
Sarmacka noc
z Zagłobą
Odsłonięcie � gury Onufrego 
Zagłoby z udziałem m.in. Da-
niela Olbrychskiego, pokaz 
walk szermierczych i degusta-
cja staropolskich potraw – to 
tylko część atrakcji, jakie cze-
kają na uczestników sobotniej 
(25 września) Sarmackiej Nocy 
z Zagłobą. 

 str. 2
Na rowerze
dla Oli
Tysiąc kilometrów na rowerze 
bez snu – mł. asp. Sebastian No-
wacki z KMP w Płocku postano-
wił pomóc w zbiórce pieniędzy 
na leczenie Oli Ziomki z Radomia 
i taki właśnie znalazł sposób. Nie-
stety, w środę rano zderzył się 
z ciężarówką i musiał przerwać 
podróż. 

 str. 3

Jubileuszowa gala
Integracja środowiska biznesu, 
wymiana doświadczeń, a także 
wspólne działania i projekty na 
rzecz m.in. lokalnego środowi-
ska – tym od 30 już lat zajmuje 
się Izba Przemysłowo-Handlowa 
Ziemi Radomskiej. W ubiegły 
piątek odbyła się jubileuszowa 
gala, podczas której wyróżniono 
19 firm.

 str. 4
Nowe nadzieje
Radomki
Siatkarki E.Leclerc Moya Radom-
ki Radom już dziś (24 września) 
rozpoczną sezon 2021/22 Tauron 
Ligi. W poprzednich rozgrywkach 
radomianki otarły się o podium. 
Obecnie drużyna wygląda mocno 
i niewykluczone, że włączy się do 
walki o medale.

 str. 11
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„Lajla...” nagrodzona

R E K L A M A

Fot. Szymon Wykrota

Aleksandra Lipczak – autorka książki „Lajla znaczy noc” została laureatką tegorocznej edycji Nagrody 
Literackiej im. Witolda Gombrowicza. – Ta książka była pisana z myślą o, wywołanej przez rządzących, 
przez polityków w sposób cyniczny i haniebny, islamofobicznej panice. Powstała jako odpowiedź na 
tzw. kryzys migracyjny z 2015 roku – mówi laureatka podczas sobotniej gali.

str. 7
AU T O P R O M O C J A
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T Y G O D N I K

Piątek, 24 września
 Dwa wernisaże w Elektrowni.
Mazowieckie Centrum Sztuki Współ-

czesne j  „Elek-
trownia” zaprasza 
o godz. 15 na na 
kolejną odsłonę 
cyklu „Kadry pod 
napięciem”. Tym 
razem mur na pa-
tio Elektrowni zo-
stanie wypełniony 
wielkoformato-

wymi wydrukami prac Zofii Łuczko. 
Zofia Łuczko – architekt, członkini 
założycielka stowarzyszenia Łódź 
Filmowa, przez ponad 35 lat blisko 
współpracowała z grupą Łódź Kaliska 
(lata 1983–2019). Natomiast o godz. 
18 zaplanowano wernisaż ekspozycji 
Edyty Jaworskiej-Kowalskiej „Take 
a look”. Zagadnieniem szczególnie 
bliskim sercu artystki jest ekologia 
i propagowanie stylu życia „zero 
waste”. Edyta Jaworska-Kowalska 
w 2002 roku obroniła z wyróżnieniem 
dyplom w zakresie malarstwa sztalu-
gowego na Wydziale Malarstwa Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 Koncert w Łaźni. Radomski 
Klub Środowisk Twórczych i Galeria 
„Łaźnia” (ul. Żeromskiego 56) za-
prasza o godz. 18 na koncert „Bring 
the light” Małgorzaty Markiewicz 
z zespołem. Małgorzata Markie-
wicz – wokalistka i flecistka jazzowa 
karierę muzyczną rozpoczęła w wie-
ku 13 lat wygraną finału szóstej edy-
cji programu telewizyjnego „Szansa 
na sukces” oraz nagrodą Radiowej 
Jedynki za debiut na Krajowym Fe-
stiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 
w 1999 roku. O jej talencie wypo-
wiadał się sam Czesław Niemen na 
łamach czasopisma „Tylko rock”. 
Wstęp wolny.

 „Ryzykowna forsa” w teatrze. 
Chcecie poznać przepis na to, jak 
zarobić 25 tys. funtów? Przyjdźcie do 
Teatru Powszechnego, a przekonacie 
się sami, jakie to proste. Bezrobot-
ny mąż, domniemamy transwestyta, 
kontroler z urzędu skarbowego, trup, 
pracownik zakładu pogrzebowe-
go, a wszyscy w towarzystwie pięk-
nych kobiet! Jak w tym szaleństwie 
poradzą sobie bohaterowie farsy? 
Spektakl na Dużej Scenie o godz. 
19 w piątek, sobotę i niedzielę.

Sobota, 25 września
 Zabawa taneczna w ogro-
dach. Rodzinny Ogród Działkowy 
„Storczyk” (ul. Witosa 49) zaprasza 
w godz. 17-21 na zabawę taneczną 
w Ogrodach Seniora. Wstęp wolny.

 ROK inauguruje sezon. Tym 
razem, w koncercie „Pejzaż polski”, 
do Radomskiej Orkiestry Kameralnej 
dołączy kwartet Cup of Time. Melo-
mani wysłuchają utworów Fryderyka 
Chopina, Ignacego Jana Paderew-
skiego, Zbigniewa Namysłowskiego 
i Krzysztofa Komedy w oryginalnych 
aranżacjach Ryszarda Borowskiego 
i Krzysztofa Lenczowskiego. Począ-
tek koncertu o godz. 18. Wstęp płat-
ny.

 Koncert w Elektrowni. Mazo-
wieckie Centrum Sztuki Współcze-
snej „Elektrow-
n i a ”  z a p r a s z a 
o godz. 20.30 na 
koncert  zespo-
łu NNHMN. To 
duet, który two-
rzą Lee i  Lau-
darg, na co dzień 
m i e s z k a j ą c y 
w Berlinie. Pro-
jekt powstał z miłości do zimnego 
spektrum dźwięków syntezatorów 
i chęci eksploracji miksu EBM-u ze 

swoistą obsesyjną poezją. Bilety do-
stępne w przedsprzedaży (online 
i w kasie Elektrowni) w cenie 20 zł, 
w dniu koncertu – 30 zł (wyłącznie 
w kasie). Liczba miejsc ograniczona.

Niedziela, 26 września
 Bajkowa Niedziela.  Resur-
sa Obywatelska zaprasza o godz. 
11 dzieci z opiekunami na pro-
jekcję filmu animowanego „Złoty 
Koń” i warsztaty robienia czekolady 
z Warsztatownią MammaLeo. „Zło-
ty Koń” to pełna przygód opowieść 
o walce dobra ze złem. A podczas 
warsztatów dzieci nauczą się dobie-
rać składniki do czekolady, spróbują 
smakołyków i udekorują pięknie opa-
kowania. Bilet na Bajkową Niedzielę 
kosztuje 10 zł. Wejściówki dostępne 
są online, w kasie Resursy od po-
niedziałku do piątku (godz. 10-16) 
i przed wydarzeniem.

 Teatr dla najmłodszych. Te-
atr Powszechny zaprasza o godz. 
13 na scenę Fraszka, na spektakl 
„Daszeńka”. Jego 
bohaterka, uro-
cza foksterierka 
Daszeńka z pa-
sją gania za wła-
s n y m  o g o n e m , 
jest smakoszem 
mleka, uwielbia 
bajki na dobra-
n o c ,  r o z r a b i a 
i psoci, ma przy tym nieprzebrane 
pokłady wdzięku, zadaje morze pytań 
i nieustannie dziwi się wszystkiemu. 
Bezpretensjonalna, zabawna historia 
o uczeniu się świata, poznawaniu re-
guł i zdobywaniu doświadczenia, ale 
także o odpowiedzialności, jaka wiąże 
się z posiadaniem zwierzątka. Klasy-
ka literatury dziecięcej w atrakcyjnym 
teatralnym wydaniu.

 Spacer po Radomiu. Stowarzy-
szenie Droga Mleczna zaprasza na 
kolejny Spacer po Radomiu. Tym ra-
zem wydarzenie poświęcone będzie 
czasom II wojny światowej i okupacji 
niemieckiej. Podczas spaceru Kry-
styna Wydra opowie o życiu cywili 
w latach 1939-1945 i o zmianach, 
które dotknęły nasze miasto. Spacer 
zakończy się konkursem z nagrodami. 
Tradycyjnie każdy uczestnik wydarze-
nia otrzyma tematyczną pamiątkową 
pocztówkę. Zbiórka o godz. 15 przed 
Pomnikiem Pamięci Żydów Radomia 
przy ul. Podwalnej. 

Poniedziałek, 27 września
 Chorwacki Teatr Narodowy 
z Osijeku. Chorwacki teatr przy-
wiezie do Radomia „Wdowy” Sła-
womira Mrożka. Czarna komedia 

pełna teatru ab-
surdu, typowego 
d la  S ławomira 
Mrożka.  Akcja 
dramatu rozgry-
wa się w pewnej 
kawiarni, w której 
spotykają się dwie 
wdowy. Z rozmo-
wy wynika, że ich 

zmarli tego samego dnia rano mężo-
wie zginęli pojedynkując się. Okazało 
się również, że mąż pierwszej wdowy 
zdradzał ją z drugą wdową, a mąż 
drugiej wdowy zdradzał ją z pierwszą 
wdową… Lekkie i humorystyczne po-
dejście do śmierci stanowi odwołanie 
do kultury meksykańskiej, gdzie te-
matyka ta podejmowana jest w sztu-
ce zupełnie inaczej, niż w tradycji 
europejskiej. Bardzo współczesne 
i ciekawe odczytanie tekstu polskie-
go autora przez artystów z Chorwac-
kiego Narodowego Teatru w Osijeku. 
Początek spektaklu o godz. 19 na 
Dużej Scenie. Bilety: normalny 50 zł, 
ulgowy 30 zł.

