
Rachunki zamiast 
remontu
– Zamiast modernizować bazę 
oświatową, doposażać szkoły w 
nowoczesne materiały i środki 
dydaktyczne będziemy musieli 
opłacać koszty stałe – mówi wice-
prezydent Katarzyna Kalinowska. 
Radomskie szkoły i przedszkola 
muszą się przygotować na ra-
chunki za gaz wyższe nawet o 
600 proc. niż płacone dotychczas.
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Orszak Trzech Króli
6 stycznia w Kościele katolickim 
obchodzona jest uroczystość 
Objawienia Pańskiego, nazy-
wana potocznie świętem Trzech 
Króli. W  ubiegły czwartek w po-
nad 660 miastach w Polsce, w 
tym również w Radomiu odbyły 
się tradycyjne orszaki. 
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Wokół Fabryki Broni
Nazwa „planty” pochodzi od okre-
ślenia równania – plantowania 
terenu przeznaczonego pod za-
budowę. Tak właśnie na początku 
lat 20. XX wieku przygotowywa-
no tereny folwarku Mariackie, na 
których zaplanowano budowę 
fabryki zbrojeniowej i osiedla dla 
pracowników. J 

 str. 7

Zgrupowanie 
w Turcji
Piłkarze Radomiaka Radom w 
poniedziałek rozpoczęli treningi. 
Okres przygotowawczy będzie 
wyjątkowo krótki, bo już 7 lutego 
„Zieloni” rozegrają pierwszy mecz 
mistrzowski. W międzyczasie ze-
spół beniaminka PKO Ekstraklasy 
wyleci do Turcji na zgrupowanie i 
rozegra mecze towarzyskie.  

 str. 11
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Z budżetu Mazowsza

R E K L A M A

Fot. Szymon Wykrota

Budowa szpitalnego oddziału ratunkowego na radomskim Józefowie i nowej siedziby szkoły drzew-
nej w Garbatce-Letnisku, sporo inwestycji drogowych, a także modernizacja i doposażenie instytucji 
kultury – to tylko część inwestycji, które w tym roku planuje w subregionie radomskim i powiecie 
grójeckim samorząd Mazowsza.

str. 4
AU T O P R O M O C J A
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T Y G O D N I K

Piątek, 14 stycznia
 Koncert kolęd. O godz. 17 w Domu 
Kultury „Borki” rozpocznie się koncert 
kolęd „Hej kolęda, kolęda” w wykona-
niu dzieci. Wstęp wolny.

 Spektakl w sali ROK. „Wiesz, że 
wiem” to znakomita komedia z plejadą 
polskich gwiazd. Czy zastanawialiście 
się kiedyś, co naprawdę myślą o was 

przyjaciele? Boha-
terowie spektaklu 
„Wiesz, że wiem” 
dowiadują się tego 
przypadkiem. Praw-
da okazuje się bo-
lesna, ale zamiast 
się załamywać, oni 
wolą zabawić się 

kosztem nielojalnych znajomych. Sym-
patyczna kolacja stanie się przestrzenią 
intrygi. Niewierni przyjaciele mocno 
się zaczerwienią, zestresują i spocą, 
a gdy napięcie sięgnie zenitu, wresz-
cie będzie można ich zapytać – wiecie, 
że wiemy. Chociaż to niebezpieczna 
gra, warto podjąć wyzwanie. Obsada: 
Leszek Lichota, Ilona Wrońska, Mi-
chał Czernecki/Przemysław Sadowski, 
Agnieszka Castellanos-Pawlak. Spekta-
kle o 17.30 i 20.15. Wstęp płatny.

 Wystawa w Galerii Łaźnia. Wysta-
wa dwóch artystów: Huberta Daniluka 
i Krzysztofa Wiśniewskiego, tworzących 
w nurcie surrealizmu, zainicjowana 
przez pasjonata i kolekcjonera sztu-
ki – Marcina Wiosnę. Hubert Daniluk 
od kilku miesięcy mieszka w Nowej 
Rudzie–Słupiec, gdzie prowadzi autor-
ską pracownię tatuażu. Wcześniej przez 
15 lat mieszkał w Warszawie. W 2019 r. 
zainteresował się malarstwem. Tworzy 
w stylu surrealistycznym, koncentrując 
swoją uwagę na ludzkim ciele i jego 
anatomii. Krzysztof Wiśniewski urodził 
się w 1960 roku w Chełmży. Od wielu 
lat mieszka w Lipnie. Nauczyciel. Ukoń-
czył Wydział Sztuk Pięknych na Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Malarstwo studiował pod kierunkiem 
prof. Mieczysława Ziomka, zaś rysu-
nek pod kierunkiem Jędrzeja Gołasia. 
Członek toruńskiego oddziału Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Artystycz-
nie związany z grupą malarzy uprawia-
jących tzw. magical dreams (magiczny 
realizm). Wernisaż o godz. 18 przy ul. 
Traugutta 31/33. Wstęp wolny.

 Wieczór poezji. Dom Kultury 
„Borki” zaprasza o godz. 18.30 na wie-
czór poezji nieprofesjonalnej. Wstęp 
wolny. 

 Koncert kolęd prawosławnych.
Centrum Kultury Prawosławnej przy pa-
rafii prawosławnej św. Mikołaja w Ra-
domiu i Resursa Obywatelska zapra-
szają na wieczór kolęd prawosławnych. 
Wydarzenie odbędzie się w Resursie 
o godz. 18.30. Wstęp wolny.

Sobota, 15 stycznia
 Koncert Teatru Narodowego 
Operetki Kijowskiej. Styczniowe 
niebo, usiane gwiazdami, roziskrzo-
ne blaskiem... Czyż nie przypomina 
sali koncertowej, pełnej reflektorów, 
błyszczących kostiumów, gdzie na sce-
nie prezentują się prawdziwe gwiazdy 
wokalistyki w repertuarze tak porywa-
jącym, jak rozświetlony noworocznymi 
fajerwerkami nieboskłon? Koncert no-
woroczny Teatru Narodowego Operetki 
Kijowskiej zaprezentuje widzom kalej-
doskop muzyki klasycznej i popularnej, 
a także ukraińskie piosenki ludowe. Po-
czątek koncertu w sali ROK o godz. 18. 
Wstęp płatny. 

  Wieczór z zespołem Queen.
W listopadzie 2021 roku minęło równe 
30 lat od śmierci jednego z najbardziej 
charyzmatycznych i utalentowanych 
wokalistów wszech czasów – Freddie’go 

Mercury. Z tej okazji MOK „Amfite-
atr” zaprasza na 
wieczór z muzyką 
Queen.  DJ  Ma-
ciej Małecki zagra 
największe hity ze-
społu. Zaszalejemy 
na parkiecie przy 
swoich ulubionych 
utworach, a tak-
że wysłuchamy ciekawostek i anegdot 
związanych z samą postacią Freddiego 
oraz z dziejami grupy. Organizatorzy 
mają nadzieję, że widzowie podzielą się 
swoimi wspomnieniami! Wydarzenie 
poprowadzi Daniel Adamczyk, woka-
lista radomskiego zespołu Alicetea. 
Początek przy ul. Parkowej 1 o godz. 
20. Bilety w cenie 10 zł do nabycia na 
biletyna.pl.

