
Radomian
portret własny
Około 100 zdjęć i obrazów 
najwybitniejszych radomianek 
i radomian składa się na nową 
wystawę – „Radomian portret 
własny” w Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego. Wernisaż już 
dziś (piątek, 1 października). 
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Podwyżki
nie będzie
– Gminę miasta Radomia stać 
na to, żeby co roku dokładać 
120-130 tys. zł do utrzymania 
dzieci w żłobkach – przekonywał 
Łukasz Podlewski, przewodni-
czący klubu radnych PiS. Dzię-
ki ich głosom rodzice nie będą 
płacić więcej za pobyt malucha 
w takiej placówce.
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Rusza
 Co Za TALENT!
Rusza kolejna – ósma edycja 
konkursu Co Za TALENT!. Orga-
nizatorzy czekają na wokalistów, 
tancerzy, aktorów, kuglarzy, kaba-
reciarzy i instrumentalistów z Ra-
domia i regionu. Pierwszy casting 
– w Studio PS Video Merc przy ul. 
Maratońskiej – już w środę, 6 paź-
dziernika. 
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Wyjazdowy punkt
Piłkarze Radomiaka Radom mają 
za sobą dwa mecze, których staw-
ką były punkty do tabeli PKO 
Ekstraklasy. Najpierw „Zieloni” 
przegrali w Mielcu ze Stalą, a w za-
ległym pojedynku zremisowali 
w Częstochowie z wicemistrzem 
kraju. W sobotę Radomiak zmie-
rzy się z Bruk-Betem Termalicą 
Nieciecza.

 str. 11

NAKŁAD 10 000NR 786 PIĄTEK – CZWARTEK 1-7 PAŹDZIERNIKA 2021

Przeciwko magazynowi

R E K L A M A

Fot. Piotr Nowakowski

Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i jak najszybszego uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy domagają się od władz miasta mieszkańcy 
Krychnowic. Nie chcą, by obok ich domów powstały hale magazynowe. – To jest korytarz przewie-
trzania miasta, więc ten teren w ogóle nie powinien być zabudowywany – twierdzi Michał Skoczylas 
z Komitetu Społecznego Hala Krychnowice.
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T Y G O D N I K

Piątek, 1 października
 100 lat Archiwum Państwowego.
W siedzibie AP przy ul. Wernera 7 moż-
na oglądać wystawę poświęconą dr He-
lenie Kisiel, wybitnej postaci polskiej 
archiwistyki – dyrektor Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego w Kielcach 
i Oddziału Terenowego w Radomiu. Po-
przez materiały zgromadzone w zasobie 
radomskiego AP przedstawiona została 
działalność pani dyrektor na polu za-
wodowym i naukowym. Wystawa poka-
zuje obraz kobiety, która po II wojnie 
światowej jako dyrektor instytucji pań-
stwowej musiała zmierzyć się z wieloma 
przeszkodami. Dzięki jej charyzmie, 
sile, nieustępliwości, ale także serdecz-
ności radomskie archiwum znalazło się 
w budynku zabytkowego ratusza, w któ-
rym pozostało do 2013 roku. Na wysta-
wie zobaczymy kobietę zaangażowaną 
w życie społeczno-kulturalne swojego 
miasta, ale także kobietę pełną uśmie-
chu, empatii i otwartości, dzięki czemu 
zaskarbiła sobie życzliwość i sympatię 
kolejnych pokoleń radomskich archiwi-
stów. Wystawie towarzyszy katalog.

 Nowa wystawa w Elektrowni.
Mazowieckie Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Elektrownia” zaprasza o godz. 
17 na wernisaż wystawy Mieczysława 
Knuta „Ku transcendencji”. Ekspozy-
cja składa się z dwóch 
części. Pierwsza to 
przekrojowa prezen-
tacja obrazów z serii 
„Asketes” (2002), 
„Morton Feldman” 
(2005), „Ikos” (2006) 
i  najstarszy obraz 
„Blizna” z 1983 roku. 
Są to wyciszone, medytatywne obrazy 
powstałe z inspiracji apofatyzmem. Ich 
cechą charakterystyczną są iluzyjne fak-
tury i mocno ascetyczna kolorystyka. 
Druga część wystawy to abstrakcyjne 
ikony namalowane na lipowych de-
seczkach. Mieczysław Knut urodził się 
w 1953 roku w Kartuzach. Studia arty-
styczne w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Gdańsku u prof. 
Władysława Jackiewicza odbył w latach 
1972-1977. Doktorat ASP w Warszawie 
2005, habilitacja ASP w Łodzi 2012. Zaj-
muje się malarstwem.

 Wystawa Karola Suwały. Radom-
ski Klub Środowisk Twórczych i Galeria 
„Łaźnia” (ul. Traugutta 31/33) zaprasza 
o godz. 18 na wystawę malarstwa „Wra-

żenia i wizualizacje” 
Karola Suwały. „Ka-
rol Suwała – artysta, 
pracownik Łaźni, ale 
w kontekście wystawy, 
na którą właśnie za-
praszamy – radomia-
nin. Bo właśnie Ra-
dom jest podmiotem 

i przedmiotem prac prezentowanych na 
wystawie. Duże miasto żyjące rytmem 
właściwym dla takich miast – pośpiech, 
korki, problemy ekologiczne, komunika-
cyjne… A Karol patrzy na to wszystko 
przez swoją artystyczną lunetkę. Wy-
chwytuje niuanse, fragmenty, poszcze-
gólne elementy. Czasami je odtwarza, 
czasami zmienia” – pisze Beata Droz-
dowska, dyrektor Łaźni.

 Seks dla opornych. Teatr Po-
wszechny zaprasza o godz. 18 na Sce-
nę Kameralną na spektakl „Seks dla 
opornych”. Alice i Henry, małżonkowie 
z 12-letnim stażem, uzbrojeni w egzem-
plarz „Seksu dla opornych”, meldują się 
w modnym hotelu z misją rewitalizacji 
swojego przeżywającego kryzys związ-
ku. Wspólne lata odcisnęły na kocha-
jącej się niegdyś parze swoje piętno... 
Wzajemne pretensje i urazy doprowa-
dzą małżonków niemal do rozstania. 
Czy poradnikowe recepty pomogą im 
uratować związek i na nowo rozpalić 
wygasłą namiętność? A może okaże się, 
że w miłości najbardziej liczy się coś zu-
pełnie innego? „Seks dla opornych” to 

sztuka, w której na początku mężczyźni 
śmieją się z kobiet, potem kobiety śmie-
ją się z mężczyzn, a na końcu mężczyźni 
wychodzą z teatru wpatrzeni w swoje 
kobiety. Przedstawienie będzie można 
zobaczyć także w sobotę i niedzielę. 
Wstęp płatny.

Sobota, 2 października
 Spotkania z nauką w Amfiteatrze.
O godz. 15 Miejski Ośrodek Kultury 
„Amfiteatr” zaprasza na Minifestiwal 
Nauki. W programie warsztaty prowa-
dzone przez Centrum Nauki Kopernik! 
Posłuchamy wykładu o triasowych ga-
dach ze Śląska, zobaczymy interaktyw-
ny pokaz edukacyjny z robotami w roli 
głównej! Centrum Nauki Kopernik 
zaprezentuje trzy warsztaty: „Umysł 
przyłapany”, „Kopernik na kółkach” 
i „Muzyka”.„Kopernik na kółkach” czyli 
mobilne stanowisko z doświadczeniami. 
Do niewielkiego wózka spakowano po-
nad 60 eksperymentów! „Umysł przyła-
pany” to istna magia… W jaki sposób 
iluzjoniści wykorzystują niedoskonało-
ści naszych zmysłów? Czy rytm wpływa 
na poczucie czasu? „Muzyka” – zasta-
nawiacie się, czym jest dźwięk dla fizy-
ka i artysty? Może sprawdzaliście, jak 
działa metronom. Na pewno wszystko 
może być instrumentem? Żadnych 
z tych pytań nie pozostawimy bez od-
powiedzi! Mini Nauki to również Robo-
trons – interaktywny pokaz na ekranach 
telefonów komórkowych. Dla konese-
rów organizatorzy przygotowali wykład 
prof. Tomasza Suleja. Co powiedzie na 
sensacyjne znaleziska triasowych płazów 
i gadów ze Śląska? Program wydarze-
nia: godz. 15 – pokaz „Muzyka”, godz. 
16 – pokaz „Umysł przyłapany”, godz. 
16.45 – animacja „Kopernik na kół-
kach”, godz. 17.45 – pokaz „Muzyka”, 
godz. 18.45 – pokaz „Umysł przyłapa-
ny”, godz. 19.30 – animacja „Kopernik 
na kółkach”, godz. 15-17.15 – stoisko 
Muzeum Ewolucji, godz. 17.30 – wy-
kład prof. Tomasza Suleja „Sensacyjne 
znaleziska triasowych płazów i gadów 
ze Śląska”, godz. 19 – Robotrons – inte-
raktywny spektakl edukacyjny, dla dzieci 
w wieku 4-12 lat. Miejsce: Miejski Ośro-
dek Kultury „Amfiteatr”, ul. Daszyń-
skiego 5. Wstęp wolny.

 Weekend seniora z kulturą. Ma-
zowieckie Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” przyłącza się do akcji 
„Weekend seniora z kulturą”. To kolejna 
edycja inicjatywy Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, której ce-
lem jest zachęcenie seniorów do aktyw-
nego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 
„Weekend seniora z kulturą” odbędzie 
się w sobotę i niedzielę i jest przezna-
czony dla osób 60+. W Elektrowni 
uczestnikom akcji zostaną bezpłatnie 
udostępnione wystawy Edyty Jaworskiej 
„Take a look” i Mieczysława Knuta „Ku 
transcendencji”. Na patio będzie można 
obejrzeć prace Zofii Łuczko, prezen-
towane na murze w ramach projektu 
„Kadry pod napięciem”. Projekt nosi 
tytuł „Grunt to pozory”. 2 i 3 paździer-
nika o godz. 12.30 Elektrownia zapra-
sza również na zwiedzanie wszystkich 
ekspozycji z przewodnikiem. Twórczość 
Edyty Jaworskiej i Mirosława Knuta 
przybliży Michał Grabowski prowa-
dzący dział edukacji w Elektrowni. Na 
oprowadzanie po wystawach obowiązują 
zapisy – pod numerem tel. 505-382-824. 
Wstęp bezpłatny (dla osób 60+).

Niedziela, 3 października
 Radomski Bastion Pamięci. Od 
środy na pl. Corazziego można oglądać 
plenerową wystawę „Radomski Bastion 
Pamięci. 100 lat Archiwum Państwowe-
go w Radomiu”. Na planszach, oprócz 
zarysu dziejów archiwum, znajdują się 
kopie dokumentów zamieszczonych 
w wydawnictwie „Radomski Bastion 
Pamięci. 100 dokumentów na stulecie 
Archiwum Państwowego w Radomiu”. 

NIKA

– Zarówno wystawą, jak i tytułem 
nawiązujemy do kultowej ekspozy-
cji „Polaków portret własny” Marka 
Roztworowskiego, która w Muzeum 
Narodowym w Krakowie została 
otwarta w roku 1979 – mówi Adam 
Duszyk, wicedyrektor Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego. – Skala jest, 
oczywiście trochę inna, bo tamta 
liczyła ponad tysiąc obiektów, a my 
pokażemy sto.

Jaka idea przyświecała muzeum, 
gdy przygotowy wało tę ekspozy-
cję? – Radom cały czas jest postrzega-
ny jako miasto robotnicze, poprzemy-

słowe. A i w rankingach dotyczących 
zadowolenia z życia w naszym mie-
ście, wypadamy dość słabo – przy-
pomina Adam Duszyk. – Tą wystawą 
rozpoczynamy, wieloletnią, budowę 
nowej tożsamości Radomia. Poka-
zujemy wielki Radom, Radom kró-
lewski, Radom przemysłowy drugiej 
połowy XIX wieku. I przypominamy 
ludzi, którzy to miasto budowali.