NIKA

Jan Zagłoba w „Ogniem i mieczem” 
herb swój – Wczele wywodził od śladu 
po „rozbójnickiej kuli”, którą otrzy-
mać miał podczas wyprawy za grzechy 
młodości do Ziemi Świętej. Płk Za-
ćwilichowski przypominał wtedy imć 
Onufremu, że dziurę w czole wybito 
mu kuflem w Radomiu. – W Radomiu 
było co innego – zaklinał się szlachcic. 
Na pomysł, by postać Zagłoby stanęła 
na skwerze Unii Wileńsko-Radomskiej 
wpadło prawie cztery lata temu Kole-
gium Odbudowy Zamku Królewskiego 
w Radomiu. Bohater sienkiewiczow-
skiej Trylogii ma rysy Mieczysława 
Pawlikowskiego – aktora, który wcielił 
się w tę rolę zarówno w kinowej wersji 
„Pana Wołodyjowskiego” w reżyserii 
Jerzego Hoffmanna z 1969 roku, jak 
i w serialu telewizyjnym „Przygody 
pana Michała” z tego samego roku. 
Pomnik jest już gotowy, a jego uroczy-
ste odsłonięcie zaplanowano na sobotę, 
25 września. Figurę Zagłoby odsłonią 
pospołu ci, którzy w „Panu Wołody-
jowskim” grali wraz z Pawlikowskim: 
Magdalena Zawadzka-Holoubek, czyli 
Baśka Wołodyjowska, z domu Jezior-
kowska herbu Rawicz (w wersji kinowej 
i telewizyjnej), Daniel Olbrychski, gra-
jący w filmie i serialu Azję Tuhajbejo-
wicza i Jan Nowicki – Hassling-Ketling 
of Elgin z wersji kinowej (w serialu 
role Ketlinga grał Andrzej Łapicki). 
Spotkanie z aktorami na skwerze Unii 
Wileńsko-Radomskiej zaplanowano na 
godz. 16.40, a samo odsłonięcie pomni-
ka na godz. 17.15.

– Właśnie przez sympatię d la 
Mieczysława Pawlikowskiego uda-
ło się przekonać tę trójkę aktorów, 
by – mimo już podesz łego wie-
ku – przyjechali do Radomia i od-
słonili pomnik. Poprosiliśmy ich też, 
aby podczas pikniku powspominali 

ten czas, kiedy grali w tym filmie ra-
zem – mówi Jarosław Kowalik, prezes 
Kolegium Odbudowy Zamku.

W organizację sobotniego pikni-
ku włączyło się także Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego. Przygotowało 
wystawę plenerową „Radom w cza-
sach nowożytnych” i wykłady. – Jeden 
zostanie wygłoszony w czasie uro-
czystości na skwerze Unii Wileńsko-
-Radomskiej. Prof. Dariusz Kupisz, 
który z nami współpracuje, jest na-
szym konsultantem naukowym, opo-
wie – o godz. 18 – o, funkcjonującym 
w Radomiu, Trybunale Skarbowym 
Koronnym. Na drugi, na godz. 19, 
wykład zapraszamy do muzeum, 
a będzie on dotyczył prawdy i mitu 
w powieściach historycznych Henryka 
Sienkiewicza – zachęca Adam Duszyk, 
wicedyrektor Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego.

Odsłonięciu pomnika Zagłoby 
i otwarciu wystawy, o godz. 16, to-
warzyszyć będzie salut armatni. Nie 
zabraknie (godz. 17.30) pokazu walk 
szermierczych w wykonaniu grup re-
konstrukcyjnych. Dla dzieci i młodzie-
ży organizatorzy przygotowali konkurs 
historyczny, a głodni i spragnieni będą 
mogli spróbować potraw staropolskich.

Pomnik Zagłoby będzie, zdaniem 
pomysłodawców, dopełnieniem pro-
jektu zagospodarowania skweru. Jego 
pierwszym etapem było ufundowanie 
replik dwóch armat, które „wpisały się 
już na stałe w krajobraz Miasta Kazi-
mierzowskiego”. Wykorzystywane są 
podczas pikników historycznych z oka-
zji rocznic uchwalenia konstytucji Ni-
hil novi, z udziałem Bractw Strzelców 
Kurkowych, rycerskich i artyleryjskich 
grup rekonstrukcyjnych.

MILENA MAJEWSKA

Sarmacka noc
z Zagłobą

Odsłonięcie figury Onufrego Zagłoby z udziałem m.in. Daniela Olbrych-
skiego, pokaz walk szermierczych i degustacja staropolskich potraw – to 
tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników sobotniej (25 września) 
Sarmackiej Nocy z Zagłobą. 
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To wydarzenie dla tych, którzy 
czytają kryminały i szukają moc-
nych literackich wrażeń, a także 
lubią poznawać osoby o podobnych 
zainteresowaniach i pasjach – mówi 
Marta Trojanowska z działu promo-
cji książki i biblioteki MBP. – Warto 
zaufać radomskim bibliotekarzom, 
wziąć udział w naszym tajemniczym 
wydarzeniu literackim i dać się 
porwać na spotkanie z autorem/
autorką literatury kryminalnej. Nie 
możemy jednak zdradzić, z kim 
i gdzie konkretnie spotkają się 
uczestnicy. 

Spotkanie odbędzie się w nieco 
zapomnianym, ale ważnym dla 
Radomia miejscu (nie będzie to 
biblioteka). Aby tam trafić, trzeba 
rozwiązać prostą zagadkę. Wska-
zówkę do lokalizacji biblioteka opu-
blikuje 24 września o godz. 17.30.

Spotkanie poprowadzi Małgorza-
ta Pawlak,  – Planujemy także wie-
czór integracyjny, czyli kryminalne 
kalambury, gry integracyjne itp. 
oraz grill, zachęcamy więc do za-
brania oprócz dużej porcji odwagi, 
także czegoś na grilla, np. kiełba-
sek – mówi Marta Trojanowska.

CT

Tajemnicze
wydarzenie
Na tajemnicze wydarzenie literackie 
zaprasza dzisiaj (piątek, 24 września) 
Miejska Biblioteka Publiczna.

Imprezę zaplanowano w godz. 
12-21. W godz. 12-18 w zagrodzie 
z Chomentowa obejrzymy omłot 
zboża przy pomocy młockarni, 
w zagrodzie z Bartodziejów pokaz 
ręcznej obróbki lnu, a w zagrodzie 
z Kłonówka  pokaz prac ciesiel-
skich i robienia wykręcaków. Na 
muzealnych polach trwać będzie 
w niedzielę kopanie ziemniaków 
motykami i kopaczką z trakto-
rem, orka, bronowanie i siew żyta. 
Obrzęd „Okrężna po wykopkach” 
w wykonaniu Zespołu Obrzędowego 
„Ostałki” z Ostałówka rozpocznie 
się o godz. 15. Natomiast w godz. 
12-18 organizatorzy zapraszają do 
Domu Ludowego – na jesienne 
warsztaty rodzinne.

W zagrodzie z Jastrzębi w godz. 
13.30-15 zaplanowano konkurs 
,,Potrawa regionalna z ziemniaków”. 
Przewodniczącym komisji konkurso-
wej będzie Karol Okrasa – kucharz 
i dziennikarz kulinarny, gospodarz 
popularnych programów telewizyj-
nych. Jego pokaz kulinarny i roz-
strzygnięcie konkursu będzie można 
oglądać w godz. 15.30-17.

Warto zajrzeć do zagrody z Aloj-
zowa (do godz. 18) na kiermasz 
twórczości ludowej czy odwiedzić 
(także do godz. 18) ekoryneczek. 
Festiwal Ziemniaka nie mógłby 
się obyć bez pieczonych w popiele 
ziemniaków; spróbujemy ich w godz. 
12.30-18. Ponadto na miłośników 
domowej kuchni czekać będą liczne 
stoiska kół gospodyń wiejskich.

W godz. 13-21 zaś zaplanowano 
„Potańcówkę pod dębem”; zagrają 
kapele Henryka Gwiazdy i Józefa 
Wyrwińskiego.

NIKA

Festiwal
ziemniaka
Na kolejną już edycję Festiwalu Ziem-
niaka zaprasza w niedzielę, 26 września 
Muzeum Wsi Radomskiej.



3AKTUALNOŚCIPIĄTEK – CZWARTEK 24-30 WRZEŚNIA 2021

R E K L A M A

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

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

Nabór  w n io sków p ot r wa do 
15 października. – Po rozliczeniu 
pieniędzy z ubiegłego roku okazało 
się, że zostało nam prawie 23 tys. 
zł. Chcemy, by zostały wykorzysta-
ne na dodatkowe stypendia jeszcze 
w tym roku. To wystarczy na osiem 
stypendiów w w ysokości ponad 
2800 zł – mówi pełnomocnik kana-
dyjskiej fundacji Krzysztof Gajew-
ski.

Przypomnijmy: stypendia fun-
dacji Polish Orphans Charity są 
przyznawane w Radomiu od 15 lat. 
To wsparcie kierowane do dzieci 
uzdolnionych artystycznie, będą-
cych w trudnej sytuacji życiowej.

– Zachęcam do składania wnio-
sków. Chcemy pomóc młodym oso-
bom w rozwijaniu ich pasji i zainte-
resowań. To, że rzeczywiście jest to 

skuteczne wsparcie, potwierdzają 
międzynarodowe sukcesy wielu na-
szych stypendystów, w tym np. Klau-
dii Kowalik – podkreśla prezydent 
Radosław Witkowski.

Zgodnie z regulaminem stypen-
dium może być wykorzystane wy-
łącznie na cele związane z rozwojem 
artystycznym, np. na zakup instru-
mentu muzycznego lub materiałów 
potrzebnych do pracy twórczej, albo 
opłacenie udziału np. w warsztatach 
artystycznych.

Pod koniec roku planowane jest 
także ogłoszenie jeszcze jednego na-
boru wniosków – tym razem o przy-
znanie stypendium za 2021 rok. Na 
ten cel kanadyjska fundacja przeka-
zała prawie 80 tys. zł.

CT

Dodatkowa pomoc
Osiem dodatkowych stypendiów od Polish Orphans Charity jeszcze 
w tym roku trafi do uzdolnionej artystycznie młodzieży.

Przez k i lkanaście lat , od po-
czątku istnienia, w przejściu wid-
n ia ło oz na kowa n ie w ykona ne 
przez spółkę Feniks, która pod al. 
Grzecznarowskiego prowadziła 
punkty handlowe. Tablice wskazy-
wały m.in. drogę do „przystanków 
MPK”. Tymczasem od prawie 30 lat 
zarządcą przystanków jest organi-
zator transportu publicznego, czyli 
Miejski Zarząd Dróg i Komunika-
cji, a nie Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji. Po likwidacji boksów 
w tunelu dotychczasowe żółte ozna-
kowanie nad wejściami i wyjściami 
zostało zdjęte.

Na początku września na stela-
żach po starych tablicach zamonto-
waliśmy nowe oznakowanie. Kolo-
rystyka, czcionka i układ graficzny 

informacji nawiązują do Systemu 
Informacji Miejskiej, podobnie 
wyglądają np. tablice z nazwami 
ulic – informuje MZDiK.

Po jednej stronie pieszym wska-
zano drogę dojścia do przystanku 
Grzecznarowskiego / Śląska 01 (kie-
runek: dworzec PKP i Śródmieście) 
oraz do pobliskich ulic: Staroopa-
towskiej, Kolejowej, Śląskiej i Po-
znańskiej. Natomiast w przeciwną 
stronę oznakowanie doprowadzi 
przez przejście podziemne do przy-
stanku Grzecznarowskiego / Śląska 
02 (kierunek: Prędocinek, Malczew 
i Idalin) lub do pobliskich ulic Ga-
garina i Jana Pawła II na osiedlu 
Ustronie.

KOS

Nowe oznakowanie
Przejście podziemne pod al. Grzecznarowskiego na Ustroniu ma nowe 
oznakowanie. Tablice mają ułatwić poruszanie się pieszym w tej części 
miasta.