Niedziela, 16 stycznia
 Wkręć się w sztukę: D jak Dali. 
Salvador Dali – hiszpański malarz, któ-
rego znakiem rozpoznawczym jest sur-
realizm. Choć był człowiekiem bardzo 
kontrowersyjnym, zapisał się na kartach 
historii sztuki jako jeden z najważniej-
szych i najbardziej rozpoznawalnych 
twórców XX wieku. Płonące żyrafy, 
słonie na szczudłach, lewitujące koty 
i roztapiające się zegary to jedne z licz-
nych wizji artysty przelane na płótno. 
Choć Dali był malarzem, na kolejnym 
spotkaniu „Wkręć się w sztukę” uczest-
nicy warsztatów wezmą technikę kola-
żu. „Przez łączenie ze sobą różnorod-
nych elementów i zabawy kompozycją 
będziemy wspólnie rozwijać twórczą 
ekspresję, umiejętność abstrakcyjnego 
myślenia, a przy okazji będziemy ćwi-

czyć motorykę małą, 
bo głównymi narzę-
dziami podczas spo-
tkania będzie nasza 
wyobraźnia, papier, 
klej i nożyczki. Każ-
dy uczestnik stwo-
rzy swój wyjątkowy 
i niepowtarzalny 

kolaż – dzieło gotowe do zawieszenia na 
ścianie” – pisze MOK „Amfiteatr”. Po-
czątek o godz. 10 lub 12. Wstęp bileto-
wany: 15 zł – bilet pojedynczy, 30 zł – bi-
let rodzinny (1 dziecko + 1 dorosły) na 
biletyna.pl. 

 Bajkowa Niedziela w Resursie.
Tym razem organizatorzy zapraszają, 
o godz. 11, na bajkę „O czym szumi 
las”. Za sprawą filmu przeniesiemy się 
do bardzo kolorowego, tętniącego ży-
ciem lasu Hucky Bucky. Mieszkają tu 
zwierzątka różnych gatunków. Żyje im 
się całkiem dobrze, ale problemem jest 
brutalne prawo natury. Grupa myszy 
zaczyna mieć dosyć nieustannego cho-
wania się przed drapieżnikami i posta-
nawia działać. Po seansie odbędą się 
warsztaty, których uczestnicy nauczą 
się tworzenia różnych form z balonów. 
Wstęp: 10 zł (od osoby). Bilety do naby-
cia w kasie Resursy i online.

 Grandioso w katedrze. O godz. 
17 Radomska Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta „Grandioso” pod dyrekcja Dariu-
sza Krajewskiego zaprasza do katedry 
na koncert noworoczny. W programie 
melodie popularnych polskich i zagra-
nicznych kolęd 
oraz melodii zwią-
zanych z okresem 
B o ż e g o  N a r o -
dzenia, a także 
muzyczne tematy 
filmowe. Gran-
dioso to aktualni 
mistrzowie Polski 
i zdobywcy Grand 
Prix, mistrzowie i wicemistrzowie Euro-
py. Orkiestra jest wysoko ceniona wśród 
polskiej, jak i zagranicznej publiczności. 
Podczas koncertu prowadzona będzie 
zbiórka publiczna na wyjazd orkiestry 
na Światowy Konkurs Muzyczny do 
Holandii.

NIKA

– Jan Andrzej Jasiński od początku 
lat 90. realizował prace o dużym zróż-
nicowaniu formalnym i technicznym, 
objęte wspólnym hasłem: „Ćwiczenia 
wyzwalające dla mieszkańców miasta 
Radomia”. Chodziło o formy i treści, 
jakich to miasto nie znało: happeningi, 
performansy, nowa fotografia. Pośród 
wielu pomysłów pojawił się taki, który 
nawiązywał do pewnych schematów 
konstrukcyjnych obecnych w naszym 
otoczeniu – tłumaczy Kinga Maszczyń-
ska z Elektrowni. – W budowie wielu 
form wokół można bowiem rozpoznać 
najprostsze figury geometryczne: koło, 
trójkąt, prostokąt. Dotyczy to zwłasz-
cza wytworów rąk ludzkich, 
choć i natura dostarcza nam 
szeregu podobnych skoja-
rzeń, np. kręgi na wodzie 
czy kształt góry Fudżi, ale 
w prostokąty jest uboga. 
Człowiek za to wytwarza 
ich nadmiar – wystarczy się 
rozejrzeć!

Owocem tych przemy-
śleń był zapoczątkowany 
w 2000 roku projekt „Pro-
ste znaki”. Artysta przyjął, 
że będzie to plan na 20 lat. 
Jego pierwsza część (w wy-
borze) znalazła się na wysta-
wie „3 dekady w Radomiu” 
w 2010 roku i przedstawiała 
operacje na płaszczyźnie. 
Drugą odsłonę – „Siódma 
pięciolatka”, która miała 
miejsce w 2015 roku, wy-
pełniło 58 prac malarskich, które uka-
zywały sytuacje w iluzji przestrzen-
nej. Płaskie figury zostały zastąpione 
czworościanami, sześcianami i kula-
mi. Obecny pokaz zamyka ten 20-letni 
projekt.

Kod liczbowy wystawy oznacza: 
40 – tyle lat przy sztaludze, 20 – czas 
trwania projektu „Proste znaki”, 
204 – liczba prac zrealizowanych 
w ramach projektu w latach 2000-
2015, 69 – liczba prac na wystawie, 
69 – wiek artysty. 

Jan Andrzej Jasiński urodził się 
w 1952 roku w Radomiu. Studia na 
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Dyplom w pracowni malarstwa 
prof. Mieczysława Wiśniewskiego 
w 1979 r. Twórczość w zakresie ma-
larstwa, rysunku, ilustracji, sceno-
grafii, grafiki reklamowej, instalacji 
i performansu. Uczestnik 18 wy-
staw indywidualnych i 130 wystaw 
zbiorowych. Prowadzi działalność 
animatorską na terenie miasta Ra-
domia (koncepcja i prowadzenie 
autorskiej „Galerii 3 Dni” w KR 
„Mewa” w Radomiu – 1987-1989; 

koncepcja i prowadzenie autorskiej 
Galerii Zdarzeń w latach 1991-1995; 
zrealizowanie wspólnie z Januszem Po-
pławskim koncepcji Ogólnopolskiego 
Triennale Autoportretu, którego pięć 
edycji odbyło się w roku 1994, 1997, 
2000, 2003 i 2006; koncepcja i realiza-
cja Ogólnopolskiego Biennale Plastycz-
no-Fotograficznego Dzieci i Młodzieży 
„Przyroda” w latach 2001-2020; komi-
sarz dziewięciu wystaw radomskiego 
okręgu ZPAP; koncepcja i prowadzenie 
Szkolnych Witryn Plastycznych w SDH 
„Sezam” w latach 1983-1989; realizacja 
ponad 100 wystaw sztuki profesjonal-
nej i amatorskiej, w tym młodzieżowej 

i dziecięcej, o zasięgu ogólnopolskim, 
wojewódzkim, regionalnym i miejskim).

Wernisaż dzisiaj (piątek, 14 stycznia) 
o godz. 18.

