
Czcze obietnice?
„Przewróciłam się wracając ze 
sklepu i złamałam rękę” – mówi 
jedna osoba. „Moja mama cho-
dzi o balkoniku; nie dam rady 
przejść z nią przez ten chodnik” 
– przekonuje druga. Mieszkańcy 
bloku przy ul. Miłej od 2011 roku 
proszą prezydenta i zarząd dróg 
o remont chodnika. Po 10 latach 
otrzymują tę samą odpowiedź: 
– Chodnik zostanie wpisany do 
przyszłorocznego budżetu.
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Pamięć o zmarłych
Piękna, słoneczna pogoda spra-
wiła, że cmentarze radomianie 
wyjątkowo tłumnie odwiedzali 
zarówno 1 listopada, jak w sobotę 
i niedzielę. Jak zawsze, zapalali-
śmy znicze nie tylko na grobach 
bliskich – w tych dniach lampki 
świeciły się także na zapomnia-
nych, opuszczonych mogiłach. 
Niestety, w tym roku nie było 
kwesty na ratowanie zabytko-
wych nagrobków.
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Komplet punktów
Piłkarze Radomiaka Radom prze-
rwali serię Cracovii ośmiu meczów 
bez porażki i po golu Artura Bo-
gusza w ostatniej akcji meczu 
pokonali popularne „Pasy”! Dla 
radomian była to pierwsza wy-
jazdowa wygrana w obecnym se-
zonie, ale też pierwsza od 36 lat 
w ekstraklasie. W następnej kolej-
ce, w sobotę, 6 listopada „Zieloni” 
podejmą Górnika Zabrze.
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Rekordowy rok MPK

R E K L A M A

Fot. Piotr Nowakowski

Pięć fabrycznie nowych miejskich autobusów przegubowych marki Solaris Urbino, zasilanych sprę-
żonym gazem ziemnym zasiliło w ubiegły czwartek flotę Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 
w Radomiu.
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UWAGA CZYTELNICY!
Kolejne wydanie 

„7 Dni” – w piątek,
19 listopada 2021r.
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i tek   ist a a
 Koncert zaduszkowy. O godz. 17 
w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej 
odbędzie się Koncert Zaduszkowy 2021, 
poświęcony zasłużonym radomianom, 
którzy zmarli 2020 i 2021 roku. Pod-

czas koncertu 
będą prezento-
wane biogramy 
i fotografie tych 
osób, a uroczysty 
charakter wspo-
mnień podkreśli 
poezja, muzyka 
instrumentalna 
i śpiew. Oprócz 
aktorów Ama-

torskiego Teatru „Proscenium” wystą-
pią: Chór Filharmoniczny przy ROK 
pod kierunkiem Marii Wrzesińskiej, 
Paweł Mosiołek (wokal), Karolina Szot-
-Sosnowska (wokal i gitara), Natalia Ko-
walska i Zuzanna Konopka z Gminne-
go Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku, grupa młodzieży z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku 
pod kierunkiem Dariusza Religi, Piotr 
Zarzyka (akordeon), Krzysztof Iwań-
czuk (skrzypce). Scenariusz i reżyseria 
koncertu – Izabellai Mosańska-Surma. 
Cena biletu 10 zł, w kasie ROK.

 Zaduszki muzyczne. Młodzieżo-
wy Dom Kultury zaprasza o godz. 18 do 
Kamienicy Deskurów (Rynek 14) na 
zaduszki muzyczne pt. „To, co nas spo-
tyka”. Wystą-
pią wokaliści ze 
Studia Piosenki 
„Fermata” pod 
k i e r u n k i e m 
Agnieszki Dą-
browskiej i Ra-
fała Balickiego 
oraz chór Gos-
pel Radom pod 
k i e r u n k i e m 
Iwony Skwarek. Wstęp wolny.

 Spektakl Teatru Poszukiwań.
O godz. 18 działające w Resursie Oby-
watelskiej Teatr Poszukiwań i Grupa 
Wokalna Resursa zaprezentują spektakl 
w reżyserii Katarzyny Sasal „Historie 
damsko-męskie”. Przedstawienie po raz 
pierwszy można było zobaczyć podczas 
tegorocznej Uliczki Tradycji. „Historie 
damsko-męskie” to muzyczna farsa 
oparta na tekstach z okresu PRL-u, 
które przedstawiają relacje małżeńskie 
w krzywym zwierciadle. Wstęp wolny.

ta   ist a a
 Kulturowo Otwarci – Dia de 
Muertos! MOK „Amfiteatr” zapra-
sza wszystkich maniaków kultury, 
tym razem do… Meksyku. Szyku-
je się wieczór opowieści o niezwy-
kłej kulturze, zwyczajach i ludziach. 
Nam, Polakom zaduszki kojarzą się 
ze smutkiem, przeżywaną żałobą 
i zadumą. Jak wygląda ten obrządek 
w Ameryce Północnej? W Meksyku, 
na cmentarz zabiera się butelkę swo-
jego ulubionego trunku, otoczenie 
wypełniają śpiewy, tańce i zabawa. 
Kolorowe dekoracje niejednokrot-
nie ocierają się o kicz – tańczące ko-
ściotrupy, cukrowe czaszki czy torty 
w kształcie umarlaka. Harmonogram: 
godz.15-16 – warsztat I – Calaveras. 
Cukrowe czaszki – można będzie zro-
bić i ozdobić własną cukrową czaszkę; 
godz. 15-16 – warsztat II – Catrina. 
Koścista Pani – wykonasz i ozdobisz 
własną figurkę, która przyozdobi 
twój pokój; godz. 16.15 – pokaz fil-
mu „Oczekując na dusze zmarłych”; 
godz. 16.45-18 – Niezliczone obli-
cza meksykańskiego Święta Zmar-
łych – spotkanie z antropologiem, 
pokaz ołtarza, pokaz 2 tańców specy-
ficznych dla obchodów Święta Zmar-
łych. Obowiązują zapisy na warszta-
ty. Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury 
„Amfiteatr”, ul. Śniadeckich 2. Wstęp 
wolny. 

 Koncert w Łaźni. O godz. 18 Łaź-
nia (ul. Żeromskiego 56) zaprasza 
na koncert Michał Zaborski Quar-
tet – „Feeling Earth”. Michał Zabor-
ski – altowiolista, kompozytor, absol-
went Akademii 
M u z y c z n e j 
im. Frydery-
k a  C h o p i n a 
w Warszawie. 
Członek ze-
s p o ł u  At o m 
String Quar-
tet, z którym 
zdobył Grand 
Prix Bielskiej 
Zadymki Jazzowej oraz czterokrotnie 
sięgnął po nagrodę Fryderyk. W la-
tach 2008-2015 był członkiem Orkie-
stry Sinfonia Varsovia, a obecnie pełni 
funkcję prowadzącego grupy altówek 
w Radomskiej Orkiestrze Kameralnej. 
Skład zespołu: Michał Zaborski – al-
tówka, Nikola Kołodziejczyk – forte-
pian, Maciej Szczyciński – kontrabas, 
Michał Bryndal – perkusja. Wstęp 
wolny.

ie zie a   ist a a
 Bajkowa niedziela w Resursie.
O godz. 11 Resursa Obywatelska za-
prasza dzieci wraz z opiekunami na 
kolejną „Bajkową niedzielę”. Tym 
razem dla naszych najmłodszych wi-
dzów przygotowano pokaz klasyki 
polskiej animacji, czyli bajki z dzie-
ciństwa naszych rodziców i dziad-
ków. Dzieci będą miały okazję posłu-
chać, jakie melodie stworzy Reksio 
kompozytor , poznamy zespół mu-
zyczny, w którym pierwsze skrzypce 
grają Bolek i Lolek. Wsłuchamy się 
też w koncert świerszcza. Jak za-
wsze, oprócz bajek na widzów czeka 
niespodzianka – warsztaty taneczne 
z Patrykiem Rejmerem ze Studia Ta-
necznego Rejdance. Bajki i warsztaty 
przeznaczone są dla dzieci w wieku: 
4+. Bilet w cenie 10 zł od osoby. 
Wejściówki dostępne są online oraz 
w kasie Resursy Obywatelskiej od 
poniedziałku do piątku (godz. 10-16) 
i bezpośrednio przed wydarzeniem.

ie ziałek   ist a a
 Czytanie Gombrowicza. Teatr 
Powszechny zaprasza o godz. 18 na 
kolejne spotkanie z cyklu „Czytamy 
Gombrowicza”. Tym razem będzie 
to opowiadanie „Zdarzenia na brygu 
Banbury”. Opiekę artystyczną czyta-
nia obejmie Błażej Peszek, polski 
aktor i reżyser teatralny. W latach 
1993-2003 występował w Teatrze im. 
Słowackiego w Krakowie, od roku 
2003 aktor Starego Teatru w Kra-
kowie. Syn aktora Jana Peszka, brat 
aktorki i piosenkarki Marii Peszek. 
Czytać będą: Izabela Brejtkop, Ka-
tarzyna Dorosińska, Agnieszka Grę-
bosz, Mateusz Kocięcki, Wojciech 
Ługowski, Adam Majewski i Łukasz 
Mazurek. Po czytaniu – rozmowa 
o tekście. Scena Kotłownia. Wstęp 
wolny.

Wt ek   ist a a
 Retrospotkanie 33 – „Radom-
skie mozaiki”. Resursa Obywatel-
ska zaprasza o godz. 18 na kolejne 
retrospotkanie. Tym razem Paweł 
Puton przywoła przykłady radom-
skich mozaik sakralnych, a Marta 
Trojanowska zaprezentuje mozaiki 
świeckie powstałe w naszym mieście 
w latach powojennych. Nie zabrak-
nie prezentacji archiwalnych zdjęć 
tych mozaikowych realizacji, które 
nie dotrwały do naszych czasów. Or-
ganizatorzy przygotowali też kilka 
niespodzianek. I liczą na dodatkowe 
informacje o nieznanych radomskich 
mozaikach, którymi uczestnicy retro-
spotkania zechcą się nimi podzielić. 
Wstęp wolny.

IKA

VIII Grand Prix Aleksandry 
Kobielak Fitness Dance, Fitness 
Show, Acrobatic Show i European 
Championship odbyły się w Gdańsku 
na początku października. Prestiżowe 
zawody zgromadziły ponad 20 zespo-
łów z Polski i zagranicy. Pajęczarki 
trenerki Anny Stawczyk po raz kolejny 
udowodniły swoją bardzo wysoką po-
zycję. Na VIII Grand Prix Aleksandry 
Kobielak Fitness Dance, Fitness Show, 
Acrobatic Show zdobyły 21 medali, 
w tym dziewięć złotych, siedem srebr-
nych i pięć brązowych. M.in. Hania 
Jaworska wywalczyła pierwsze miejsce 
w kategorii solo fitness show 9 lat, 
a Aleksandra Jarmułowicz wygrała 
w kategorii solo fitness show 14-15 lat. 
W solo acrobatic show 9 lat najlepsza 
okazała się Iga Wojcieszczyk. Wśród 
duetów do 14 lat niepokonane były 
Zuzanna Rogala i Iga Wojcieszczyk, 
a wśród duetów 14+ – Oliwia Boniec-
ka i Matylda Kotowicz.

Pajęczarki zaprezentowały na scenie 
łącznie 30 fantastycznych układów 
gimnastyczno-akrobatycznych w kate-
goriach solo, duet, trio i formacja.

Z kolei podczas mistrzostw Europy 
Pajęczarki zdobyły 12 medali, w tym 
dziewięć złotych, dwa srebrne i jeden 
brązowy.

Dla zespołu Pajęczarki i ich tre-
nerki Anny Stawczyk były to ostatnie 
zawody w tym sezonie. – Można 
zatem z całą pewnością stwierdzić, że 
zawodniczki zakończyły go z hukiem. 
Teraz przed akrobatkami z Radomia 
czas przygotowań do przyszłego sezo-
nu, który rozpocznie się na początku 
kwietnia 2022 roku – mówi Anna 
Stawczyk.

CT

Pajęczarki
najlepsze
Ponad 30 medali, w tym 18 złotych 
zdobyły na mistrzostwach w Gdańsku 
radomskie Pajęczarki.

Do tegorocznej edycji wpłynęło 
19 książek w kategorii książka literac-
ka i 19 książek w kategorii książka na-
ukowa/popularnonaukowa. J W skład 
tegorocznego jury wchodzą: prof. dr 
hab. Arkadiusz Bagłajewski – prze-
wodniczący, dr Adam Duszyk, dr 
hab. prof. nadzw. Ewa Kołodziejczyk, 
Anna Skubisz-Szymanowska, Zie-
mowit Szczerek i Tomasz Tyczyński. 
W połowie listopada jurorzy dokonają 
wyboru książek nominowanych. Uro-
czyste wręczenie Nagrody Literac-
kiej Miasta Radomia odbędzie się 
27 listopada.

