ruje także społeczności lokalne do 
dbania o różne dziedziny naszego ży-

cia – mówi Piotr Kozłowski, burmistrz 
Kozienic.

W os t at n ich  d n iach c z er wc a 
w Radomiu podpisano także umowy 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Działkowców Mazowsze 
2021. Działkowcy mogli liczyć nawet 
na 40 proc. dofinansowania do kosz-
tów swojej inwestycji. Maksymalna 
kwota wsparcia dla jednego projektu 
to 10 tys. zł. Wnioski do programu 
mogły składać jednostki samorządu 
terytorialnego z woj. mazowieckiego, 
maksymalnie po jednym wniosku na 
każdy ROD.

Wsparcie uzyskało 12 projektów 
z subregionu radomskiego. To m.in. 
pieniądze na remonty ogrodzeń i alejek 
czy termomodernizacje domów dział-
kowca. Łączne dofinansowanie, jakie 
trafi do rodzinnych ogrodów działko-
wych w subregionie, to ponad 91 tys. zł.

W całym województwie ze wsparcia 
o wartości ponad 800 tys. zł skorzysta 
89 ogródków działkowych.

KK

Dla działkowców
RADOMSKIE. Ponad 120 projektów z regionu otrzyma wsparcie od 
samorządu Mazowsza. Pieniądze pomogą m.in. w modernizacji strażnic 
OSP i remontach na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.
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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
Wyjątkowy okres...

Administrator cmentarza rzymsko-ka-
tol. Informuje nas, że w czasie 3 dniowe-
go odbywania się kongresu eucharystycz-
nego, nie odbył się ani jeden pogrzeb.

Jest to tem charakterystyczniejsze, że 
przeciętnie każdego dnia na wspomnia-
nym cmentarzu grzebanych jest 3-4 nie-
boszczyków.

Ziemia Radomska nr 152, 
7 lipca 1932

Ratując swe dziecko, złamała
rękę

We wsi Jeżowa Wola, gm. Kowa-
la, pow. radomskiego, 8 letni Kazimierz 
Korcz wszedł na drzewo w celu nałama-
nia gałęzi do umajenia mieszkania. Wsku-
tek poślizgnięcia mu się nogi chłopiec za-
wisł na gałęzi, trzymając się rękami.

Matka dziecka 34 letnia Anna widząc 
niebezpieczną sytuacje jego weszła na 
drzewo, chwyciła go za rękę i usiłowała 
przyciągnąć go do siebie, straciła jednak 
równowagę i razem z synem spadła 
z dość dużej wysokości na ziemię, dotkli-
wie się tłukąc i łamiąc sobie rękę, syn 
wyszedł bez szwanku.

Ziemia Radomska nr 152,
 7 lipca 1932

20 zł. kary za nieostęplowaną
zapalniczkę

Kontrola Skarbowa w dalszym ciągu 
energicznie zabiera się do konkurentów 
Monopolu zapałczanego. Dowodem tego 
jest cały szereg spraw karnych przeciw-
ko właścicielom nieostemplowanych za-
palniczek benzynowych.

Ostatnio Sąd Grodzki skazał Józefa 
Moroza (Florjana 9) na 20 zł. grzywny za 
używanie zapalniczki nieostemplowanej.

Ziemia Radomska nr 146, 
29 czerwca 1934

Smaczny kąsek – chleba
Dochodzą nas skargi, że w chlebie 

pytlowym znajdowane są często ka-
wałki drzewa, skorupy wapna ze ścian, 
i w ogóle różnego rodzaju śmiecie, które 
niepochlebnie świadczą o stanie higjeny 
w radomskich piekarniach. Przyczyna 
tego niewątpliwie leży po stronie pieka-
rzy, którzy mąkę używaną do wypieku 
chleba, często nie przesiewają. Niedaw-

no w chlebie znaleziono wielkiego ka-
ralucha, którego widok sprawił iż spo-
żywający ten „smaczny” kąsek chleba 
zachorował.