CT

Nowa wystawa
w Elektrowni

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” zaprasza dziś 
(piątek, 14 stycznia) na wystawę Jana Andrzeja Jasińskiego „69”, której 
artysta nadał kod 40-20-204-69-69.
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– W skrócie – co miesiąc będziemy 
zachęcać do przeczytania dowolnej 
książki z zaproponowanej kategorii. 
W pierwszym miesiącu nowego roku to 
„Książkowy prezent”, zatem polecamy 
zapoznanie się z tymi tytułami, które 
trafiły pod choinkę jako gwiazdkowe 
podarunki – tłumaczy Justyna Dą-
browska z MBP.

Najbardziej zaangażowani 
i kreatywni uczestnicy wyzwania 
czytelniczego otrzymają nagrody; 
będą przyznawane co miesiąc. A do 
zdobycia – przez cały rok – ma być 
łącznie 100 książek! To nieprzypad-
kowa liczba – rok 2022 to rok 100-le-
cia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Radomiu.

Akcja odbywa się w mediach 
społecznościowych – równolegle na 
Facebooku (jako wydarzenie) i na In-
stagramie. W jej organizacji i przepro-
wadzeniu Miejską Bibliotekę Publicz-
ną wspiera bookstagramerka Amelia 
Żuchowska (@zuchwabook).

CT

Wyzwanie
czytelnicze
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
do wzięcia udziału w wyzwaniu czytel-
niczym, które potrwa przez cały rok.

R E K L A M A

Centrum Rzeźby Polskiej gości 
nową wystawę rzeźb i rysunków 
Jarosława Kozakiewicza – twórcy 
multidyscyplinarnego, działającego na 
pograniczu architektury, rzeźby i na-
uki. „Struktury rozgałęzione. Studium 
przepływu” to kontynuacja poszuki-
wań artysty, zgłębiającego od ponad 
dwóch dekad naturę relacji między 
ludzkim ciałem a jego otoczeniem.

„Trzon wystawy stanowi seria 
niewielkich rzeźb, których konstruk-
cja opiera się na połączeniu ze sobą 
dwóch różnych struktur – geometrycz-
nych i organicznych. Pierwsza z nich 
wynika z refleksji nad podstawowymi 
funkcjami fizjologicznymi człowie-
ka”. – pisze Rafał Kosewski, kurator 
ekspozycji. – „Drugą grupę kom-
ponentów rzeźb, które Kozakiewicz 
wprowadza do swojego artystycznego 
słownika, stanowią formy o wyraźnie 
organicznych kształtach. Struktury 
te, odlane z półprzezroczystych, 
kolorowych żywic syntetycznych, spra-
wiają wrażenie żywych organizmów, 
rozgałęziających się w znanych tylko 
sobie kierunkach i inkorporujących na 
swojej drodze napotkane przedmioty”.

Wernisaż w Galerii Kaplica zapla-
nowano na sobotę, na godz. 14.

CT

Struktury
rozgałęzione
„Struktury rozgałęzione. Studium 
przepływu” Jarosława Kozakiewicza 
to najnowsza ekspozycja w Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wernisaż 
w sobotę, 15 stycznia.
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  KATARZYNA KUREK

Nie tylko ochronę zdrowia, ale rów-
nież oświatę i wszystkich mieszkańców 
czekają niemałe podwyżki za gaz i prąd. 
Przekonali się o tym nie tylko dyrekto-
rzy szpitali, ale też szkół, przedszkoli 
i żłobków. Analiza prognoz związanych 
z kolejnymi opłatami za gaz w radom-
skich placówkach oświatowych nie na-
pawa optymizmem.

– Okazuje się, że w radomskich szko-
łach rachunki za gaz będą wyższe od 
200 do 500 proc. Sytuacja jest wysoce 
niepokojąca, żeby nie powiedzieć – za-
trważająca – twierdzi Katarzyna Kali-
nowska. – Zamiast modernizować bazę 
oświatową, doposażać szkoły i przed-
szkola w nowoczesne materiały i środki 
dydaktyczne będziemy musieli opłacać 
koszty stałe.

– Z problemem horrendalnych pod-
wyżek boryka się wiele placówek i insty-
tucji. Przykładem może być radomskie 
Niepubliczne Przedszkole „Niezapomi-
najka”. Kiedy porówna się rachunki za 
gaz z grudnia 2021 i z grudnia 2020, wi-
dać, że cena jest sześciokrotnie wyższa.

– Cena wzrosła dokładnie o 593 proc. 
To oznacza koszty większe o ponad 
12 tys. zł miesięcznie. Ta kwota stano-
wi ok. 15 proc. całej dotacji, którą do-
stajemy od miasta – tłumaczy Jarosław 
Bartosiak, wicedyrektor przedszkola. 

– Budynek ma prawie 850 m powierzch-
ni; mamy własną kotłownię gazową i od 
ponad 18 lat w ten sposób ogrzewamy 
budynek i dostarczamy ciepłą wodę. 
Jeśli dotacja będzie zbyt niska na opła-
cenie rachunków, będziemy musieli się 
zastanowić nad ograniczeniem lub li-
kwidacją działalności.

Wysokie ceny gazu i prądu odbiją 
się również na mieszkańcach Rado-
mia. – Podwyżki cen gazu i ta PiS-
-owska drożyzna, która ma miejsce 
i przetacza się przez nasz kraj, dotyka 
wszystkich. Już w listopadzie, w momen-
cie wprowadzania tarczy antyinflacyjnej 

mówiliśmy, że są luki 
prawne – twierdzi 
Konrad Fr ysztak, 
poseł Koalicji Oby-
watelskiej. – W tym 
momencie rachunki 
matki z dwójką dzie-
ci z ul. Marii Gajl 
wzrosną o prawie 
400 proc. Kobieta 
płaciła 88 zł, dziś bę-
dzie płacić 350.

Placówki takie jak 
przedszkole przy ul. 
Staroopatowsk iej 
nie mogą pobierać 
czesnego od rodzi-
ców dzieci, utrzy-
mują się tylko z do-

tacji oświatowej, którą przekazuje im 
gmina. – Jako placówka niepubliczna 
podlegamy prawu oświatowemu, które 
nakazuje gminie dwa razy do roku regu-

lacje stawki dotacji. Nie wiem, co gmina 
zrobi, ponieważ ten termin to kwiecień 
i październik w danym roku – mówi wi-
cedyrektor Bartosiak – Pozostaje nam 
czekać do kwietnia, być może miasto 
będzie miało skądś pieniądze na pod-
wyższenie dotacji.

Niezbędna jest tarcza antyinflacyj-
na zorientowana na oświatę. Potrzeba 
jednoznacznej pomocy rządu w tym za-
kresie – mówi wiceprezydent Kalinow-
ska – Mam wrażenie, że są to działania 
skierowane na, kolokwialnie mówiąc, 
dorżnięcie samorządów.

Do przedszkola przy ul. Staroopatow-
skiej uczęszcza ponad 120 dzieci, pracu-
je tam 15 osób.

Tymczasem we wtorek premier Ma-
teusz Morawiecki przedstawił założenia 
Tarczy Antyinflacyjnej 2.0, które za-
czną obowiązywać od lutego. – Robimy 
wszystko, aby wdrożyć Tarczę Antyin-
flacyjną 2.0. Warto podkreślić, że nasza 

tarcza jest najbardziej rozbudowana 
i wielopunktowa w porównaniu do wie-
lu krajów UE. Walka z inflacją będzie 
trudna, ale troszczymy się o polskie 
rodziny – mówił. – Znosimy całkowicie 
podatek na gaz. Obniżamy na kolejne 
cztery miesiące VAT na prąd i na ciepło 
do 5 proc. Dodajemy obniżkę VAT na 
nawozy do 0 proc.