Spośród stu portretów i fotografii 
ok. 50 przedstawia malarzy, rzeźbia-
rzy, architektów, ludzie sztuki. – Do 
tej pory w historii Radomia ta część 
naszej tożsamości nie była ekspo-
nowana – zauważa Duszyk. – Oczy-
wiście, pojawią się zarzuty, że nie 
ma tej czy tamtej osoby. Ale to był 
nasz autorski wybór i celowy zabieg. 
Bo chcemy wywołać dyskusję na te-
mat postaci, które prezentujemy na 
wystawie: czy zasługują, czy nie za-
sługują, kogo tam nie ma i dlaczego 
taki ferment jest bardzo Radomiowi 
potrzebny. 

Zwiedzający będą mogli podziwiać 
rwnież portrety władców związanych 
z grodem nad Mleczną, wybitnych 
przedstawicieli nauki i kultury uro-

dzonych w Radomiu lub z Radomiem 
związanych

– Część zwiedzających może być 
zaskoczona, że z Radomiem jest 
związanych tyle ważnych osobisto-
ści, które nierzadko ten kontekst czy 
powiązania z naszym miastem na 
przestrzeni lat po prostu utraciły – za-
znacza Paulina Szymalak-Bugajska, 
kierownik działu sztuki MJM.

Zobaczymy także portrety i au-
toportrety przemysłowców, pisarzy, 
reżyserów, polityków czy bohaterów 
walczących o wolną Polskę.

Atrakcją wystawy będzie niewąt-

pliwie, zbudowany specjalnie z tej 
okazji, fotoplastykon. Z jego pomocą 
zapoznamy się z kilkuset fotografia-
mi portretowymi radomskich miesz-
czan z drugiej połowy XIX stulecia.

Ekspozycji „Radomian portret 
własny” towarzyszyć będzie program 
edukacyjny. Na 10 października za-
planowano zwiedzanie kuratorskie. 
Muzeum wydrukowało też karty 
do gry, wzorowane na popularnym 
„Piotrusiu”, a zawierające 12 po-
staci prezentowanych na wystawie 
i 12 atrybutów z nimi związanych. 
Będą wykorzystywane podczas lek-
cji muzealnych, ale każdy może je 
kupić. Muzeum przygotowało także 
kalendarz na 2022 rok, gdzie każdy 
miesiąc to inny portret wybitnego 
radomianina lub radomianki; dobie-
rano ich kierując się datą urodzenia.

Ekspozycji towarzyszy też, liczący 
ponad 300 stron, album – katalog. 
Odwiedzający wystawę dostaną go 
za darmo.

Wernisaż zaplanowano na piątek, 
na godz. 17.

IWONA KACZMARSKA

Radomian
portret własny

Około 100 zdjęć i obrazów najwybitniejszych radomianek i radomian 
składa się na nową wystawę – „Radomian portret własny” w Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego. Wernisaż już dziś (piątek, 1 października). 
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„Ostatni” – uwspółcześniona 
adaptacja sztuki Maksyma Gorkie-
go – to pełna emocji historia barona 
finansowego Iwana Kołomyjcewa. Po 
utracie stanowiska Kołomyjcew wraz 
z rodziną zmuszony jest opuścić swoją 
rezydencję i porzucić wystawny styl 
życia. Nowa rzeczywistość, w jakiej 
znajduje się rodzina, obnaża ich zagu-
bienie, niesamodzielność, wzajemną 
niechęć, zamiłowanie do przemocy.

 Kiedy półtora roku temu zabrali-
śmy się do prób, a potem je odwołano 
z wiadomych powodów, tekst nie 
brzmiał na tyle ostro jak teraz – uwa-
ża Anton Malikov, reżyser radom-
skiego przedstawienia. – Według 
mnie „Ostatni” to najbardziej okrut-
ny dramat Gorkiego. Jest na wskroś 
przesiąknięty przemocą. Przemoc 
jest w nim naturalnym środowiskiem, 
przybierającym postać codzienności. 
Słońce, dobro, miłość, śpiew ptaków, 
radosny śmiech — to rzeczy obce 
w przestrzeni „Ostatnich”. Tylko 
przemoc jest źródłem satysfakcji bo-
haterów, tylko ona wypełnia tlenem 
ich płuca. Przemoc zyskuje status 
dzieła sztuki, wywołując szczery 
zachwyt u otoczenia. Jedynym spo-
sobem na ucieczkę z kraju pochło-
niętego przez przemoc jest śmierć. 
Jeden z głównych bohaterów, główny 
potwór rodziny, morderca Iwan Koło-
myjcew, w kulminacyjnym dla niego 
momencie rozpaczliwie woła: „Jaki 
ja jestem samotny!”. Ku zdziwieniu, 
współczuję mu bezwzględnie, co 
sprawia, że natychmiast zadaję sobie 
szereg pytań: „Czy ten potwór zasłu-
guje na współczucie? A czy współczu-
cie dla mordercy, a więc uczłowiecza-
nie go, nie jest przeszkodą w drodze 
do zmiany świata na lepsze?”. A to 
dopiero niewielka część pytań, które 

prowokuje tekst Gorkiego.
Anton Malikov jest jednym z naj-

ciekawszych rosyjskich reżyserów 
młodego pokolenia. Tekst opracował 
dramaturg Michał Pabian. Sceno-
grafię i kostiumy stworzyła Matylda 
Kotlińska. Autorem animacji jest Ja-
kub Hader, twórcą projekcji Bogdan 
Karczewski, a za światła odpowiada 
Radosław Kosmala. W „Ostatnim” 
zobaczymy m.in. Jarosława Rabendę, 
Marka Brauna, Iwonę Pieniążek, Ma-
teusza Michnikowskiego, Aleksandrę 
Bogulewską, Izabelę Brejtkop, Mate-
usza Palucha i Joannę Jędrejek.

Premierę zaplanowano na sobotę, 
2 października na godz. 19 na Dużej 
Scenie. Następne pokazy 3, 7, 8, 9, 
10 października.

CT

Pierwsza 
premiera
„Ostatni” w reżyserii Antona Malikova 
to pierwsza w tym sezonie premiera 
w Teatrze Powszechnym.
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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

Wszyscy, którzy w tym roku zło-
żyli wnioski spełniające wymagania 
formalne, otrzymają dofinansowanie 
z budżetu miasta. – Początkowo za-
rezerwowaliśmy na likwidację tzw. 
kopciuchów 0,5 mln zł. Po rozdys-
ponowaniu tej kwoty okazało się, 
że pozostało jeszcze kilkanaście 
wniosków, prawidłowo wypełnio-
nych – mówi wiceprezydent Jerzy 
Zawodnik. – Dlatego zdecydowali-
śmy o przeznaczeniu dodatkowych 
ponad 94 tys. zł. To umożliwi wy-
mianę kolejnych pieców węglowych, 
które zwłaszcza w sezonie są jednym 

z głównych źródeł zanieczyszczeń 
powietrza.

Wnioskodawcy mogli liczyć na do-
tację w wysokości 200 zł za każde zli-
kwidowane palenisko i 200 zł za każdy 
1 kW zainstalowanej mocy cieplnej no-
wego źródła ogrzewania. Średnio kwota 
dofinansowania wyniosła ok. 5 tys. zł.

W ostatnich latach przy udziale dota-
cji z budżetu miasta w Radomiu zosta-
ło zlikwidowanych ponad 1100 pieców 
węglowych. Najwięcej zostało zastąpio-
nych kotłami gazowymi.

CT

Piece do wymiany
W 113 mieszkaniach piece węglowe zostaną zastąpione ekologiczny-
mi źródłami ciepła.

– ZUS otrzymał informację, że do 
jednej z klientek zadzwoniła oszust-
ka, która podszywała się pod pra-
cownika instytucji i oferowała pomoc 
przy wypełnieniu wniosku o czterna-
stą emeryturę. Próbowała nakłonić 
emerytkę do podania danych osobo-
wych –  informuje Małgorzata Korba 
z biura prasowego Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych. – Kobieta odmó-
wiła, tłumacząc, że sprawami urzędo-
wymi zajmuje się córka, która teraz 
jest w pracy. Uniknęła w ten sposób 
wyłudzenia danych

ZUS przypomina, że jego pracow-
nicy nie dzwonią w sprawie czter-
nastej emerytury i nie proponują 
pomocy przy wypełnianiu wniosku 
z prostego powodu – tzw. czternastkę 
ZUS wypłaci z urzędu wraz z listopa-
dowym świadczeniem. Żaden wnio-
sek nie będzie więc potrzebny.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości 
co do tożsamości osoby podającej się 
za pracownika ZUS, powinien skon-
taktować się z najbliższą placówką za-
kładu lub z Centrum Obsługi Telefo-
nicznej ZUS pod nr tel. 22 560 16 00. 
O każdej próbie oszustwa należy rów-
nież powiadomić policję.

KOS

Wniosek
o czternastkę?

ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników 
zakładu i oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę.

R E K L A M A

R E K L A M A

  IWONA KACZMARSKA

Na poniedziałkową sesję władze 
miasta przygotowały projekt uchwa-
ły podnoszącej opłaty za pobyt 
w obu miejskich żłobkach. Stawka 
żywieniowa, wynosząca 5,30 zł, mia-
łaby pozostać bez zmian, natomiast 
o 59 gr – z 1,31 do 1,90 zł – wzrosła-
by stawka godzinowa. „Konieczność 
podjęcia nowej uchwały w sprawie 
wysokości opłat w żłobkach związa-
na jest ze wzrostem kosztów utrzy-

mania Miejskiego Zespołu Żłobków 
»Radomirek«” – napisano w uzasad-
nieniu.

Możliwe, że 59 gr to duża pod-
wyżka, ale trzeba wziąć pod uwagę, 
że w rzeczywistości ta godzina po-
bytu dziecka w żłobku kosztuje nie 
1,90 zł, jak proponujemy, ale 8,24 zł. 
Co znaczy, że rodzice płacą 23 proc. 
kosztów, a 77 proc. pokrywa mia-
sto – tłumaczył wiceprezydent Je-
rzy Zawodnik. – Chcemy pomagać 
młodym rodzicom, więc staramy się, 
żeby te opłaty nie były zbyt wysokie.

Wiceprez ydent za znacz y ł ,  że 
miasto dof inansowuje dwa pr y-
watne żłobki, a i tak rodzice muszą 
tam płacić 650 i 700 zł. Natomiast 
w placówkach niedofinansowywa-
nych przez gminę opłaty sięgają 
nawet ponad 1 tys. zł. Zawodnik 
zauważył też, że w miejskich placów-
kach płaci się za rzeczywisty pobyt 
malucha, a w prywatnych rodzic po-
nosi koszty niezależnie od tego, czy 
dziecko było przez tydzień chore, czy 
chodziło cały miesiąc.

Dariusz Wójcik (PiS) od razu za-
znaczył, że on będzie głosował prze-
ciw. – Jeśli miasto nie będzie prowa-
dziło polityki prorodzinnej, to nic 
dobrego z tego nie wyniknie – stwier-
dził. – A jaka to jest polityka proro-
dzinna, jeśli opłata wzrasta o 100 zł? 
To podwyżka o 40 proc. Naprawdę 
o tyle zdrożały wszystkie usługi?

Magdalena Lasota (KO) chciała 
wiedzieć, kiedy po raz ostatni były 
podnoszone opłaty w żłobkach i jaki 
jest roczny koszt utrzymania malu-
cha w takiej placówce. – Trudno nie 
zauważyć inflacji, która wynosi w tej 
chwili już 4 czy 5 proc. Ceny wszyst-
kiego wzrosły – stwierdziła.