Ziemia Radomska nr 149,
 4 lipca 1934

Restauracje muszą mieć 
zapasy wódek

Za nieposiadanie w restauracji obo-
wiązującego zapasu wódek, Sąd Grodzki 
skazał Hersza Młynarskiego właściciela 
cieszącej się w sferach pijackich knajpki 
przy ul. Wałowej 3 na 20 zł. grzywny.

Ziemia Radomska nr 150,
 5 lipca 1934

Nowe lecz nie wesołe 
zjawisko

Smutne zjawisko na tle obecnie panują-
cego kryzysu, zaobserwowano po rozpo-
częciu ferji letnich w szkołach powszech-
nych i średnich. Mianowicie w handlu 
domokrążnym, a także ulicznym biora 
udział uczniowie, chcąc tym sposobem 
dopomóc swym rodzicom w ciężkim po-
łożeniu znajdującym się. W ten sposób 
wykorzystują okres wakacji chwytając 
się zarobkowania za pomocą handlu do-
mokrążnego.

Rzecz jasna, że tego rodzaju zarobko-
wanie uczniów nie przyczynia się do po-
głębienia poziomu ich wychowania.

Ziemia Radomska nr 153, 
8 lipca 1934

Niechlujnie utrzymywany
budynek

Jedną z najbardziej zdaje się zanie-
czyszczonych posesji w Radomiu jest 
dom Nr. 90 przy ul. Żeromskiego, którego 
właścicielami są pp. Andrzej i Wojciech 
Mosionkowie. Lokatorzy tego domu zdani 
na łaskę gospodarzy, żyją w okropnych 
warunkach higjenicznych, brak tam bo-
wiem najprymitywniejszych wymogów 
w jakich żyje ludność miejska. Okropny 
smród dobywający się z szaletu i kanału 
znajdującego się tuż pod oknami miesz-
kań, to tylko cząstka tego obrazu, jaki sta-
nowi ogólny wygląd całej posesji.

Tak utrzymana posesja przynosi wstyd 
miastu i właścicielom.

Ziemia Radomska nr 153, 
8 lipca 1934

10 PO GODZINACH

Projekty specjalne
Elfinki – seanse specjal-
ne z konkursami (2D dub-
bing – b.o.) – 10.07-11.07, godz. 10.30
FINAŁ – UEFA EURO 
2020 – Transmisja TVP – 11.07, 
godz. 20:45
Kino Konesera: Ludzki głos (2D napi-
sy – od 15 lat) – 12.07, godz. 18.00

Premiery 09.07
Czarna Wdowa (2D/napisy AT-
MOS – od 15 lat)
Czarna Wdowa (2D/napisy – od 
15 lat)
Czarna Wdowa (2D/dubbing – od 
15 lat)
Elfinki – (2D dubbing – b.o.)
Piotruś Pan I Alicja w Krainie 
Czarów (2D/dubbing – od 7 lat)

Pozostały repertuar
Bodyguard i żona zawodowca
(2D napisy ATMOS – od 15 lat)
Bodyguard i żona zawodowca 
(2D napisy – od 15 lat)
Nikt (2D napisy – od 15 lat)
Sanktuarium (2D napisy – od 15 
lat)
Mustang z Dzikiej Doliny: Droga 
do wolności (2D dubbing – b.o.)
Raya i ostatni smok (2D dub-
bing – b.o.)
Szybcy i wściekli 9 (2D napisy – od 
lat 13)
Luca (2D dubbing, 2D dub-
bing  – b.o.

W piątek na ekranach multipleksów 
sieci zadebiutuje najnowsza odsłona 
Uniwersum Marvela - „Czarna Wdo-
wa”, pozytywna animacja - „Elfinki” 
oraz film „Piotruś Pan i Alicja w Kra-
inie Czarów”. Z myślą o najmłodszych 
wyświetlane będą bajki „Mustang 
z Dzikiej Doliny: droga do wolności” 
oraz „Raya i ostatni smok”. Ponadto 
na widzów czeka pełna akcji komedia 
„Bodyguard i żona zawodowca”, kon-
tynuacja hitowej serii „Szybcy i wście-
kli 9”, a także filmy prezentowane 
w ramach projektów specjalnych oraz 
wielki finał Mistrzostw Europy w piłce 
nożnej!
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Dla zespołu prowadzonego przez 
Dar iusza Banasi ka mecz z  Ja-
giellonią Białystok był pierwszym 
sprawdzianem formy w okresie 
przygotowawczym do sezonu PKO 
Ekstraklasy. Z kolei białostocczanie 
w tym samym miejscu, a więc w Kę-
pie koło sochocina ulegli warszaw-
skiej Legii 0:2.