Zdaniem rządu obniżkę rachunków 
zauważymy zwłaszcza, jeśli ogrzewa-
my gazem swoje mieszkanie, dom lub 
miejsce pracy, ale też jeśli np. korzysta-
my z gazu w kuchni. „To rozwiązanie 
umożliwi oszczędności w miesiącach 
zimowych, kiedy z gazu korzystamy 
więcej” – czytamy na stronie chronimy-
rodziny.gov.pl.

Rząd zdecydował się też na obniżenie 
do 0 proc. VAT-u na żywność. – Dzięki 
tym wszystkim działaniom miesięcznie 
w portfelu każdej rodziny zostanie ok. 
45 zł – zapewnił premier.

Rachunki zamiast remontu
– Zamiast modernizować bazę oświatową, doposażać szkoły w nowoczesne materiały i środki dydaktyczne będziemy musieli opłacać koszty stałe – mówi wice-
prezydent Katarzyna Kalinowska. Radomskie szkoły i przedszkola muszą się przygotować na rachunki za gaz wyższe nawet o 600 proc. niż płacone dotychczas.
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Zwycięstwo w wojewódzkim eta-
pie konkursu na najpiękniejszą ilu-
minację oznacza, że do kolejnych 
radomskich organizacji pozarządo-
wych trafi energooszczędny sprzęt 
AGD o wartości 10 tys. zł. – Dzię-
kuję wszystkim, którzy kolejny raz 
oddali głosy na Radom. To potwier-
dzenie, że nasza świąteczna deko-
racja podoba się 
m i e s z k a ń c o m . 
J e d n o c z e ś n i e 
jest to w ymier-
na korz y ś ć  d la 
radomskich sto-
warzyszeń, które 
dzięki nagrodzie 
będą mogły jesz-
cze lepiej działać. 
Ocz y wiśc ie za-
chęcam wsz yst-
k ich do g łoso -
wania na nasze 
miasto również 
w f ina le k rajo -
wym – mówi pre-
zydent Radosław Witkowski.

W finale ogólnopolskim o tytuł 
Świetlnej Stolicy Polski i kolejne 
nagrody o łącznej wartości 40 tys. 
zł będzie walczyło 16 miast, które 
wygrały w swoich województwach. 
Głosowanie w tym etapie plebiscytu 
rozpoczęło się dziś (piątek, 14 stycz-
nia) i potrwa do 25 stycznia.

Tymczasem strażnicy miejscy in-
formują o niszczenia świątecznych 
ozdób przez młode osoby. Pierwsze 

zdarzenia miało miejsce w ubiegły 
piątek ok. godz. 18. „W rejonie Ga-
lerii Słonecznej na monitoringu za-
uważono, że dwaj młodzi mężczyźni 
niszczą świąteczne ozdoby (karetę 
i rower)” – czytamy w komunikacie 
straży miejskiej. – „Podczas czynno-
ści ustalono też trzeciego sprawcę, 
wszyscy mieli 15-16 lat. Od jednego 

z  n ich  w yc z u-
walna była woń 
alkoholu”.

Nastolatków 
p r z e k a z a n o 
prawnym opie-
kunom. A dzień 
p ó ź n i e j ,  o k . 
godz . 2 ,  funk-
cjonariusze SM 
musieli interwe-
n iować po ra z 
drugi. Tym ra-
zem także było 
trzech sprawców. 
„Mężczyźni wy-
wróci l i ozdoby 

i uciekli w kierunku ul. Żeromskie-
go, po krótkiej chwili zostali ujęci 
i wylegitymowani. Dwaj nieopodal 
Parku Kościuszki, jeden na wysoko-
ści siedziby Straży Miejskiej w Ra-
domiu” – czytamy. – „Dwóch szes-
nastolatków przekazano opiekunom 
prawnym – o ich losie zadecyduje 
sąd rodzinny, pełnoletni mężczyzna 
został ukarany mandatem karnym”.

KK

Najpiękniejsza
w województwie

Radom po raz szósty zwyciężył w etapie wojewódzkim plebiscytu „Świeć 
się z Energą”. Jednak nie wszystkim radomianom iluminacja świąteczna 
przypadła do gustu.

R E K L A M A
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  KATARZYNA KUREK

Planowane dochody Mazowsza wy-
niosą w przyszłym roku ponad 4,3 mld 
zł, z czego ponad 3,6 mld zł to progno-
zowane dochody z podatków CIT i PIT. 
Przyszłoroczne wydatki planujemy na 
poziomie ponad 4,6 mld zł, z czego 
1,4 mld zł zostanie przeznaczone na in-
westycje. Wpłata do budżetu państwa, 
czyli tzw. janosikowe, w 2022 roku wy-
niesie blisko 884 mln zł.

– Podobnie jak w ubiegłym roku, tak 
i w tym przeznaczamy spore pieniądze 
na doposażenie i modernizacje naszych 
szpitali i stacji pogotowia. Największą 
inwestycją będzie budowa nowego 
budynku SOR-u w szpitalu na Józefo-
wie – mówi radny woj. mazowieckiego 
Tomasz Śmietanka. – Dalej będziemy 
wsparć placówki z subregionu w walce 
z pandemią, do których do tej pory tra-
fiła aparatura medyczna, wyposażenie, 
środki ochrony osobistej oraz płyny do 
dezynfekcji o wartości ponad 48 mln zł.

Na budowę nowego SOR-u samo-
rząd Mazowsza przeznaczy 40 mln zł 
(całkowita wartość dofinansowania 
to blisko 89 mln zł). Ale to nie jedy-
ne wsparcie sejmiku dla MSS-u. Na 
poprawę efektywności energetycznej 
budynków należących do lecznicy na 
Józefowie w tegorocznym budżecie 
zapisano ponad 9,7 mln zł (całkowi-
ta wartość dofinansowania to ponad 
19,7 mln zł), a na przebudowę i zmianę 
sposobu użytkowania części budynku 
niemieszkalnego na budynek Zespołu 
Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, dział 
techniczny i archiwum na akta szpital-
ne ponad 4,5 mln zł (całkowita wartość 
dofinansowania to 14,5 mln zł). Kolej-
ne projekty w MSS, które w tym roku 
zostaną dofinansowane z budżetu Ma-

zowsza, to „Informatyzacja mazowiec-
kiej służby zdrowia poprzez wsparcie 
funkcjonowania aptek szpitalnych” 
w MSS (1 mln zł; całkowita wartość 
dofinansowania to ponad 1,5 mln zł) 
i zakup specjalistycznego sprzętu me-
dycznego (132 tys. zł; całkowita wartość 
dofinansowania to ponad 1,7 mln zł).

Zyska też szpital w Krychnowicach. 
W tym roku realizowane będą dwa 
projekty z Budżetu Obywatelskiego 
Mazowsza – „przyjazne ogrodzenie 
szpitala” za 950 tys. zł i zakup niezbęd-
nego sprzętu medycznego za 170 tys. zł. 
Natomiast rewitalizacja ze zmianą spo-
sobu użytkowania zabytkowej willi na 
terenie SWPZZPOZ w Krycnowicach 
pochłonie 2 mln zł (całkowita wartość 
dofinansowania z budżetu Mazowsza 
to blisko 3,1 mln zł).