K lubową koleżankę wspierała 
Marta Michalska-Wilk, która za-
uważyła, że wzrost cen towarów 
i usług zmusił wszystkie samorządy, 
nie tylko Radom, do podniesienia 
rozmaitych miejskich opłat. – Jeste-
ście państwo dzisiaj w swych wypo-
wiedziach obłudni – zwróciła się sze-
fowa klubu radnych KO do radnych 
PiS. – Ta prawda jest niewygodna, 
ale mam wrażenie że podwyżki to 
program Prawa i Sprawiedliwości. 
Ta uchwała wynika z galopujących 
cen.

– Nikt nie chce głosować za pod-
wyżką, ale chcąc wydawać, musimy 
też dbać o dochody miasta – zauwa-
żył wiceprezydent. – Roczny koszt 
utrz ymania ż łobka to 4 mln z ł , 
a wpłynie nam 350-400 tys., bo nie 
ma dziecka, które chodziłoby 23 dni 
i zostawało po 10 godzin.

Łukasz Podlewski także zdradził, 
że zagłosuje przeciwko podwyż-
ce. – Jeśli opłaty wzrosną o 100 zł 
miesięcznie, to do budżetu miasta 
z tego tytułu wpłynie o 120-130 tys. 
zł. Gminę stać na to, by taką kwotę 
dokładała – stwierdził.

W głosowaniu za podniesieniem 
opłat było 11 radnych Koal ic ji 
Obywatelskiej, a 15 radnych Prawa 
i Sprawiedliwości opowiedziało się 
przeciw. Uchwała została więc od-
rzucona.

Podwyżki
nie będzie

– Gminę miasta Radomia stać na to, żeby co roku dokładać 120-130 tys. zł do utrzymania 
dzieci w żłobkach – przekonywał Łukasz Podlewski, przewodniczący klubu radnych PiS. 
Dzięki ich głosom rodzice nie będą płacić więcej za pobyt malucha w takiej placówce.
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Właściciele kilkunastu posesji 
w Krychnowicach pojawili się w po-
niedziałek przed ratuszem z transpa-
rentami. Tego dnia radnym, na 
wniosek przewodniczącej rady miej-
skiej Kingi Bogusz, miała zostać 
przedstawiona informacja na temat 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla Krychnowic. 
Częścią terenu, w pobliżu domów 
jednorodzinnych zainteresowana 
jest firma, która chce tu wybudować 
potężny, dwukondygnacyjny magazyn 
logistyczny.

– Dzisiaj jest mowa o jednym tyl-
ko obiekcie, ale – zgodnie z nowymi 
przepisami – w przyszłości inwestor 
będzie mógł ten teren zabudować 
bardziej – tłumaczył Michał Sko-
czylas z Komitetu Społecznego Hala 
Krychnowice, który jako przedstawi-
ciel protestujących został zaproszony 
na obrady. – Tymczasem teren ten 
jest niemożliwy do takiego zainwe-
stowania z powodu układu geologicz-
nego. Zabetonowanie go, wykopanie 
fundamentów zaburzy przepływ wód 
gruntowych i spowoduje, że nasze 
domy będą zalewane. Tam jest 4-pro-
centowy spadek terenu. Poza tym 

pod inwestycję planuje się wycięcie 
1800 drzew.

Michał Skoczylas przypomniał, 
ż e  w pr z y pad k u i nwest yc j i  na 
Wólce Klwateckiej najważniejszą 
sprawą jest ekologia. – jak to jest, 
że po jednej stronie miasta kory-
tarz przewietrzania jest ważny, 
a po drugiej – w Krychnowicach już 
nie? – pytał retorycznie. – Ten teren 

jest niemożliwy do zabudowania. Tu 
powinna być tylko zabudowa jedno-
rodzinna i tereny zielone; obok jest 
przecież dolina Kosówki.

Przedstawiciel mieszkańców za-
pewniał, że chodzi tylko o dokładne 
zbadanie tego terenu i sprawdzenie, 
jak planowana inwestycja wpłynie na 
środowisko. – Oczekujemy, że siła 
sprawcza rady miejskiej spowoduje, 

że zostanie przygotowany raport 
oddziaływania inwestycji na środo-
wisko, że wypowiedzą się fachow-
cy – przekonywał. Przypomniał, 
że radni zgodzili się na uchwalanie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego etapami: – Ale 
nasz teren, te 40 hektarów ma być 
uchwalany później, jako szósty etap. 
A my chcemy, by został przesunięty 
na początek kolejki.

Magda Wielogórska, dyrektor 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
przyznała, że istotnie prace nad 
planem zostały wstrzymane. – Bo 
Kowala uchwaliła dla gminy stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, 
w którym zlikwidowała przy grani-
cy z Radomiem tereny zielone i wy-
znaczyła tu miejsce na mieszkania 
i usługi – tłumaczyła. – Prezydent 
przestrzegał władze gminy, że ta de-
cyzja spowoduje przerwanie ciągu 
hydrologicznego i prosił o zmniej-
szenie terenu usług, ale jego uwagi 
do studium nie zostały uwzględnio-
ne.

Michał Skoczylas miał za złe wła-
dzom miasta, że zdają się lekcewa-
żyć obawy i niepokoje mieszkańców 
Krychnowic i o niczym ich nie in-

formują od miesięcy. Od miesięcy 
też nie chce się z nimi spotkać ani 
prezydent, ani żaden przedstawiciel 
MPU. A przecież wydawało się, że 
sprawa inwestycji w tej części dziel-
nicy została rozwiązana raz na za-
wsze, kiedy miasto przychyliło się do 
głosów mieszkańców i nie zgodziło 
się na budowę innych hal.

– Nie jesteście państwo stroną 
w tym postępowaniu, więc nie mo-
żemy państwu pokazać żadnych do-
kumentów – poinformował wicepre-
zydent Jerzy Zawodnik. – Owszem, 
jest inwestor, który zwrócił się do 
miasta o wydanie warunków zabudo-
wy i decyzji środowiskowej. I to jest 
w urzędzie procedowane, zgodnie 
z prawem. Ale już teraz mogę powie-
dzieć, że w przypadku tej konkretnej 
inwestycji raport oddziaływania na 
środowisko będzie konieczny. I wte-
dy odbędą się konsultacje społeczne 
i państwo, jako mieszkańcy będzie-
cie na nie zaproszeni.

Wiceprezydent zapewnił też, że 
nadzorujący wydział architektury 
i Miejską Pracownię Urbanistyczną 
sekretarz miasta jest gotowy na spo-
tkanie z mieszkańcami.

Planowana inwestycja może do-
tknąć 30-40 posesji.

Przeciwko magazynowi
Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i jak najszybszego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dziel-
nicy domagają się od władz miasta mieszkańcy Krychnowic. Nie chcą, by obok ich domów powstały hale magazynowe. – To jest korytarz przewietrzania 
miasta, więc ten teren w ogóle nie powinien być zabudowywany – twierdzi Michał Skoczylas z Komitetu Społecznego Hala Krychnowice.
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Prz y blokach Sowińsk iego 3, 
5 i 7 powstaną ciągi piesze i drogi do-
jazdowe. – To kontynuacja inwestycji, 
o którą wnioskowali sami mieszkań-
cy. Dotychczas został przebudowany 
układ komunikacyjny w tym rejonie, 
a obecnie między ulicami Bema, 
Jasińskiego i Sowińskiego trwa za-
gospodarowywanie terenów zielo-
nych. Prace te powinny się zakończyć 
w listopadzie. W następnej kolejności 
powstaną podjazdy umożliwiające do-
tarcie np. karetki pogotowia czy stra-

ży pożarnej – mówi wiceprezydent 
Mateusz Tyczyński.

Na oferty w przetargu miasto czeka 
do 12 października.

Z kolei Miejski Zarząd Dróg i Ko-
munikacji ogłosił przetarg na remont 
chodnika przy ul. Miłej, na odcinku 
od Kusocińskiego do Sowińskiego. 
MZDiK czeka na oferty do 8 paź-
dziernika. Zwycięzca będzie miał na 
wykonanie prac 50 dni.

CT

Będą zmiany
na osiedlu XV-lecia
Powstaną drogi dojazdowe do trzech bloków przy ul. Sowińskiego. 
Zostanie też wyremontowany chodnik przy ul. Miłej.

Przypomnijmy: szpital tymcza-
sowy dedykowany pacjentom z CO-
VID-19 został uruchomiony w pla-
nowanym Centrum Rehabilitacji przy 
ul. Narutowicza w połowie marca 
tego roku i działał do 8 lipca. Nie 
został zamknięty; decyzją wojewody 
mazowieckiego po prostu go zawie-
szono. Wówczas decyzja ta była po-
dyktowana spadkiem liczby zakażeń.

– 22 września otrzymaliśmy de-
cyzję wojewody o tym, że szpital 
tymczasowy, który dotychczas po-
zostawał w zawieszeniu, od 4 paź-
dziernika ma wznowić działalność 
leczniczą – mówi wiceprezydent Jerzy 
Zawodnik.

Szpital tymczasowy, podobnie jak 
poprzednio, będzie funkcjonował 
w budynku Centrum Rehabilitacji. 
Jak zapewnia wiceprezydent, obiekt 
jest przygotowany do rozpoczęcia 
przyjmowania chorych. – Placówka 
jest gotowa, wyposażona w sprzęt 
i łóżka. Oczywiście teraz naszym za-
daniem jest zapewnienie kadr – mówi 
wiceprezydent.

W poniedziałek Marek Pacyna, 
dyrektor Radomskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego zapewniał radnych na 
sesji, że rekrutacja lekarzy, pielęgnia-
rek i personelu trwa, ale wszystko 
wskazuje na to, że uda się do 4 paź-
dziernika zatrudnić wszystkich.

Wojewoda zdecydował, że na ra-
zie przy ul. Narutowicza zostanie 
uruchomiony tzw. jeden moduł, czyli 
56 łóżek plus 10 łóżek respiratoro-
wych. Docelowo może tu się leczyć 
80 pacjentów i 20 pod respiratorami.

Dyrektor Pacyna zdradził, że na 
oddziale zakaźnym RSS znajduje się 
dziewięciu chorych na COVID-19, 
w tym dwójka zaszczepiona 

Oddział rehabilitacji i poradnie 
specjalistyczne do budynku zostaną 
przeniesione – jak informuje wicepre-
zydent – wówczas, gdy szpital tymcza-
sowy zakończy swoją działalność.

KATARZYNA SKOWRON

Znów szpital tymczasowy
Od poniedziałku, 4 października ponownie zostanie uruchomiony szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19. 
O wznowieniu jego działalności leczniczej zdecydował wojewoda mazowiecki.
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Pieniądze przekazał Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckie-
go – To bardzo ważne wsparcie – pod-
kreślają wójtowie.

W czerwcu i lipcu Mazowsze 
nawiedziły gwałtowne burze i ulewne 
deszcze, które spowodowały liczne 
szkody w infrastrukturze gminnej i po-
wiatowej. Dlatego do samorządu woj. 
mazowieckiego o pomoc finansową na 
pokrycie kosztów usuwania zniszczeń 
zwróciły się władze ośmiu samorzą-
dów w tym: Mińska Mazowieckiego, 
Sannik, Węgrowa, powiatu gostyniń-
skiego oraz gmin Klwów, Skaryszew, 
Bodzanów i Policzna.

– Tegoroczne wakacje nie wszystkim 
mieszkańcom naszego regionu będą 
kojarzyć się z przyjemnym wypoczyn-
kiem. Niestety, wielu z nich musiało się 
zmierzyć z siłą żywiołów i skutkami, 
jakie po sobie pozostawiły. Skala znisz-
czeń po gwałtownych burzach i ule-
wach jest ogromna – zerwane dachy, 
zniszczone budynki szkół czy zalane 
drogi – mówi Adam Struzik, marsza-
łek Mazowsza. – Mamy świadomość, 
że naprawienie takich szkód wymaga 
nie tylko czasu, ale przede wszystkim 
ogromnych nakładów finansowych. 
Dlatego, solidaryzując się z poszkodo-
wanymi samorządami, postanowiliśmy 
wesprzeć ich działania, przeznaczając 
środki z naszego budżetu na usuwanie 
zniszczeń.