R E K L A M A

R E K L A M A

  IWONA KACZMARSKA

Aleksandra Ziomka z nowotwo-
rem złośliwym kości i chrząstki sta-
wowej walczy od kwietnia 2018 roku. 
Przeszła już cztery operacje. Leka-
rze nie byli w stanie usunąć guza, 
bo zabieg taki mógłby spowodować 
jeszcze większe zagrożenie dla życia 
19-latki. Chemioterapia i radiotera-
pia również zawiodły. Jedynym ra-
tunkiem jest podanie leku biologicz-
nego mogącego powstrzymać rozwój 
choroby. Niestety, terapia jest bar-
dzo kosztowna; rodzice Aleksandry 

nie są w stanie uzbierać takiej sumy.
Rodzice ci pracują w Komendzie 

Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. 
Choroba córki kolegów poruszyła mł. 
asp. Sebastiana Nowackiego z KMP 
w Płocku. Przede wszystkim na porta-
lu zrzutka.pl założył zbiórkę na lecze-
nie Oli. Zapalony cyklista, któremu 
nieobce są długie, wymagające trasy 
rowerowe, postanowił wspiąć się na 
wyżyny swoich możliwości – przeje-
chać na rowerze 1000 kilometrów, bez 
snu, zatrzymując się jedynie po to, by 
zaspokoić potrzeby fizjologiczne, coś 
zjeść i się napić.

– Z prośbą o wsparcie finansowe 
tej wyprawy zwrócił się także do 
Ośrodka Wypoczynkowego Sitnica 
i ZIP Laboratoria, którzy bez chwili 
zastanowienia zadeklarowali prze-
kazać po 10 zł za każdy przejechany 
przez niego kilometr trasy – mówi 
Magdalena Siczek-Zalewska, starszy 
specjalista Wydziału Komunikacji 
Społecznej KWP zs. w Radomiu.

Mł. asp. Sebastian Nowacki wyru-
szył we wtorek rano sprzed Urzędu 
Miejskiego w Radomiu. Trasa, jaką 
zaplanował, miała wieść przez Płock, 
Toruń, Gdańsk, Hel, Kołobrzeg, 
a potem wzdłuż wybrzeża do Szcze-
cina.

– Jestem zdeterminowany i mam 
nadzieję pokonać ten dystans w ciągu 
50 godzin. Myślę, że nie zawiodę, bo 
motywację mam ogromną – zapew-
niał tuż przed startem. – Miesięczny 
koszt leczenia Oli to 30 tys. zł. Zwra-
cam się do wszystkich ludzi dobrego 
serca, aby włączyli się w tę inicjatywę 
zbiórki pieniędzy.

Poza zrzutką zaplanowano licyta-
cję przedmiotów przekazanych przez 
darczyńców. Na sprzedaż miał też zo-
stać wystawiony rower, na którym mł. 
asp. Nowacki wyruszył w trasę.

Niestety, w środę rano – po prze-
jechaniu ok. 380 km – Sebastian 
Nowacki uległ wypadkowi. Pod Gru-
dziądzem kierujący ciężarówką nie 
ustąpił mu pierwszeństwa przejazdu 
i policjant trafił do szpitala z urazem 
głowy, nadgarstka i prawego uda. 
Obrażenia nie wydawały się poważ-
ne, więc lekarze po szczegółowych 
badaniach pozwolili mu jechać dalej. 
Udało się przejechać kolejne 100 km, 
kiedy ból stłuczonej nogi nie pozwolił 
mu pedałować dalej.

– Na szczęście ZIP Laboratoria, 
którzy mieli przekazać po 10 zł za 
każdy przejechany przeze mnie ki-
lometr, zdecydowali się wpłacić całą 
sumę dla Oli, czyli 10 tys. zł mimo 
że przejechałem tylko 480 km – po-
informował na Facebooku Sebastian 
Nowacki.

Na rowerze
dla Oli

Tysiąc kilometrów na rowerze bez snu – mł. asp. Sebastian Nowacki z KMP w Płocku 
postanowił pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie Oli Ziomki z Radomia i taki właśnie 
znalazł sposób. Niestety, w środę rano zderzył się z ciężarówką i musiał przerwać podróż.
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R E K L A M A

  KATARZYNA SKOWRON

21 czerwca 1991 roku, z inicja-
tywy 50 przedsiębiorców została 
powołana do życia Radomska Izba 
Przemysłowo-Handlowa. Pierw-
szym jej prezesem został Andrzej 
Paśniewski; pełnił tę funkcję przez 
cztery lata. W 1999 roku, w związku 
z rozszerzeniem działalności na całe 
byłe woj. radomskie i powołaniem 
filii w Zwoleniu i Lipsku, zmieniono 
nazwę RIPH – na Izba Przemysło-
wo-Handlowa Ziemi Radomskiej. 
Od 2016 roku prezesem IPHZR jest 
Łukasz Białczak. Izba zrzesza w tej 
chwili 120 przedsiębiorców.

W ubiegły piątek odbyła się uro-
czysta gala z okazji 30-lecia funkcjo-
nowania Izby.  Wśród zaproszonych 
gości byli nie tylko przedstawiciele 
firm, ale także izb gospodarczych 
z terenu Mazowsza. – To wyjątkowy 
okres i czas, do którego przygotowy-
waliśmy się bardzo długo. Cieszmy 
się, że możemy wspólnie świętować 
30-lecie izby – mówił podczas gali 
prezes Białczak.

Misją Izby Przemysłowo-Handlo-
wej Ziemi Radomskiej jest integracja 
i wzajemna pomoc i rozwój przed-
siębiorców. Dlategood ponad 20 lat 
organizowany jest konkurs Gala Biz-
nesu „Granitowy Tulipan”, który pro-

muje najlepsze efekty ekonomiczne 
i jakościowe oraz wybitne zdolności 
menedżerskie. W ciągu tego czasu 
wyróżniono ponad 80 podmiotów. 
Jednak z powodu pandemii korona-
wirusa ubiegłoroczna i tegoroczna 
edycja konkursu się nie odbyła. – Ale 
marka i jakość tego konkursu nie 
dają nam w yboru. Obiecuję, że 
w przyszłym roku będzie kolejna edy-
cja – zapowiedział prezes IPHZR.

Istotnym elementem działalno-
ści izby było powstanie 10 lat temu 
Radomskiego Klastra Metalowe-
go. – Klaster metalowy to nie tyl-
ko firmy zrzeszone w izbie, ale też 
przedsiębiorstwa, które aktywnie 
włączyły się w system kształcenia 
dualnego, który z powodzeniem 
funkcjonuje u nas już od pięciu lat. 
Staramy się go rozwijać, chcemy by 
pojawiały się nowe zawody i aby do 

tego systemu przystąpiły nowe szko-
ły – przyznaje Białczak. – Kluczo-
wym elementem naszej działalności 
w ostatnich dwóch latach była dzia-
łalność projektowa. W zeszłym roku 
postanowiliśmy zrobić odważny krok 
i sięgnęliśmy po projekty międzyna-
rodowe, które będą rozwijały kształ-
cenie zawodowe. Wniosek, który 
udało nam się złożyć, został zakwali-
fikowany do dofinansowania. Po raz 
pierwszy więc będziemy realizować 
zadanie w ramach kształcenia zawo-
dowego, finansowane przez Fundację 
Systemów Rozwoju Edukacji, a warte 
prawie 600 tys. zł. To niebywały suk-
ces – usłyszeliśmy podczas gali.

Zarząd Izby otrzymał medal Pro 
Masovia – przyznawany przez mar-
szałka woj. mazowieckiego za przy-
czynienie się do gospodarczego, kul-
turalnego lub społecznego rozwoju 
Mazowsza. Drugi medal trafił do Ja-
nusza Trojanowskiego z firmy GGG.

Jubileuszowa gala była nie tylko 
okazją do wspólnego świętowania, 
ale również do podziękowań i wy-
różnień. Głównym kryterium wyróż-
nienia był staż, minimum 10-letni, 
rozwój i działalność firmy. Zarząd 
nagrodził 19 podmiotów.

Galę uświetnił występ Kasi Ce-
rekwickiej i pokaz iluzjonistyczny 
w wykonaniu Just Edi Show.

Jubileuszowa gala
Integracja środowiska biznesu, wymiana doświadczeń, a także wspólne działania i projekty na rzecz m.in. lokalnego 
środowiska – tym od 30 już lat zajmuje się Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej. W ubiegły piątek odbyła się 
jubileuszowa gala, podczas której wyróżniono 19 firm.
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Akcja profilaktyczna prowadzona 
jest w laboratorium Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego przy ul. 
Tochtermana 1, a nie w punkcie 
szczepień, jak w latach poprzednich. 
Szczepienia są prowadzone w godz. 
14.30-18, a RSS kupił 2,5 tys. dawek 
(tyle samo, ile w ubiegłym roku).

Z bezpłatnych szczepień przeciw-
ko grypie mogą skorzystać osoby, 
które ukończyły 65 lat i są zamel-
dowane w Radomiu; na szczepie-
nie trzeba się zgłosić z dowodem 
osobistym. 

RSS zaprasza osoby zdrowe. 
Seniorzy, którzy w ostatnich dniach 
zostali zaszczepieni przeciwko 
COVID-19 muszą od daty przyjęcia 
szczepionki odczekać 14 dni.

Zgłaszający się na szczepienie 
powinni przed wejściem do labora-
torium zdezynfekować ręce i założyć 
maseczkę zasłaniającą usta i nos.

Przypomnijmy: akcję bezpłatnych 
szczepień dla seniorów Radomski 
Szpital Specjalistyczny realizuje na 
polecenie miasta. Program „Stop 
grypie” jest skierowany do radomian, 
którzy ukończyli 65 lat, ponieważ 
to właśnie starsze osoby – zdaniem 
specjalistów – są bardziej narażone 
na powikłania po grypie. Co roku 
z bezpłatnych szczepień korzysta 
w mieście kilka tysięcy osób.

Akcja „Stop grypie” prowadzona 
jest w Radomiu od kilkunastu lat.

CT

Szczepienia
dla seniorów
Od wtorku seniorzy, którzy są zamel-
dowani w Radomiu, mogą skorzystać 
z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.

– Ojciec to ten, który broni, który 
jest obecny w życiu rodziny, w życiu 
swoich dzieci nie tyko fizycznie, ale 
także emocjonalnie i duchowo. Oj-
ciec to wreszcie ten, który prowadzi 
swoje dzieci, otwiera przed nimi 
świat – wyjaśnia ks. Sławek Adam-
czyk, duszpasterz rodzin diecezji 
radomskiej.

Hasło odwołuje się również do 
trwającego obecnie w Kościele kato-
lickim Roku św. Józefa.