Z kolei na rozbudowę i moderniza-

cję instytucji kultury w subregionie 
radomskim władze Mazowsza prze-
znaczą blisko 3,4 mln zł. Prawie 3 mln 
zł dostanie Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego. Kwotę 2,8 mln zł zapla-
nowano na aranżację i realizację stałej 
wystawy w Muzeum Historii Radomia 
wraz z wyposażeniem pomieszczeń 
nieekspozycyjnych w zabytkowych 
kamienicach Gąski i Esterki (wartość 
całkowita inwestycji to blisko 7,8 mln 
zł). W ramach BOM zaś za 130 tys. zł 
muzeum Malczewskiego wykona tyflo-
grafiki, dzięki którym obrazy patrona 
poznają osoby niewidome.

W budżecie znalazły się też pienią-
dze dla Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie. Konserwacja i adaptacja 
zabytkowej oficyny dworskiej pochło-
nie 495 tys. zł.

W 2022 roku nie zabraknie pienię-

dzy na renowację mazowieckich zabyt-
ków, w tym także sakralnych. Na ten 
cel samorząd Mazowsza przeznaczy 
10 mln zł.

W tym roku planowana jest budowa 
kolejnego, ponad 40-kilometrowego od-
cinka drogi 747 od Iłży do Lipska. – Ta 
strategiczna dla południowego Ma-
zowsza inwestycja, podobnie jak SOR 
na Józefowie, nie otrzymała wsparcia 
rządowego – zaznacza wicemarszałek 
Rafał Rajkowski. – Ten ogromny, wart 
ponad pół miliarda złotych projekt, 
który spina sieć dróg krajowych i woje-
wódzkich wraz z istniejącym mostem na 
Wiśle, nie został uznany przez rządzą-
cych za strategiczny.

Samorząd Mazowsza wsparł inwesty-
cję kwotą 20 mln zł.

Na modernizację i rozbudowy dróg 
wojewódzkich w subregionie radom-
skim i w powiecie grójeckim samorząd 
województwa przeznaczy w tym roku 
ponad 59,6 mln zł, w tym blisko 12 mln 
zł na remonty i utrzymanie. Wśród 
zaplanowanych inwestycji znalazły się 
m.in. przebudowa drogi wojewódzkiej 
w Siczkach (5 mln zł) i przebudowa ul. 
Kolejowej w Jedlni-Letnisku (5 mln 
zł), rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
787 w Pionkach (2 mln zł) i remont 
drogi wojewódzkiej nr 754 na terenie 
gminy Lipsko (1 mln zł);

Prawie 230 mln zł natomiast samo-
rząd woj. mazowieckiego zaplanował 
na instrumenty wsparcia. Dzięki temu 
gminy otrzymują pieniądze na budowę 
dróg, modernizacje placówek kultural-
nych czy oświatowych. Poza dotychczas 
realizowanymi programami, pojawią 
się również nowe dotyczące adaptacji 
do zmian klimatu, wsparcia młodzieżo-
wych rad gmin i dzielnic oraz wsparcia 
rad seniorów.

Z budżetu Mazowsza
Budowa szpitalnego oddziału ratunkowego na radomskim Józefowie i nowej siedziby szkoły drzewnej w Garbatce-Letni-
sku, sporo inwestycji drogowych, a także modernizacja i doposażenie instytucji kultury – to tylko część inwestycji, które 
w tym roku planuje w subregionie radomskim i powiecie grójeckim samorząd Mazowsza.
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W związku z pracami Wodocią-
gów Miejskich ul. Wiejska została 
zamknięta dla ruchu kołowego na 
odcinku od ul. Młodzianowskiej 
(przy figurce) aż do ul. Południo-
wej (skrzyżowanie z sygnalizacją 
świetlną). Zakaz wjazdu na ten 
fragment nie dotyczy wyłącznie 
pojazdów budowy oraz mieszkań-
ców pobliskich posesji (możliwość 
przejazdu w danym momencie uza-
leżniona jest od postępu zadania). 
Oznakowany objazd w obydwu 
kierunkach Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji wyznaczył ul. 
Młodzianowską (obok kościoła) 
i Południową. Uwaga! Roboty 
obejmą również fragment skrzy-
żowania ulic Wiejskiej i Młodzia-
nowskiej. Ruch na wprost będzie 
się tam odbywał po odcinku jezdni 
tymczasowej, wybudowanej przez 
wykonawcę inwestycji po wschod-
niej stronie figurki.

MZDiK apeluje do wszystkich 
uczestników ruchu o zachowy-
wanie szczególnej ostrożności 
w rejonie prowadzonych prac oraz 
o stosowanie się do zmienionego 
oznakowania ulic lub do ewentu-
alnych poleceń wydawanych przez 
wykonawcę.

Autobusy linii 6 do odwołania 
kursują objazdem – w obu kierun-
kach ulicami Czarną, Młodzia-
nowską (prosto obok kościoła), 
Południową i Wiejską. Zawieszone 
zostało funkcjonowanie przystanku 
Wiejska / Południowa 01 (w stronę 
ul. Czarnej). W jego zastępstwie 
obowiązuje przystanek Południo-
wa / Wiejska 02 (w stronę ul. Jana 
Pawła II). Ze względu na wprowa-
dzenie objazdu skorygowany został 
także rozkład jazdy linii 6.

CT

„Szóstka” 
objazdem
Od czwartku zamknięty jest odcinek ul. 
Wiejskiej między Młodzianowską a Po-
łudniową. MZDiK wyznaczył objazdy, 
w tym dla autobusów linii 6.

– Ojciec Hubert posługiwał w wielu 
miejscach i wszędzie tam pozostawił 
cząstkę siebie. Posługiwał w najtrud-
niejszych miejscach, w więzieniu, ale 
radził też ludziom w audycjach radio-
wych, spotykał się z nimi, wyjeżdżał na 
obozy letnie, aby też tam nabierać ener-
gii – mówił do wiernych zgromadzonych 
na uroczystości o. Marek Wiloch.

O tym, że pamięć o kapłanie powin-
na zostać zachowana, mówił również 
przełożony kościoła św. Trójcy, o. Rafał 
Kobyliński. – Myślę, że wszyscy czuje-
my się dłużnikami wobec Boga, który 
dał nam istnienie, zdrowie, zdolności. 
Jesteśmy dłużnikami względem naszych 
rodziców, nauczycieli, ale też wycho-
wawców. Właśnie takim wychowawcą 
był ojciec Hubert. Był tym, który pro-
wadził, przyjacielem. Dzisiaj pragniemy 
utrwalić w sercach, ale i w kamieniu na-
szą wdzięczną pamięć o ojcu Hubercie, 
który w trudnych chwilach był wielkim 
darem dla nas, dla naszej ojczyzny, dla 
historii. Miał odwagę mówić praw-
dę – mówił o. Kobyliński.

Na tablicy, której inicjatorami byli 
wychowankowie, napisano: „Pamięci o. 

Huberta Czumy SJ katechety i duszpa-
sterza akademickiego prześladowane-
go przez służby bezpieczeństwa PRL. 
Wychowawcy młodzieży, kapelana 
więzienia, duszpasterza Ludzi Pracy, 
cenionego spowiednika oraz kapelana 
„Solidarności”, odznaczonego Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Honorowego Obywatela Rado-
mia”.