CT

Pomoc
po nawałnicach
RADOMSKIE. Klwów, Policzna i Skary-
szew otrzymały wsparcie na usuwanie 
zniszczeń spowodowanych m.in. przez 
letnie nawałnice.

Obwodnica przebiegać będzie po 
nowym śladzie. Początek od węzła 
z planowaną drogą ekspresową S12, 
koniec w rejonie północnego skra-
ju obszaru leśnego, jako włączenie 
w istniejący przebieg drogi krajowej 
nr 9. Początek projektowanej ob-
wodnicy założono po północnej stro-
nie Skaryszewa, w rejonie przecięcia 
nowo projektowanej DK9 od węzła 
z drogą ekspresową S12 z istnieją-
cym przebiegiem drogi krajowej. 
Koniec projektowanej obwodnicy 
założono po południowej stronie 
miasta, w rejonie północnego skra-
ju obszaru leśnego, za istniejącym 
łukiem poziomym, jako włączenie 
w istniejący przebieg drogi krajowej 
nr 9.Warianty trasy przebiegać będą 
zarówno po zachodniej, jak i po 
wschodniej stronie Skaryszewa.

Projekt zakłada m.in. budowę sys-
temu odwodnienia drogi (rowów, 
kanalizacji deszczowej, zbiorników 
retencyjnych), budowę trasy głów-
nej – obwodnicy, budowę skrzyżo-
wań projektowanej trasy z innymi 
drogami publicznymi, przebudowę 
istniejącego układu dróg lokalnych 
w rejonie inwestycji wraz z zapew-
nieniem dostępu do drogi dla dzia-
łek terenu prz yległego, budowę 
wiaduktów drogow ych, budowę 
urządzeń ochrony środowiska (ekra-
nów, przejść dla zwierząt, nasadze-
nia zieleni), budowę infrastruktury 

dla potrzeb obiektów przy drodze 
krajowej (sieci energetyczne, sani-
tarne), przebudowę kolidujących 
urządzeń i sieci istniejącej infra-
struktury nad i podziemnej, a tak-
że budowę oznakowania pionowego 
i poziomego oraz urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

Celem inwestycji jest wyprowadze-
nie ruchu tranzytowego poza tereny 
zabudowane Skaryszewa, dostoso-

wanie parametrów technicznych dro-
gi do istniejącego i prognozowanego 
natężenia ruchu, poprawa bezpie-
czeństwa drogowego w rejonie inwe-
stycji oraz poprawa warunków ruchu 
(zwiększenie przepustowości, skróce-
nie czasu podróży).

Budowa nowej obwodnicy powinna 
zakończyć się do końca 2028 roku.

CT

SKARYSZEW. Rozpoczęła się druga akcja informacyjna w sprawie budowy obwodnicy 
w ciągu drogi krajowej nr 9. Mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje uwagi do proponowa-
nych wariantów nowej trasy.
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Droga wariantowo

W ramach projektu wykonana 
zostanie izolacja termiczna. Ściany 
zewnętrzne i stropy będą ocieplo-
ne. Dodatkowo wnioskodawca 
położy tynk zewnętrzny. Kolejnym 
etapem inwestycji będzie wymiana 
części okien i drzwi zewnętrznych, 
modernizacja instalacji grzewczej, 
np. wymiana wewnętrznej sieci 
ciepłowniczej, wymiana i montaż 
części grzejników wraz z montażem 
zaworów termostatycznych. Ponadto 
na budynku zamontowane zostaną 
panele fotowoltaiczne.

Inwestycja jest konieczna z uwagi 
na zły stan techniczny budynku. 
Dawniej mieściła się tu szkoła 
podstawowa. Obecnie działa w nim 
żłobek, a niedługo swoją siedzibę 
będzie miało również przedszkole.

Remont budynku wpłynie nie 
tylko na poprawę jego walorów 
estetycznych, ale sprawi również, 
że placówka będzie bezpieczniejsza 
i bardziej funkcjonalna zarówno dla 
dzieci, jak i pracowników żłobka 
i przedszkola. Ponadto realizacja 
projektu wpłynie na optymalizację 
kosztów zużycia energii, dzięki 
czemu gmina będzie płaciła niższe 
rachunki za ogrzewanie.

Decyzją zarządu województwa 
mazowieckiego zadanie otrzyma 
ponad 756 tys. zł dofinansowania 
w ramach programu regionalnego.

CT

Docieplanie
żłobka
WIERZBICA. Wkrótce rozpocznie się 
termomodernizacja budynku, w któ-
rym mieści się gminny żłobek i gdzie 
już niedługo powstanie przedszkole.

R E K L A M A
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  IWONA KACZMARSKA

C o  Z a  T A L E N T !  t o  k o n -
kurs mający na celu promowanie 
i wspieranie aktywności kultural-
nej młodzieży, wzbudzanie zainte-
resowania działalnością kulturalną, 
popularyzację alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, a także 
prezentację i promowanie młodych 
talentów. Mogą wziąć w nim udział 
mieszkańcy Radomia i regionu ra-
domskiego, którzy nie ukończyli 21. 
roku życia. W przypadku osób nie-
pełnoletnich zgłoszenie może być 
dokonane jedynie przez rodzica lub 
opiekuna.

DWA CASTINGI

Castingi zaplanowano na razie 
na 6 i 20 października; w razie po-
trzeby trzeci zostanie zorganizowa-
ny 9 listopada. W przypadku grupy 
osób jeden z członków musi być 
uczniem lub studentem. Organizato-
rzy dopuszczają udział grup działa-
jących przy placówkach społeczno-
-kulturalnych w Radomiu i regionie.

Zgłosić się można za pomocą for-
mularza dostępnego na stronie co-
zadzien.pl. Jeśli ktoś zdecyduje się 
na udział w ostatniej chwili, będzie 
mógł to zrobić przed castingiem.

FINALIŚCI W JURY

Uczestnicy muszą przedstawić 
jury krótki (maks. do 3 minut), ory-
ginalny występ, do podkładu mu-

zycznego według własnego wyboru 
lub a capella. W jury znajdą się: 
przedstawiciel Radomskiej Grupy 
Mediowej, specjalista z dziedzi-
ny muzyki, specjalista z dziedziny 

tańca oraz f inaliści 
poprzedniej edycji Co 
Za TALENT!.

I TY MOŻESZ WYBRAĆ 
FINALISTĘ

Uczest n i ków c a-
stingów będzie można 
zobaczyć w TV Dami 
i  na por ta lu  c oza-
dzien.pl w listopadzie. 
Po emisji każdego od-
cinka – zaplanowano 
ich cztery – widzowie 
będą mogli głosować 
na najlepszego, ich 
zdaniem, uczestnika. 
Osoba z największą 
liczbą głosów otrzyma 
tzw. dziką kartę, czyli 
przepustkę do finału.

Ten zaplanowano 
na 18 grudnia. Wtedy 
poznamy finalistów 
w y łon ionych przez 
jurorów i publiczność. 
Najlepsi otrz ymają 
atrakcyjne nagrody.

JEDYNY TAKI KONKURS

Konkurs Co Za TALENT! – jedy-
ny tego typu w naszym regionie – cie-

szy się ogromnym zainteresowaniem 
i co roku gromadzi kilkadziesiąt 
młodych, utalentowanych osób. Po 
raz pierwszy został zorganizowany 
w 2013 roku. Jego finalistką była 
Karolina Wojdat, która rok później 
została uczestniczką telewizyjnego 
programu „The Voice od Poland”. 
Z kolei Arkadiusz Solarz, jeden 
z uczestników podjął współpracę 
z członkiem radomskiego zespołu 
Lustro – Grzegorzem Kowalczykiem. 
Rok później najlepsza w Co Za TA-
LENT! była Ola Jaworska. Z kolei 
zwyciężczyni trzeciej edycji konkur-
su – Ania Bębenek zakwalifikowała 
się do finału telewizyjnego programu 
„Mam talent”. Rok później Czarek 
Gołębiowski, czyli Czarek Czaru-
je, po wygraniu Co Za TALENT!, 
znalazł si ę w półfinałowej czter-
dziestce tego samego popularnego 
talent show. W 2017 roku jurorzy Co 
Za TALENT! za najlepszego uznali 
Miłosza Chałę – tancerza hip-hop. 
Zwyciężczynią szóstej edycji została 
Anna Pustovit. W 2019 roku w kon-
kursie triumfowały Pajęczarki.

W ubieg łym roku, w z wią zku 
z pandemią koronawirusa, konkurst 
Co Za TALENT! nie był organizo-
wany. 

Przyjdź na casting. Być może cze-
kamy własnie na Ciebie.

Rusza Co Za TALENT!
Rusza kolejna – ósma edycja konkursu Co Za TALENT!. Organizatorzy czekają na wokalistów, tancerzy, aktorów, kuglarzy, kabareciarzy i instrumentali-
stów z Radomia i regionu. Pierwszy casting – w Studio PS Video Merc przy ul. Maratońskiej – już w środę, 6 października. Uroczysta gala finałowa została 
zaplanowana na 18 grudnia. 
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 ADAM KOWALCZYK

Komitet Odbudowy Zamku Kró-
lewskiego w Radomiu i Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego zaprosili ra-
domian w sobotę na „Sarmacką Noc 
z Zagłobą”. Rozpoczęła się ona od 
prezentacji i przemówień m.in. Lesz-
ka Ruszczyka i dr. Adama Duszyka, 
dyrektora i wicedyrektora muzeum. 
Niedługo po nich na skwerze Unii 
Wileńsko-Radomskiej pojawili się ił-
żeccy barabaniarze, którzy dali pokaz 
swoich umiejętności; barabanienie to 
zwyczaj, który pojawia się już w XVII 
wieku. Chwilę po nich rozbrzmiały 
równie leciwe, choć w pełni sprawne 
armaty. Na scenie pojawili się zapro-
szeni goście, znakomici aktorzy – Da-
niel Olbrychski i Jan Nowicki. Obaj 
panowie, mający na swoim koncie 
ok. 200 ról filmowych i serialowych, 
wspominali czasy spędzone na planie 
zdjęciowym Sienkiewiczowskiej „Try-
logii”. Największą wiedzą mógł się po-
chwalić Daniel Olbrychski, który grał 
we wszystkich trzech częściach.

– Na planie zdjęciowym zdarzają się 
różne rzeczy. Szczególnie w przypad-
ku kręcenia scen akcji, a w tamtych 
czasach korzystano często z praw-
dziwych mieczy – wspominał ak-
tor. – Zdarzyło mi się, że podczas 
kręcenia jednej z takich właśnie scen, 
partner, z którym walczyłem, pomylił 
kolejność układu i podniósł miecz do 

bloku ze złej strony, a mój miecz zna-
lazł się o kilka centymetrów od jego 
twarzy. Gdyby nie szkolenie, przez 
które przeszedłem pod okiem Wal-
demara Wilhelma (aktor i reżyser od-
powiedzialny za układy pojedynków 
w „Trylogii”), ten plan zdjęciowy za-
kończyłby się w najlepszym razie cięż-
kimi obrażeniami, o ile nie śmiercią.

Olbrychski, mający za sobą blisko 

60 lat kariery aktorskiej, opowiedział 
także o niebezpiecznym wypadku 
konnym, któremu uległ podczas krę-
cenia „Popiołów” w reżyserii Andrze-
ja Wajdy – to był jego drugi rok w za-
wodzie aktora.