Przypomnijmy: nagroda została 
ustanowiona uchwałą rady miejskiej 
7 września 2009 roku i w tym też roku 
wręczono ją po raz pierwszy. Przyzna-
wana jest co dwa lata autorom książek 
związanych z Radomiem i regionem 
poprzez tematykę lub osobę twórcy/
twórców. Kandydatów do nagrody 
może zgłaszać każdy – nie tylko 
wydawca, ale także osoba fizyczna. 
Nagroda przyznawana jest w dwóch 
kategoriach: książka literacka – 10 tys. 
zł i książka naukowa/popularnonau-
kowa – 10 tys. zł. Przyznawane są 
także nagrody specjalne fundowane 
przez sponsorów prywatnych.

CT

Kandydaci
do nagrody
Z prawie 40 książek będzie wybierać 
jury laureatów tegorocznej Nagrody 
Literackiej Miasta Radomia.

Impreza, która doczekała się ju-
bi leuszu 20 -lecia, w ystartowała 
w 2001 roku, choć już w latach 90. 
w Radomiu, podejmowano się misji 
systematycznego budowania środowi-
ska miłośników jazzu.

Zestaw tegorocznych propozy-
cji rozpocznie 19 listopada koncert 
formacji Apostolis Anthimos Qu-
artet (Apostolis Anthimos – gitara, 
perkusja; Olaf Węgier – sax, Piotr 
Wyleżoł – piano; Robert Szewczu-
ga – gitara basowa). Zaplanowano 
również (25 listopada) „Wieczór ja-
zzowy w Łaźni” z udziałem Jarosława 
Zarychty, lidera radomskiego zespołu 
Lay D Funk oraz z projekcją histo-
rycznego już filmu dokumentalnego 
„Jazz in Poland”, zaznajamiającego 
z różnorodnością dorobku polskiego 
środowiska jazzowego. Będzie też 

okazja do wspomnień z lokalnego po-
dwórka.

Mocnym akcentem finałowym bę-
dzie (28 listopada) swoiście „rodzinny” 
koncert wokalistki Doroty Miśkiewicz 
i saksofonisty Henryka Miśkiewicza 
z towarzyszeniem klasycznego tria 
jazzowego (Piotr Orzechowski „Pia-
nohooligan” – fortepian; Michał Kur-
kiewicz – kontrabas; Michał Miśkie-
wicz – perkusja) , związany z promocją 
albumu „Nasza Miłość” oraz z jubile-
uszem 70-lecia wybitnego saksofonisty.

Na wszystkie wydarzenia wstęp płat-
ny. Bilety w cenie: pierwsze wydarzenie 
30 zł i drugie 10 zł można kupić w Łaź-
ni przy ul. Żeromskiego. Bilet na kon-
cert Miśkiewiczów kosztuje 60 zł i moż-
na go kupić na biletyna.pl i w Łaźni.

CT
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W piątek, 19 listopada rozpocznie się 20. edycja Radomskiego Festiwalu 
Jazzowego.

W październiku Teatr Powszechny, 
w oczekiwaniu na XV Międzynaro-
dowy Festiwal Gombrowiczowski, 
zainaugurował nowy, niezwykły cykl. 
Raz w miesiącu przy pl. Jagiellońskim 
odbywają się pokazy spektakli Teatru 
Telewizji – wybrane adaptacje utwo-
rów Witolda Gombrowicza, wyreżyse-
rowane przez uznanych twórców.

Pierwszym przedstawieniem wy-
świetlonym w tym cyklu była „Biesia-
da u hrabiny Kotłubaj” z 2018 roku 
w reżyserii Roberta Glińskiego i w mi-
strzowskiej obsadzie. W przedstawie-
niu mogliśmy zobaczyć Annę Polony, 
Barbarę Krafftównę, Bohdana Ła-
zukę, Grzegorza Małeckiego i Piotra 
Adamczyka.

W listopadzie, a konkretnie 9 listo-
pada o godz. 18, na Scenie Kameralnej 
pokazany zostanie „Trans-Atlantyk” 
w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. 

W 1981 roku w Teatrze im. 
Stefana Jaracza w Łodzi re-
żyserujący „Trans-Atlantyk” 
Mikołaj Grabowski w roli 
Gonzala obsadził mało wów-
czas znanego aktora Jana 
Peszka. „W ten sposób Au-
tor znalazł swego Aktora, 
a właściwie aktorów, bo i sam 
Mikołaj Grabowski podjął 
się zadania niezwykle trud-
nego – wcielił się w Witolda 
Gombrowicza, w jego imie-

niu interpretując i spajając sceniczne 
obrazy »Trans-Atlantyku« – czytamy 
na stronie Teatru Telewizji. – „Gom-
browicz z »Trans-Atlantyku« to jed-
nocześnie widz i uczestnik opowiada-
nego świata. Reżyserem rozdającym 
w nim role jest Gonzalo – w interpre-
tacji Jana Peszka na przemian infan-
tylny i demoniczny, śmieszny i groźny 
zarazem”.

Spektakl Teatru TV jest telewizyjną 
adaptacją tamtej inscenizacji, a jego 
premiera odbyła się w 1991 roku.

Bilet kosztuje 5 zł, a można go kupić 
w kasie teatru.

Kolejne pokazy teatr zaplanował 
na 23 listopada („Kosmos” w reżyse-
rii Jerzego Jarockiego) i 21 grudnia 
(„Operetka” w reżyserii Jerzego Grze-
gorzewskiego).

IKA

ist z ie s e y
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Już we wtorek, 9 listopada w Teatrze Powszechnym będzie można zoba-
czyć znakomity spektakl Teatru Telewizji – „Trans-Atlantyk” w reżyserii 
Mikołaja Grabowskiego.
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  KATA A K EK

Chodnik został wybudowany w la-
tach 60. ubiegłego wieku i dzisiaj za-
graża bezpieczeństwu nie tylko miesz-
kańców bloku, ale i przechodniów, 
bowiem w sąsiedztwie znajduje się 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5.

– Pierwszy raz wystosowaliśmy 
pismo w 2011 roku. Otrzymaliśmy 
odpowiedź, że zadanie zostanie zre-
alizowane, kiedy wpłacimy 10 proc. 
kosztów inwestycji. Jako wspólnota 
zdecydowaliśmy się na taki wyda-
tek – mówi Albert Zaręba, przewod-
niczący wspólnoty mieszkaniowej Miła 
29. – Kiedy złożyliśmy dokumenty do 
MZDiK i byliśmy chętni wpłacić wy-
maganą kwotę, zarząd dróg nie po-
trafił powiedzieć, w jakim terminie ta 
inwestycja zostanie zrealizowana. I do 
chwili obecnej nie otrzymaliśmy takiej 
odpowiedzi.

Jolanta Węgrocka trzy lata temu 
szła do sklepu, przewróciła się przed 
blokiem i złamała rękę. – Do dziś to 
odczuwam – przekonuje. – Są tu starsi 
ludzie; dzieci chodzą do szkoły. Wy-
chodząc wieczorem trzeba bardzo 
uważać, żeby się nie przewrócić.

Na kolejne pismo MZDiK odpowie-
dział, że chodnik zostanie wyremon-

towany przy okazji przebudowy dróg 
w rejonie ulic Bema, Sowińskiego i Ja-
sińskiego. – Ta inwestycja została już 
zrealizowana w całości, a nas pominię-
to. Nie wiem dlaczego – mówi Zaręba.

W 2018 roku zarząd wspólnoty spo-
tkał się z prezydentem Radosławem 
Witkowskim. – Pan prezydent był za-
skoczony faktem, że nasza wspólnota 
mieszkaniowa, jako jedyna w jego hi-
storii, chce partycypować w kosztach, 

które leżą po stronie miasta. Zapew-
niono nas, że chodnik będzie wpisany 
do budżetu na 2019 rok. To były tylko 
słowa – żali się przewodniczący wspól-
noty.

Mieszkańcy w sierpniu napisali pe-
tycję do prezydenta i MZDiK w spra-
wie remontu chodnika. Zebrali prawie 
200 podpisów. – Otrzymaliśmy odpo-
wiedź, że chodnik zostanie wyremon-
towany, ale po stronie prawej – czyli 

przeciwnej, a nasza zostanie wpisana 
do planu budżetu na rok przyszły. My-
ślę, że to kolejne czcze słowa – mówi 
zrozpaczony Zaręba.

Marta Niemiec od wielu lat mieszka 
przy ul. Miłej. – Jestem osobą niepeł-
nosprawną. Mieszkam z mamą, która 
miała złamane udo. Jeśli będzie mu-
siała    chodzić o balkoniku, to co my 
zrobimy? Mam z nią nie wychodzić na 
dwór? – pyta.

Jak powiedział nam Dawid Puton, 
rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg 
i Komunikacji, remont lewej strony 
chodnika przy ul. Miłej 29 zosta-
nie wpisany do przyszłorocznego 
Radomskiego Programu Drogowe-
go. – Budżet pozwolił nam tylko na 
w y remontowa n ie prawej  s t rony 
chodnika. Wybraliśmy ofertę za ok. 
200 tys. zł; to wystarczy na wymia-
nę nawierzchni tylko po jednej stro-
nie – mówi.

8 października przewodniczą-
cy Wspólnoty Mieszkaniowej Miła 
29 i Patryk Fajdek, społecznik osiedla 
XV-lecie wystosowali do prezydenta 
pismo, w którym ponownie pytają, kie-
dy ostatecznie chodnik zostanie wyre-
montowany. Z odpowiedzi wynika, że 
zadanie to zostanie wpisane do planu 
wydatków na 2022 rok.

Czcze obietnice?
– Przewróciłam się wracając ze sklepu i złamałam rękę – mówi jedna osoba. Moja mama chodzi o balkoniku; nie dam 
rady przejść z nią przez ten chodnik – przekonuje druga. Mieszkańcy bloku przy ul. Miłej od 2011 roku proszą prezydenta 
i zarząd dróg o remont chodnika. Po 10 latach otrzymują tę samą odpowiedź: – Chodnik zostanie wpisany do przyszło-
rocznego budżetu.
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Kładka wymagała pilnego remontu. 
Na przestrzeni lat – budynek szpi-
tala powstał w latach 60. ubiegłego 
wieku – stan techniczny estakady 
i nawierzchni dojścia do wejścia do 
szpitala uległ znacznemu pogorszeniu.

– W czasie prowadzonych systema-
tycznie przeglądów stwierdzono m.in. 
ubytki betonu, odsłonięte i skorodo-
wane zbrojenie płyt, zacieki, nacieki, 
ubytki tynku, skorodowanie barie-
rek ochronnych wejścia głównego. 
Stan postępującej degradacji kładki 
wymagał bezzwłocznej naprawy 
i modernizacji, dlatego dyrekcja Ra-
domskiego Szpitala Specjalistycznego 
zdecydowała o przeprowadzeniu jej 
remontu – informuje Elżbieta Cieślak, 
rzecznik Radomskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego.

Prace polegały m.in. na wymianie 
istniejącej nawierzchni, naprawie 
i wzmocnieniu kładki, naprawie 
sposobu odwodnienia tarasu i systemu 
odprowadzania wód opadowych oraz 
na wzmocnieniu samej skarpy.

CT

Kładka
po remoncie
Zakończył się remont kładki prowadzą-
cej do głównego budynku Radomskie-
go Szpitala Specjalistycznego.

R E K L A M A
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Przypomnijmy: 4 października 
wojewoda mazowiecki nakazał Ra-
domskiemu Szpitalowi Specjalistycz-
nemu uruchomić ponownie lecznicę 
tymczasową przy ul. Narutowicza. 
A właściwie tylko jeden moduł, czy-
li mniej niż połowę łóżek. Jednak 
w związku ze wzrostem zachorowań 
na COVID-19 wojewoda zdecydował, 
że szpital tymczasowy powinien być 
w pełni gotowy na przyjęcie chorych. 
Od wtorku jest tam już przygotowa-
nych 100 miejsc dla pacjentów z ko-
ronawirusem – 80 zwykłych i 20 re-
spiratorowych.

– Niemal wszystkie łóżka są zaję-
te przez chorych. Na Oddziale In-
tensywnej Opieki Medycznej leży 
16 osób, a w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym na przyjęcie czeka 
jeszcze dziewięciu pacjentów. Ka-
retki pogotowia wciąż dowożą osoby 
zakażone lub z podejrzeniem cho-
roby COVID-19 – powiedziała nam 

we środę Elżbieta Cieślak, rzecznik 
Radomskiego Szpitala Specjalistycz-
nego.