O. Hubert Czuma zmarł w Warsza-
wie 19 września 2019 roku w wieku 
89 lat. Był katechetą, duszpasterzem 
akademickim, współorganizatorem 
pielgrzymek z Warszawy do Częstocho-
wy. W sierpniu 1979 zmuszony został do 
opuszczenia Szczecina; przeniesiono go 
do Radomia. W latach 1980-1989 or-
ganizował msze św. za Ojczyznę, był 
opiekunem Solidarności, a także orga-
nizatorem spotkań dla opozycjonistów 
„S”. W 1989 jeden jeden z inicjatorów 
i twórców Komitetu Obywatelskiego 
Ziemi Radomskiej. Od 1990 roku ka-
pelan więzienny, a od 1991 – publicysta 
radiowy.

CAR

Upamiętnili
ojca Huberta

Tablica upamiętniającą ojca Huberta Czumę  została w sobotę odsłonięta 
w kościele św. Trójcy.

– Spodziewaliśmy się może troszkę 
większego zainteresowania, ale i tak 
było i jest całkiem spore. Co nas bar-
dzo cieszy, odezwały się spółdzielnie 
mieszkaniowe, wskazując grunty do 
zagospodarowania, także w centrum, 
które miasto miało na oku od dłuż-
szego czasu – mówi Monika Skopek 
z biura prasowego magistratu. – Na 
nasz apel zareagowali pozytywnie 
także prywatni właściciele.

Przypomnijmy: na początku paź-
dziernika urząd miejski, w trosce 
o wygląd miasta i poprawę warun-
ków środowiskowych, w tym adapta-
cję do zmian klimatu, zaapelował do 
mieszkańców, użytkowników wieczy-
stych i dzierżawców gminnych grun-
tów o wskazywanie działek, które 
mogą być przeznaczane na tereny 
zieleni urządzonej.

– Obecnie pracujemy nad pro-
gramem rozwoju terenów zieleni 
w Radomiu. Chcemy zwiększyć po-
wierzchnię obszarów czynnych bio-
logicznie, bo mamy świadomość, że 
to szansa na minimalizację negatyw-
nych skutków zmieniającego się kli-
matu. Jednocześnie rozwój terenów 
zielonych to możliwość poprawy ja-
kości życia mieszkańców Radomia, 
którzy potrzebują miejsc do wypo-

czynku i rekreacji – tłumaczył wice-
prezydent Jerzy Zawodnik.

W tej chwili zgłoszone propozycje 
są analizowane przez pracowników 
magistratu. Trzeba przeanalizować 
samą lokalizację i zastanowić się, jak 
ewentualnie dany teren zagospoda-
rować, co tam posadzić czy posiać. 
Już wiadomo, że nie ze wszystkich 
działek będzie można skorzystać, bo 

np. jest problem z dojściem czy do-
jazdem. Jest też kwestia finansowa-
nia przyszłych zielonych inwestycji.

– W ciągu kilku tygodni taki plan 
rozwoju terenów zielonych powinien 
być gotowy i wtedy trafi na sesję 
rady miejskiej – tłumaczy Monika 
Skopek.

NIKA

Więcej zieleni urządzonej
Nie tylko prywatni właściciele gruntów, ale także spółdzielnie mieszkaniowe odpowiedziały na apel miasta 
o wskazanie działek, gdzie mogłyby powstać skwery i zieleńce.
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  IWONA KACZMARSKA

Przez dwa tygodnie grudnia, przy-
pomnijmy, można było wyrazić swoją 
opinię w kwestii planowanych przez 
miasto zmian na Piotrówce. Rado-
mianie odpowiadali na pytania m.in. 
o celowość usunięcia wysokiej, in-
wazyjnej roślinności z grodziska, 
postawienia pieców wytopu żelaza 
czy sklepu z pamiątkami, założenia 
ogrodu sensorycznego dla małych 
dzieci czy przygotowania trójwymia-
rowego modelu chrząszcza – zgniot-
ka cynobrowego. Każdy z biorących 
udział w sondzie mógł też napisać, ja-
kie dodatkowe elementy powinny się 
znaleźć w projektowanym założeniu. 
Wpłynęło 95 ankiet.

„Respondenci w zdecydowanej 
większości (84,2%) stwierdzili, że 
koncepcja utworzenia parku kultu-
rowego »Stary Radom« spełnia ich 
oczekiwania, 10,5% uznało, że nie 
spełnia, a 5,3% respondentów nie 
udzieliło odpowiedzi” – czytamy 
w podsumowaniu wyników sondy.

Jeśli chodzi o prace na i wokół 
grodziska Piotrówka, biorący udział 
w sondzie najchętniej (96,8 proc. od-
powiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”) 
widzieliby budowę ścieżki edukacyj-
nej i mostu łączącego park z Mleczną, 
a także wyeksponowanie części znale-

zisk archeologicznych. 
Niewiele mniej ,  bo 
90,4 proc. przyklasnęło 
pomysłowi rekonstruk-
cji zniszczonego stoku 
wałów. Prawie 91 proc. 
natomiast wyraziło się 
pozytywnie o usunię-
ciu wysokiej, inwazyj-
nej roślinności, drzew 
i krzewów.

K o l e j n e  p y t a n i e 
dotyczyło parku edu-
kacyjnego – skansenu 
archeologii ekspery-
menta lnej.  Budowę 
obiektów służących 
edukacji o przeszło-
ści – chaty kowala, pie-
ców garncarskich i pie-
ców do wytopu żelaza 
powitałoby z radością 
96,8 proc. biorących 
udział w sondzie. Plany 
budowy sensorycznego 
parku zabaw dla dzieci 
bardzo dobrze oceni-
ło 77,8 proc, a 17,9 proc. – dobrze. 
Obiekt usługowo-handlowy, gdzie 
moż na by łoby  k upić  pa m i ąt k i 
i skorzystać z toalety spodobał się 
96,7 proc. ankietowanych.

Równie przychylnie radomianie 
potraktowali inne pomysły magi-

stratu. Ogródek społeczny, w którym 
każdy mógłby popracować terapeu-
tycznie, 92,3 proc. oceniło bardzo 
dobrze i dobrze, a ogród relaksacyj-
ny – 97,8 proc. Prawie 95 proc. zaak-
ceptowało łąkę kwietną i piknikową, 
a ponad 95 proc. – ogród sensoryczny.

Co powinno się znaleźć w projekto-
wanym założeniu? Swoje propozycje 
zgłosiła mniej niż połowa biorących 
udział w sondzie. To m.in. karmniki 
dla ptaków, wybieg dla psów, wystawa 
historyczna dotycząca dziejów Polski, 
scena na występy, większa liczba ła-

wek i koszy na śmieci przy bulwarach, 
wysoki punkt widokowy, monitoring. 
Radomianie w parku kulturowym 
Stary Radom widzieliby także stoja-
ki na rowery, drewniane leżaki nad 
Mleczną czy makietę przedstawiają-
cą grodzisko Piotrówka. Postulują też 
budowę większej liczby ścieżek rowe-
rowych i chodników, by park w jak 
największym stopniu był dostępny dla 
mieszkańców. Niektórzy proponowali 
też, by zrekonstruować średniowiecz-
ny gród w całości lub w części, na 
wzór Biskupina. 