O ile zespół prowadzony przez 

Ireneusza Mamrota do rywalizacji 
z beniaminkiem przystąpił w trak-
cie zgrupowania odbywającego się 
na miejscu, to „Zieloni” na spa-
ring wyszli niemal dosłownie z au-
tokaru, bowiem na mecz wyjechali 
w dniu jego rozegrania. Dodatkowo 
byli w drodze do Gniewina, a więc 
miejsca zakwaterowania zespołu 
Radomiaka podczas pięciodniowe-
go zgrupowania. Na miejscu rado-
mianie zmierzą się z Lechią Gdańsk 

(piątek, 9 lipca) i Olimpią 
Elbląg (sobota, 10 lipca).

Tymczasem przeciwko 
Jagiellonii w barwach ra-
domian wystąpiło dwóch 
nowo pozyskanych piłka-
rzy – Wenezuelczyk Mario 
Rondon i Portugalcz yk 
Luis Machado. To jednak 
nie oni, a Filipe Nascimen-
to zdobył pierwszego gola 
w sparingu. Cztery minu-
ty później Artur Bogusz 
faulował w polu karnym 
Bojana Nastića, a pewnym 
egzekutorem „jedenast-
ki” okazał się Przemysław 
Mystkowski. Gdy wydawa-
ło się, że pierwsza część 
sparingu zakończy się re-
misem, to z lewej strony 
boiska piłkę w pole karne 
zacentrował Miłosz Kozak, 
a ta trafiła na głowę An-
gielskiego i najlepszy strze-
lec radomian w Fortuna 1. 

Lidze ustalił losy pierwszej połowy.
Po zmianie stron na dobrze przy-

gotowane boisko koło Sochocina 
wybiegła zupełnie nowa jedenastka 
zawodników z Radomia. Trener Ba-
nasik chciał w ten sposób dać szansę 
zaprezentowania się wszystkim swo-
im podopiecznym. Jak się okazało, 
jakość gry zespołu wcale nie spa-
dła. Dwa kolejne gole dla radomian 
uzyskali Dominik Sokół i Mateusz 
Radecki.

Sparingowa 
wygrana

Piłkarze Radomiaka Radom w swoim pierwszym meczu kontrolnym w okresie przygoto-
wawczym nie dali szans Jagiellonii Białystok i pokonali rywala z PKO Ekstraklasy 4:1! Tuż 
po spotkaniu radomianie udali się na zgrupowanie do Gniewina.
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Wysoka temperatura – ponad 
30 stopni Celsjusza w cieniu – nie po-
krzyżowała planów radomskiej Broni. 
W środę po południu tre-
ner Artur Kupiec spotkał 
się po krótkich urlopach 
ze swoimi podopiecznymi 
i rozpoczął przygotowania 
do nowego sezonu.

Póki co z gry w zespo-
le z Plant zrez ygnował 
tylko Dominik Leśniew-
ski. – Otrzymaliśmy taką 
informację od Dominika. 
Sam na tę chwilę zrezygno-
wał. My byśmy chcieli, żeby 
ta decyzja była jeszcze od-
wrócona – przyznał trener 
Kupiec.

Podczas pierwszych zajęć 
próżno było szukać także 
kilku innych zawodników 
z kadry Broni z ostatniego 
sezonu. Umowy skończyły 
się Adrianowi Dąbrow-
skiemu i Bartoszowi Olszewskiemu. 
Z różnych względów na bocznym tra-
wiastym boisku przy ul. Narutowicza 
9 nie trenowali także: Przemysław Śli-
wiński, Elian Hernandez, Sebastian 

Pociecha, Michał Wrzesiński i Kon-
rad Zacharski. O ile dwóch pierw-
szych spodziewanych jest w Radomiu 

w najbliższych dniach, to pozostali 
mają oferty z innych klubów.