Sytuacja epidemiczna w kraju po-
garsza się z dnia na dzień. W środę 
w całym raju odnotowano 10 tys. 
429 nowych potwierdzonych przypad-
ków koronawirusa, najwięcej – 2 tys. 
36 – na Mazowszu. Na terenie daw-
nego woj. radomskiego było 187 przy-
padków. Najwięcej w Radomiu – 51. 
Z powodu COVID-19 w Polsce w cią-
gu ostatniej zmarły 44 osoby, nato-
miast z powodu współistnienia CO-
VID-19 z innymi schorzeniami – 80.

Także w środę wznowił działalność 
punkt wymazowy przy Mazowieckim 
Szpitalu Specjalistycznym. Mogą 
z niego skorzystać pacjenci mający 
skierowanie na wymaz PCR od leka-
rza. Kontakt telefoniczny do punktu: 
48 361-45-17.

KK

Wszystkie łóżka
zajęte

W środę niemal wszystkie łóżka w szpitalu tymczasowym były zajęte 
przez chorych na COVID-19.

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

Radom, ul. Wernera 5 lok. 35 www.kd-kancelaria.pl539 618 012
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2 listopada zakończyła się kadencja 
dotychczasowego zarządu lecznicy 
na Józefowie. W środę rada nadzor-
cza powołała na kolejną kadencję 
zarząd w składzie: Bożenna Pachol-
czak – prezeska oraz członkowie: 
Krzysztof Zając i Łukasz Skrzeczyń-
ski. – Dotychczasowy prezes, Tomasz 
Skura otrzymał propozycję dalszej 
pracy w zarządzie, ale poprosił radę 
nadzorczą, by nie powoływała go 
do składu zarządu. Prośba została 
przyjęta – powiedziała nam Karolina 
Gajewska, rzecznik MSS.

Tomasz Skura kierował Mazowiec-
kim Szpitalem Specjalistycznym od 
2015 roku. Bożenna Pacholczak była 
dotychczas dyrektorem do spraw eko-
nomicznych i finansowych MSS.

To nie jedyne zmiany personalne 
w szpitalu na Józefowie. Z posadą kie-
rownika Klinicznego Ośrodka Chorób 
Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrz-
nych i Metabolicznych pożegnał się 
prof. Leszek Markuszewski. – Kontro-
la przeprowadzona przez departament 
kontroli urzędu marszałkowskiego 
wykazała nieprawidłowości w zakresie 
pracy i zarządzania Ośrodkiem 
Chorób Serca i Naczyń, Chorób 
Wewnętrznych i Metabolicznych oraz 
Klinicznym Oddziałem Kardiologii. 
W związku z tym zarząd spółki podjął 
decyzję o wypowiedzeniu umowy 
kontraktowej prof. Markuszewskie-
mu – wyjaśnia rzeczniczka szpitala.

KOS

Zmiany
w szpitalu
Bożenna Pacholczak jest od środy no-
wym prezesem Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego.

Po długim oczekiwaniu na wydanie 
decyzji środowiskowej dotyczącej 
przebudowy wiaduktu w końcu się 
udało. Miejski Zarząd Dróg i Ko-
munikacji uzyskał ją we wrześniu. 
6 października MZDiK złożył kolejne 
dokumenty, tym razem dotyczące 
ZRID, czyli zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej.

– Aktualnie dokumenty te są 
weryfikowane przez wydział architek-
tury. Małymi krokami zbliżamy się 
do rozbiórki starego i budowy nowego 
wiaduktu – mówi Dawid Puton, rzecz-
nik MZDiK.

Władze miasta i zarząd dróg zapo-
wiadają, że przetarg na wyłonienie wy-
konawcy inwestycji zostanie ogłoszony 
jeszcze w tym roku. – Obawiamy się 
tego rozszalałego rynku budowlane-
go i ile może nas finalnie kosztować 
ta inwestycja. Ceny stali i betonu 
poszybowały w górę, a przebudowa 
wiaduktu to gigantyczne zadanie. 
Mamy nadzieję, że oferty w prze-
targu będą racjonalne i uda nam się 
w pierwszej połowie przyszłego roku 
ruszyć z pracami – twierdzi wiceprezy-
dent Mateusz Tyczyński.

Przypomnijmy: na przebudowę wia-
duktu miasto otrzymało pod koniec 
ubiegłego roku 30 mln zł w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Władze Radomia o wsparciu 
inwestycji rozmawiały też z marszał-
kiem Mazowsza.

KK

Będzie
przetarg
Miasto zapowiada ogłoszenie do końca 
tego roku przetargu na remont wiaduk-
tu w ul. Żeromskiego.

  KATA A SKOW O

– Dostawa autobusów nastąpiła 
blisko miesiąc przed terminem prze-
widzianym w umowie. Solaris wypro-
dukował nam pięć autobusów 18-me-
trowych. A myśmy je w trybie pilnym 
zarejestrowali, aby mogły wyjechać na 
ulice już w weekend z dniem Wszyst-
kich Świętych – cieszył się Krzysztof 
Zalibowski, prezes MPK.

Przegubowe solarisy pomieszczą 
155 pasażerów. Do dyspozycji jest 
45 miejsc siedzących. Autobusy są ni-
skopodłogowe. Na wyposażeniu mają 
m.in. cztery podwójne porty USB do 
ładowania urządzeń mobilnych, wy-
świetlacze LED i LCD, nagłośnienie 
do zapowiedzi kolejnych przystanków, 
monitoring, system liczenia pasaże-
rów oraz kasowniki dotykowe, w tym 
jeden z funkcją terminalu płatniczego.

– To jest rekordowy rok, jeśli cho-
dzi o zakup autobusów. Łącznie flotę 
MPK zasiliło 14 nowych pojazdów, 
w tym dziewięć elektrycznych, zaku-
pionych przy udziale funduszy unij-
nych – przyznał prezes MPK.

Realizowany przez zarząd MPK, 
przy wsparciu władz miasta, plan 
wymiany autobusów powoduje, że 
spółka już jest jednym z liderów pod 
względem posiadanego taboru zero- 
i niskoemisyjnego. – Systematycznie 

kupujemy nowe autobusy, bo chcemy, 
by komunikacja publiczna w Radomiu 
był nowoczesna, bezpieczna, a przede 
wszystkim ekologiczna. Podążamy tą 
samą drogą, co duże europejskie mia-
sta i jestem przekonany, że to się nam 
wszystkim opłaci – mówił prezydent 
Radosław Witkowski.

Na tym jednak nie koniec zmian 
taboru. MPK planuje pozyskiwać 
następne komfortowe, ekologiczne 
autobusy. W przyszłym roku spółka 

zamierza wyleasingować pięć ko-
lejnych nowych gazowych przegu-
bowców, w roku 2023 zaś na ulice 
Radomia powinno wyjechać sześć 
autobusów 18-metrowych z napędem 
elektrycznym. Ich zakup jest planowa-
ny w ramach programu Zielony Trans-
port Publiczny organizowanego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Spółka 
otrzyma z NFOŚiGW ponad 12 mln 
zł dotacji i ponad 5 mln zł pożyczki.

Nowe autobusy
Pięć fabrycznie nowych miejskich autobusów przegubowych marki Solaris Urbino, za-
silanych sprężonym gazem ziemnym, powiększyło w ubiegły czwartek flotę Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu.
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  KATA A K EK

Od 2 lipca do 15 sierpnia trwał, 
przypomnijmy, pierwszy pilotażowy 
nabór wniosków do Programu Inwe-
stycji Strategicznych – Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Każda jednost-
ka samorządu terytorialnego (albo 
związek samorządowy) mogła zgłosić 
maksymalnie trzy wnioski o dofinan-
sowanie, w tym jeden bez kwotowego 
ograniczenia, jeden, którego wartość 
dofinansowania nie przekraczała 
30 mln zł i jeden z dofinansowaniem 
nie przekraczającym 5 mln zł.

W ubiegły poniedziałek premier 
Mateusz Morawiecki przekazał wy-
niki pierwszej edycji Polskiego Ładu. 
Dzięki bezzwrotnym dofinansowa-
niom zmodernizowane zostaną m.in. 
szkoły, drogi czy oczyszczalnie. Samo-
rządy zainwestują też w infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną czy sportową.

Do powiatu radomskiego i tworzą-
cych go gmin w tym rozdaniu trafi-
ło – na 23 inwestycje – ponad 90 mln 
zł. Starostwo będzie mogło wdrożyć 
cyfrowy system komunikacji społecz-
nej i zarządzania oświatą w powiecie 
(4,4 mln zł), a Gózd – zainstalować 
oświetlenie uliczne w całej gminie 
(1 mln 980 tys. zł). Związek Gmin nad 
Iłżanką wybuduje turystyczny szlak 
pieszo-rowerowo-wodny wraz z infra-
strukturą (3,5 mln zł), a w Iłży zosta-
nie przebudowana sieć ciepłownicza 
wraz z przyłączami do budynków 
mieszkalnych na Os. Staszica i do bu-
dynków szkoły podstawowej (3,2 mln 
zł). Na terenie gminy Jastrzębia z ko-
lei powstaną ogólnodostępne świetlice 
wiejskie (4 mln zł 409 tys. zł). Gmina 
Jedlińsk uzyskała dofinansowanie 
trzech wniosków – budowa kanaliza-
cji sanitarnej w części miejscowości 
Wsola w ramach II etapu (7,1 mln zł), 
zakup autobusu szkolnego (1 mln zł 

359 tys. zł) oraz budowa hydroforni ze 
zbiornikami retencyjnymi i infrastruk-
turą w Wielogórze (1,2 mln zł). Nato-
miast gmina Jedlnia-Letnisko wybu-
duje w Słupicy stację uzdatniania wody 
(8 mln 550 tys. zł). Projekty gminy Ko-
wala to budowa drogi gminnej w miej-
scowości Kosów (1 mln 613 tys. zł) 
oraz dobudowanie szatni i dwóch sal 

lekcyjnych w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Kowali 
(1 mln 312 tys. zł). Miasto Pionki zmo-
dernizuje część Alei Lipowych (3 mln 
66 tys. zł) i wyremontuje miejski ba-
sen (1 mln 326 tys. zł), a gmina Pionki 
rozbierze stary i zbuduje nowy most na 
Zagożdżonce w Janusznie (3,3 mln zł), 
a także przebuduje stację uzdatniania 
wody w miejscowości Mireń (2 mln 
zł 350 tys. zł). W gminie Przytyk na-
tomiast pieniądze z Polskiego Ładu 

pozwolą na przebudowę oczyszczalni 
ścieków w Zameczku Kolonii wraz 
z budową sieci kanalizacyjnej ( 7,1 mln 
zł) i na rozbudowę budynku stacji 
uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem 
retencyjnym oraz budową studni głę-
binowej w Glinicach (2 mln zł 850 tys. 
zł). Także gmina Skaryszew rozbuduje 
stację uzdatniania wody w Odechowie 

i Skaryszewie wraz z wykonaniem od-
cinków sieci wodociągowej (4 mln zł 
750 tys. zł). Gmina Wierzbica będzie 
mogła rozbudować drogę w Polanach 
Kolonii, przebudować drogę w Pod-
górkach i wyremontować ul. Ogrodo-
wą w Wierzbicy (1,9 mln zł), a także 
przebudować budynek byłej szkoły 
podstawowej w Suliszce na Centrum 
Kultury Rekreacji i Turystyki z Izbą 
Pamięci Ziemi Wierzbickiej (1 mln 
350 tys. zł). Gmina Wolanów wywal-
czyła pieniądze na dwa projekty – bu-
dowa infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej w miejscowościach: Mniszek, 
Garno, Strzałków i Ślepowron (6 mln 
560 tys. zł) oraz rozbudowa dróg na 

odcinku Garno-Młodocin Większy 
i Wola Wacławowska (4 mln 770 tys. 
zł). Zakrzew zaś poprawi standard 
i jakość sieci drogowej na terenie gmi-
ny (12 mln 350 tys. zł).

Także gminy powiatu białobrze-
skiego otrzymały 90 mln zł. Sześć 
samorządów przygotowuje się do 
10 inwestycji. Gmina Białobrzegi wy-
buduje wał przeciwpowodziowy wraz 
z zagospodarowaniem terenów nad-
pilicznych w Białobrzegach (6,3 mln 
zł) i boisko wielofunkcyjne przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Suchej 
(980 tys. zł). Starostwo zaś zamierza 
zmodernizować drogi powiatowe na 
terenie gmin: Stara Błotnica, Radza-
nów, Białobrzegi, Promna i Wyśmie-
rzyce (14 mln 250 tys. zł).