Podczas odsłonięcia figury Za-
głoby nie zabrakło także konkursów 
dla publiczności, licznie przybyłej na 
skwer. Po przemówieniach przyszedł 

czas na odsłonięcie pomnika – in-
westycji, która swój początek miała 
w 2018 roku, a od roku oczekiwała na 
opłacenie w związku z dodatkowymi 
kosztami.

A u t o r e m  r z e ź b y  j e s t  D o -
m i n i k  Wd o w s k i .  U r o d z i ł  s i ę 
23 lipca 1979 w Radomiu. W latach 
1994-1999 uczęszczał do liceów pla-
stycznych w Kielcach i Radomiu. 

Od 1999 studiował na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, na 
Wydziale Rzeźby. Dyplom uzyskał 
w 2004 roku. Poza twórczością au-
torską od 2000 roku otrzymuje zle-
cenia na realizacje monumentalne, 
z których ważniejsze to dekoracja 
rzeźbiarska fasady radomskiej kate-
dry – pomniki Jana Pawła II i kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego.

Imć Zagłoba na skwerze
Nareszcie jest – pomnik imć Onufrego Zagłoby stoi już na skwerze Unii Wileńsko-Radomskiej. – Wygląda młodo! – skomentował Daniel Olbrychski, 
jeden z zaproszonych na sobotnie uroczystości gości; aktor z Mieczysławem Pawlikowskim, który użyczył twarzy radomskiemu Zagłobie, grał w „Panu 
Wołodyjowskim”. Był salut armatni, wystawa i wykłady.
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Spacerkiem po mieście
Linia kolejowa Radom – Warszawa

Pociągi do Radomia zawitały w 1883 roku, a stało się to za sprawą Ko-
lei Iwangorodzko-Dąbrowskiej. Jej budowę 18 tys. robotników rozpoczęło 
w czerwcu 1882. Licząca 462 km linia miała połączyć Iwangorod, czyli 
Dęblin i Zagłębie Staropolskie z Zagłębiem Dąbrowskim. Biegała przez 
Radom, Skarżysko-Kamienną, Kielce i Olkusz do Dąbrowy Górniczej, 
a z bocznicami również do Sosnowca i granicy. Cała linia – wraz z dwor-
cami, lokomotywowniami, remizami, domkami dróżniczymi i miesz-
kaniami dla służby i dróżników – została uroczyście oddana do użytku 
25 stycznia 1885, czyli po 19 miesiącach. Do Radomia pierwszy pociąg 
z Iwangorodu dotarł już 20 lipca 1883 roku.

Nowa linia w dzisiejszym Dęblinie łączyła się z Koleją Nadwiślańską, 
dzięki czemu radomianie mogli jeździć pociągiem do Warszawy. Nie była 
to jednak podróż najkrótsza – trasa liczyła 160 kilometrów. Dlatego zale-
dwie kilka miesięcy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaczęły 
się dyskusje o położeniu torów z Radomia do stolicy w linii prostej. Dys-
kusja w czyn zamieniła się dopiero w 1933 roku – budowę linii kolejowej 
do Warszawy rozpoczęto uroczyście 19 marca, w dni imienin marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Na obu zresztą końcach torów – w Radomiu i na 
warszawskim Okęciu. U nas inauguracja odbyła się w pobliżu miejscu, 
gdzie nowo budowana linia oddzielała się od starego toru do Dęblina, 
czyli na północ od obecnego wiaduktu lubelskiego, mniej więcej na wy-
sokości ul. Katowickiej. Stanął tu też bazaltowy pomnik, upamiętniający 
wydarzenie. Monument składał się z trzech, ustawionych pionowo, róż-
nej wielkości i kształtu brył bazaltowych. Na środkowym, najwyższym 
segmencie widniał napis: „W dniu imienin / marszałka / Józefa / Piłsud-
skiego / 19 marca 1933 roku / w tem miejscu rozpoczęto / budowę kolei / 
Radom – Warszawa”.

„Wielkimi propagatorami wybudowania tej linii byli radomscy posło-
wie Józef Grzecznarowski (1884-1976) i Michał Tadeusz »Brzęk« Osiń-
ski (1892-1983)” – czytamy na stronie Retropedii Radomia. – „Decyzja 
o budowie połączenia szynowego między stolicą a największym miastem 
ówczesnego województwa kieleckiego zapadła na szczeblu rządowym 
w czasach najgłębszego kryzysu gospodarczego, w okresie szalejącego 
bezrobocia. Budowa, której koszt wyniósł 35 mln zł, pozwoliła zatrud-
nić około 2 tys. osób pozostających dotychczas bez pracy. Same roboty 
związane z wybudowaniem od podstaw 103 km torów między Radomiem 
a Okęciem wykonane zostały w rekordowym czasie roku i ośmiu miesię-
cy”.

Uroczystość otwarcia nowej linii odbyła się 25 listopada 1934 roku, 
a swoją obecnością zaszczycili ją m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki 
i premier Leon Kozłowski.

Linia w czasie II wojny światowej została przez wycofujących się 
Niemców dość zniszczona, ale już w 1946 odbudowano ją i uruchomiono. 
W 1969 roku kolejowa „ósemka” została zelekryfikowana.

NIKA

Podstawówka przy ul. Białej, 
jedna z najnowocześniejszych 
w mieście, została oddana do użyt-
ku 1 września 1959 roku. „Budy-
nek nowiutkiej szkoły im. Tytusa 
Gruszczyńskiego – bo takie imię 
jej nadano – dumnie wznosił się 
nad Glinicami – bardzo wówczas 
zaniedbaną dzielnicą Radomia, 
był zapowiedzią zmian, jakie miały 
wkrótce tu nastąpić, m.in za spra-
wą uczniów z »31«. Dzieci i mło-
dzież z Glinic, ale także z innych 
regionów miasta otrzymali tutaj 
doskonałe warunki do nauki – jasne 
i przestronne sale lekcyjne, sale do 
nauki poglądowej, świetlicę i ponad 
wszystko opiekę doskonałych peda-
gogów” – czytamy na stronie inter-
netowej PSP nr 31.

Ty t u s  ( J a n )  G r u s z c z y ń -
s k i  –  u r o d z o n y  1 2  c z er wc a 
1913 roku w Kozienicach, zastrze-
lonym przez członków wywiadu Na-
rodowych Sił Zbrojnych 14 marca 
1944 w Halinowie – był działaczem 
komunistycznym, członkiem Ko-
munistycznej Partii Polski, a potem 
Grupy Inicjatywnej PPR.

Nowy rok szkolny w nowych mu-
rach rozpoczęło ponad 400 uczniów. 
Kierownictwo podstawówki powie-
rzono Michalinie Kornasiewicz. 
W następnym roku liczba dzieci się 
podwoiła – 852 uczniów tworzyło 
22 oddziały; do każdej klasy uczęsz-
czało ok. 39 dzieci.

W SP nr 31 działał chór szkolny, 
zespół artystyczny, zespół taneczny, 
kółko baletowe, kółko filatelistycz-
ne i recytatorskie. Od 1960 roku 
organizowano tutaj wykłady w ra-
mach Uniwersytetu dla Rodziców. 
„W wielu artykułach (w lokalnej pra-
sie – przyp. autor) chwalono podej-
mowane przez nauczycieli i uczniów 
inicjatywy, m.in. organizację świe-
tlicy dla pracującej młodzieży, 
półkolonie letnie, działalność pra-
cowni robót ręcznych oraz drużyn 
harcerskich, a także spółdzielnię 
uczniowską »Przyszłość« zrzesza-
jącą ponad 500 członków, z których 
każdy deklarował chęć samodosko-
nalenia się oraz pracy na rzecz lo-
kalnej społeczności. W jej ramach 
uczniowie naszej szkoły współ-
tworzyli swoją dzielnicę – układali 
chodnik, dbali o czystość otoczenia, 
wspierali powstanie parku przy ulicy 
Kwiatkowskiego” – napisali autorzy 

historii szkoły. – „Na szczególną 
uwagę zasługują sukcesy grupy wo-

kalno-tanecznej Śmieszki, która pod 
kierownictwem Krystyny Piasek roz-
sławiała imię Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 31 także poza granicami 
Polski”.

W 1967 roku budynek pod-

stawówki przeszedł pierwszy re-
mont – wymienione zostały dachy 
i podłogi, dokonano „niezbędnych 
prac hydraulicznych”. Ułożono 
chodnik przed szkołą, wyrówna-
no teren przyszkolny i – z pomocą 
mieszkańców Glinic – zasadzono 
drzewka.

Z okazji swoich 15. urodzin pod-
stawówka otrzymała z rąk przed-
stawicieli władz oświatowych sztan-
dar, przed którym 19 października 
1974 uczniowie złożyli ślubowanie. 
W grudniu dwa lata później odby-
ła się uroczystość odsłonięcia po-
piersia ówczesnego patrona szko-
ły – Tytusa Gruszczyńskiego.

Koniec lat 70., k iedy to po 
sąsiedzku budowano osiedle 
Ustronie, przyniósł drastyczne 
zwiększenie liczby uczniów. W od-
niesieniu do lat 1982-1985 można 
nawet mówić o „przeludnieniu”. 
Rekord padł w roku szkolnym 
1983/1984 – 1975 uczniów rozlo-
kowano w 47 oddziałach szkolnych 
i siedmiu przedszkolnych. Z inicja-
tywy Feliksa Kiepiela – zastępcy 
kierownika SP nr 31 utworzono 
wtedy „zieloną salę” – lekcje od-
bywały się w szkolnym ogródku 
warzywno- kwiatowym. Sytuacja 
zmieniła się w roku szkolnym 
1985/1986, kiedy to na Ustroniu 
otworzono szkołę podstawową nr 4.

Od tego roku szkolnego ucznio-
wie PSP nr 31 mają do dyspozycji 
nowoczesną salę gimnastyczną 

z boiskiem, z pełnym wyposa-
żeniem, trybunami i zapleczem 
sanitarnym. Można tu nie tylko 
prowadzić zajęcia wychowania fi-
zycznego, ale także organizować 
różnego typu zawody sportowe.

 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 31 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Fo
t.P

iot
r N

ow
ak

ow
ski

R E K L A M A

Fo
t.S

zy
mo

n W
yk

rot
a

RADOM

31im
. K

ardynała S t e f a n a W

ys
zy
ńs
ki
eg
o



9PROMOCJAPIĄTEK – CZWARTEK 1-7 PAŹDZIERNIKA 2021

Urodzony w Radomiu w 1927 roku 
A ndrzej P inno dzieciństwo spędzi ł 
w pięknej kamienicy przy obecnym pl. 
Konstytucji 3 Maja, który wybudował 
jego pradziad – Teodora Karsch, i gdzie 
mieści ła się słynna apteka jego dzia -
da – Fel iksa Łagodzińskiego. Ojciec 
Andrzeja – Alfons Pinno, znakomity ar-
chitekt, był jednym ze współzałożycieli 
Muzeum Krajoznawczego Ziemi Radom-
skiej, którego spadkobiercą jest Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego. Zamożność 
jednych członków rodziny, a umiłowa-
nie piękna drugich powodowały, że dom 
przez lata obrastał w rzeczy – te niezbęd-
ne do życia, ale także te, które po prostu 
miały cieszyć oko.