Tydzień Rodziny w diecezji ra-
domskiej rozpoczął się w ponie-
działek. Za nami ciekawe wykłady, 
prelekcje i świadectwa skierowane 
do całych rodzin, ale też małżeństw, 
narzeczonych, dzieci i młodzieży. 
Dzisiaj (piątek, 24 września) w farze 
o godz. 18.45, po mszy, zaplanowa-
no wykład „Kolczasty nastolatek. 
Jak go zrozumieć? Dla zatroska-
nych rodziców”; prowadzenie: Wie-
sław Gajewski. W sobotę o godz. 

11 w katedrze odprawiona zostanie 
msza św. dziękczynna za beatyfika-
cję kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Natomiast o godz. 18 msza w intencji 
obrony życia w kościele Świętej Ro-
dziny. Także o godz. 18 msza w farze 
i wykład. Tym razem tematem będzie 
„Małżeńskie EKG, czyli wczesna 
diagnostyka małżeńskich zadyszek 
i arytmii”, dla małżeństw ze stażem 
1+. Wszystkie wydarzenia są trans-
mitowane online.

Tydzień Rodziny zakończy w nie-
dzielę Marsz dla Życia i Rodziny. 
Rozpocznie się on o godz. 15 mszą 
św. w kościele św. Jana Chrzciciela. 
Kolumna marszowa wyruszy o godz. 
16 – ul. Żeromskiego na pl. Cora-
zziego. Tam, od godz. 17, zaplano-
wano festyn rodzinny, atrakcje dla 
dzieci, zabawy, konkursy i m.in. sesje 
zdjęciowe z alpakami.

KOS

Marsz dla życia
i rodziny

„Tato – bądź, prowadź, chroń”  to hasło tegorocznego Radomskiego 
Marszu dla Życia i Rodziny, które zaplanowano na niedzielę, 26 września.
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Gdzie dowiedzieć się więcej o programie? Zachęcamy do odwiedzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Słowackiego 6
pn 8-16, wt - pt 7.30-15.30; tel: (48) 610 30 89 wew. 111

„Czyste Powietrze”
w gminie Skaryszew

   Wszyscy wiedzą jak poważnym problemem w 
naszym kraju jest zanieczyszczenie powietrza. Za 
nieodpowiednią jakość powietrza odpowiada 
przede wszystkim ogrzewanie domów jednorodzin-
nych słabej jakości paliwem w przestarzałych 
domowych piecach. W 2018 roku Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej uruchomił program priorytetowy „Czyste 
Powietrze”. Czy na pewno wiesz, na czym dokład-
nie polega i jak z niego skorzystać?

    Problem zanieczyszczenia powietrza nie omija 
gminy Skaryszew, dlatego w lipcu 2019 roku 
Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – Pan Dariusz 
Piątek podpisał porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w celu wspólnej realizacji 
program „Czyste Powietrze”. Od tej pory, w gminie 
Skaryszew, działa punkt konsultacyjno-informacyj-
ny, w którym można uzyskać bezpłatną pomoc
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

    Dzięki dotacji z „Czystego Powietrza” można 
wymienić przestarzały piec na nowe, bardziej ekolo-
giczne źródło ciepła, np. kocioł gazowy, kocioł 
olejowy, pompę ciepła, kocioł na biomasę czy 
ogrzewanie elektryczne. Program pozwala też 
uzyskać pieniądze na ocieplenie m.in. ścian, 

stropów i dachu, a także wymianę okien i drzwi. 
Dodatkowo można również otrzymać dopłatę na 
fotowoltaikę, która pozwala produkować własny 
prąd.

Uchwała antysmogowa

   Zgodnie z zapisami tzw. uchwały antysmogwej, 
obowiązującej na terenie województwa mazowiec-
kiego od 11 listopada 2017 roku:

    • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów 
na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów 
dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

    • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów 
na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy 
PN-EN 303-5:2012, 

    • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 
303-5:2012 będą mogli z ni ch korzystać do końca 
ich żywotności,

    • posiadacze kominków będą musieli wymienić je 
do końca 2022 roku na takie, które spełniają 
wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządze-
nie ograniczające emisję pyłu do wartości określo-
nych w ekoprojekcie.

Dzięki dopłatom z „Czystego Powietrza”

ta obowiązkowa wymiana źródła ciepła jest tańsza,

a przy okazji można uzyskać fundusze na prace 
termomodernizacyjne.

Do kogo skierowany jest program?

O dopłaty mogą się starać:

    • właściciele i współwłaściciele domów jednoro-
dzinnych,
    • właściciele i współwłaściciele wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Co ważne, nie można uzyskać dofinansowania na 
dom będący w budowie – w grę wchodzą tylko 
budynki już oddane do użytkowania.
Osoby chcące wziąć udział w „Czystym Powietrzu” 
muszą spełniać kryterium dochodowe. Żeby starać 
się o podstawowy poziom dofinansowania (do 30 
tys. zł), należy mieć dochód roczny nieprzekraczają-
cy 100 tys. zł. Z kolei aby otrzymać podwyższony 
poziom dofinansowania (do 37 tys. zł), przeciętny 
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym nie może przekraczać:

    • 1564 zł dla gospodarstwa wieloosobowego,

    • 2189 zł dla gospodarstwa jednoosobowego.

Wysokość dotacji, jaką można uzyskać, zależy 
również od planowanego zakresu prac. 

www.czystepowietrze.gov.pl www.wfosigw.pl
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  KATARZYNA SKOWRON

W tym roku, przypomnijmy, do 
nagrody zgłoszono 100 książek. Spo-
śród nich kapituła nominowała piąt-
ką autorów: Macieja Bobulę za zbiór 
opowiadań „Szalejów”, Dominikę 
Horodecką za „Wdech i wydech”, Jo-
lantę Jonaszko za „Portrety”, Alek-
sandrę Lipczak za książkę „Lajla 
znaczy noc” i Macieja Topolskiego 
za „Niż”.

W sobotę wszyscy nominowani 
otrzymali statuetki i czeki na 5 tys. 
zł ufundowane przez marszałka Ma-
zowsza. Kapituła zdecydowała, że 
Nagrodę im. Witolda Gombrowicza 
otrzyma Aleksandra Lipczak. Jej 
przypadło w udziale 40 tys. zł i lor-
netka, symbol gombrowiczowskiego 
podglądania świata.

„Lajla znaczy noc” to eseistyczno-
-reporterska opowieść o Al-Andalus, 
czyli arabsko-islamskiej Hiszpanii 
i dziedzictwie Europy. Kapituła wy-
różniła ją ze względu na odmien-
ność, zarówno wobec klasycznych 
reportaży, jak i klasycznych ese-
jów. – Lipczak opowiada o średnio-
wiecznej Andaluzji, ale pisze też 
o współczesnym świecie. Co ważne, 
pisze tak, że jesteśmy porwani ryt-
mem, swobodą i zarazem precyzją 
tej prozy. W tle jej opowieści kryją 
się kryzysy, zapaści społeczne, wy-

kluczenia, migracje, moralna panika 
jako reakcja na inność. Autorka szu-
ka odpowiedzi na aktualne pytania 
w odległych czasach. Są one związa-
ne z możliwością i koniecznością za-
mieszkiwania tego samego skrawka 
ziemi przez różnych ludzi, różne ję-
zyki, różne religie, wartości – mówi-
ła w laudacji Anna Kałuża, członkini 

jury. – Ta świetnie napisana, obra-
zowa opowieść dostrzega konflik-
ty i walkę ideologii zbliżającą casus 
Hiszpanii do innych krajów, także 
Polski. Muszą się one zmagać z wie-
lością często kłamliwych i sprzecz-
nych interpretacji własnych dziejów.

Książka Aleksandry Lipczak to 
opowieść o współistnieniu chrze-

ścijan, Żydów i muzułma-
nów. – Wydawało mi się, że 
taka opowieść o średniowiecz-
nej Al-Andalus jest niejedno-
znaczna, inna od historii bia-
łej, chrześcijańskiej Europy, 
do której jesteśmy przyzwy-
czajeni. Rzuca bardzo cieka-
we światło i daje do myślenia 
o tym, jak wygląda nasza po-
lityka i nasze myślenie o nas 
samych dzisiaj. Była to jakaś 
odpowiedź przede wszystkim 
na islamofobię, która się roz-
szalała w Polsce i Europie po 
2015 roku – mówiła.

Laureatka podziękowała 
wydawnictwu i bliskim. Ale 
główną część jej wystąpie-
nia stanowił skierowany do 
wszystkich apel. Jak mówiła, 
chce w ykorz ystać ten mo-
ment uwagi, jaki daje jej na-
groda. – Wczoraj polski sejm 
przyjął ustawę legalizującą to, 
co się dzieje na naszej wschod-

niej granicy, legalizującą tortury, wy-
wożenie ludzi bez dania im jakich-
kolwiek szans na to, by się ubiegać 
o ochronę międzynarodową – mó-
wiła. – Nie pozwalajmy, by nasze 
państwo – rzekomo w naszym imie-
niu – dopuszczało się takich zbrodni. 
Aby traktowało tak bestialsko ludzi, 
których jedyną przewiną jest to, że 

szukają w Europie bezpiecznego 
schronienia.

W t y m rok u kapit u ła  po ra z 
pierwszy przyznała także nagrodę 
dodatkową – miesięczną rezydencję 
w Vence na południu Francji – mie-
ście, w którym ostatnie lata życia 
spędził Witold Gombrowicz. Otrzy-
mał ją Maciej Bobula za zbiór, napi-
sanych między 2014 a 2016 rokiem, 
opowiadań „Szalejów”. Szalejów to 
rodzinna wieś autora. – To współcze-
sny obraz wsi w Kotlinie Kłodzkiej, 
nakreślony z empatią, ale też kryty-
cyzmem i dystansem. Autor opisuje 
swoich wiejskich bohaterów z wielką 
subtelnością językową. Wszystko 
jest tu wiarygodne i wydaje się prze-
żyte – mówił Zbigniew Kruszyński, 
członek kapituły.

Przypomnijmy: nagrodę literacką 
im. Witolda Gombrowicza ustano-
wił samorząd Radomia w 2015 roku. 
Rok później została wręczona po 
raz pierwszy. Przyznawana jest za 
debiut, rozumiany w nieco szerszym 
kontekście: jako pierwsza lub dru-
ga książka danego autora, napisana 
prozą artystyczną w języku polskim.

Przez sześć lat do nagrody – co 
świadczy o jej randze – zgłoszono 
blisko pół tysiąca książek.

Uroczystą galę wręczenia nagrody 
zakończył koncert znakomitej woka-
listki Ewy Bem.