Do czterech gmin powiatu szy-
dłowieckiego natomiast trafi po-
nad 31 mln zł na siedem inwestycji. 
Gmina Jastrząb przebuduje drogę 
w Gąsawach Plebańskich i drogę Kuź-
nia – Wola Lipieniecka Duża (5 mln 
130 tys. zł), wybuduje salę gimnastycz-
ną z łącznikiem do budynku Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Gąsawach 
Rządowych (4 mln zł 50 tys. zł), a tak-
że zaplecze szatniowo-sanitarne przy 
boiskach sportowych w Jastrzębiu 
(2 mln zł 250 tys. zł). Na 13 inwesty-
cji osiem gmin powiatu przysuskiego 
otrzymało prawie 80 mln zł. Najwięcej 
trafi do gminy Borkowice – na rozbu-
dowę i przebudowę szkoły muzycznej 
w Ruszkowicach (5 mln 590 tys. zł). 
Gminy powiatu kozienickiego zaś 
otrzymały ponad 64 mln zł na 14 in-
westycji w siedmiu gminach. Gmina 
Głowaczów będzie budowała drogi 
w 11 miejscowościach (10 mln 450 tys. 
zł), a miasto Kozienice – sieć dróg na 
terenie miasta i gminy (15 mln zł). 
Do gmin powiatu zwoleńskiego trafi 
45 mln zł na realizację 12 inwestycji 
w czterech gminach, a do gmin powia-
tu lipskiego – 57 mln zł na realizację 
11 inwestycji w pięciu gminach. Z ko-
lei gminy powiatu grójeckiego otrzy-
mały ponad 75 mln zł na 11 inwestycji 
w dziewięciu gminach.

Pi i z  roz a
REGION RADOMSKI. Gminy w powiatach białobrzeskim i radomskim otrzymały największe wśród powiatów dawnego 
woj. radomskiego – po 90 mln zł – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki pieniądzom od 
państwa będzie można zrealizować ponad 100 inwestycji w blisko 60 gminach.
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Do udziału w konkursie Impact 
Creators firmy Intel, światowego 
koncernu informatycznego zachęcił 
ucznia II klasy w ubiegłym roku 
szkolnym nauczyciel Robert Celuch. 
Przed wakacjami okazało się, że 
projekt Maksymiliana, czyli sztucz-
na inteligencja, która nie pozwala 
zasnąć kierowcom, a tym samym 
zapobiega wypadkom, a nawet 
ratuje życie, należy do najlepszych 
w Polsce. Dlatego FATIK został 
wytypowany do udziału w konkursie 
światowym. Teraz projekt zdobył 
uznanie w finale – obok pracy zbio-
rowej z Indii i pomysłu nastolatka 
z Chin.

– Nie spodziewałem się takiego 
wyniku, chociaż przy pracy dałem 
z siebie wszystko – mówi Maksymi-
lian. – Mam nadzieję, że mój przy-
kład zachęci innych młodych ludzi 
do udziału w kolejnych edycjach kon-
kursu. To ciekawe przeżycie, które 
nie tylko daje szansę na pogłębienie 
wiedzy. Pokazuje też, że młodzi lu-
dzie nie powinni się obawiać stawać 
do rywalizacji, wyznaczać sobie cele, 
choć nie mają jeszcze doświadczenia 
tak dużego jak starsi.

Jedyne czego żałuje, to tego, że 
konkurs w tej edycji odbywał się 
on-line, podobnie jak finał 27 paź-
dziernika w San Francisco.

CA

Najlepszy
na świecie
IŁŻA. Projekt sztucznej inteligencji 
FATIK Maksymiliana Paczyńskiego, 
ucznia LO im. Mikołaja Kopernika został 
uznany za najlepszy na świecie.

R E K L A M A

– Chcemy, by zwoleński zalew zy-
skiwał na atrakcyjności i był miejscem 
rekreacji i wypoczynku dla całych 
rodzin. Potencjał tego miejsca jest 
ogromny, dlatego warto w nie inwe-
stować. Modernizacja ścieżki będzie 
kolejnym krokiem w tym kierunku. 
Liczymy, że prace budowlane będą 
szły zgodnie z planem i już niebawem 
mieszkańcy będą mogli spacerować 
w ygodnym i oświetlonym depta-
kiem – mówi burmistrz Arkadiusz 
Sulima.

Nad zwoleńskim zalewem powsta-
nie ścieżka sportowo-rekreacyjna 
o długości 625 metrów, szerokości 
trzech i nawierzchni z kolorowego as-
faltu. Przy ścieżce staną urządzenia 
siłowni plenerowej, ławki, stojaki na 
rowery i kosze na śmieci. Ciąg sporto-
wo-rekreacyjny zyska też oświetlenie. 
Prace budowlane mają się zakończyć 
w grudniu.

– Dzięki podjętym działaniom wo-

kół zalewu powstanie bezpieczna 
trasa sportowo-rekreacyjna. Bezpie-
czeństwo mieszkańców niewątpliwie 
zwiększy ilość zamontowanego oświe-
tlenia, dzięki czemu będzie można 
z trasy korzystać również po zmro-
ku – tłumaczy zastępca burmistrza 
Grzegorz Molendowski.

Prace zostały wycenione na nieco 
ponad 430 tys. zł. Dofinansowanie 
z Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Infrastruktury Sportowej wyniesie 
120 tys. zł. Wykonawcą jest Zakład 
Usług Administracyjno-Budowlanych 
Karol Liberski ze Zwolenia.

Samorząd pozyskał też bardzo duże 
dofinansowanie zewnętrzne – 4 mln 
zł – na kolejne działania w obszarze 
rekreacji. Trwa opracowywanie doku-
mentacji projektowej na budowę inno-
wacyjnej w regionie ścieżki dydaktycz-
no-ekologicznej.

CT

Dla rekreacji
ZWOLEŃ. Wkrótce rozpoczną się prace przy budowie ścieżki sportowo-
-rekreacyjnej przy zalewie.

R E K L A M A
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Tradycyjnie cmentarze odwiedza-
my we Wszystkich Świętych, ale że 
w tym roku święto wypadło w ponie-
działek, wizyty na grobach bliskich 
mogliśmy sobie rozłożyć na cały 
weekend. Jedni już w sobotę zanosili 
kwiaty i zapalali znicze, inni dopiero 
tego dnia sprzątali: wynosili liście 
i stare wieńce, myli i nabłyszczali na-
grobki.

– Mieszkamy w Starachowicach 
i na groby do Radomia przyjeżdża-
my rzadko, bo zwykle brakuje cza-
su. Ale teraz są wolne trzy dni, więc 
u siebie na cmentarz pójdziemy w po-
niedziałek, a dzisiaj przyjechaliśmy 
zapalić znicz u dziadków w Radomiu. 
Zwłaszcza, że jest tak ciepło – powie-
działa nam pani Teresa.

Chociaż nekropolie mogliśmy od-
wiedzać przez trzy dni i tak najwięcej 
osób przyszło w poniedziałek. Spora 
część szła w maseczkach.

– Jesteśmy zaszczepieni, ale trochę 
się obawiamy chodzić w tym tłoku tak 
bez zabezpieczenia. Dlatego oboje 
z żoną postanowiliśmy nosić maseczki 
nie tylko w autobusie, ale i na cmenta-
rzu – stwierdził pan Mieczysław.

Koronawirus nie powstrzymał 
radomian przed wizytą na cmenta-
rzach, ale to właśnie pandemiczne 
obostrzenia skłoniły Społeczny Komi-
tet Ochrony Zabytkowego Cmentarza 
Rzymskokatolickiego do odwołania 
tradycyjnej kwesty. Nie było jej także 
w ubiegłym roku, ale wtedy wszystkie 
cmentarze były zamknięte.

– W 2020 roku społecznicy, wraz 
z parafią św. Wacława, przeprowadzili 
renowację, za 33 tys. zł, nagrobka ks. 

Walentego Błochowicza oraz nagrob-
ka Wojciecha i Tekli Guzewiczów, co 
kosztowało 38 tys. zł – przypomina 
Sławomir Adamiec, wiceprzewodni-
czący SKOZCR. – W roku 2021 nie 
udało się poddać renowacji kolejnych 
nagrobków, ze względu na brak środ-
ków, których za każdym razem głów-
nym źródłem jest listopadowa kwesta.

Komitet apeluje o wpłacanie dat-
ków na konto SKOZCR – PKO SA 
II oddział w Radomiu, 44 1240 3259 
1111 0000 2990 3027 albo o wrzu-
canie pieniędzy do skarbony przy 
wejściu na cmentarz od ul. Limanow-
skiego.

IKA

Pamięć o zmarłych
Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że cmentarze radomianie wyjątkowo tłumnie odwiedzali zarówno 1 listopada, jak w sobotę i niedzielę. Jak zawsze, 
zapalaliśmy znicze nie tylko na grobach bliskich – w tych dniach lampki świeciły się także na zapomnianych, opuszczonych mogiłach. Niestety, w tym 
roku nie było kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków.
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  KATA A K EK

– Pomyśleliśmy o tym, bo mamy 
już całkiem sporo eksponatów, kil-
ka kolejnych mamy na oku. Tak więc 
nasza kolekcja będzie się powięk-
szać. Poza tym o ewentualną zbro-
jownię często pytają zwiedzający za-
interesowani bronią – mówił Leszek 
Ruszczyk, dyrektor Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego. I pyta reto-
rycznie: – Ponieważ jest to broń wy-
produkowana w naszej, radomskiej 
fabryce, to kto, jak nie Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu 
ma większe prawo do kolekcjono-
wania i przekazywania tej historii 
potomnym?

Muzeum kupiło jeden egzemplarz 
broni powtarzalnej i trzy egzempla-
rze broni automatycznej; wszystkie 
powiększą kolekcję wyrobów z lat 
1927-1999 przedwojennej Fabryki 
Broni i powojennych Zakładów Me-
talowych. Ten pierwszy to karabin 
długi piechoty wz. 1898a z 1938, 
produkowany od 1936 roku na po-
trzeby polskiego wojska tylko w FB. 
Do wybuchu wojny powstało od ok. 
44,5 tys. do ok. 70 tys. egzemplarzy. 
Po kampanii wrześniowej zdobycz-
ne karabiny zostały przejęte przez 
Wehrmacht. Muzeum kupiło też ka-

rabinek Kałasznikowa w wersji kara-
binek-granatnik kbkg wz. 1960 kal. 
7,62x39 mm wyprodukowany w Za-
kładach Metalowych im. Gen. Wal-

tera w 1963 roku. Broń ta była na 
wyposażeniu drużyny piechoty pol-
skiego wojska. Wytwarzany był wy-

łącznie w radomskim zakładzie, od 
1962 do 1972 roku. Powstało praw-
dopodobnie ok. 5 tys. sztuk. Trzeci 
egzemplarz to także kałasznikow 

w wersji karabinek-granatnik kbkg 
wz. 1960/72 kal. 7,62x39 mm, ale 
specjalny i wyprodukowany w Za-

kładach Metalowych w 1972 roku. 
Karabinek był przeznaczony dla 
jednostek specjalnych, m.in. dla 
wojsk powietrzno-desantowych WP. 
Wytwarzany był tylko w 1972 roku 
i ZM wyprodukowały prawdopo-
dobnie ok. 1 tys. sztuk. „Malczew-
ski” kupił również pistolet maszy-
nowy wz. 1963 Rak (PM-62) 9x18 
mm Mak, wyprodukowany w Za-
kładach Metalowych w 1969 roku. 
Także on wytwarzany był wyłącz-
nie w Radomiu, w latach 1962-
1974. W tym czasie powstało ok. 
70 tys. sztuk. Używany był w Pol-
sce przez wojsko, Milicję Obywa-
telską, a potem policję, Służbę 
Bezpieczeństwa i Straż Ochrony 
Kolei. Wycofany został z użytku 
w latach 90. To ostatni projekt 
znanego inżyniera i konstrukto-
ra – prof. Piotra Wilniewczyca, 
który był współkonstruktorem 
legendarnego pistoletu Vis wz. 
1935 produkowanego w przedwo-
jennej Fabryce Broni.

Kupione egzemplarze pochodzą 
z prywatnych kolekcji, a udział w ich 
pozyskaniu miał kustosz działu hi-
storii Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego – Mariusz Król. – Stworzenie 
tej kolekcji jest bardzo ważne dla 
Radomia i historii. Wydaje mi się, 

że najważniejsze jest to dla ludzi, 
którzy pracowali w Zakładach Me-
talowych – twierdzi Mariusz Król.

Zakup był możl iw y dzięk i f i-
nansowemu wsparciu samorządu 
Mazowsza. – Bardzo się cieszę, że 
mając już dość imponującą kolek-
cję broni historycznej i zabytkowej, 

powiększamy ją. Z ideą szukania 
takich perełek, które ciekawią oso-
by interesujące się z bronią, ale też 
propagują historię Radomia – uwa-
ża wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Wszystkie egzemplarze broni no-
szą ślady używania, więc ich stan 
będzie oddawał – wraz z uniformem 
wojskowym – realia bojowe.