Za to z drużyną ćwiczył m.in. Jan 
Głowacki (ostatnio wypożyczony do 
Oskara Przysucha) czy bramkostrzel-

ny w Granacie Skarżysko-Kamienna 
Tomasz Bartosiak. Pojawiło się też 
kilku młodych zawodników z klubów 

niższych ligi. Po tym, jak 
wiek młodzieżowca skończył 
się Dąbrowskiemu i Piotro-
wi Goljaszowi, zarząd Bro-
ni dużą uwagę transferową 
przykładał będzie na tego 
typu zawodników. Jednym 
z nich jest m.in. A ntoni 
Chełstowski, 18-letni zawod-
nik z A-klasowych rezerw.

– Póki co trudno mówić 
o jakiś konkretach. W so-
botę będziemy już bardziej 
mądrzy w tym względzie. 
Docelowo chcemy, żeby ka-
dra pierwszej drużyny miała 
19 piłkarzy – zdradził szko-
leniowiec Broni.

Właśnie w sobotę, 10 lip-
ca Broń rozegra pierwszy 
test mecz. Rywalem rado-
mian będzie Lublinianka, 

a do rywalizacji dojdzie w Kowali. 
Początek sparingu zaplanowano na 
godz. 11.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Spore zmiany w Broni
Zawodnicy Broni Radom w środę rozpoczęli pierwsze zajęcia przed inauguracją sezonu w grupie I trzeciej ligi. 
Trener Artur Kupiec miał do dyspozycji 21 zawodników, w tym dwóch bramkarzy.

W Tauron Lidze ponownie wystartu-
je 12 zespołów. Do grona ekip wystę-
pujących w najwyższej klasie rozgryw-
kowej dołączyła drużyna UNI Opole, 
a z rozgrywek spadła Enea PTPS Piła.

P i e r w s z a  k o l e j k a  s e z o n u 
2021/22 zaplanowana została na 
25 września, a E.Leclerc Moya Radom-
ka Radom podejmie wtedy, być może 
już w nowej hali Radomskiego Cen-
trum Sportu przy ul. Struga, Polskie 
Przetwory Pałac Bydgoszcz. 

W pierwszej rundzie podopieczne 
Riccardo Marchesiego rozegrają sześć 
spotkań domowych i pięć wyjazdowych. 
W drugiej będzie to pięć meczów u sie-
bie i sześć w halach rywalek. Pierwsza 
runda fazy zasadniczej zakończy się 
4 grudnia, kiedy to radomianki poja-
dą na mecz z #VolleyWrocław. Faza 
zasadnicza dobiegnie końca 19 marca.

Terminarz meczów E.Leclerc 
Moya Radomki Radom w fazie 
zasadniczej Tauron Ligi sezonu 
2021/2022

1. kolejka: E.Leclerc Moya Radom-
ka Radom – Polskie Przetwory Pałac 
Bydgoszcz (25.09), 2. kolejka: ŁKS 
Commercecon Łódź – Radomka Ra-
dom (02.10), 3. kolejka: Radomka Ra-
dom – Joker Świecie (09.10), 4. kolejka: 