„Lajla...” nagrodzona
Aleksandra Lipczak – autorka książki „Lajla znaczy noc” została laureatką tegorocznej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. – Ta książka 
była pisana z myślą o, wywołanej przez rządzących, przez polityków w sposób cyniczny i haniebny, islamofobicznej panice. Powstała jako odpowiedź na 
tzw. kryzys migracyjny z 2015 roku – mówi laureatka podczas sobotniej gali.
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Spacerkiem po mieście
Stadion miejski

W Radomiu pierwszy, publiczny plac sportowy – z boiskiem do piłki 
nożnej, kortem tenisowym, placem gimnastycznym i kręgielnią – otwar-
ty został w 1893 roku między dzisiejszymi ulicami Traugutta, Moniuszki 
Sienkiewicza i Mickiewicza. Siedem lat później działki obok, z myślą 
o wybudowaniu toru kolarskiego, wydzierżawiło od władz gubernial-
nych Radomskie Towarzystwo Cyklistów Amatorów. Cykliści mieli swój 
tor w Starym Ogrodzie, ale uznali, że lepiej będzie, jeśli taki powstanie 
w istniejącym „kompleksie sportowym”.

Zdaje się, że zadanie utrzymania owego miejskiego stadionu przero-
sło Towarzystwo Cyklistów. Tuż po 1910 roku całość – mocno już zanie-
dbaną – przejęło Radomskie Towarzystwo Sportowe. Przede wszystkim 
odnowiło wszystkie urządzenia, a także wybudowało bieżnię lekkoatle-
tyczną i urządziło lodowisko. Uroczyste oddanie stadionu do użytku 
nastąpiło 26 października 1913 roku.

Niestety, radomianie nie cieszyli się długo nowoczesnym kompleksem 
sportowym. Obiekty na początku I wojny światowej zostały zdewasto-
wane i nikt się nie pokusił o ich odbudowanie.

Przez kilka następnych lat zawody sportowe organizowane były w po-
łudniowej części Starego Ogrodu, wydzierżawionej od miasta na ten 
cel przez Radomskie Towarzystwo Sportowe, a potem Radomskie Koło 
Sportowe. Taka prowizorka nie mogła jednak miłośników sportu zado-
wolić. Dlatego w 1925 roku radomskie gniazdo Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” wydzierżawiło od miasta, na 25 lat, teren na 
Oświęcimiu (obecnie ul. Struga) i zaczęło urządzać plac ćwiczeń. Za-
ledwie cztery lata później miasto wycofało się z umowy i przekazało 
teren Powiatowej Komendzie Przysposobienia Wojskowego i Wychowa-
nia Fizycznego. Komenda, przy finansowym wsparciu władz miejskich, 
rozpoczęła na prawie 5-hektarowej działce budowę parku sportowego. 
Projekt opracowali – za darmo! – inż. Soczyński i geometra Stanisław 
Arvay. Przewidywał on powstanie boiska z bieżnią i trybunami, basenu 
i brodzika dla dzieci, kortów tenisowych, boiska do siatkówki i koszy-
kówki, urządzeń do lekkiej atletyki i ogródka jordanowskiego. 21 wrze-
śnia 1932 roku będący w budowie stadion otrzymał imię por. Franciszka 
Wigury. Uroczyste otwarcie częściowo wybudowanego obiektu nastąpi-
ło 30 maja 1938 roku.

Na początku lat 50. kompleks przy ul. Struga miasto przekazało Klu-
bowi Sportowemu „Radomiak”. W 1975 przejął go sponsor klubu, czyli 
Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Radoskór” i rozpoczął 
budowę nowoczesnej hali sportowej i pływalni. Pod koniec lat 80., z po-
wodu kłopotów finansowych, inwestora prace wstrzymano.

Jesienią 2003 roku miasto sprzedało działki u zbiegu ul. 11 Listopada 
i Zbrowskiego firmie Jadar. Miała tu powstać m.in. hala widowiskowo-
-sportowa, aquapark, hotel i centrum odnowy biologicznej. Nie powsta-
ło nic. W 2008 roku miasto odkupiło działki, by wybudować przy ul. 
Struga stadion i halę widowiskowo-sportową. Osiem lat później rozpo-
częła się budowa Radomskiego Centrum Sportu.

NIKA

„Trzydziestka” swoją historię 
wywodzi od Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 42. Na początku 
lat 90. jedyna w tym czasie na Mi-
chałowie podstawówka – PSP nr 
3 pękała w szwach. Do powstałej 
w 1987 roku „trójki” uczęszczało 
w roku szkolnym 1993/94 ponad 
3 tys. dzieci w 93 oddziałach.

Konieczność wybudowania no-
wej szkoły w północnej części osie-
dla dostrzegało miasto. W lutym 
1992 roku Zarząd Miasta Radomia 
ogłosił konkurs architektoniczny 
na szkołę publiczną. Rozstrzygnię-
cie nastąpiło już w maju. Zwycięzcą 
zostało Biuro Projektowo-Badaw-
cze Budownictwa Ogólnego „Mia-
stoprojekt" z Rzeszowa. Głównym 
projektantem szkoły był mgr inż. ar-
chitekt Mieczysław Gała. Głównym 
zaś wykonawcą kompleksu przy ul. 
Piastowskiej została radomska fir-
ma budowlana – Kombinat Budow-
lany. Była to pierwsza placówka 
oświatowa budowana przez odro-
dzony samorząd radomski.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
42 rozpoczęła działalność 1 wrze-
śnia 1994 roku. Zarządzeniem 
kuratora oświaty dla podstawówki 
określony został obwód szkolny 
obejmujący ulice: Brzustowską, 
Józefowską, Władysława Łokietka, 
Mieszka I i Piastowską. Konkurs 
na dyrektorem PSP nr 42 wygrał 
Bogusław Bek, który już w lipcu 
rozpoczął zatrudnianie pracowni-
ków i wyposażanie nowej placów-
ki w sprzęt. Dużą pomoc okazała 
szkole w tym okresie PSP nr 3, uży-
czając pomieszczeń, w których moż-
liwa była praca administracyjna.

W związku ze zmianami w syste-
mie edukacji w Polsce w 1999 roku 
przy ul. Piastowskiej 17 radni powo-
łali Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 8. W jego skład weszły dwie 
szkoły: Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 42 i Publiczne Gimnazjum 
nr 8. Akt założycielski ZSO został 
podpisany przez prezydenta Rado-
mia Adama Włodarczyka i wice-
prezydenta Janusza Zycha 10 maja 
1999. Większość nauczycieli, pra-
cowników administracji i obsługi 
zatrudnionych w PG nr 8 wcześniej 
pracowało w PSP nr 42.

Od 1 września 2013 Publiczne 
Gimnazjum nr 8 im. Królowej Ja-
dwigi stało się Publicznym Gimna-

zjum nr 8 z Oddziałami Integracyj-
nymi i Dwujęzycznymi im. Królowej 

Jadwigi. Cztery lata później PG nr 
8 przekształciło się w ośmioletnią 
szkołę podstawową, otrzymując na-
zwę: Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 30 im. Królowej Jadwigi.

Podstawówka przy ul. Piastow-
skiej 17 dysponuje dwiema salami 
gimnastycznymi, pracownią kom-
puterową oraz biblioteką, w której 
funkcjonuje Internetowe Centrum 
Informacji Multimedialnej. W szko-
le działa radiowęzeł szkolny, jest 
świetlica, gdzie uczniowie mogą 
skorzystać z ciekawej oferty zajęć 
pozalekcyjnych i stołówka serwu-

jącą codziennie smakowite posiłki.
„Szkoła wspiera wszechstronny, 

harmonijny rozwój ucznia, przy-
gotowuje do dbałości o zdrowie, 
rozwój intelektualny i fizyczny, ra-
dzenia sobie z emocjami i trudno-
ściami; zapewnia warunki kształ-
cenia i wychowania wrażliwego, 
kreatywnego, odpowiedzialnego, 
członka rodziny, społeczności 
lokalnej, kraju, świata; wyposa-
ża w umiejętności wykorzystania 
własnego potencjału, talentów, 
mocnych stron oraz dostosowania 
do zmieniającej się rzeczywistości, 
przygotowuje do świadomego wy-
boru odpowiedniej, zgodnej z za-
interesowaniami i oczekiwaniami 
uczniów, szkoły ponadpodstawo-
wej- liceum, technikum bądź szkoły 
zawodowej I stopnia oraz określe-
nia dalszej drogi zawodowej – czy-
tamy na stronie internetowej PSP 
nr 30. – Szkoła: nowoczesna, za-
pewniająca poczucie bezpie-
czeństwa, akceptacji i szacunku; 
posiadająca wykwalifikowaną, za-
angażowaną w proces nauczania 
i wychowania kadrę; innowacyjna, 

rozwijająca talenty, zainteresowa-
nia, uzdolnienia, wzmacniająca 
poczucie wartości i wiary we wła-
sne siły; ucząca myśleć, analizować, 
otwierać nowe horyzonty; ucząca 
patriotyzmu, poszanowania warto-
ści, symboli narodowych, drugiego 
człowieka”.

 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 30 
im. Królowej Jadwigi
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Wykonawca nie tylko postawił 
sam budynek. Teren wokół, został 
zagospodarowany świetlicy, zamon-
towano też zbiornik na nieczysto-
ści.

– Cieszymy się, że mieszkańcy 
naszej gminy będą mieli kolejne 
miejsce do wspólnych spotkań. In-
tegracja jest bardzo ważna, dlatego 
też naszym celem było stworzenie 
takiego miejsca. Zachęcamy miesz-
kańców do korzystania z nowego 
obiektu – mówi Dariusz Bulski, 
wójt gminy Kowala.

Koszt całej inwestycji to blisko 
600 tys. zł.

ŁK

Świetlica
gotowa
GMINA KOWALA. Zakończyła się bu-
dowa świetlicy wiejskiej w Maliszowie.

Druhowie długo nie czekali – od 
razu kupili niezbędny sprzęt. Dzięki 
pozyskanym funduszom orońska 
jednostka zyskała narzędzia hydrau-
liczne takie jak: pompy, nożyce oraz 
rozpieracz kolumnowy i ramieniowy 
wraz z kompletem węży. Druho-
wie mają także siedem kompletów 
nowej odzieży ochronnej. W skład 
kompletu wchodzą: hełm strażacki 
z latarką, buty strażackie, specjalne 
ubranie i rękawice.

Wsparcie samorządu Mazowsza 
pozwoli także wyremontować garaż 
jednostki – przeprowadzona ma być 
częściowa naprawa dachu, wymie-
nione zostaną okna, położony nowy 
tynk, naprawiona instalacja elek-
tryczna i odmalowane ściany.

– Jednostka OSP w Orońsku 
prężnie się rozwija, stawia na nowo-
czesność i profesjonalizm, prowadzi 
też owocną współpracę z władzami 
powiatu w zakresie zadań doty-
czących szeroko pojętego bezpie-
czeństwa. Wierzę, że nowy sprzęt 
pożarniczy przyczyni się do poprawy 
warunków pracy strażaków i wpłynie 
znacząco na skuteczność ich inter-
wencji, a tym samym na poczucie 
bezpieczeństwa obywateli i ochronę 
środowiska – mówi marszałek Adam 
Struzik.