Na poczet zbrojowni
Dwa kałasznikowy, karabin długi piechoty i pistolet maszynowy Rak wyprodukowane w radomskiej Fabryce Broni i Zakładach Metalowych kupiło Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego. Broń będzie częścią planowanej przez placówkę zbrojowni.– To broń wyprodukowana w radomskiej fabryce, więc kto, 
jak nie Muzeum im. Jacka Malczewskiego ma większe prawo do jej kolekcjonowania? – mówi Leszek Ruszczyk, dyrektor placówki.
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Wyższa	Inżynierska	Szkoła	

Bezpieczeństwa	i	Organizacji	Pracy	

w	Radomiu

Studia	inżynierskie	
o	proilu	praktycznym:

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo

SPECJALNOŚCI:
1. konstrukcyjno-budowlana,
2. inżynieryjna drogowa,
3. instalacyjna sanitarna,
4. budownictwo energooszczędne.

Studia	podyplomowe:

- bezpieczeństwo i higiena pracy 
   z certyikatem TUV
- budownictwo drogowe
- bezpieczeństwo zdrowotne 
   i zarządzanie kryzysowe
- budownictwo energooszczędne i pasywne
- odnawialne źródła energii

Kursy	jednosemestralne:
(do	wyboru	stacjonarnie	lub	on-line)

- inwestycje w nieruchomości i zarządzanie
- inwestowanie w nieruchomości
- zarządzanie i administrowanie 
   nieruchomościami
- odnawialne źródła energii
- i inne.

Studia	w	WISBiOP	w	Radomiu	to:

- przygotowanie do pracy w zawodzie
- doświadczona kadra wykładowców
- transmisja zajęć on-line
- własne laboratoria tematyczne

CIĄGŁY

NABÓR

dziekanat@wisbiop.plwww.wisbiop.pl 48-385-13-14

R E K L A M A
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Spacerkiem po mieście
Pomnik Poległych Strażaków

7  l ip c a  19 4 4 
roku pod murem 
cmentarza przy 
u l .  L i m a n o w -
skiego hitlerow-
cy rozstrzela l i , 
w  o d w e c i e  z a 
z a bic ie  d wó ch 
Niemców, 30 ra-
domskich straża-
ków i członków 
s łu żby pomoc -
n iczej.  Zamor-
dowa n i  Polac y 
zostal i pogrze-
bani na Firleju. 
Po wojnie – 27 
marca 1945 ich 
szczątki ekshu-
mowano i pocho-
wano dokładnie 
w  m i e j s c u  eg -
zek uc j i  z  194 4 
roku. Dziś mo-
g i ł a  c z ł o n kó w 
straży pożarnej 
i służby pomoc-
niczej znajduje 
się w kwaterze 10a.

Pół wieku po tych wydarzeniach radomscy druhowie postanowili 
dodatkowo uczcić swoich kole-
gów – i tych poległych w obronie 
ojczyzny, i tych, którzy zginęli 
w czasie działań ratowniczo-ga-
śniczych. Pod przewodnictwem 
mgr. inż. Mariana Kuderskiego, 
prezesa zarządu wojewódzkiego 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
zawiązał się komitet budow y 
pomnika. Zdecydowano, że po-
winien stanąć przy Komendzie 
Miejskiej PSP; w miejscu u zbie-
gu ulic Tochtermana i Traugutta, 
gdzie w lipcu 1944 roku gesta-
po zgromadziło 30 strażaków 

i członków służby pomocniczej, by ich potem przeprowadzić na cmen-
tarz i rozstrzelać.

Monument zaprojektował ra-
domski architekt Tadeusz Derlat-
ka, a autorem i wykonawcą rzeźby 
był artysta rzeźbiarz, rektor Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, prof. Adam Myjak. Prace ka-
mieniarskie wykonała radomska 
firma Kamar Szczepana Kowal-
skiego.

Pomnik przedstawia orła w ko-
ronie, umieszczonego na wysokim 
postumencie. Na nim widnieje 
napis: Bóg – Honor – Ojczyzna” 
i daty: 1877 i 1996. Na podstawie 
natomiast umieszczono tekst: 
„W hołdzie poległym strażakom / Polegli w obronie ojczyzny / Zginęli 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych”. 16 czerwca 1996 roku monument 
poświęcił ordynariusz radomski, bp Edward Materski.

IKA

Właściwie już na początku XX 
wieku mieszkańcy podradomskie-
go Długojowa – niegdyś prywatnej 
wsi rozpoczęli starania o utworze-
nie szkoły dla swoich dzieci. Udało 
się w czasie I wojny światowej – we 
wrześniu 1916 roku intensywne za-
biegi u władz jednego z gospoda-
rzy, Jana Fricka doprowadziły do 
powstania podstawówki. A właści-
wie jej namiastki, bo w prywatnym 
domu utworzono dwa oddziały, dla 
45 uczniów. Dziesięć lat później, po 
połączeniu Długojowa z Długojo-
wem Górnym, do jedynej przecież 
szkoły chodziła ponad setka dzieci 
i dotychczasowe lokum mieściło 
taką gromadę z trudem. I znów po-
mogli rodzice; państwo Kozłowscy 
i Jan Szpak oddali oświacie swoje 
domy. Dorośli zdawali sobie sprawę, 
że to rozwiązanie tymczasowe, że 
trzeba myśleć o budowie podstawów-
ki z prawdziwego zdarzenia, ale na 

przeszkodzie stanął brak funduszy. 
Wtedy rodzice postanowili się opo-
datkować na rzecz budowy. Wkrót-
ce powstał projekt szkoły, ale samą 
inwestycję rozpoczęto dopiero de-
kadę później. 1 września 1937 roku 
nowiutki, drewniany budynek przy-
jął ponad pół tysiąca uczniów. Nie-
długo jednak cieszyli się swoją szko-
łą – w czasie okupacji podstawówka 
została zamknięta.

1 marca 1948 roku Długojów Ko-
lonia, a 1 stycznia 1954 roku Długo-

jów wieś zostały włączone w granice 
Radomia. Długojowska podstawów-
ka stała się więc szkołą miejską. 

W 1955 roku otrzymała numer 20; 
doczekała się też kapitalnego re-

montu. Dziesięć lat później „dwu-
dziestka” zyskała patrona, a właści-
wie patronów – Obrońców Pokoju. 
Uczniów, a było ich wówczas około 
700, z pewnością ucieszyły dodat-
kowe klasy i pracownie, biblioteka 
i sala gimnastyczna, a nawet gabinet 
lekarski.

Nie zmieniało to jednak faktu, 
że szkoła jest drewniana i warunki 
nauki i pracy w niej niewiele popra-
wią kolejne remonty i rozbudowy. 
Zwłaszcza, że dzieci w dzielnicy 

było coraz więcej – pod koniec lat 
70. w podstawówce uczyło się ich 
1200. I znów to sami mieszkańcy 
Długojowa, a także pracownicy 
„dwudziestki”, rozpoczęli stara-
nia o budowę nowej szkoły. Pań-
stwo Kurysowie – rodzice jednego 
z uczniów zdecydowali nawet o od-
stąpieniu należącej do nich działki 
pod przyszłą inwestycję. W tej sytu-
acji miastu nie pozostało nic inne-
go, jak kupić kolejną parcelę i zlecić 
opracowanie projektu szkoły. Nie-
stety, mijały lata, a na budowę nie 
było pieniędzy. Gorzej – w latach 
90. liczba uczniów „dwudziestki” 
systematycznie spadała i nowe wła-
dze miasta uznały, że podstawówkę: 
drewnianą, starą i ciasną trzeba 
zlikwidować. Remont był nieopła-
calny, a funduszy na postawienie 
nowej ciągle brakowało. Zwłaszcza, 
że przygotować należałoby kilka mi-
lionów złotych.

Z pomocą przyszła Unia Europej-
ska – z ówczesnego Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego miasto otrzymało 
4,4 mln zł. Cała inwestycja koszto-
wała 5 mln 875 tys. zł. Najpierw trze-
ba było przygotować projekt nowej 
podstawówki, a potem rozebrać sta-
rą szkołę. Prace przy ul. Malenickiej 
29 rozpoczęły się w październiku 
2004 roku. Rok później gotowa była 
dwukondygnacyjna część dydak-
tyczna, wzdłuż ul. Malenickiej. Na 
parterze umieszczono pomieszcze-
nie dla woźnych, gabinet dyrektora 
z sekretariatem, archiwum, księgo-
wość oraz boksy szatniowe dostępne 
z korytarza; tam też zlokalizowane 
zostały schowki na rzeczy podręcz-
ne uczniów. Zaprojektowano także 
cztery sale lekcyjne, świetlicę, biblio-
tekę z zapleczem i sklepik uczniow-
ski. Na piętrze powstało pięć sal 
lekcyjnych, pracownia informatyki 
i pracownia techniki z zapleczem, 
pracownia zajęć korekcyjno-kom-
pensacyjnych, pokój nauczycielski, 
gabinet zastępcy dyrektora, po-
kój pielęgniarki, gabinet logopedy 
i pedagoga. Dla uczniów z niepełno-
sprawnością zaprojektowano pochyl-
nię przy wejściu głównym i windę.

Potem, w głębi działki, powstał 
jednokondygnacyjny segment z tzw. 
zespołem żywienia i sala gimnastycz-
na z zapleczem.

W październiku 2016 roku PSP nr 
20 obchodziła stulecie istnienia.

 IKA

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 20
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Współpraca ze szkołami i innymi pla-
cówkami oświatowymi w Radomiu i oko-
licach, a także organizowanie, wraz z pra-
cownikami pozostałych działów muzeum, 
odczytów, prelekcji i różnego rodzaju akcji 
to domena działu naukowo-oświatowego. 
We wszystkich tych przedsięwzięciach 
uczestniczą nie tylko dzieci (także te 
przedszkolne) i młodzież, ale także doro-
śli. Ba, dział naukowo-oświatowy MJM 
ma też propozycję dla osób niewidomych 
i niedowidzących – mogą one, z wykorzy-
staniem audiodeskrypcji i tyflografiki, po-
znawać twórczość Jacka Malczewskiego.

Specjalnie dla całych rodzin został 
natomiast przygotowany niedzielny Klub 
Młodych Odkrywców Sztuki. Od począt-
ku – od 2019 roku cieszy się wielkim za-
interesowaniem radomian. To cykl zajęć, 
podczas których młodzi ludzie i ich opie-
kunowie mogą zapoznać się z najbardziej 
znanymi zjawiskami z zakresu historii 
sztuki, kultury i obyczajowości, z sylwet-
kami twórców i trendami artystycznymi. 
Każde z zajęć poprzedza prezentacja i wy-
kład na temat danego zjawiska w sztuce, 
a potem uczestnicy wykonują prace pla-
styczne związane z wykładem. Tym spo-
sobem można się zapoznać z sylwetkami 
m.in. Andy Warhola, Pabla Picasso, Au-
guste Renoira czy Józefa Chełmońskiego 
albo Wojciecha Fangora. Prezentowane 
są tak różnorodne zjawiska jak japońska 
sztuka malowania tuszem, sztuka starożyt-
nego Egiptu czy sztuka malowania porce-
lany wraz z omówieniem historii polskich 
fabryk porcelany. W Klubie Młodych Od-

krywców Sztuki usłyszymy też o nowych 
trendach, np. cardboard reliefie.

Po skończonym cyklu rocznym odbywa 
się w muzeum prezentacja prac uczest-
ników Klubu – wystawa, która pokazuje 
rezultaty działań artystycznych.

To tylko jedna z propozycji przygoto-
wanych przez pracowników działu nauko-
wo-oświatowego muzeum. Dobrą tradycją 

stało się organizowanie warsztatów zwią-
zanych tematycznie z prezentowanymi 
przy Rynku wystawami. Teraz to warsztaty 
do ekspozycji „Skarby wieków średnich”. 
Można spróbować swych sił w produkcji 
ozdób w różnych technikach wzorowa-
nych na średniowiecznych: paciorków lub 
zawieszek z gliny lub bransoletek z rze-
mieni skórzanych, sznurka czy paciorków 
glinianych. Muzealnicy pokażą nam tak-
że wire wrap-
ping – owija-
n ie d r utem, 
c z y l i  j e d n ą 
z najstarszych 
technik two -
rzenia biżute-
rii.