Uczestnicy sondy byli pytani też, 
jak często odwiedzają Piotrówkę. 
Codziennie bywa tu 11,5 proc., kilka 
razy w tygodniu – 12,6 proc., a kilka 
razy w miesiącu 28,4 proc. Kiedy po-
wstanie park kulturowy, codziennie 
będzie doń przychodzić 12,6 proc., 
kilka razy w tygodniu – 30,5 proc., 
a klika razy w miesiącu 37,7 proc. an-
kietowanych.

Najwięcej czasu respondenci za-
mierzają spędzać w średniowiecz-
nym sadzie nad rzeką (53,6 proc.). 
Równie chętnie (52,6 proc.) będzie 
wiz y towana ścieżka edukacy jna 
przyrodniczo-kulturowa. Samo gro-
dzisko Piotrówka wskazało 51,5 proc. 
biorących udział w sondzie. Najmniej 
wskazań – 47,3 proc. otrzymał skan-
sen archeologii eksperymentalnej.

Taki piękny park...
Przedstawiona przez miasto koncepcja utworzenia parku kulturowego Stary Radom spełnia oczekiwania ponad 84 proc. respondentów. W sondzie na ten 
temat zdecydowało się wziąć udział 95 osób. Część z nich zgłosiła swoje propozycje urządzeń parkowych. To m.in. wystawa historyczna dotycząca dzie-
jów Polski, scena na występy, wysoki punkt widokowy, drewniane leżaki nad Mleczną czy makieta przedstawiającą grodzisko Piotrówka.
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Nowości w programie „Czyste Powietrze”
planowane na 2022r.

Trzecia część programu „Czyste 
Powietrze” z najwyższym dofinan-
sowaniem do 69 tys. zł przy docho-
dzie na członka gospodarstwa 
domowego 900 zł lub 1260 zł (doty-
czy odpowiednio gospodarstw 
wieloosobowych i jednoosobo-
wych), oraz dla osób z ustalonym 
prawem do zasiłku, a także zmiany 
dotychczasowego programu, żeby 
jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – 
to najbliższe plany Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2022 r.
w zakresie „Czystego Powietrza”.

Wprowadzenie nowej części progra-
mu „Czyste Powietrze” dla benefi-
cjentów uprawnionych do najwyż-
szego poziomu dofinansowania 
podzielono na dwie fazy. 

Rozwiązania dla osób o najniż-
szych dochodach  przewidziane
na 2022 r.
W pierwszej kolejności ogłoszony 
będzie nabór wniosków do trzeciej 

części programu uwzględniający 
następujące zasady: 

• Przeciętny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego 
uprawniającego do najwyższego 
poziomu wsparcia – do 900 zł 
(gospodarstwa wieloosobowe) lub 
do 1260 zł (gospodarstwa jednooso-
bowe);

• Alternatywa do dochodowego 
kryterium kwalifikowalności – ustalo-
ne prawo do otrzymywania zasiłku 
stałego, zasiłku okresowego, 
zasiłku rodzinnego lub specjalne-
go zasiłku opiekuńczego;

• Intensywność dofinansowania –  
do 90% kosztów kwalifikowanych;

• Maksymalna kwota dotacji dla 
całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;

• Liczba transz rozliczeń – do pięciu;

• Okres realizacji przedsięwzięcia – 
do 36 miesięcy.

Dodatkowe wsparcie dla wniosko-
dawców

Równolegle w 2022 r. będą trwały 
prace nad drugą fazą wdrażania 
trzeciej części programu „Czyste 
Powietrze”, obejmującą m.in. prefi-
nansowanie wydatków, a także 
pomoc wnioskodawcom w przygoto-
waniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji. 
Najważniejsze ze zmian, które nieba-
wem będą obowiązywać to: 

• Uwzględnienie możliwości finanso-
wania z „Czystego Powietrza”, gdy 
dofinansowanie łączy się z gminnymi 
programami parasolowymi, w których 
wnioskodawca nie staje się właści-
cielem kotła do zakończenia okresu 
trwałości;

• Umożliwianie dłuższej realizacji 
projektu, gdy opóźnienie rozliczenia 
wynika z przesunięcia terminu 
przyłączenia gazu przez operatora;

• Dopuszczenie kotłów dwupaliwo-
wych na drewno kawałkowe i pellet, 

jako zgodnych z celami programu;

• Doprecyzowanie wymagań dla 
przewodów kominowych w przypad-
ku kotłów na paliwo stałe, ze wzglę-
dów bezpieczeństwa.

Szczegóły już w styczniu

Zmiany do programu „Czyste Powie-
trze” zostały już zaopiniowane przez 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
oraz przyjęte 17.12.2021 r. przez 
Radę Nadzorczą Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Obecnie trwają prace 
nad dokumentacją programową, 
która jest konieczna do uruchomienia 
naboru na nowych warunkach. Data 
wejścia w życie zmienionego progra-
mu wraz z ułatwieniami oraz rozpo-
częcia naboru zostanie podana          
w styczniu 2022 r.

Gdzie dowiedzieć się
więcej?

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

www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfosigw.pl

www.skaryszew.pl

Zachęcamy mieszkańców gminy Skaryszew do odpowiedzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.
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Pod hasłem „Tobie, Królu i Pa-
nie, kłaniają się radomianie” ulica-
mi miasta przemaszerował barwny 
orszak w asyście ułanów. Mimo nie 
najlepszej pogody radomianie licz-
nie przybyli, by wziąć udział w wy-
darzeniu. Orszak poprzedziła msza 
święta w farze pod przewodnictwem 
ordynariusza diecezji radomskiej 
bp. Marka Solarczyka, który na-
stępnie razem z wiernymi przeszedł 
przez miasto, by pokłonić się Dzie-
ciątku Jezus.

– Życzę, aby ten Orszak Trzech 
Króli do miejsca, gdzie pokłonimy 
się Dzieciątku, był rzeczywiście 
okazją, żebyśmy przeżyli radość 
z tego, że jesteśmy tu razem, że 
również idąc ulicami naszego mia-
sta chcemy głosić i prosić, aby Bóg 
był obecny pośród nas, aby Jego 
moc nas chroniła i wspierała. Niech 
ten orszak będzie też zawierzeniem 
tych wszystkich naszych tajemnic 
i darów, by z Bożą pomocą przyno-
siły jak najlepsze owoce – mówił do 
zgromadzonych bp Solarczyk.

W wydarzeniu wziął udział tak-
że wiceprezydent Jerzy Zawod-
nik. – Cieszę się, że po przerwie 
znowu możemy spotkać się na Or-
szaku Trzech Króli. To taka już 
nasza radomska tradycja, że w dniu 
Objawienia Pańskiego jesteśmy 
razem. To jest w tym wszystkim 
najpięk niejsze – z uśmiechem, 
z gorącym sercem być tutaj i razem 
iść i świętować Narodziny Pań-
skie – mówił.

Kolorowy orszak rozpoczął się 
na Rynku w samo południe, gdzie, 
tradycyjnie już, odczytano edykt 
cesarza Augusta o spisie ludności. 
Następnie trzej królowie na koniach 
w towarzystwie mieszkańców prze-
jechali ul. Żeromskiego aż do pl. 
Corazziego. Na trasie przemarszu 
radomskie stowarzyszenia zorgani-
zowały siedem inscenizacji, m.in. 
„Grzech pierwszych rodziców”, „Na 

dworze króla Heroda” czy „Porusze-
nie wśród pasterzy”.