CT

Strażacy
kupili sprzęt
OROŃSKO. Ponad 136 tys. zł od samo-
rządu woj. mazowieckiego otrzymała 
Ochotnicza Straż Pożarna.
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Zielony skwer zaplanowany został 
niedaleko urzędu gminy, na terenie 
dwóch działek, które w ostatnich 
miesiącach kupił samorząd. – Szu-
kaliśmy miejsca, które byłoby 
idealne do odpoczynku dla młodych 
i nieco starszych mieszkańców 
naszej gminy. Co prawda istnieje 
takie miejsce obok stadionu, ale jest 
oddalone od centrum miejscowo-
ści – mówi Karol Burek, wójt gminy 
Rzeczniów.

W ramach planowanej inwestycji 
powstaną elementy małej architek-
tury, ławeczki, wiaty do odpoczyn-
ku, deptaki i ścieżki. Prawdziwą 
ozdobą będzie fontanna w kształcie 
kuli. Nie zabraknie również zieleni, 
w tym krzewów i drzew. Mieszkań-
cy będą mogli również korzystać 
z nowych miejsc parkingowych, 
które będą również dostosowane do 
nowego skweru.

– Nie chcieliśmy robić typowego 
parkingu z nawierzchni asfaltowej 
czy kostki brukowej, żeby nie po-
wodować wrażenia zabetonowania 
powierzchni. Stąd pomysł, żeby te 
alejki były z asfaltu, ale miejsca par-
kingowe ze specjalnej nawierzchni 
tzw. geoplastiku, który będzie spra-
wiał wrażenie, że nawierzchnia jest 
twarda, natomiast na jej wierzchu 
będzie rosła trawa – tłumaczy wójt 
Rzeczniowa.

Koszt całej inwestycji to 1 mln 
250 tys. zł. Karol Burek podkreśla, 
że jej zrealizowanie nie byłoby 
możliwe bez wsparcia funduszy 
zewnętrznych. Samorząd na ten 
cel otrzymał 1 mln zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Prace rozpoczną się wkrótce. 
Część z nich ma zostać wykonana 
jeszcze w tym roku, natomiast cały 
obiekt ma być gotowy w 2022 roku.

ŁK

Powstanie
skwer
RZECZNIÓW. Za kilka miesięcy miesz-
kańcy będą mogli korzystać z nowego 
miejsca do odpoczynku.

Manhattan to najpopularniejszy 
plac targowy w Pionkach. Funkcjo-
nuje od blisko 30 lat i codziennie od-
wiedza go wielu mieszkańców miasta. 
Targowisko od dłuższego już czasu 
aż prosiło się o remont, ale nie było 
pieniędzy. Dopiero, przypomnijmy, 
w ostatnich miesiącach władze miasta 
pozyskały dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. To ponad 2 mln zł.

Wykonawcą robót jest firma 
Marcbud Marka Barana, a prace 
mają się zakończyć jeszcze w tym 
roku. Powstanie nowoczesne targo-
wisko miejskie. Nowy plac zostanie 
utwardzony; nawierzchnia ma być 
wykonana z betonowej kostki bru-
kowej. Cały teren będzie oświetlony 
oprawami LED. Powstanie także 
nowa sieć kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, sieć elektroenergetycz-
na i instalacja fotowoltaiczna. Zbu-
dowane zostaną zadaszone stoiska, 
które będą zajmować co najmniej 
połowę powierzchni handlowej. Pod 
zadaszeniem znajdą się stoiska do 
sprzedaży koszyczkowej. Wybudo-
wane mają być także 24 całoroczne 
pawilony handlowe z płyty warstwo-
wej. Nowe oświetlenie i zadaszenie 
niewątpliwie zwiększą komfort 
robienia zakupów.

Ponadto wykonanych zostanie 
siedem miejsc parkingowych, w tym 
stanowisko postojowe dla niepełno-
sprawnych. Uzupełnieniem nowo-
czesnego targowiska będą elementy 
małej architektury – wiata śmietni-
kowa czy stojaki rowerowe.

CT

Remontują
targowisko
PIONKI. Trwają prace przy przebudo-
wie miejskiego targowiska, zwanego 
Manhattanem. 

  KATARZYNA SKOWRON

Zarządzenie w tej sprawie podpisał 
właśnie premier Mateusz Morawiecki, 

o czym w mediach społecznościowych 
poinformował starosta radomski Wal-
demar Trelka.

Dzięki rządowemu dofinansowaniu 
iłżecki szpital będzie mógł kupić m.in. 
49 sztuk sprzętu i aparatury medycz-
nej, w tym laparoskop z wyposażeniem 
za 400 tys. zł, sterylizator niskotempe-
raturowy za 300 tys. zł czy wideoen-
doskop z torem wizyjnym za 130 tys. 
zł. Łączny koszt zakupów dla powia-

towej lecznicy to 4,3 mln zł. Dotacja 
z budżetu państwa wyniesie 3 mln 
zł, powiat radomski dołoży 950 tys., 
a szpital z własnej kasy wyłoży 350 tys.

Samodzielny Publiczny Zespół Za-
kładów Opieki Zdrowotnej – Szpital 
w Iłży rozpoczął działalność 4 wrze-
śnia1996 roku na podstawie zarządze-
nia wojewody radomskiego. Wojewoda 
był dla lecznicy organem założyciel-
skim do 31 grudnia 1998, od tego cza-
su jest to powiat radomski.

I ł ż e c k i  s z p i t a l  d y s p o n u j e 
142 łóżkami. Jest tu oddział we-
wnętrzny (42 łóżka), oddział pediatrii 

(14 łóżek), anestezjologii i intensywnej 
terapii (3 łóżka), oddział ginekologii 
i położnictwa z opieką nad noworod-
kiem (26 łóżek), oddział chirurgii 
ogólnej (17 łóżek) i Zakład Opiekuń-
czo-Leczniczy (40 łóżek). W ramach 
SPZZOZ działają też specjalistyczne 
poradnie. 

Rządowa dotacja dla iłżeckiej lecz-
nicy to nie ostatnia dobra wiadomość 
dla pacjentów powiatu radomskiego. 
„Samorząd województwa mazowiec-
kiego zakupi i przekaże do naszych 
dwóch szpitali ambulanse z wyposa-
żeniem za ponad 500 tys. zł każdy. 
Oprócz tego szpital w Iłży otrzyma 
trzy automatyczne urządzenia do 
kompresji klatki piersiowej w trakcie 
resuscytacji, dzięki dotacji 180 tys. zł 
z budżetu samorządu woj. mazowiec-
kiego. Dodatkowo szpital w Pionkach 
zakupi aparat do znieczulania, rów-
nież dzięki dotacji Mazowsza w kwo-
cie 150 tys. zł” – informuje starosta 
radomski.

Przypomnijmy: w połowie sierpnia 
ponad 4,2 mln zł z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa otrzymał szpital 
w Pionkach na zakup pierwszego wy-
posażenia oraz aparatu RTG i tomo-
grafu komputerowego.

„Łącznie, dzięki współpracy nowych 
władz powiatu, parlamentarzystów 
PiS, dyrekcji szpitali, radnych powia-
towych, przedstawicieli samorządu 
wojewódzkiego, udało się pozyskać 
do naszych szpitali blisko 10 mln 
zł – i to tylko w ciągu ostatniego mie-
siąca!” – chwali się starosta.

Pomoc
dla szpitala

IŁŻA. Ponad 3 mln zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla bloku operacyjnego 
i pracowni endoskopii otrzyma szpital. Pieniądze pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu 
państwa.
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Gmina Iłża zakończyła realizację projek-
tu pn. „Gmina bez smogu – wymiana ko-
tłów CO na terenie gminy Iłża” dofinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014 – 2020, którego celem jest 

redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 
na terenie gminy Iłża. Projekt obejmował 
wymianę starych, nieefektywnych źródeł 
ciepła na nowe, ekologiczne kotły gazowe 

lub pelletowe u 43 beneficjentów osta-
tecznych projektu.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

R E K L A M A

„Gmina bez smogu – 
wymiana kotłów CO na 

terenie gminy Iłża”
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R E K L A M A

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

Z pożółkłych szpalt
(r) Wyjątkowa środa w Radomiu.

Rzadko się zdarza, by jeden chociaż dzień 
w Radomiu minął bez żadnego przekro-
czenia, kradzieży, awantury, gębobicia, lub 
czegoś w tym rodzaju. Tembardziej więc 
dziwić się bależy i... uczuwać zadowolenie 
z tego, że miniona środa okazała się dniem 
wyjątkowym – żaden meldunek nie zakłó-
cił spokoju dyżurnego funkcjonariusza p. p.

Ziemia Radomska nr 119, 
20 września 1930

Stadjon sportowy im. porucz-
nika Franciszka Żwirki

w Radomiu
W czerwcu roku bieżącego donosili-

śmy o utworzeniu się komitetu budowy 
stadjonu sportowego w Radomiu. Ko-
mitet ukonstytuował się, jak następuje: 
prezes – ppłk. St. Jażdżyński, wiceprezes 
mec. H. Niedźwiecki, skarbnik inż. Koro-
lec, sekretarz – naczelnik St. Tyll, człon-
kowie: inż. Drewski, geometra St. Arvay, 
kpt. Galica.

Prace przy budowie stadjonu postępują 
szybko naprzód. Teren o przestrzeni 2 ha 
5966 m. rozszerzono o 2 ha 1900 m., czyli 
że obecnie obejmuje on przestrzeń 4 ha 
7866 m. Prace przy niwelacji i ogrodzeniu 
terenu zostaną ukończone jeszcze w bieżą-
cym miesiącu. Koszt tych robót wyniesie 
około 20.000 złotych.

Projekt budowy stadjonu opracowali 
bezinteresownie na podstawie nowo-
czesnych wymogów pp. inż. Soczyński 
i Arvay. Projekt ten przewiduje boisko, 
bieżnię, trybuny, basen pływacki, kor-
ty tennisowe, siatkówkę, koszykówkę, 
urządzenia dla lekkiej atletyki, basen 
do brodzenia dla dzieci, ogródek jorda-
nowski i. t. p. Teren stadjonu ma być 
już częściowo zadrzewiony i zakrzewiony 
w październiku r. b. Projekt zadrzewienia 
i założenia ogródków powierzono siłom 
fachowym w Warszawie.

Na posiedzeniu Komitetu w dn. 
21 września r. b. uchwalono nazwać 
stadjon im. por. Franciszka Żwirki.

Nie wątpimy, że idea budowy tak po-
trzebnego w Radomiu stadjonu znajdzie 
oddźwięk w miejscowem społeczeństwie, 
szybka zaś realizacja nakreślonego progra-
mu zostanie należycie oceniona i poparta

Ziemia Radomska nr 217, 
22 września 1932

Budowa ul. Kolejowej
Załatwiono projekt budowy ul. Kole-

jowej, od ul. Kośnej do ul. Szkolnej na 
długości 570 metrów, przy 8 metrach 
szerokości.

Budowa tej ulicy została podyktowana 
względami ułatwienia komunikacji połu-
dniowej dzielnicy miasta z centrum.

Prace przygotowawcze w trybie prze-
widzianym ustawą budowlaną prowa-
dzone będę w bieżącym roku jeszcze.

Poczem w przyszłym roku budżeto-
wym kosztem 45 tysięcy złotych zostanie 
pobudowana wspomniana ulica.