Dz i a ł  n a -
ukowo-oświa-
tow y propo -
nuje również 
warsztaty ar-
cheologiczne, 
podczas któ -
r ych uczest -
nicy poznają 
technikę ręcz-
nego lepienia naczyń. Zwierzaki – sianiaki 
z kolei to zajęcia, na których wyplata się 
ekologiczne zabawki z siana. Można się 
też zapisać na warsztaty robienia afrykań-
skich masek czy odlewu herbu Radomia, 
lalek motanek albo zapachowych, deko-
racyjnych mydełek. Z kolei „Obraz mu-
zyką malowany” to warsztaty muzyczne. 
Uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat 
muzyki, poznają obrazy polskich artystów 

nawiązujące do tematyki muzycznej. Za-
jęciom towarzyszy prezentacja instrumen-
tów, dźwięków, zagadki muzyczne i wspól-
ne granie. Inne warsztaty muzyczne to 
„Muzyka faunów (instrumenty w obrazach 
Jacka Malczewskiego)”. Nie tylko najmłod-
szych zainteresuje z pewnością „Historia 
monet polskich”, czyli prelekcja połączona 
z warsztatami wyrabiania monet z czeko-
lady. „Skarbiec miodowy” to warsztaty 
połączone z prelekcją „Tajemnice pszczół”, 
polegające na wykonaniu i zdobieniu me-
todą decoupage sześciokątnych pude-
łek – składowych konstrukcji pszczelego 
plastra miodu. Jest też warsztat „Na szkle 
malowane”, którego uczestnicy tworzą, na 
wzór malarstwa ludowego, własne obrazy 
na szklanych płytkach.

Nie mniej interesujący jest zaplanowa-
ny na rok szkolny 2021/22 pakiet lekcji 
muzealnych, obejmujący takie dziedziny 
jak sztuka, przyroda, archeologia, histo-
ria Polski i naszego regionu, etnografia. 
Dla uczniów szkół średnich i wyższych 
przeznaczone są m.in. lekcje „Wstęp do 
analizy i interpretacji dzieł sztuki na pod-
stawie Galerii Sztuki drugiej połowy XIX 
i pierwszej połowy XX wieku” czy „Kon-
teksty historii sztuki – prądy i kierunki 
w sztuce XIX i XX wieku”. Natomiast 
z myślą o maturzystach z klas o profilu 
humanistycznym dział naukowo-oświato-
wy MJM przygotował zajęcia z wykorzy-
staniem technik multimedialnych zaty-
tułowane „Socrealizm. Sztuka w służbie 
propagandy”.

Przedszkolaków i uczniów szkół pod-
stawowych na pewno zainteresuje tajem-

n i cz y  ś w i a t 
owadów cz y 
radomskie di-
nozaury, z chę-
cią też wezmą 
udział w lekcji 
o dokarmianiu 
ptaków. Tylko 
d la uczn iów 
podstawówek 
przeznaczo -
ne są zajęcia 
„Ciekawostki 
p r z y r o d n i -
cze w Rado -
miu – zwierzę-
ta”.

H i s t o r i ę 
Polski i naszego regionu zarazem młodzi 
radomianie mogą poznawać poprzez lek-
cje „Jagiellonowie w Radomiu”, „Piotrów-
ka – fakty i mity” czy „Najsłynniejsi rado-
mianie”.

Z całym programem edukacyjnym 
można się zapoznać na stronie Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego. Lekcje trzeba 
rezerwować z dwutygodniowym wyprze-
dzeniem pod nr. tel. 48 36 25 694.

Zajęcia warsztatowe
i lekcje muzealne

Muzeum im. Jacka Malczewskiego to nie tylko fascynujące zbiory i ciekawe wystawy. Placówka 
od lat popularyzuje wśród najmłodszych i starszych radomian wiedzę historyczną, archeologiczną, 
etnograficzną, przyrodniczą czy plastyczną poprzez lekcje muzealne, warsztaty czy zajęcia w Klubie 
Młodych Odkrywców Sztuki.

Drodzy Czytelnicy!

„Oszałamiającą karierę pojęcia 
»edukacja muzealna« postrzega się 
zazwyczaj jako efekt wprzęgnięcia 
do praktyki muzealnej postulatów 
sformułowanych przez nową mu-
zeologię w latach 60. i 70. XX w. 
Termin ten wtedy właśnie zaczął 
nabierać znaczenia cechy konstytu-
tywnej muzeum – w przeciwieństwie 
do dawnego »kształcenia« czy »upo-
wszechniania«, które należały do 
katalogu funkcji tej instytucji obok: 
zabezpieczania eksponatów, badań 
nad nimi oraz ich prezentacji na wy-
stawach. Co więcej, edukacja w ostat-
nich latach wykroczyła poza ramy 
samego muzeum, zaznaczając swoją 
obecność we wszystkich niemal in-
stytucjach kultury, o czym świadczą 
specjalistyczne działy w filharmo-
niach, operach czy teatrach, a nawet 
w kinach, które przy wszystkich róż-
nicach, podobnie jak muzea posłu-
gują się własnym, hermetycznym ję-
zykiem pozawerbalnym opierającym 
się w znacznej mierze na mimice, 
geście, przestrzeni scenograficznej, 
świetle czy dźwięku” – tak pisał na 
temat edukacji muzealnej w swoim 
najnowszym artykule „Obszar wy-
dzielony czy nowe otwarcie? Edu-
kacja muzealna jako muzeologia” 
Gerard Radecki.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
szczególny nacisk kładzie na eduka-
cję muzealną. To właśnie w tej dzie-
dzinie naszej aktywności pokładamy 
największą nadzieję. Stąd tak bogata 
oferta edukacyjna. Największą popu-
larnością wśród radomskich dzieci 
i młodzieży cieszy się propozycja 
warsztatów muzealnych. Oprócz 
stałej oferty nasi pracownicy mery-
toryczni przygotowują na bieżąco 
warsztaty do każdej wystawy czaso-
wej.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu ma także przygotowany, 
profesjonalnie opracowany, program 
edukacyjny, który obejmuje treści 
merytoryczne każdego z działów.

Bardzo serdecznie zapraszam dzie-
ci i młodzież wszystkich typów szkół 
z Radomia i regionu do udziału w na-
szych zajęciach edukacyjnych.

Dyrektor Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego 

w Radomiu
Leszek Ruszczyk

N R  6       5  l i s t o p a d a  2 0 2 1

Każdy z wykładów odbywa się w niedzielę; start o godz. 12.

14 listopada 2021 – Adam Duszyk – „Radom 1945”
12 grudnia 2021 – Grzegorz Kościelniak – „Obyczaje i rozrywka w Radomiu w okresie 
międzywojennym”
16 stycznia 2022 – Paulina Szymalak-Bugajska – „Street Art”
13 lutego 2022 – Marek Słupek – „Z higieną przez wieki”
6 marca 2022 – Ilona Pulnar-Ferdjani – „Kobiety świata. Obyczaje, tradycje, obrzędy”
10 kwietnia 2022– Katarzyna Jendrzejczyk – „Oleodruki”
8 maja 2022 – Rafał Kuropieska – „Ptaki Zalewu Domaniowskiego”
12 czerwca 2022– Katarzyna Pacyna-Fituch – „Księgozbiór ks. J. Wiśniewskiego”
10 lipca 2022 – Magdalena Nosowska – „Rafał Malczewski na emigracji 1940-1965, 
nieznane utwory literackie i plastyczne”
14 sierpnia 2022 – Marcin Kępa – „Radomski Genius Loci” – wykład/prezentacja 
multimedialna o magicznych miejscach w mieście, miejskich legendach i wybitnych 
radomianach
11 września 2022 – Mariusz Król – „Produkcja pistoletu VIS. Fakty znane i mniej 
znane”
16 październik 2022 – Magdalena Kołtunowicz – „Ikony polskiego wzornictwa XX 
wieku”
13 listopada 2022 – Krzysztof Skarżycki – „Rzemiosło radomskie w zbiorach działu 
historii”
11 grudnia 2022 – Katarzyna Stańczuk – „Kiedy słońce było...” – przyczynek do roz-
mów o wierzeniach społeczności epoki żelaza na podstawie źródeł archeologicznych
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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
Z rynku pracy

Bezrobocie w Radomiu w porównaniu 
z ubiegłym tygodniem zmniejszyło się 
o pokaźną liczbę 163 osób.

Wobec tego ogólna ilość bezrobotnych 
w Radomiu wynosi obecnie około 1080, 
co stanowi 1,25% ludności naszego miasta.

Ziemia Radomska nr 152, 
29 października 1930

Oszustwo
Majewski Stefan, zamieszkały przy ul. 

1-go Maja 61, zameldował, że przed kilku 
tygodniami wypożyczył parawan dr. Al-
trowi, zamieszkałemu przy ul. Moniuszki 
10, u Ejchlerowej. Parę dni temu dr. Alter 
wyprowadził się na inne mieszkanie, po-
zostawił parawan u Ejchlerowej, z prośbą 
o odesłanie Majewskiemu. Do Ejchlerowej 
zgłosił się rzekomo jakiś osobnik, podając, 
iż jest przysłany przez Majewskiego, celem 
zabrania parawanu, któremu też Ejchlero-
wa parawan wydała. Później okazało się, 
że Majewski nikogo po parawan nie przy-
syłał. Dochodzenie prowadzi się.

Ziemia Radomska nr 154, 
31 października 1930

Z dnia Zaduszek
Tradycyjnym zwyczajem w dniu święta 

Umarłych zaroiły się cmentarze nasze.
Cały radom pełen powagi i rzewnego 

smutku zgromadził się na miejscach wiecz-
nego odpoczynku swych bliskich.

Migotliwe światła tysięcy lampek nada-
wały cmentarzowi osobliwy widok.

Groby, na których pieczołowita ręka 
złożyła girlandy kwiecia, okolone trady-
cyjnemi lampkami wzbudzały wśród ty-
sięcznych tłumów nastrój pełen smętku 
i wspomnień.

Społeczeństwo radomskie nie zapo-
mniało również w tym dniu uroczystym 
o grobach poległych legjonistów, o gro-
bach, które gęsto rozsiane po kraju całym, 
mówią o wielkiej idei, o umiłowaniu oj-
czyzny, której w ofierze złożyły swoje ży-
cie – Bojownicy Niepodległości.

Wielki pochód, w którym udział brali 
wszyscy, którym nie obce są usiłowania 
garstki szaleńców – złożył hołd pamięci 
poległych bohaterów, spoczywających na 
wspólnym cmentarzu wojskowym. 

Ziemia Radomska nr 156, 
4 listopada 1930

Sprzedawał kradzione
gęsi

Posterunkowy p.p. zatrzymał na ulicy Wa-
łowej Jana Wójtowicza, bez stałego miejsca 
zamieszkania, który sprzedawał gęsi, pocho-
dzące z kradzieży.

Ziemia Radomska nr 157, 
5 listopada 1930

(D) Zemsta na czasie. Oryginalną zemstę 
za wyeksmitowanie z mieszkania wymyśliła 
Marja Paradoska zam. w Radomiu przy ul. 
Granicznej 13.

Mianowicie, oblała ona z I-go pietra go-
rącą wodą właścicielkę domu Marję Kozere 
która przechodziła wówczas w towarzystwie 
swej 3-letniej córeczki.

Ziemia Radomska nr 254, 
5 listopada 1933

Otwarcie nowego mostu na 
Wiśle

Dnia 20-go b. m. zostanie oddany do użyt-
ku publicznego most na Wiśle w Puławach, 
o długości 460 m. na drodze państwowej 
Kurów-Radom.

Most będzie nosił imię Pana Prezydenta 
Rzplitej prof. Ignacego Mościckiego. Otwar-
cia dokona wiceminister komunikacji inż. J. 
Piasecki, który będzie reprezentował Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej.

Ziemia Radomska nr 241, 
20 października 1934

Pamięci poległych w boju
żołnierzy-pochowanych

w Radomiu
Związek Legjonistów Polskich w Ra-

domiu dorocznym powinnym zwyczajem 
podjął przygotowania ku uczczeniu w „dniu 
Wszystkich Świętych” 1 listopada pamięci 
bojowników, którzy oddali życie w walce 
o Polskę oraz żołnierzy poległych w wojnie 
światowej. Wszystkie organizacje miejscowe 
proszone są o solidarne wzięcie udziału w tej 
żałobnej uroczystości.

Uroczystość rozpocznie się od złożenia 
wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza na 
Placu 3-go Maja poczem procesja z udziałem 
wojska i organizacyj ruszy na cmentarz: Woj-
skowy, Legjonowy, na Mogiłę Komendanta 
P. O. W. ś. p. Majora Józefa Marjańskiego 
i na mogiły Bojowników poległych w 1905 r.

Ziemia Radomska nr 248, 
28 października 1934

Projekty specjalne

Helios dla Dzieci: Pszczółka 
Maja – seanse z konkursa-
mi – 06.11 i 07.11, godz. 10.30

Kino Konesera: 

Jeźdźcy sprawiedliwości - (2D/
napisy – od 15 lat) – 08.11, godz. 
18.00

Kultura Dostępna: 

Wyszyński – Zemsta czy 
przebaczenie (2D/PL – od 15 
lat) – 11.11, godz. 13.00 i 18.00

Przedpremiery 11.11

Pitbull – (2D/PL – od 15 lat)
Pszczółka Maja – (2D/dub-
bing – b.o.)