Andrzej Pinno wybrał zawód ojca – zo-
stał architektem. Ale Alfons Pinno prze-
kazał synowi nie tylko zamiłowanie do 
zawodu, który sam wykonywał. Wpoił 
mu również poszanowanie dla tradycji 
i przekonanie, że warto zachowywać dla 
przyszłych pokoleń pamiątki przeszło-
ści. Prof. Pinno w latach 60. osiedlił się 
w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce 
bywał często. Porównanie bogactwa zaso-
bów muzeów amerykańskich, angielskich 
i włoskich z mizerią polskich kolekcji 
niezmiennie, jak mówił, przejmowało 
go „goryczą i smutkiem”. Zastanawiał 
się więc z żoną – Barbarą z Michejdów, 
co oni sami mogliby zrobić, by te nie -
równości – niechby i w nieznacznym 
stopniu – zniwelować. Tak zrodził się 
pomysł podarowania Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego kilku z tych przedmiotów, 
które pięć pokoleń wielce zasłużonych 
dla Radomia rodzin Karschów, Łago -
dzińskich i Pinno zgromadziło. Myśl ta 
szybka przekształciła się w projekt stwo-
rzenia z ocalałej po przodkach spuścizny 
spójnego, kompleksowego zbioru.

„Będąc spadkobiercą rodzinnego ma-
jątku czułem się też kontynuatorem spo-
łecznych postaw, jakie moja rodzina re-
prezentowała” – pisał w marcu 2006 roku 
w „Słowie od Darczyńcy” Andrzej Pin-
no. – „Intencją moją było nie tylko ura-
towanie od rozproszenia pozostałego 
mienia rodzinnego i wzbogacenie mienia 
społecznego, ale przede wszystkim przed-
stawienie przyszłym pokoleniom auten-

tycznego fragmentu obrazu życia i kultu-
ry mieszczańskiej w Polsce przełomu XIX 
i XX wieku wraz z ukazaniem roli rodzin 
mieszczańskich przybyłych z innych kra-
jów w tworzeniu majątku narodowego 
i procesu ich wrastania w kulturę polską”.

Nie szczędząc czasu, energii i pienię-
dzy Andrzej Pinno postarał się o prze-
prowadzenie konserwacji najcenniejszych 
zabytków u najlepszych fachowców. Kon-
sultował się z rzeczoznawcami, opra-
cowywał stare dokumenty i opisywał 
rodzinne fotografie. W 2000 roku mógł 
przekazać Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego ok. 700 artefaktów – obrazy, me-
ble, porcelanę, szkło, srebra, biżuterię, 
zabawki, a nawet bieliznę pościelową 
czy stroje. Znajdziemy tu wyposażenie 

nie tylko mieszczańskiego salonu, gabi-
netu czy jadalni, ale także pokoju dzie-
cięcego i kuchni. Wśród przekazanych 
darów znalazł się np. mosiężny żyrandol 
ze szklanymi wisiorami – własność Wil-
helminy, żony Teodora Karscha; dostała 
go od swoich czterech córek prawdo -
podobnie na 25. rocznicę ślubu. Z kolei 
komplet rokokowych mebelków Janina 
z Karschów Łagodzińska – babka An-
drzeja Pinno dostała w posagu. Ze zbioru 
dziadka – Feliksa Łagodzińskiego zaś po-
chodzi 15 tomów „Pełnego wydania klasy-
ków sztuki”. Panieńską toaletkę z lustrem 
matka profesora – Janina otrzymała od 
swojej babci, Joanny Łagodzińskiej jako 
młoda dziewczyna i przekazała potem 
swojej córce – Zofii. To zresztą właśnie 
Zofia Lipowczan już po wojnie, przez 
dziesiątki lat opiekowała się rodzinnymi 
pamiątkami, które potem weszły w skład 

kolekcji. Bez jej starań niemożliwe byłoby 
podarowanie zbioru w takim kształcie.

1 października 2004 roku w radom-
skim muzeum otwarto pierwszą wielką 
wystawę stałą z kolekcji rodziny Pin-
no. Na wernisaż przyjechał ze Stanów 
Zjednoczonych sam darczyńca.

„Andrzej Pinno, zawierając w prze-
kazie darowizny słowa o jego niepowta-
rzalności, był w pełni świadomy warto-
ści tego niezwykłego zespołu zwykłych 
przedmiotów. Dar ofiarowany miastu 
Radom nie był jednak pomyślany jako 
zestaw ładnych obiektów do podziwia-
nia, ani jako skarbnica osobliwości, 
które »wyszły z użycia za naszego ży-
cia« – pisze w wydawnictwie „Kolekcja 
rodziny Pinno” Barbara Michejda-Pin-

no. – „W zamyśle darczyńcy zbiór ten 
miał być przyczynkiem do dziejów tego 
miasta, zachętą do analizy jego podłoża 
kulturalnego i inspiracją do 
przemyśleń na temat naszych 
postaw wobec zdarzeń histo-
rii”.

Prof. Andrzej Pinno zmarł 
w A rl ington w 2006 roku. 
Powiększona dzięki legatom 
po jego śmierci kolekcja liczy 
obecnie 1150 obiektów. Jest 
największą tego typu w zbio-
rach MJM i jedną z nielicz-
nych w Polsce autentycznych, 
całościowych spuścizn po -
chodzących od jednej rodziny 
mieszczańskiej i sięgających 
XIX wieku.

Już w 2003 roku prof. Pinno przygo-
tował i własnym sumptem wydał kata-

log kolekcji. Myślał jednak o kolejnym, 
znacznie poszerzonym. „Nowy katalog, 

poza opisem przedmiotów wchodzących 
w skład kolekcji, miał w intencji darczyń-
cy zawierać »dane o jej proweniencji, 
historie rodziny i jej losy... a wreszcie 
związki z rozwojem przemysłu w kra-
ju...«. Ze względu na szczególny charakter 
tego mieszczańskiego zbioru rodzinnego 
z przełomu XIX i XX wieku, chciał on go 
ujrzeć pośród podobnych, zachowanych 
w Polsce świadectw przeszłości, a po -
nad wszystko nadać mu znaczący walor, 
przez ukazanie go w szerszym kontekście 
historycznym” – pisze Barbara Michejda-
-Pinno.

Marzenie profesora muzeum spełniło 
w tym roku, wydając bogato ilustrowaną, 
znakomitą edytorsko „Kolekcję rodziny 
Pinno”. Autorki wydawnictwa – Elżbieta 
Kwiecień, Iwona Micke i Katarzyna Wro-
na nie tylko drobiazgowo opisują w nim 
każdy z przedmiotów kolekcji. Mamy tu 
także napisane ze swadą wspomnienia 
samego darczyńcy – zarówno o rodzi-
nie, jak i o podarowanych Radomiowi 
zabytkach; jest nawet dzrewo genealo -
giczne Karschów, Łagodzińskich i Pinno. 
O zbiorach mieszczańskich w polskich 
muzeach i o Radomiu poprzez pryzmat 
działania trzech rodzin pisze zaś Barbara 
Michejda-Pinno. To nie tylko przewodnik, 
z którym można oglądać kolekcję rodziny 
Pinno w muzeum, ale także pasjonująca 

lektura dla zainteresowanych historią 
Radomia.
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Rzeczy piękne
i użyteczne

Początkowo miało to być kilka pamiątek przekazanych muzeum w Radomiu, którego jego ojciec 
był przed laty współzałożycielem. Po namyśle jednak prof. Andrzej Pinno postanowił podarować 
rodzinnemu miastu wszystko to, co niegdyś składało się na zasobny dom spowinowaconych ze sobą 
rodów Karschów i Łagodzińskich i co udało się ocalić z wojennej zawieruchy. Od 16 lat kolekcja 
rodziny Pinno w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego zajmuje miejsce wyjątkowe.

Drodzy 
Czytelnicy!

Ten wstęp chciałbym poświęcić 
na podziękowania, które składam 
Pani Barbarze Michejdzie-Pinno 
za jej zaangażowanie w ogromne 
dzieło wspierania Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu.

W latach 2000 -2006 zbiory 
muzeum w Radomiu wzbogaciły 
się o dar przekazany przez prof. 
Andrzeja Pinno. Bogatą i różno-
rodną kolekcję stanowią w więk-

szości przedmioty pochodzące 
z reprezentacyjnej kamienicy Kar-
schów przy pl. Konstytucji 3 Maja 
w Radomiu , zamieszk iwanej 
przez kilka pokoleń spokrewnio-
nych ze sobą rodzin Karschów, 
Łagodzińskich i Pinno. Siłą tego 
zbioru jest wielka różnorodność 
obiektów – od dzieł sztuki, wyro-
bów rzemiosła artystycznego i wy-
robów przemysłowych z XIX i XX 
w., poprzez wielką ilość pamiątek 
i przedmiotów osobistych należą-
cych niegdyś do członków rodzi-
ny, a jego wartość historyczną 
podnosi bogaty zestaw fotografii 
i archiwaliów. Zbiór liczy ponad 
tysiąc pozycji inwentarzowych 
i nosi nazwę Kolekcji Rodziny 
Pinno.

Utworzenie kolekcji przez An-
drzeja Pinno nie byłoby możliwe 
bez udziału jego żony – Barbary 
z Michejdów, która w pełni popie-
rała jego zamiary i uczestniczyła 
we wszystkich działaniach zwią-
zanych z przygotowaniem tego 
zbioru do przekazania na rzecz 
muzeum. Dzięki jej oddaniu ko-
lekcja wzbogaciła się znacznym 
legatem Darczyńcy. Przy jej za-
angażowaniu i wkładzie pracy 
w przygotowanie mery torycz-
ne i redakcyjne mógł powstać 
katalog kolekcji. Jest to jeden 
z nielicznych w muzealnictwie 
polskim katalogów tak wszech-
stronne opracowany i opisujący 
bogaty i bardzo różnorodny zbiór.

Barbara Michejda-Pinno od 
kilkunastu lat współpracuje nie 
tylko z muzeum radomskim, ale 
również z innymi instytucjami 
kultury na Mazowszu i w kraju. 
Przywiązanie do historii, kultury 
i tradycji narodowych uzewnętrz-
niło się w jej bezinteresownym 
działaniu na rzecz wzbogacania 
polsk ich zbiorów muzealnych 
i bibliotecznych. Z wykształce-
nia historyk sztuki, z imponującą 
dbałością o każdy detal dokumen-
tujący miniony czas i z niespoży-
tą energią przekazuje przyszłym 
pokoleniom świadectwa kultury 
mater ialnej i duchowej nasze -
go kraju. Wśród darów, które 
traf iły do zbiorów muzealnych 
i bibliotecznych, są przedmioty 
artystyczne, historyczne, etnogra-
ficzne, cenne pamiątki rodzinne, 
dokumenty i książki.

Jeszcze raz serdecznie dzięku-
jąc Pani Barbarze, zapraszam do 
lektury kolejnego świetnego arty-
kułu Pani Redaktor Iwony Kacz-
marskiej.

Dyrektor Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego 

w Radomiu
Leszek Ruszczyk
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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
(r) Targ w Radomiu. Gwałtownie zbli-

żająca się jesień zmieniła zasadniczo cha-
rakter tygodniowych targów radomskich. 
Daje się zauważyć, że wieśniacy najwięcej 
przywożą warzyw wszelkiego rodzaju. Jed-
nocześnie w sklepach „łokciowych” i ma-
gazynach obuwia, zwłaszcza pod gołem 
niebem na „Rajtszuli” ruch się znacznie 
zwiększył, bowiem wieśniacy zaopatrują 
się już na zimę.

Ziemia Radomska nr 125, 
27 września 1930

Stacja autobusów
Roboty przy budowie miejskiej stacji 

autobusowej posuwają się naprzód.
W tym roku dworzec zostanie oddany 

do użytku publicznego, jednak nie będzie 
w całości wykończony, gdyż magistrat nie 
ma pieniędzy na zakupienie kamieni.

Dotychczas połowa placu została wy-
betonowana, i cały dworzec oparkaniony.

Ziemia Radomska nr 128, 
1 października 1930

Rekord zabił konia
„Rekord” – to nazwa autobusu Mendla 

Epsteina.
Otóż ten „Rekord” jadąc z Wierzbicy 

do Radomia sprzeciwił się dłoniom egza-
minowanego szofera i „sam najechał” na 
furmana Antoniego Wałaska z Łukaszowa, 
zabijając przy sposobności konia wyżej 
wspomnianego Wałaska.