Uni Opole – Radomka Radom (16.10), 
5. kolejka: Radomka Radom – Grot 
Budowlani Łódź (23.10), 6. kolejka: IŁ 
Capital Legionovia Legionowo – Ra-
domka Radom (30.10), 7. kolejka: Ra-
domka Radom – Grupa Azoty Chemik 
Police (06.11), 8. kolejka: Radomka 
Radom – Energa MKS Kalisz (13.11), 
9. kolejka: BKS Bostik Bielsko-Bia-
ła – Radomka Radom  (20.11), 10. ko-
lejka: Radomka Radom – Developres 
SkyRes Rzeszów (27.11), 11. kolejka: 
#VolleyWrocław – Radomka Ra-
dom (04.12), 12. kolejka: Pałac Byd-
goszcz – Radomka Radom (11.12), 13. 
kolejka: Radomka Radom – ŁKS Łódź 
(18.12), 14. kolejka: Joker – Radomka 
Radom (08.01), 15. kolejka: Radomka 
Radom – Uni Opole (15.01), 16. kolej-
ka: Budowlani Łódź – Radomka Ra-
dom (22.01), 17. kolejka: Radomka Ra-
dom – Legionovia (05.02), 18. kolejka: 
Chemik – Radomka Radom (12.02), 
19. kolejka: MKS Kalisz – Radomka 
Radom (19.02), 20. kolejka: Radomka 
Radom – BKS Bielsko-Biała (05.03), 
21. kolejka: Developres – Radomka 
Radom (12.03), 22. kolejka: Radomka 
Radom – #VolleyWrocław (19.03).

MICHAŁ NOWAK

Znają terminarz
E.Leclerc Moya Radomka Radom rozpocznie sezon 2021/22 Tauron Ligi 
domowym starciem z Polskimi Przetworami Pałacem Bydgoszcz. Roz-
grywki rozpoczną się 25 września.

Pierwsze dwa mecze nowego sezonu 
zespół prowadzony przez Jakuba Bed-
naruka rozegra przed własną publicz-
nością. Przeciwnikami „Wojskowych” 
będą Verva Warszawa Orlen Paliwa 
i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
-Koźle. Pierwsze spotkanie na wyjeź-
dzie radomianie rozegrają w ramach 
trzeciej kolejki w Rzeszowie, z tam-
tejszą Asseco Resovią. Pierwszą część 
rundy zasadniczej Cerrad Enea Czarni 
Radom zakończą domowym meczem 
z PGE Skrą Bełchatów (29 grudnia 
2021). Runda rewanżowa rozpocznie 
się tuż po Nowym Roku, 5 stycznia me-
czem z ekipą ze stolicy. Fazę zasadni-
czą Cerrad Enea Czarni Radom zakoń-
czą wyjazdowym meczem z PGE Skrą, 
który zaplanowany jest na 2 kwietnia 
2022 roku.

Tymczasem już w poniedziałek, 
12 lipca „Wojskowi” zainaugurują 
przygotowania do nowego sezonu Plus-
Ligi pod okiem nowego trenera, Jakuba 
Bednaruka. – Zaczniemy badaniami, 
później integracja. Plany są takie, żeby 
zawodnicy na początku się poznali, nie 
tylko w warunkach hali czy szatni. Po 
trzech tygodniach treningów zrobimy 
sobie siedmiodniową przerwę. Po po-
wrocie zrobimy osiem tygodni przygo-
towań, z – mam nadzieję – dużą ilością 
grania we wrześniu – wyjaśnił trener.

W ostatnich dniach radomski klub 
ogłosił pozyskanie drugiego rozgrywa-
jącego Wiktora Nowaka oraz przedłu-
żenie kontraktu z przyjmującym Barto-
szem Firsztem.

Terminarz meczów Cerradu Enei 
Czarnych Radom w fazie zasadni-
czej PlusLigi sezonu 2021/2022