Premiery 05.11

Eternals - (2D/napisy, 2D/AT-
MOS napisy, 2D/dubbing – od 13 
lat)
To musi być miłość – (2D/
PL – od 13 lat)
Spencer – (2D/napisy – od 15 lat)
Śmierć Zygielbojma – (2D/
PL – od 13 lat)

Pozostały repertuar

Poroże – 2D/napisy – od 15 lat
Mój przyjaciel wampir – 2D/
dubbing – od 4 lat
Diuna – (2D/napisy, 2D/napisy 
ATMOS – od 13 lat)
Furioza –    (2D/PL – od 15 lat)
Ron Usterka (2D/dubbing, 2D/
dubbing ATMOS – od 7 lat)
Rodzina Addamsów 2 (2D/dub-
bing – od 7 lat)
Venom 2: Carnage (2D/napi-
sy – od 15 lat)
Fatima (2D/lektor, 2D/napi-
sy – od 13 lat)
Ainbo - Strażniczka Amazoni
(2D/dubbing – od 6 lat)

5 – 6 XI (piątek - sobota)
Seanse dopołudniowe tylko na 
zamówienia
14.15 – MÓJ PRZYJACIEL 
WAMPIR, animowany, dubbing, 
Francja, od 7 lat (premiera)
15.45 – MOJE WSPANIAŁE ŻY-
CIE, Polska, od 15 lat (fi lm z 46 
FPFF – Gdynia 2021)
17.45 – OSTATNIEJ NOCY W 
SOHO, Wielka Brytania, od 15 
lat
20.00 – WSZYSTKIE NASZE 
STRACHY, Polska, od 15 lat 
(premiera, fi lm z 46 FPFF – 
Gdynia 2021)

7 XI (niedziela)
Seanse dopołudniowe tylko na 
zamówienia
14.30 – MÓJ PRZYJACIEL 
WAMPIR, animowany, dubbing, 
Francja, od 7 lat (premiera)
16.00 – MOJE WSPANIAŁE ŻY-
CIE, Polska, od 15 lat (fi lm z 46 
FPFF – Gdynia 2021)
18.00 – WSZYSTKIE NASZE 
STRACHY, Polska, od 15 lat 
(premiera, fi lm z 46 FPFF – 
Gdynia 2021)
20.00 – OSTATNIEJ NOCY W 
SOHO, Wielka Brytania, od 15 
lat

8 XI (poniedziałek)
Seanse dopołudniowe tylko na 
zamówienia
11.30 – MÓJ PRZYJACIEL 
WAMPIR, animowany, dubbing, 
Francja, od 7 lat (premiera)
13.00 – OSTATNIEJ NOCY W 
SOHO, Wielka Brytania, od 15 
lat
15.15 – MOJE WSPANIAŁE ŻY-
CIE, Polska, od 15 lat (fi lm z 46 
FPFF – Gdynia 2021)
17.15 – WSZYSTKIE NASZE 
STRACHY, Polska, od 15 lat 
(premiera, fi lm z 46 FPFF – 
Gdynia 2021)
Dyskusyjny Klub Filmowy – 
ELEKTRYZUJĄCY MARATON 
FILMOWY
19.15 – LUDZKI GŁOS, Hiszpa-
nia, USA, od 15 lat (premiera)
20.45 – LUX AETERNA, Francja, 
od 15 lat (premiera)

9 XI (wtorek)
Seanse dopołudniowe tylko na 
zamówienia
14.30 – MÓJ PRZYJACIEL 
WAMPIR, animowany, dubbing, 
Francja, od 7 lat (premiera)
16.00 – MOJE WSPANIAŁE ŻY-
CIE, Polska, od 15 lat  (fi lm z 46 
FPFF – Gdynia 2021)
18.00 – WSZYSTKIE NASZE 
STRACHY, Polska, od 15 lat 
(premiera, fi lm z 46 FPFF – 
Gdynia 2021)
20.00 – OSTATNIEJ NOCY W 

SOHO, Wielka Brytania, od 15 
lat

10 XI (środa)
Seanse dopołudniowe tylko na 
zamówienia
14.15 – MÓJ PRZYJACIEL 
WAMPIR, animowany, dubbing, 
Francja, od 7 lat (premiera)
15.45 – MOJE WSPANIAŁE ŻY-
CIE, Polska, od 15 lat  (ostatni 
dzień,
fi lm z 46 FPFF – Gdynia 2021)
17.45 – OSTATNIEJ NOCY W 
SOHO, Wielka Brytania, od 15 
lat (ostatni dzień)
20.00 – WSZYSTKIE NASZE 
STRACHY, Polska, od 15 lat
(premiera, fi lm z 46 FPFF – 
Gdynia 2021)

11 XI (czwartek)
KINO NIECZYNNE

Informacje pod nr tel. (48) 383 
60 77, (48) 386 16 60, a także 
na stronie internetowej www.
mcswelektrownia.pl  

KASA KINA CZYNNA:
poniedziałek: pół godziny 
przed pierwszym seansem, do 
rozpoczęcia ostatniego seansu.
wtorek- piątek: od 10.00 do 
rozpoczęcia ostatniego seansu.
sobota- niedziela: od 12.00 do 
rozpoczęcia ostatniego seansu.

Uwaga! – NIE GRAMY REKLAM – 
Spóźniający się przeszkadzają 
innym widzom.

Ceny biletów:
– tani poniedziałek: 13 zł, wto-
rek – czwartek: 17 zł, piątek – 
niedziela: 20 zł 
– fi lmy dla dzieci: 15 zł
– bilety grupowe (powyżej 5 
widzów, w dowolny dzień) – 15 
zł
– pokazy przedpremierowe – 
23 zł
– Sztuka Na Ekranie, pokazy 
specjalne – 26 zł 

– karnet (ważny do 30 VI 2022), 
na trzy dowolnie wybrane fi lmy 
w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego  – 33 zł, 
– wejściówka na jeden fi lm w 
ramach DKF w poniedziałek – 
13 zł, 
– w pozostałe dni tygodnia w 
których są pokazy w ramach 
DKF, obowiązują ceny na dany 
dzień.
Uwaga! Miejsca na widowni są 
numerowane
Zastrzegamy sobie prawo 
zmian repertuaru z przyczyn 
niezależnych od Kina MCSW 
Elektrownia.

KALENDARZ PROJEKCJI
5 XI – 11 XI  2021
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  MIC A  OWAK

Oba zespoły przystąpiły do sobot-
niego (30 października) spotkania 
z identycznym bilansem – miały na 
koncie po jednej wygranej i po trzy 
porażki po czterech pierwszych me-
czach tego sezonu.

Czarni dobrze weszli w to spo-
tkanie i w secie otwarcia byli na 
delikatnym prowadzeniu właściwie 
od początku. W połowie partii tę 
przewagę jeszcze powiększyli. Na 
zagrywce pomylił się Bartłomiej 
Bołądź, a dwukrotnie w ataku Pa-
weł Halaba i było już 12:16. Go-
ście prezentowali całkiem dobrą 
skuteczność na siatce, a w ekipie 
z Suwałk sporo było błędów (14:19). 
Miejscowi jednak nie dali za wygra-
ną i doprowadzili do emocjonują-
cej końcówki. Po bloku Andreasa 
Takvama na Pawle Rusinie było 
23:23. Ostatecznie jednak zwycię-
stwo w partii otwarcia zapisali na 
swoje konto Czarni – po skutecznym 
ataku Rafała Faryny i błędzie Bołą-
dzia (26:28).

W początkowej fazie drugiej od-
słony wynik oscylował w granicach 
remisu. Potem przewagę zyskał 
Ślepsk (16:14) i utrzymywał ją w ko-
lejnych minutach. Suwałczanie nie 
dali sobie wydrzeć zwycięstwa i po 
błędzie Bartosza Firszta w ataku 
wygrali do 23 i doprowadzili do re-
misu 1:1 w meczu.

Od początku trzeciego seta na 
placu gry pojawił się wracający po 
kontuzji środkowy Michael Parkin-

son. I znowu po początkowo wy-
równanej walce, tak jak w drugiej 
partii, przewagę osiągnął Ślepsk. 
Po skutecznym ataku Adriana Bu-
chowskiego było 17:14. W obu eki-

pach zaszły zmiany – w Czarnych 
na boisku pojawił się Jose Ademar 
Santana i Parkinson, a w zespole 
gospodarzy Jakub Ziobrowski. Sam 
mecz nie należał do najprzyjemniej-
szych do oglądania. I jeden, i drugi 
zespół popełniał bardzo dużą licz-
bę błędów własnych, ale ostatecznie 

mniej w trzeciej odsłonie popełnili 
ich radomianie, którzy wygrali na 
przewagi do 27.

Ślepsk kolejną odsłonę meczu za-
czął od bardzo dobrej gry w bloku. 

Już przy stanie 6:2 zanotował trzy 
„oczka” tym elementem. Po punk-
towej zagrywce Bołądzia było 12:8. 
Czarni jednak odwrócili losy tej 
partii. Objęli prowadzenie po punk-
towym serwisie Santany (14:15), 
a parę minut później wygrali seta 
numer cztery do 23 po punktowym 

ataku Parkinsona i cały mecz 3:1.
– Zamieniliśmy dzisiaj jakość na 

emocje. Oba zespoły zrobiły jakieś 
80 błędów w trakcie czterech setów. 
To ogromna liczba. Na pewno musi-

my zrobić progres w każ-
dym elemencie, ale za to 
emocji było tyle, że moż-
na by obdzielić parę spo-
tkań. Bardzo cieszy mnie 
to, że wyniki na styku nas 
nie paraliżują w końców-
kach. Nie jest to dla nas 
sytuacja nerwowa – po-
wiedział po meczu Ja-
kub Bednaruk, trener 
Cerradu Enei Czarnych 
Radom.

S t a t u e t k a  d l a  n a j -
l e p s z e g o  z a w o d n i k a 
s p ot k a n i a  pr z y pad ł a 
środkowemu Bartłomie-
jowi Lemańskiemu. – Na 
pewno był to ciężki mecz. 
Oni mieli swoje proble-
my, a my swoje i tak to 
wyglądało, że każdy set 
by ł  g rany na przewa-
gi – powiedział zawod-
nik.

D l a  C z a r n yc h  b y ł o 
to  d r ug ie  z w yc ię s t wo 

w sezonie 2021/22 PlusLigi. Wcze-
śniej – w poprzedniej kolejce pod-
opieczni Jakuba Bednaruka wygrali 
z Treflem Gdańsk 3:1. Jutro (sobota, 
6 listopada) Czarni zmierzą się we 
własnej hali z Aluronem CMC Wartą 
Zawiercie. Mecz ten rozpocznie się 
o godz. 20.30 przy ul. Narutowicza 9.

Komplet punktów
Choć sam mecz nie zachwycił, to Cerrad Enea Czarni Radom zdobyli w Suwałkach komplet punktów, pokonując tamtejszy 
Ślepsk Malow 3:1. Dla podopiecznych Jakuba Bednaruka było to drugie zwycięstwo w obecnych rozgrywkach. W sobotę, 
6 listopada, radomianie podejmą Aluron CMC Wartę Zawiercie.
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Impreza wraca po rocznej 
przewie spowodowanej pandemią. 
Z tego powodu w zeszłym roku 
biegacze nie wybiegli na trasę. 
Tegoroczny bieg rozpocznie się 
o godz. 10 na stadionie MOSiR 
przy ul. Narutowicza 9. To tam usy-
tuowane będą start i meta. Trasa 
biegu to dwie pięciokilometrowe 
pętle, które będą prowadziły też 
ulicami miasta, m.in. Narutowicza, 
Podwalną, Wałową czy w okolicach 
rynku oraz w parku Planty.

Uczestnicy Niepodległościowej 
Dyszki mogą liczyć na ciepłe i zim-
ne napoje, a po zakończeniu biegu 
- na pamiątkowe medale i koszulki. 
Najlepsi w poszczególnych katego-
riach wiekowych otrzymają pucha-
ry, a najlepsi w kategoriach open 
kobiet i open mężczyzn - puchary 
i nagrody rzeczowe. Będzie też pro-
wadzona klasyfikacja w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych.

W biegu mogą wystartować 
zawodnicy urodzeni w 2006 roku 
i starsi. Zapisy elektroniczne na 
stronie www.biegiemradom.pl 
trwają do 7 listopada. Natomiast 10 
i 11 listopada będzie można zapisać 
się w biurze zawodów. W środę, 10 
listopada, będzie ono usytuowane 
w siedzibie stowarzyszenia Bie-
giem Radom! przy ul. Traugutta 
46/48, a dzień później - w dniu 
biegu w godz. 8-9.30 w hali przy ul. 
Narutowicza 9. Chętni za dopłatą 
mogą otrzymać też okolicznościo-
wą koszulkę czy czapeczkę.