Ziemia Radomska nr 215, 
20 września 1933

Cena wody do polewania ulic
Ponownie rozpatrzono kwestję ceny 

wody zużywanej przez właścicielki nie-
ruchomości na obowiązkowe polewanie 
ulic w okresie letnim.

Na p[odstawie drobiazgowych wy-
liczeń p. inż. Szczepańskiego udało się 
ustalić, iż przeciętnie 14 proc. wody 
w poszczególnych posesjach zużywa się 
na polewanie ulic.

Dla posesji narożnych normy te wyno-
szą około 25 proc.

Opierając się na tych wyliczeniach 
oraz na przyjętej uchwale Rady Przy-
bocznej Zarząd wodociągów przy obli-
czeniach wody w czasie od 1 maja br do 
1 października br. będzie obliczał wodę 
zużytą na polewanie ulic po 70 groszy 
za metr3.

Ziemia Radomska nr 215, 
20 września 1933

Bolcio Imiołek
lubi cudze pomidory

W dniu 6 b. m. w godzinach rannych 
jechał przez ulicę Warszawską w Ra-
domiu wozem naładowanym koszami 
pomidorów Władysław Bierkiet, ze wsi 
Paczów, pow. grójeckiego.

Widząc to Bolcio Imiołek, jegomość 
bez stałego miejsca zamieszkania, pod-
kradł się do wozu, przerżnął sznury, 
któremi były przywiązane kosze z pomi-
dorami i już zamierzał zabrać zdobycz, 
ale w tym momencie spostrzeżono jego 
manipulację i schwytano złodziejaszka.

Ziemia Radomska nr 204, 
7 września 1934

10 PO GODZINACH

Projekty specjalne
Filmowe Poranki: Strażak Sam, 
cz. 1 (2D/dubbing – b.o.) – 26.09, 
godz. 10.30

Kino Konesera: 
Najlepsze lata (2D/napisy – od 15 
lat) – 27.09, godz. 18.00
Kultura Dostępna: 25 LAT NIE-
WINNOŚCI. Sprawa Tomka Ko-
mendy (2D/PL – od 15 lat) – 30.09, 
godz. 13.00 i 18.00

Przedpremiery 25.09 i 26.09
Rodzinka rządzi (2D/dubbing – od 
7 lat)

Premiery 24.09
Żeby nie było śladów (2D/PL – od 
15 lat)
Jak rozmawiać z psem (2D/dub
bing – od 7 lat)

Pozostały repertuar
Pan Patyk i morski potwór (2D/
dubbing – od 7 lat)
Najmro. Kocha, kradnie, szanu-
je (2D/PL – od 15 lat)
Mała Wielka Stopa 2: W rodzi-
nie siła (2D/dubbing – od 5 lat)
Wyszyński -  Zemsta czy przeba-
czenie (2D/PL – od 15 lat)
Small World (2D/PL – od 15 lat)
Teściowie (2D/PL – od 15 lat)
Psi Patrol. Film (2D/dub-
bing – b.o.)
Shang – Chi i legenda dziesięciu 
pierścieni (2D/dubbing, 2D/napi-
sy – od 13 lat)

„Żeby nie było śladów” to polski kan-
dydat do Oscara. Film przedstawia 
kulisy śmierci Grzegorza Przemyka 
z punktu widzenia świadka zdarzenia 
- Jurka Popiela. Drugą premierą jest 
familijna komedia „Jak rozmawiać 
z psem”, której bohater usłyszy, co 
mówi jego ukochane zwierzę. Podczas 
weekendu z myślą o młodszych 
widzach Helios zaplanował przed-
premierowe projekcje przebojowej 
komedii animowanej „Rodzinka 
rządzi”. 
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Michał Ostrowski kontuzji kolana 
doznał podczas ostatniego sparingu 
z PGE Skrą Bełchatów. Przeszedł już 
specjalistyczne badania, które wykaza-
ły, że kapitana Czarnych czeka długa 
przerwa w grze, a następnie rehabili-
tacja. Niewykluczone, że zawodnika 
w sezonie 2021/22 już nie zobaczymy.

Tymczasem radomski klub w środę 
ogłosił nazwisko nowego środkowe-
go. To niespełna 30-letni Holender 
Michael Parkinson, który w ostatnim 
czasie występował na mistrzostwach 
Europy. W swojej karierze grał w klu-
bach z Belgii, Niemiec, Francji czy 
Rumunii. Grał w takich zespołach jak 
Noliko Maaseik czy Steaua Bukareszt.

Mimo zakontraktowania nowego 
siatkarza trener Jakub Bednaruk ma, 
po kontuzji Ostrowskiego, do dyspo-
zycji tylko trzech środkowych. Klub 
ma więc poszukiwać jeszcze jednego 

zawodnika na tę pozycję.
Radomianie w poprzedni weekend 

rozegrali dwa sparingi ze wspomnianą 
PGE Skrą. Pierwszy z nich rozegrany 
został w Bełchatowie i zakończył się 
remisem 2:2. Drugi odbył się w szkole 
podstawowej w Gomunicach i w nim 
Skra wygrała już zdecydowanie, 4:0. 
Dziś (piątek, 24 września) i jutro pod-
opieczni Jakuba Bednaruka rozegrają 
dwa ostatnie sparingi przedsezonowe. 
Zmierzą się w Suwałkach ze Ślep-
skiem Malow. 

Sezon 2021/22 PlusLigi Cerrad 
Enea Czarni Radom rozpoczną 
w niedzielę, 3 października, meczem 
z Projektem Warszawa u siebie. Przy-
najmniej na razie swoje mecze rado-
mianie będą rozgrywali w hali przy ul. 
Narutowicza 9. 

MICHAŁ NOWAK

Poważna kontuzja
Michał Ostrowski, kapitan Cerradu Enei Czarnych Radom doznał poważ-
nej kontuzji kolana. Radomianie zakontraktowali nowego środkowego.

W Tymex Lidze Okręgowej nadal 
niepokonana jest Powiślanka Lipsko, 
która z kompletem punktów przewodzi 
ligowej stawce. Podopieczni grającego 
trenera Jakuba Cieciury rozbili przed 
własną publicznością Orła Wierzbi-
cę aż 7:2. Tym samym Powiślanka po 
sześciu rozegranych pojedynkach ma 
komplet punktów (to jedyna taka dru-
żyna w lidze). Z kolejnych trzech punk-
tów cieszyły się rezerwy Radomiaka 
Radom. Ekipa Patryka Wolskiego po 
dwóch golach Jakuba Podsiadły poko-
nała Mazowsze Grójec 2:1. Remisem 
1:1 zakończył się pojedynek spadko-
wiczów z czwartej ligi – Proch Pionki 
podzielił się punktami z Klubem Spor-
towym Warka.

Szalony mecz obejrzeli kibice w Ra-
domiu. Beniaminek – Młodzik Radom 
uległ Jodle Jedlnia-Letnisko 4:7. Tym 
samym podopieczni Łukasza Glisty na-
dal w tym sezonie nie odnieśli żadnego 
zwycięstwa (w podobnej sytuacji jest 
Proch Pionki). Wiceliderem rozgrywek 
pozostaje Drogowiec Jedlińsk – ekipa 
Marcina Sikorskiego wygrała z Gryfem 
Policzna 3:1. W innych meczach Polo-
nia Iłża pokonała Oronkę Orońsko 2:1, 
Szydłowianka Szydłowiec rozbiła LKS 

Promna 4:1, a SKS Potworów uległ Pi-
licy Nowe Miasto 2:3.

Enea Energia Kozienice i Oskar 
Przysucha cieszyły się z wywalczonych 
trzech punktów w ramach 8. kolejki 
IV ligi. Wysoką porażkę zanotowało 
Zamłynie Radom.

Ekipa z Kozienic podejmowała na 
własnym boisku innego beniaminka, 
Orła Baniocha. Gospodarze objęli 
prowadzenie w 25. minucie, gdy do 
siatki trafił Piotr Czerwiński. W 57. 
minucie drugiego gola zdobył Michał 
Kucharczyk. Ostatecznie wynik już 
się nie zmienił i Enea Energia wygra-
ła 2:0. Ważne wyjazdowe zwycięstwo 
odniósł też Oskar Przysucha. Ekipa 
Łukasza Wiśnika pokonała Płomień 
Dębe Wielkie 3:1 po golu Przemysława 
Wicika i dwóch trafieniach samobój-
czych. Dzięki temu Oskar awansował 
na pozycję wicelidera tabeli. 

Wysokiej porażki przed własną pu-
blicznością doznało Zamłynie Radom. 
Podopieczni Roberta Rogali ulegli 
Wildze Garwolin aż 4:1, choć do prze-
rwy był remis 1:1. Jedyne trafienie dla 
radomian zanotował Piotr Pacyna.

ŁK

Grad goli
i dużo emocji

W miniony weekend kolejne ligowe spotkania rozegrali zawodnicy IV ligi 
i Tymex Ligi Okręgowej. Nie brakowało goli i niespodzianek.

R E K L A M A

  MICHAŁ NOWAK

W sezonie 2020/21 podopieczne 
Riccardo Marchesiego spisywały się 
bardzo dobrze. Awansowały do pół-
finału rozgrywek, w którym jednak 
musiały uznać wyższość później-
szych mistrzyń Polski – Grupy Azo-
ty Chemika Police. Potem, w walce 
o brąz, prowadziły z ŁKS-em Com-
merceconem Łódź już 2:0 (w rywali-
zacji do trzech zwycięstw), ale osta-
tecznie musiały obejść się smakiem, 
przegrywając 2:3. Nowy sezon przy-

nosi nowe nadzieje. Niewykluczone, 
że zespół z Radomia ponownie włą-
czy się do walki o pozycje medalowe.

Ze składu z poprzedniego sezonu 
pozostały jedynie cztery zawodnicz-
ki: rozgrywająca Katarzyna Skoru-
pa, libero Agata Witkowska, środko-
wa Kornelia Moskwa i przyjmująca 
Renata Biała.

Przedłużenie kontraktu z pocho-
dzącą z Radomia Katarzyną Skoru-
pą jest niewątpliwie bardzo ważną 
informacją dla klubu. Zawodniczka 
przegapi jednak początek sezonu ze 

względu na kontuzję nadgarstka. 
Ma pauzować około dwóch miesię-
cy. Klub uzupełnił jednak skład roz-
grywającą rodem z Finlandii – Kaisą 
Alanko, która będzie odpowiadać za 
reżyserowanie gry zespołu pod nie-
obecność Skorupy.

Do E.Leclerc Moya Radomki 
Radom dołączyła doświadczona 
środkowa, reprezentantka Polski, 
Zu zanna Ef imien ko -M łotkow-
ska. To bez wątpienia bardzo duże 
wzmocnienie. Na pozycji atakującej 
Brunę Honorio Marques zastąpiła 
Katarzyna Zaroślińska-Król, która 
z ŁKS-em wydarła Radomce brązo-
wy medal w poprzednim sezonie. To 
jednak nie jedyny transfer z ŁKS-u. 
Do Radomia z Łodzi przeniosła się 
też przyjmująca Aleksandra Wójcik 
i rozgrywająca Aleksandra Szcze-
pańska (wcześniej Pasznik).