Policja z tego faktu wyciąga odpowied-
nie konsekwencje.

Ziemia Radomska nr 225, 
1 października 1931

Budowa nowego kościoła 
w Radomiu na Glinicach

Jakby na urągowisko kryzysowi, świą-
tynia na Glinicach rośnie jak na drożdżach.

Praca umysłowa jest bezpłatną w zu-
pełności.

Skromne wynagrodzenie otrzymują je-
dynie pracownicy fizyczni – bezrobotni.

Olbrzym-świątynia wznosi się na żelbe-
tonowym fundamencie, który pochłonął 
już samego cementu 75.000 klgr.

Świątynia projektowana jest jako spe-
cjalna ozdoba Radomia, na najwyższym 
punkcie miasta.

Komitet bardzo dużo zawdzięcza po-
mocy pana wojewody Paciorkowskiego 

i władz administracyjnych.
Komitet pierwszy raz publicznie zwraca 

się o pomoc do Radomian, wierząc, że na 
ten cel popłyną ofiary pod postacią zakupu 
biletów loterji fantowej, którą komitet urzą-
dza w parku Kościuszki w niedzielę 2 paź-
dziernika r. b. Bilet kosztuje 30 groszy i każdy 
wygrywa.

Ciągnienie zacznie się o godzinie 1 po po-
łudniu. Wstęp do parku bezpłatny.

Komitet
Ziemia Radomska nr 224, 

30 września 1932

Niebezpieczeństwo
W ubiegłą niedzielę na ul. Świeżej koło 

kina „Apollo” wskutek panującego wichru 
oberwał się drut elektryczny o wysokiem 
napięciu.

W zeszłym roku w podobnych okolicz-
nościach zostało porażone prądem elektrycz-
nym na Placu Jagiellońskim przechodzące 
dziecko i koń. O ile brak podziemnych kabli 
w Radomiu dla prądu elektrycznego da się 
usprawiedliwić „kryzysem” o tyle należy 
stanowczo domagać się przynajmniej siatek 
ochronnych, pod przewodami elektrycznemi 
po wysokiem napięciu.

Apelnjemy do konpetentnych czynników 
by zechciały wejżeć w tę sprawę.

Ziemia Radomska nr 215, 
20 września 1933

Ciekawe wykopalisko
(t) Robotnicy zatrudnieni przy budowie 

kolei, wykopali pod Bartodziejami kilka urn 
przedhistorycznych.

Część wykopanych urn, rozdrobnionych 
niestety na kawałki pozostawiono na miej-
scu, jedną zaś, prawie nieuszkodzoną prze-
niesiono do Biur Kierownictwa budowy, 
celem przekazania naszemu Muzeum.

Ziemia Radomska nr 215,
 20 września 1933

10 książek w ciągu 4-ch lat. Jak nas 
informują w ciągu ostatnich czterech lat 
w Czytelni Miejskiej zginęło 10 książek.

Z powyższego widzimy, że czytelnicy 
Bibljoteki Miejskiej rozumieją wartość 
książki i zadanie jakie winna ona spełniać 
a z drugiej strony świadczy o należytej 
opiece jaką posiada bibljoteka.

Ziemia Radomska nr 224, 
30 września 1933

Projekty specjalne

Maraton Bonda – 01.10, godz. 
23.00
Kino Konesera:
Susza (2D/napisy – od 15 lat) – 04.10, 
godz. 18.00
Kino Kobiet: 
Najmro. Kocha, kradnie, szanuje
(2D/PL – od 15 lat) – 06.10, godz. 
10.00
Kultura Dostępna: 
Zabij to i wyjedź z tego miasta 
(2D/PL – od 15 lat) – 07.10, godz. 
13.00 i 18.00

Premiery 01.10

Nie czas umierać (2D/napisy, 2D/
ATMOS/napisy – od 15 lat)
Rodzinka rządzi (2D/dubbing – od 
7 lat)
Fatima (2D/lektor, 2D/napisy – od 
13 lat)

Pozostały repertuar

Żeby nie było śladów (2D/PL – od 
15 lat)
Jak rozmawiać z psem (2D/dub-
bing – od 7 lat)
Najmro. Kocha, kradnie, szanuje
(2D/PL – od 15 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/dubbing – b.o.)

W piątek 1 października, wszystkie kina 
Helios zapraszają na wyjątkową ucztę 
filmową. Będzie to niezwykle emocjo-
nująca noc z najsłynniejszym agentem 
Jej Królewskiej Mości! Pokazane 
zostaną trzy części przygód Agenta 
007, w którego wcielił się niesamowity 
Daniel Craig. Na początek „Skyfall” 
z fenomenalną ścieżką dźwiękową. 
Następnie „Spectre” i pojedynek z ty-
tułową organizacją terrorystyczną, a na 
koniec długo wyczekiwana premiera 
„Nie czas umierać”. Piękne kobiety, 
szybkie samochody i on... Bond... 
James Bond!
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Broń po remisie z Pelikanem 
Łowicz i porażce z ŁKS-em II Łódź 
chciała powrócić na zwycięską ścieżkę 
i kosztem GKS-u Wikielec cieszyć 
się z kompletu punktów. Niestety, 
początek w wykonaniu „Broniarzy” 
był bardzo niemrawy, a po 30 mi-
nutach goście sobotniego meczu 
prowadzili 2:0! Na szczęście strata 
dwóch goli zmotywowała gospodarzy 
do walki i na efekty nie trzeba było 
długo czekać. W 43. minucie Michał 
Kielak otrzymał podanie od Eliana 
Hernandeza i nie zastanawiając się 
długo, strzelił nie do obrony. Zaledwie 
60 sekund później był już remis, bo 
ofensywną akcję radomian precyzyj-
nym strzałem zakończył Adrian Gru-
dzień. Dzięki temu kibice uwierzyli 
w odniesienie sukcesu przez Broń. 
Zwłaszcza, że w 55. minucie Kosiorek 
obronił rzut karny wykonywany przez 
Masiaka! W końcu nosa trenerskiego 
miał Tomasz Jasik, który wprowa-
dził na boisko Piotra Goljasza, a ten 
odwdzięczył mu się golem, dającym 
trzy punkty.

Zacięty przebieg miało także 
starcie beniaminków. Pilica pokonała 
Wissę Szczuczyn, a zwycięskiego gola 
uzyskała dzięki trafieniu Bartłomieja 
Michalskiego w 87. minucie.

Już w sobotę, 2 października oba 
kluby reprezentujące nasz region 
zagrają na wyjeździe. Broń zmierzy 
się z liderem w Legionowie, Pilica 
zaś – z trzecią Unią w Skierniewicach.

Broń Radom – GKS Wikielec 
3:2 (2:2)

Pilica Białobrzegi – Wissa 
Szczuczyn 2:1 (1:1)

MK

Metamorfoza
Broni
Broń Radom 3:2 wygrała z GKS-em 
Wikielec. Atut własnego obiektu wyko-
rzystała też Pilica Białobrzegi.

R E K L A M A

12 sparingów – cztery wygrane, 
dwa remisy i sześć porażek. To bi-
lans siatkarzy Cerradu Enei Czar-
nych Radom w grach kontrolnych 
w okresie przygotowawczym do se-
zonu 2021/22. – Wszyscy zawodnicy 
rozegrali mniej więcej równą liczbę 
setów w tych meczach. To było dla 
mnie istotne, bo kiedy sprawdzać, 
jak nie w przedsezonowych sparin-
gach – mówi Jakub Bednaruk, trener 
Cerradu Enei Czarnych Radom.

Kilkanaście dni przed startem 
rozgr y wek , podczas jednego ze 
sparingów z PGE Skrą Bełchatów, 
poważnej kontuzji doznał kapitan 
Michał Ostrowski, którego czeka 
długa przerwa od siatkówki. – To na 
pewno kwestia miesięcy. To dla nas 
duży cios, bo „Ostry” to bardzo waż-
na osoba w szatni – podkreśla Jakub 
Bednaruk.

Czarni dość szybko ściągnęli na 
zastępstwo Holendra Michaela Par-
kinsona, który niedawno występował 
na mistrzostwach Europy. Poza nim 
szeregi radomskiej drużyny wzmoc-
nili: środkowy Bartłomiej Lemański, 
przyjmujący Paweł Rusin, Aleksan-
der Berger, Jose Ademar Santana, 
rozgrywający Wiktor Nowak i ata-
kujący Rafał Faryna. Ponadto z po-
przedniego sezonu pozostali: rozgry-
wający Michał Kędzierski, atakujący 
Daniel Gąsior, libero Mateusz Ma-
słowski i Maciej Nowowsiak, przyj-
mujący Bartosz Firszt i środkowy 
Jakub Sadkowski. – Szukamy jeszcze 
jednego środkowego. Prawdopodob-
nie będzie to Polak – twierdzi szko-
leniowiec.

Jakie cele stawiają sobie radomia-
nie przed startem nowych rozgry-
wek? – Ja przed sobą stawiam taki 

cel, że do ostatniej kolejki chciałbym 
się bić o play-off. Nie wiem, czy damy 
radę, ale chciałbym, żeby to uczucie 
cały czas w zespole było – że o coś się 
bijemy. Granie o nic, np. na miesiąc 
przed końcem ligi nie jest dla spor-
towca spełnieniem marzeń. Jesteśmy 
w stanie bić się o ten play-off, ale 
będzie ciężko. Jeżeli nawet będzie to 
walka o miejsca 9-10, ale z dobrą siat-
kówką z naszej strony, to będę zado-
wolony. Jeśli miesiąc przed końcem 
się okaże, że gramy o nic, to będę 
zawiedziony – zaznaczył Bednaruk.

W pier wsz ym meczu l igow ym 
Cerrad Enea Czarni Radom zagrają 
w niedzielę, 3 października o godz. 
20.30 z Projektem Warszawa. Mecz 
rozegrany zostanie w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

MICHAŁ NOWAK

Zaczynają z Projektem
Cerrad Enea Czarni Radom w niedzielę rozpoczną sezon 2021/22 w PlusLidze. „Wojskowi” na inaugurację w hali 
MOSiR-u podejmą warszawski Projekt.

Już do przerwy radomianki prowa-
dziły na boisku spadkowicza z ekstra-
ligi 4:1! W 50. minucie mecz został jed-
nak przerwany, a sędzia wznowiła go 
dopiero po kilkunastu minutach. – Po-
ważnej kontuzji doznała Aleksandra 
Kwiatkowska. Piłkarka na grząskim 
boisku w sytuacji bezkontaktowej zro-
biła nagły zwrot i prawdopodobniej 
zerwała przednie więzadła krzyżowe. 
Interweniowała karetka, która zawio-
zła ją do szpitala w Kędzierzynie-Koź-
lu – powiedział Wojciech Pawłowski, 
trener HydroTrucku.

W końcówce meczu opiekun rado-
mianek na boisko wprowadził Karinę 
Kosiarską i Monikę Płóciennik, a obie 
zrewanżowały się golem. Radomianki 

wygrały aż 6:1, a na skutek trzech kon-
tuzji (dwóch kolejnych doznały zawod-
niczki miejscowego Rolnika) sędzia 
przedłużyła mecz o 20 minut!

W niedzielę, 3 października Hydro-
Truck zagra z Pogonią Tczew. Początek 
gry o godz. 15.

Rolnik Biedrzychowice – Hydro-
Truck Sportowa Czwórka Radom 
1:6 (1:4)

HydroTruck: Snopczyńska – Ro-
sińska (Sobczak 90’), Mućka, Barczak, 
Molenda, Kwiatkowska (50’ Franaszek), 
Szydło, Zielińska, Dall’ara, Żabicka (65’ 
Kosiarska), Chmura (85’ Płóciennik)

MK

Rozstrzelały
Rolnika

Piłkarki HydroTrucku Radom nie dały szans rywalkom i w Głogówku poko-
nały Rolnika Biedrzychowice 6:1. Mecz został przedłużony aż o 20 minut.