Jednym z celów biegu jest 
uczczenie rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

M

Bieg
Niepodległości
W czwartek, 11 listopada, odbędzie 
się IX Radomski Bieg Niepodległości. 
Zawodnicy pobiegną na 10 kilometrów.

Dla radomian piątkowy (29 paź-
dziernika) mecz z Asseco Arką był 
szóstym spotkaniem we własnej hali 
w sezonie 2021/22. Do tej pory pod-
opieczni Marka Popiołka jeszcze 
u siebie nie wygrali. I jak się oka-
zało, po meczu z Arką to się nie 
zmieniło.

Po pięciu minutach pojedynku 
gospodarze prowadzili 11:7. Jesz-
cze minutę przed końcem pierwszej 
kwarty HydroTruck prowadził 18:14, 
ale goście zdołali doprowadzić do 
remisu 18:18 i takim właśnie wyni-
kiem zakończyło się pierwsze 10 mi-
nut gry.

Drugą ćwiartkę gospodarze roz-
poczęli bardzo źle. Spadła ich sku-
teczność rzutów, trafiali natomiast 
koszykarze z Gdyni, którzy w pew-
nym momencie prowadzili już różni-
cą 17 „oczek”. Sygnał do odrabiania 
strat dał niespełna dwie i pół minuty 
przed przerwą akcją 3+1 Anthony 
Ireland (34:42). Po „trójce” Fili-
pa Zegzuły prowadzenie gdynian 
zmalało do pięciu punktów (39:44). 
Pięć sekund przed końcem drugiej 
kwarty wyrównał A.J. English i było 
44:44.

Trzecią część spotkania Arka za-
częła od siedmiu „oczek” z rzędu 
(44:51). Potem z kolei serią zdoby-
tych punktów popisał się Hydro-
Truck, który doprowadził do remi-
su 54:54. Zaczął punktować Michael 

Moore – to po jego „trójce” gospo-
darze objęli prowadzenie 59:58. 
Wydawało się, że trzecia kwarta też 
zakończy się remisem, ale dwie se-
kundy przed końcem z półdystansu 
trafił Danilo Ostojić (69:67).

Siedem minut przed końcem spo-
tkania było 73:73. Potem Hydro-
Truck odskoczył na pięć „oczek” 
(78:73), ale bardzo szybko tę prze-
wagę stracił (78:80). Minutę przed 
końcem po trafieniu Adama Hry-
caniuka Arka prowadziła dwoma 
punktami (85:87). Potem jeszcze 

dwa celne trafienia dołożył Bartło-
miej Wołoszyn i HydroTruck prze-
grał ostatecznie to spotkanie 85:91.

D l a  r a d o m i a n  b y ł a  t o  s z ó -
s t a  p o r a ż k a  w  s z ó s t y m  d o -
m o w y m s p ot k a n iu  w  s e z on i e 
2021/22 Energa Basket Ligi. W na-
stępnej kolejce – w niedzielę, 7 li-
stopada – HydroTruck podejmie 13. 
w tabeli Polski Cukier Pszczółkę 
Start Lublin. Pojedynek ten roz-
pocznie się o godz. 19.30.

MIC A  OWAK

Fatalna seria trwa
Trwa fatalna seria w domowych meczach radomskiego HydroTrucku. Podopieczni Marka Popiołka przegrali 
z ostatnią w tabeli Asseco Arką Gdynia 85:91, notując szóstą porażkę w szóstym pojedynku w tym sezonie.
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Dla zespołu z Radomia piątkowy 
(29 października) mecz w Legionowie 
z IŁ Capital Legionovią był drugim 
wyjazdowym spotkaniem w sezonie 
2021/22. Pierwszego podopieczne 
Riccardo Marchesiego nie wspomi-
nają najlepiej, bo w Opolu przegrały 
po tie-breaku z tamtejszym Uni, czyli 
beniaminkiem rozgrywek. Wyjazdu 
do Legionowa też radomianki do uda-
nych nie zaliczą, bo doznały niespo-
dziewanej i wysokiej porażki.

Dość szybko na początku partii 
otwarcia Radomka wypracowała so-
bie przewagę czterech punktów (4:8). 
Szybko jednak ekipa z Legionowa 
odrobiła straty i potem toczyła wyrów-
naną walkę (15:15). Radomka odska-
kiwała na dwa punkty (15:17, 18:20), 
ale nie potrafiła tej przewagi długo 
utrzymać (20:20). Co więcej, od stanu 
22:22 przyjezdne nie potrafiły zdobyć 
w partii otwarcia nawet punktu i Le-
gionovia, po bloku na Katarzynie Za-
roślińskiej-Król, wygrała 25:22.

Początek drugiej odsłony to wy-
równana walka i żaden z zespołów 
nie potrafił wypracować sobie prze-
wagi. Wynik oscylował w granicach 
remisu. Dopiero w drugiej połowie tej 

partii ekipa miejscowych zyskała nie-
co większą przewagę (19:16, 21:18). 
Podopieczne Marchesiego zdołały 
jednak doprowadzić do emocjonują-
cej końcówki (24:24), ale ostatecznie 
to zespół Legionovii wygrał walkę na 
przewagi 28:26.

W trzeciej odsłonie Radomce gra 
zdecydowanie się nie układała. Szyb-
ko IŁ Capital Legionovia uzyskała 
prowadzenie, które w połowie seta 
powiększyła. Po skutecznym ataku 
Oliwii Różański było już 14:8. Ra-
domianki nie potrafiły zbliżyć się do 
rywalek na dystans bliższy niż cztery 
punkty (20:16). Nie były w stanie od-
wrócić losów tego spotkania i ostatecz-
nie, w trzecim secie, przegrały wysoko 
do 17 i w całym meczu 0:3.

Poza wspomnianymi dwiema po-
rażkami wyjazdowymi Radomka ma 
na koncie cztery domowe triumfy. 
W następnej kolejce, już dziś (piątek, 
5 listopada), podopieczne Riccardo 
Marchesiego podejmą mistrza Polski, 
Grupę Azoty Chemika Police. Po-
czątek spotkania o godz. 17.30 w hali 
MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9.

MIC A  OWAK

Drugi wyjazd,
druga przegrana

E.Leclerc Moya Radomka Radom w drugim wyjazdowym meczu Tauron 
Ligi doznała drugiej porażki. Tymczasem dziś radomianki zagrają u siebie 
z mistrzem Polski, Grupą Azoty Chemikiem Police.
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AU T O P R O M O C J A

  MACIEJ KWIATKOWSKI

Radomiak do meczu z Cracovią 
podszedł bez respektu dla rywala. 
Choć gospodarze w PKO Ekstrakla-
sie niepokonani byli od ośmiu spo-
tkań, to „Zieloni” nic sobie z tego 
nie robili. W samej pierwszej połowie 
podopieczni Dariusza Banasika od-
dali pięć celnych strzałów na bramkę 
Słowaka Lukasa Hrosso. Jeden z nich 
dał radomianom jak najbardziej za-
służone prowadzenie. Wspomniana 
sytuacja miała miejsce w 25. minucie. 
Wówczas faulowany w polu karnym 
Cracovii był Luis Machado, a arbiter 
Szymon Marciniak po chwili zawaha-
nia wskazał na punkt karny. Do piłki 
ustawionej przed golkiperem pod-
szedł Karol Angielski i precyzyjnym 
strzałem obok słupka zmusił go do 
kapitulacji. Kilka chwil później Hros-
so wybronił kolejne uderzenie Angiel-
skiego, ale tym razem z tzw. półwole-
ja. To nie były jedyne groźne okazje 
radomian w pierwszych 45 minutach. 
Efektowną indywidualną akcją popi-
sał się Michał Kaput. Pomocnik prze-
biegł kilkadziesiąt metrów i będąc 
w okolicach pola karnego Cracovii 
zdecydował się na strzał. Ten okazał 
się minimalnie niecelny. Centyme-
trów zabrakło również Machado, by 
w doliczonym czasie pierwszej części 
dopaść do futbolówki i zamknąć efek-

towną akcję zespołu! 
Z kolei mający duże problemy z ata-

kami radomian gospodarze, tylko raz 
odpowiedzieli sytuacją bramkową. 
Tę w 37. minucie zmarnował Michał 
Rakoczy, którego strzał z bliskiej od-
ległości wybił nogami Filip Majchro-
wicz. Były golkiper Cracovii poza tą 
sytuacją nie miał za wiele pracy.

Po przerwie pojedynek również był 

bardzo otwarty, ale z upływem czasu 
przewagę osiągnęli miejscowi. Kra-
kowianie zepchnęli „Zielonych” do 
defensywy, a dużo pracy miał Maj-
chrowicz. W końcu w 72. minucie po 
kolejnym rzucie rożnym Filip Piszczek 
doprowadził do remisu! Golkiper go-
ści wyczuł strzał wprowadzonego na 
boisko zawodnika, ale uderzenie było 
na tyle silne i precyzyjne, że musiał 

wyciągać futbolówkę z siatki. Chwilę 
później mogło być już 2:1 dla „Pa-
sów”, ale tym razem Majchrowicz po-
pisał się kapitalną obroną.

Gdy wydawało się, że stojący na 
wysokim poziomie mecz zakończy się 
podziałem punktów, kontratak prze-
prowadzili goście. Po dośrodkowaniu 
piłki przez Abramowicza dopadł do 
niej Radecki i z narożnika dośrod-
kował futbolówkę na głowę Artura 
Bogusza. Ten strzelił ją w przeciwle-
gły róg i chwilę później utonął w obję-
ciach kolegów z drużyny. Sędzia Szy-
mon Marciniak gry już nie wznowił!

– Wielkie gratulacje dla zespołu. Po 
raz kolejny zmiany okazały się trafio-
ne. Już nie możemy się doczekać me-
czu z Górnikiem Zabrze – przyznał 
trener Banasik.

Pojedynek z Górnikiem będzie dla 
Radomiak okazją do rewanżu za prze-
grany mecz I rundy Pucharu Polski. 
Wówczas „Zieloni”, grając w mocno 
eksperymentalnym składzie, ulegli 
zabrzanom.

Spotkanie radomian z Górnikiem 
rozpocznie się w sobotę, 6 listopada 
o godz. 15. Relacje na żywo przepro-
wadzi cozadzien.pl i Radio Rekord.

Cracovia – Radomiak Radom 
1:2 (0:1)

Bramki: Filip Piszczek 72’ – Karol 
Angielski 25’ (k), Artur Bogusz 90+5

Historyczny moment
Piłkarze Radomiaka Radom przerwali serię Cracovii ośmiu meczów bez porażki i po golu Artura Bogusza w ostatniej akcji 
meczu pokonali popularne „Pasy”! Dla radomian była to pierwsza wyjazdowa wygrana w obecnym sezonie, ale też pierw-
sza od 36 lat w ekstraklasie. W następnej kolejce, w sobotę, 6 listopada „Zieloni” podejmą Górnika Zabrze.

Fo
t. M

are
k K

wa
so

ws
ki/

rad
om

iak
.pl

Białobrzeżanie po cichu liczyli, że 
w meczu z niżej notowanym Ursusem 
Warszawa w końcu przełamią złą 
passę i po trzech porażkach ponie-
sionych pod rząd zapunktują. Tak 
się jednak nie stało, a podopieczni 
Tomasza Grzywny już po 120 sekun-
dach rywalizacji musieli odrabiać 
straty. W 33. minucie Oskar Natorski 
po raz drugi wyciągał futbolówkę 
z siatki, a tym razem strzałem w długi 
róg bramki zaskoczył go Michał 
Strzałkowski. Białobrzeżanie tuż 
przed przerwą zmniejszyli straty, ale 
w 62. minucie ponieśli podwójne. Nie 
dość, że stracili bramkarza (czerwo-
na kartka) to jeszcze i gola, bo rzut 
karny wykorzystał Patryk Kamiński. 
Miejscowi w samej końcówce odpo-
wiedzieli honorowym golem, ale strat 
nie odrobili.

W zupełnie innych nastrojach 
sobotni mecz (30 października) koń-
czyli radomianie. Broń jako pierwsza 
straciła gola, ale jeszcze w pierwszej 
połowie odrobiła straty, by po zmia-
nie stron zadać decydujące trafienie. 
To było czwarte domowe zwycięstwo 
radomian z rzędu.

Pilica Białobrzegi – Ursus War-
szawa 2:3 (1:2)

Broń Radom – Jagiellonia II Bia-
łystok 2:1 (1:1)

MK

Ze zmiennym
szczęściem
Triumfem zakończył się mecz zawod-
ników Broni Radom nad rezerwami 
Jagiellonii Białystok. Za to czwartej 
porażki z rzędu doświadczyła Pilica 
Białobrzegi.