Dużym wzmocnieniem powin-
na być też reprezentantka Bel-
gii – Freya Aelbrecht czy przyjmu-
jąca ze Szwecji, Alexandra Lazić. 
Na pozycji przyjmującej zagra także 
Austriaczka Srna Marković.

Radomianki ligowe granie w sezo-
nie 2021/22 rozpoczną już dziś (pią-
tek, 24 września). Ich rywalem bę-
dzie zespół Polskich Przetworów 
Pałacu Bydgoszcz. Co ciekawe, 
również z tą drużyną radomianki 
rozpoczynały poprzednie rozgryw-
ki. Pojedynek zostanie rozegrany 
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ul. Narutowicza 9. 
Początek o godz. 18.

Nowe nadzieje
Radomki

Siatkarki E.Leclerc Moya Radomki Radom już dziś (24 września) rozpoczną sezon 
2021/22 Tauron Ligi. W poprzednich rozgrywkach radomianki otarły się o podium. Obec-
nie drużyna wygląda mocno i niewykluczone, że włączy się do walki o medale.
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Obie drużyny przed przystąpie-
niem do rywalizacji po trzech me-
czach miały bilans 1:2 i kosztem 
rywala chciały wrócić na zwycięską 
ścieżkę. Pierwszy punkt meczu ro-
zegranego w niedzielę miejscowi 
zdobyli w momencie, gdy po ponad 
dwóch minutach przegrywali 0:8. 
Opiekun radomian nie zdecydował 
się na przerwę, licząc, że jego pod-
opieczni w końcu złapią rytm. Tak 
się nie stało i do pierwszej przerwy 
doszło po następnych kilku minu-
tach słabej gry. Wtedy było już 5:16, 
a po całej kwarcie radomianie tracili 
do zawodników Jacka Winnickiego 
14 punktów, dysponując zaledwie 
30-procentowym wskaźnikiem sku-
teczności!

– Tak słaba gra w naszym wykona-
niu już się nie może powtórzyć – mó-
wił na konferencji trener Popiołek.

Druga kwarta miała bardziej wy-
równany przebieg. W początkowych 
jej fazach kibiców zachwyciła akcja, 
po której piłkę w koszu potężnym 
wsadem umieścił Kraljević. W 17. 
minucie HydroTruck zdołał zmniej-
szyć straty nawet do siedmiu punk-

tów, ale na przerwę po nerwowej 
końcówce schodził przegrywając 
33:44.

Zacięty przebieg miała także trze-
cia kwarta, ale z minuty na minutę 
powiększała się przewaga miejsco-

wych. W końcu, po dwóch celnych 
rzutach za trzy w wykonaniu A.J. En-
glisha i Aleksandra Lewandowskie-
go, grę przerwał Winnicki. Wtedy 
MKS prowadził, ale już tylko 51:49. 
To zapowiadało emocje w końcówce 
meczu i tak też się stało.

Na 60 sekund przed zakończeniem 
radomianie przegrywali 70:72 i wie-

le wskazywało na to, że po raz trzeci 
w hali MOSiR-u dojdzie do drama-
tycznych rozstrzygnięć. Zwłaszcza, 
że po celnym rzucie Michaela Lewi-
sa było już 74:70. Wtedy też z dystan-
su nie trafił Moore, ale w odpowiedzi 

spudłował także Piechowicz. Na 
17 sekund przed końcową syre-
ną dwa rzuty wolne wykorzystał 
English i zmniejszył dystans do 
dwóch punktów. HydroTruckowi 
na zmianę niekorzystnego wyniku 
nie wystarczyło jednak czasu.

Teraz radomianie będą mieli 
kilkanaście dni na zgranie zespołu 
i poprawę błędów. Następny mecz 
dopiero 1 października, kiedy na 
obiekt MOSiR-u przybędzie sto-
łeczna Legia.

HydroTruck Radom – MKS Dą-
browa Górnicza 75:78

Kwarty: 11:25, 22:19, 23:15, 19:19
HydroTruck: M. Moore 12, Ire-

land 2, English 23, Dzierżak 0, Za-
lewski 0, Wall 0, Ostojić 9, Zegzuła 
2, Lewandowski 15, Kraljević 12

MACIEJ KWIATKOWSKI

Dramat koszykarzy HyroTrucku
Koszykarze HydroTrucku Radom nie sprostali MKS-owi Dąbrowa Górnicza. O triumfie podopiecznych Jacka 
Winnickiego zadecydowały ostatnie sekundy pojedynku.
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  MACIEJ KWIATKOWSKI

Trener Dariusz Banasik w porów-
naniu do ligowego, zremisowanego, 
meczu w PKO Ekstraklasie ze Ślą-
skiem Wrocław postawił na zupełnie 
innych zawodników. W środę w bram-
ce zamiast Filipa Majchrowicza po-
jawił się Mateusz Kochalski, linię 
defensorów zaś tworzyli: Mateusz 
Bodzioch, Artur Bogusz, Mateusz 
Grudziński i Mateusz Cichocki. Ten 
ostatni pod nieobecność Leandro 
Rossiego wcielił się w rolę kapitana 
zespołu.

Tak mocno przeformowana linia 
obrony miała w pierwszej połowie gry 
olbrzymie kłopoty zarówno z komu-
nikacją, jak i z ustawieniem. Pierw-
szy sygnał ostrzegawczy goście z Ra-
domia otrzymali w 21. minucie, gdy 
piłkę w polu karnym otrzymał David 
Toshevski. Ale 20-letni Macedończyk 
z najbliższej odległości przestrzelił 
i futbolówka poszybowała wysoko po-
nad poprzeczkę. Kilka chwil później 
nieporozumienie Kochalskiego z Gru-
dzińskim powinno przynieść gola za-
brzanom. Tym razem uderzenie piłki 
przez Vamarę Sanogo w ostatniej 
chwili z linii bramkowej wybił Cichoc-
ki! Niestety, w 39. minucie Kochalski 
zmuszony został do wyciągnięcia fut-
bolówki z siatki. Kolejny, tym razem 

kuriozalny błąd popełnił Grudziński, 
a do piłki odbitej od słupka dopadł 
Toshevski i zdobywając bramkę ustalił 
wynik pierwszej połowy.

W przerwie trener Banasik – o, dzi-
wo – nie dokonał zmian w słabo pre-
zentującej się formacji defensywnej, 
za to na boisko – kosztem Meika Kar-
wota i Mateusza Radeckiego – wpro-
wadził Michała Kaputa i Miłosza 
Kozaka. Za to w drużynie Górnika 
na murawie pojawił się Lukas Podol-

ski, zmieniając strzelca gola. Pomimo 
zmian wynik nie ulegał zmianie, ale 
nieco żywiej prezentowali się zawod-
nicy beniaminka PKO Ekstraklasy. 
Od 60. minuty na boisku zameldowa-
li się dwaj inni podstawowi piłkarze: 
Karol Angielski i Portugalczyk Luis 
Machado. Odpowiedź zabrzan była 
niemal natychmiastowa, bo trener Jan 
Urban również zaczął wprowadzać na 
murawę swoich najlepszych piłkarzy. 
M.in. Sanogo zmienił Jesus Jimenez. 

Roszady nie przynosiły spodziewa-
nych efektów, ale to Radomiak jako 
pierwszy w tej połowie zagroził bram-
ce rywala. Najpierw strzał Angielskie-
go obronił Daniel Bielica, a następnie 
techniczny strzał Machado o centyme-
try minął słupek bramki gospodarzy. 
W 74. minucie udana interwencja Ko-
chalskiego spowodowała, że Podolski 
nie cieszył się z drugiego gola dla za-
brzan.

Sześć minut później Jimenez zde-
cydował się na indywidualną akcję 
i mocnym, niezwykle precyzyjnym 
strzałem przy słupku zmusił do ka-
pitulacji Kochalskiego. Radomianie 
dążyli do zdobycia choćby honorowe-
go trafienia, ale ta sztuka im się nie 
udała.

Na rozpamiętywanie porażki nie 
będzie dużo czasu, bo już w sobotę, 
25 września „Zieloni” zagrają w Miel-
cu ze Stalą. Rywale w tabeli PKO 
Ekstraklasy plasują się na 15. miej-
scu, a do pojedynku z beniaminkiem 
przystąpią po domowej (0:3) porażce 
z Rakowem Częstochowa. Relacja na 
żywo w Radiu Rekord i na portalu 
cozadzien.pl. Początek gry o godz. 15.

Górnik Zabrze – Radomiak Ra-
dom 2:0 (1:0)

Bramki: Toshevski (39’), Jiménez 
(80’)

Poza pucharową burtą
Górnik Zabrze pokonał 2:0 Radomiaka Radom w meczu, którego stawką był awans do II rundy Pucharu Polski. Teraz pod-
opieczni Dariusza Banasika mogą skupić się wyłącznie na rozgrywkach PKO Ekstraklasy. W sobotę, 25 września „Zieloni” 
zagrają w Mielcu ze Stalą.
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W hicie 9. kolejki grupy I trzeciej 
ligi wicelider tabeli – Pilica Białobrze-
gi wyjechał do Legionowa na mecz 
z liderem. Emocji i goli nie zabrakło, 
ale to gospodarze cieszyli się z szóste-
go triumfu w sezonie. Na pocieszenie 
honorowego gola dla beniaminka 
z Białobrzegów zdobył Jan Imiołek.

Sporo emocji towarzyszyło starciu 
radomskiej Broni. W pierwszych 
45 minutach dominacja miejscowego 
ŁKS-u II Łódź nie podlegała dyskusji, 
a beniaminek wypracował sobie dwu-
bramkową przewagę. Po zmianie stron 
nieco lepiej zaczęli grać podopieczni 
Tomasza Jasika. Niestety, drużynę 
z Plant stać było tylko na jednego gola, 
autorstwa Michała Kielaka. Porażka 
oznaczała, że Broń w tabeli spadła na 
13. miejsce i ma na koncie 10 punktów.

W sobotę, 25 września na druży-
ny reprezentujące region radomski 
czekają domowe starcia. Broń o godz. 
17 podejmie GKS Wikielec, a Pilica 
60 minut wcześniej rozpocznie starcie 
z Wissą Szczyczyn.

ŁKS II Łódź – Broń Radom 
2:1 (2:0)

Bramki: Karlikowski, Ślęzak 
(k) – Kielak

Legionovia Legionowo – Pilica 
Białobrzegi 3:1 (1:0)

Bramki: Zaklika, Zjawiński, Smu-
ga – Imiołek

MK

Trzecioligowcy
na tarczy
To nie był udany weekend w wykonaniu 
trzecioligowych zespołów Broni Radom 
i Pilicy Białobrzegi. Oba zespoły przegra-
ły swoje mecze.
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