1. kolejka: Cerrad Enea Czarni 
Radom – Verva Warszawa Orlen 

Paliwa (2.10), 2. kolejka: Czarni 
Radom – Grupa Azoty ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle (9.10), 3. kolejka: 
Asseco Resovia Rzeszów – Czarni 
Radom (16.10), 4. kolejka: Czarni 
Radom – Trefl Gdańsk (23.10), 5. ko-
lejka: Ślepsk Malow Suwałki – Czar-
ni Radom (30.10), 6. kolejka: Czar-
ni Radom – Aluron CMC Warta 
Zawiercie (6.11), 7. kolejka: GKS 
Katowice – Czarni Radom (13.11), 
8. kolejka: Czarni Radom – Indy-
kpol AZS Olsztyn (20.11), 9. kolej-
ka: Cuprum Lubin – Czarni Radom 
(27.11), 10. kolejka: LUK Politech-
nika Lublin – Czarni Radom (4.12), 
11. kolejka: Czarni Radom – Stal 
Nysa (11.12), 12. kolejka: Jastrzęb-
ski Węgiel – Czarni Radom (18.12), 
13. kolejka: Czarni Radom – PGE 
Skra Bełchatów (29.12), 14. kolejka: 
Verva Warszawa –  Czarni Radom 
(5.01), 15. kolejka: ZAKSA Kędzie-
rzyn-Koźle – Czarni Radom (8.01), 
16. kolejka: Czarni Radom – Resovia 
Rzeszów (15.01), 17. kolejka: Trefl 
Gdańsk – Czarni Radom (22.01), 
18. kolejka: Czarni Radom – Ślepsk 
Suwałki (29.01), 19. kolejka: Warta 
Zawiercie – Czarni Radom (5.02), 
20. kolejka: Czarni Radom – GKS 
Katowice (12.02), 21. kolejka: AZS 
Olsztyn – Czarni Radom (19.02), 22. 
kolejka: Czarni Radom – Cuprum 
Lubin (5.03), 23. kolejka: Czarni Ra-
dom – Politechnika Lublin (12.03), 
24. kolejka: Stal Nysa – Czarni Ra-
dom (19.03), 25. kolejka: Czarni Ra-
dom – Jastrzębski Węgiel (26.03), 
26. kolejka: Skra Bełchatów – Czarni 
Radom (2.04)

MICHAŁ NOWAK

Czarni zaczynają
przygotowania

Cerrad Enea Czarni Radom sezon 2021/22 PlusLigi rozpoczną w pierwszy 
weekend października. Natomiast już w poniedziałek, 12 lipca zainaugu-
rują przygotowania.
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U zwycięzców ze Słoneczną Koper-
tą pojawili się Dawid Furch i Bartek 
Szymanowski. – Komisja konkursowa 
uznała, że wasze zgłoszenie jest naj-
lepsze – oznajmił Dawid zaskoczonej 
rodzinie.

Po otwarciu koperty okazało się, że 
nasi pierwsi zwycięzcy mogą się cieszyć 
zaproszeniem do największego w Pol-
sce parku rozrywki, który znajduje się 
w podoświęcimskim Zatorze.

Szczęśliwym zwycięzcą kolejnych 
„słonecznych” nagród może stać się 
każdy. Wystarczy za pomocą formula-
rza dostępnego na stronie https://www.
radiorekord.pl/konkurs/ wysłać zgło-
szenie, w którym napiszecie, dlaczego 
to właśnie Wy powinniście otrzymać 
od nas nagrodę. Komisja konkursowa 
wybiera najciekawsze, najzabawniejsze 

i najbardziej intrygujące uzasadnienie.
Od poniedziałku do piątku po-

jawia się na antenie Radia Rekord 
sygnał wskazujący, że teraz można 
wygrać nagrodę. Po wybraniu najcie-
kawszego zgłoszenia w domu autora, 
w pracy – tam, gdzie zadeklarował, że 
będzie przebywał, pojawia się ekipa 
Radia Rekord. Ma ze sobą Słoneczną 
Kopertę z nagrodą. Ekipa wraz z zwy-
cięzcą otwiera ją i sprawdza, co jest 
w środku. A w środku może znajdo-
wać się: nagroda codzienna (m.in. vo-
uchery, zabiegi SPA, kolacje), nagroda 
tygodniowa (zaproszenie do Energy-
landii) albo nagroda główna – Kia Rio 
od Kia Plejada na rok z pakietem ser-
wisowym i ubezpieczeniem.

BEATA STANIASZCZYK

Słoneczny Konkurs
Radia Rekord

Codziennie w Radiu Rekord można wygrać wyjątkowe nagrody, m.in. ro-
dzinne czteroosobowe zaproszenia do Energylandii w Zatorze. W ubiegły 
piątek wręczyliśmy pierwszą nagrodę w ramach Słonecznego Konkursu 
Radia Rekord.
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