  MACIEJ KWIATKOWSKI

W sobotę, 25 września Radomiak 
wyjechał do Mielca na konfrontację 
ze Stalą. Obie drużyny do meczu 
przystąpiły po nieudanych pojedyn-
kach pucharowych. Stal przegrała 
z Wisłą Kraków, „Zieloni” zaś ulegli 
w Zabrzu Górnikowi. Co oznaczało, 
że teraz drużyny mogły skupić się 
wyłącznie na walce w PKO Ekstra-
klasie.

Już w 6. minucie miejscowi powin-
ni byli prowadzić, ale znakomicie 
między słupkami bramki Radomiaka 
spisał się Filip Majchrowicz. Przed-
stawiciel młodzieżowej reprezentanci 
kraju wygrał pojedynek sam na sam 
z Mateuszem Makiem.

Dwie kolejne groźne sy tuacje 
strzeleck ie również należały do 
mielczan, ale tym razem ze strzała-
mi z dystansu w wykonaniu Mate-
usza Żyro i Krystiana Getingera nie 
miał kłopotów Majchrowicz. Z ko-
lei goście dopingowani przez blisko 
300-osobową grupę swoich fanów 
w zasadzie nie zagrozi l i bramce 
strzeżonej przez Rafała Strączka. 
Groźnie było tylko raz, kiedy w 24. 
minucie uderzał Karol Angielski, 
a piłka trafiła w interweniującego 
Żyrę. Arbiter po konsultacji z VAR-
-em nie dopatrzył się przewinienia 
(zagrania piłki ręką).

Gdy wydawało się, że pierwsza po-
łowa zakończy się bezbramkowym 
remisem, w 45. minucie Majchrowicz 
w polu karnym nieprzepisowo za-
trzymał Fabiana Piaseckiego, a pro-

wadzący to spotkanie Piotr Lasyk 
podyktował rzut karny. Jego pewnym 
egzekutorem okazał się Grzegorz 
Tomasiewicz.

Po przerwie stroną przeważającą 
był Radomiak, ale mimo wielu do-
godnych okazji strzeleckich nie uda-
ło się zawodnikom tego klubu zmie-
nić losów rywalizacji.

Tymczasem w środę radomianie 
odrobili zaległości i zagrali w Czę-
stochowie z Rakowem. Faworytem 
byli podopieczni Marka Papszuna, 

którzy po w yjazdow ym triumfie 
w stolicy z Legią mieli apetyt na wy-
graną z beniaminkiem. Gdyby tak 
się stało, to wicemistrzowie kraju 

wskoczyliby na fotel wicelidera roz-
grywek.

Już w 5. minucie częstochowianie 
objęli prowadzenie, bo rzut karny na 
gola zamienił Ivi Lopez. W 23. minu-
cie Damian Jakubik mocno zacentro-
wał futbolówkę w pole karne, a tam 
dopadł do niej Maurides i zmusił 
do kapitulacji Kacpra Trelowskiego. 

Więcej goli w tej części spotkania już 
nie było.

Po przerwie zmienił się obraz gry. 
Raków od samego początku zepchnął 
rywali do defensywy i co chwila stwa-
rzał zagrożenie pod bramką Maj-
chrowicza. Młodzieżowiec spisywał 
się bardzo dobrze, broniąc strzałów 
Lopeza, Gutkovskisa czy Mateusza 
Wdowiaka. Za to „Zieloni” liczyli 
na kontrataki, ale te nie przynosiły 
spodziewanych rezultatów. Jednak 
w miarę upływu czasu mecz bardziej 
się otwierał.

W końcu w 73. minucie kontratak 
wyprowadził Miłosz Kozak. Skrzy-
dłowy podał piłkę do Dawida Abra-
mowicza, a tę po jego strzale przed 
siebie wybił Trelowski. Futbolówka 
trafiła pod nogi Mauridesa, który 
strzelił nie do obrony! Radość rado-
mian trwała tylko sześć minut, bo 
piłkę w bramce gości umieścił Seba-
stian Musiolik. Napastnik wysoko wy-
skoczył do futbolówki dośrodkowanej 
przez Frana Tudora i nie dał szans 
Majchrowiczowi.

W sobotę, 2 października o godz. 
12.30 Radomiak zmierzy się z Bruk-
-Betem Termalicą Nieciecza. Rela-
cje na żywo na portalu cozadzien.pl 
i w Radiu Rekord.

Stal Mielec – Radomiak Radom 
1:0 (1:0)

Bramka: Tomasiewicz 45’ (k)
Raków Częstochowa – Rado-

miak Radom 2:2 (1:1) 
Bramki: Ivi Lopez 6’ (k), Seba-

stian Musiolik 78’ – Maurides 23’. 72’

Wyjazdowy punkt
Piłkarze Radomiaka Radom mają za sobą dwa mecze, których stawką były punkty do tabeli PKO Ekstraklasy. Najpierw 
„Zieloni” przegrali w Mielcu ze Stalą, a w zaległym pojedynku zremisowali w Częstochowie z wicemistrzem kraju. W sobo-
tę Radomiak zmierzy się z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.
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  MICHAŁ NOWAK

W pier w s z y m me c z u  s e z onu 
2021/22 E.Leclerc Moya Radomka 
musiała sobie radzić bez dwóch zawod-
niczek – Katarzyny Skorupy i Agaty 
Witkowskiej. Ta pierwsza na parkiet 
ma wrócić za około miesiąc, a druga 
doznała urazu łydki. Na pozycji libero 
zagrała więc w piątek Renata Biała.

Premierowa odsłona nowego sezo-
nu była wyrównana właściwie przez 
cały czas jej trwania. Długo żaden 
z zespołów nie był w stanie wypraco-
wać sobie przewagi i wynik oscylował 
gdzieś w granicach remisu. Dopiero 
w końcówce Radomka włączyła wyż-
szy bieg. Po zepsutej przez Marianę 
Cassemiro zagrywce i po efektownym 
pojedynczym bloku Alexandry Lazić 
było 24:21. Kilka chwil później set za-
kończył się po ataku Frei Aelbrecht 
(25:22).

W drugiej partii gra długo nie ukła-
dała się radomiankom. To przyjezd-
ne miały inicjatywę w tej odsłonie. 
W końcówce prowadziły już czterema 
punktami (20:24). Gospodynie jednak 
rozpoczęły pogoń i dzięki znakomitej 
końcówce najpierw doprowadziły do 
remisu, a potem odwróciły losy seta. 
Świetnie funkcjonował szczególnie 
blok, którym Radomka zdobyła trzy 
ostatnie punkty – dwa razy skutecznie 
rywalki zatrzymała Efimienko-Młot-

kowska, a raz Zaroślinska-Król i miej-
scowe wygrały 26:24.

Trzeciego seta lepiej zaczęły przy-
jezdne (2:5, 4:7), ale dość szybko wy-
nik się odwrócił. Od stanu 7:9 cztery 
„oczka” z rzędu zdobyła Radomka 
i było 11:9. Dwie asowe zagrywki zapi-
sała na swoje konto Zaroślińska-Król. 
Kapitalnie na siatce spisywała się na-
tomiast Efimienko-Młotkowska, która 
notowała coraz to efektowniejsze bloki. 
Po jednym z nich było 17:12. To nie był 

jednak koniec emocji. Rywalki nie tyl-
ko dogoniły miejscowe, ale miały na-
wet piłkę setową (24:25). Ostatecznie 
jednak podopieczne Riccardo Mar-
chesiego zachowały więcej zimnej krwi 
i po błędzie Mariany Cassemiro w ata-
ku wygrały 27:25 i w całym meczu 3:0.

Tymczasem przed tym spotkaniem 
radomski klub pozyskał nowego spon-
sora strategicznego. To Enea Wytwa-
rzanie, spółka należąca do Grupy 
Enea – jednego z najważniejszych 

podmiotów na rynku energii w Polsce.
– Ogromnie cieszymy się z pozy-

skania tak znakomitego sponsora do 
grona Rodziny Radomki – mówi Tho-
mas Renard-Chardin, prezes E.Lec-
lerc Moya Radomki Radom. – Mając 
za sobą takie wsparcie i taką wiarę 
w nasz projekt, nie pozostaje nam nic 
innego, jak dać z siebie wszystko i wal-
czyć wspólnie o najwyższe cele, dając 
radość kibicom naszej drużyny.

– Enea Wytwarzanie z dumą wspie-
ra sport na najwyższym poziomie. To 
już trzecia radomska drużyna, w któ-
rej gra nasza spółka. Tym razem jest 
to żeńska drużyna z topowych miejsc 
w lidze piłki siatkowej. Jestem przeko-
nany, że cele i idee, które nam – druży-
nie i Enei Wytwarzanie przyświecają, 
są zbieżne i spójne. I z całą pewnością, 
poprzez wzorową współpracę, przy-
niosą obustronne korzyści – powie-
dział Jan Mazurkiewicz, wiceprezes 
zarządu ds. korporacyjnych Enei Wy-
twarzanie.

Już w sobotę, 2 października pod-
opieczne Riccardo Marchesiego ro-
zegrają mecz drugiej kolejki Tauron 
Ligi. Tym razem ich rywalem będzie 
ŁKS Commercecon Łódź, z któ-
rym radomianki w ubiegłym sezo-
nie przegrały rywalizację o brązowy 
medal. Początek spotkania o godz. 
20.30 w hali MOSiR-u przy ul. Naru-
towicza 9 w Radomiu.

Udana inauguracja
Siatkarki E.Leclerc Moya Radomki Radom udanie rozpoczęły sezon 2021/22 w Tauron Lidze. Podopieczne Riccardo 
Marchesiego w trzech setach pokonały Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz. Radomski klub pozyskał też sponsora 
strategicznego – to Enea Wytwarzanie.
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Pomysłodawcą jest Michał Pod-
lewski ze stowarzyszenia Gramy 
Razem. – Leo od 10 sezonów 
rozpala serca kibiców Radomiaka. 
Swoje najlepsze lata poświęcił „Zie-
lonym” – podkreśla Michał Podlew-
ski. – Dzięki strzeleckiej intuicji na 
stałe zapisał się w annałach futbolu 
jako najskuteczniejszy piłkarz Ra-
domiaka po 1945 roku. Robimy coś 
wspólnie dla Leo, ale tak naprawdę 
razem z nim. Myślę, że pod koniec 
tego roku wszyscy będziemy cieszyli 
się z niesamowitej pamiątki.

Nie będzie to jednak typowa 
książka. – To niespotykana dotąd 
formuła, jeśli chodzi o nasz region. 
Przełożenie historii tego wyjątko-
wego piłkarza na wersję albumową 
okazało się nie lada wyzwaniem. 
Każde spotkanie z Leo czy z osoba-
mi z jego otoczenia, ugruntowywał 
mnie w przekonaniu, że słowa nie 
mogą przyćmić tego, co oddadzą 
np. zdjęcia. Wiele z nich oddaje te 
sportowe emocje i adrenalinę. To 
one podkreślają ewenement tego 
piłkarza – zaznacza autor.

W publikacji „LEO#Legenda” 
opisana została sportowa droga 
Leandro Rossiego do Polski i jego 
gra w Radomiaku Radom. Premiera 
wydawnictwa zaplanowana jest na 
przełom listopada i grudnia.

Radomska Grupa Mediowa jest 
patronem medialnym tej publikacji.

MN

Ostatnia
prosta
Wyjątkowa albumowo-biograficzna 
publikacja „LEO#Legenda” o piłkarzu 
Radomiaka, Leandro Rossim już wkrót-
ce trafi do druku.
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