Na pl. Corazziego stanęła szopka. 
Tam trzej królowie wraz z wiernymi 

oddali pokłon narodzonemu Dzie-
ciątku.

 KATARZYNA SKOWRON

Orszak Trzech Króli
6 stycznia w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana potocznie świętem Trzech Króli. W  ubiegły czwartek 
w ponad 660 miastach w Polsce, w tym również w Radomiu odbyły się tradycyjne orszaki. W naszym mieście to już 10. edycja wydarzenia.
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  IWONA KACZMARSKA

To tylko jedna z informacji, któ-
re uzyskamy, jeśli zdecydujemy się 
przejść trasą turystyczną, która – jak 
już pisaliśmy – pod koniec grudnia 
została otwarta na Plantach. Poka-
zuje historię przedwojennej Fabry-
ki Broni i związanego z nią osiedla. 
Na 11 tablicach zostały umieszczone 

archiwalne zdjęcia tej części miasta, 
osób z nią związanych, a także fa-
bryki i jej produktów. Jest też krótka 
informacja dotycząca danego miejsca. 
Uzupełnieniem są rozbudowane tre-
ści zamieszczone na stronie interne-
towej. Wystarczy zeskanować umiesz-
czony na każdekj tablicy kod QR.

PLANTY TO MIEJSCE WYJĄTKOWE

– Radomskie Planty to miejsce 
wyjątkowe. To tak naprawdę miasto 
w mieście, a jego historia jest ściśle 
związana z funkcjonowaniem Fa-
bryki Broni. FB powstała w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego 
i stała się wręcz symbolem radom-
skiego przemysłu. Jej rozwojowi 
towarzyszyła budowa m.in. osiedla 
mieszkaniowego, parku, kasyna, 
obiektów sportowych czy szkoły, 

czyli wszystkiego, co było potrzebne 
pracownikom i kadrze zarządzają-
cej – mówi wiceprezydent Mateusz 
Tyczyński. – Zachęcam wszystkich, 
by wybrali się na spacer wytyczoną 
ścieżką. Na ustawionych tablicach 
można znaleźć wiele unikatowych 
zdjęć i ciekawostek dotyczących za-
równo historii samej fabryki, jak 
i osiedla.

W ramach projektu powstał tak-
że pierwszy w przestrzeni miejskiej 
Radomia audioprzewodnik przed-
stawiający historię osiedla i Fabryki 
Broni. Aplikację można pobrać po 
sczytaniu kodu QR z danej tablicy. 
Dzięki audioprzewodnikowi każdy 
chętny może odbyć ciekawy spacer 
w dogodnym dla siebie terminie. Wy-
starczy jedynie telefon z dostępem 
do internetu i słuchawki. Informacje 
na tablicach są przedstawione w języ-
ku polskim i angielskim, a przejście 
całej trasy zajmuje ok. 50 minut.

Lokalizacja tablic: Biznesowa 1, 
róg ul. Biznesowej i Przemysłowej, 
pl. Kazimierza Ołdakowskiego, ul. 
Dowkontta 2, park Planty – ul. Plan-
ty 7, ul. Jaracza 3, ul. Kościuszki 7, 
róg ul. Narutowicza i Chałubińskie-
go, park Planty – ul. Chałubińskiego, 
ul. Kościuszki 6, ul. Kościuszki 2.

FABRYKA I JEJ DYREKTORZY

Podróż po Plantach zaczynamy 
od Fabryki Broni. Prace przy budo-
wie zakładu, w ramach Centralne-
go Okręgu Przemysłowego, ruszyły 
w 1923 roku, a już w 1925 wytwórnia 
broni rozpoczęła produkcję. Praca-
mi na etapie projektowym i realiza-
cją projektu kierowali inż. Andrzej 
Dowkontt – pierwszy dyrektor Pań-
stwowej Wytwórni Broni w Radomiu 
i jego zastępca, ppłk Stanisław Siczek. 
Dyrektor Dowkontt opuścił Radom 
w 1927 roku, a jego miejsce zajął inż. 
Kazimierz Ołdakowski – specjalista 
o wysokich kwalifikacjach i bogatym 
doświadczeniu zawodowym. To wła-
śnie im – dyrektorom FB poświęcony 
został osobny przystanek.

Priorytetem kierownictwa fabry-
ki było zapewnienie komfortu pracy 
i odpowiednich warunków bytowych 
pracowników. W trosce o stan zdro-
wia załogi uruchomiono przychod-
nię zakładową i szpital. Zdając sobie 
sprawę, jak istotne znaczenie dla 
zdrowia ma higiena osobista, wybudo-
wano także łaźnię, a czym informuje 
kolejna tablica. Państwowa Średnia 
Szkoła Techniczno-Kolejowa przy ul. 
Kościuszki powstała, bo fabryki po-
trzebowała wykwalifikowanych kadr. 
W marcu 1929 FB przekazała tereny 
pod budowę, a już w październiku 
1930 roku odbyło się uroczyste po-
święcenie i uruchomienie warsztatów 
Szkoły Technicznej. Dwa lata później 
oddano do użytku budynek dydak-
tyczny, wzniesiony według projektu 
inż. Kazimierza Prokulskiego.

STADION BRONI I PARK

Decyzja o powstaniu stadionu 
zapadła już w pierwszych latach ist-
nienia wytwórni broni. Pierwotnie 
planowano wybudowanie stadionu 
z boiskiem piłkarskim i torem kolar-
skim, a także boiska do koszyków-
ki, kortów tenisowych i strzelnicy. 
Na jego lokalizację wybrano ponad 
4-hektarową działkę przy ul. Naruto-
wicza. Uroczyste wmurowanie kamie-
nia węgielnego pod budowę obiektu 
odbyło się 3 maja 1929 roku. Z po-
wodu niezwykle wysokich kosztów 
inwestycji, szacowanych na 124 tys. 
zł, stadion powstawał etapami. Część 
prac wykonana została przez pra-
cowników Fabryki Broni w ramach 
czynu społecznego. Łącznie pracow-
nicy przeznaczyli 10 tys. zł, a 17 tys. 
dołożyła dyrekcja FB. Dzięki temu 
w 1930 roku udało się wybudować 
boisko piłkarskie. W kolejnych la-
tach powstała strzelnica sportowa, 
trzy korty tenisowe, boisko do ko-
szykówki, basen, szatnia z bufetem 
i budynek administracji. Szczególnie 
istotne znaczenie miała budowa toru 
kolarskiego, który ukończono w roku 
1934. Był to jeden z pierwszych ta-
kich obiektów w kraju. Umożliwiał 
nie tylko uprawianie kolarstwa, ale 
także testowanie oraz promowanie 
produkowanych w fabryce rowerów 
marki „Łucznik”.

Autorzy szlaku przygotowali też 
informacje o pierwszym, przyfa-
brycznym parku, który założono tam, 
gdzie dzisiaj jest pl. Ołdakowskiego 
i o powstaniu powojennego parku 
Planty, o przedwojennym kasynie 
pracowniczym i powojennym Domu 
Kultury przy ul. Kościuszki. Osobny 
przystanek to dzieje Fabryki Broni 

w czasie niemieckiej okupacji i tra-
giczna historia bloku inżynierskiego, 
który w latach II wojny światowej 
stał się siedzibą gestapo. W styczniu 
1945 roku, po opuszczeniu Radomia 
przez Niemców, budynek został zaję-
ty przez sowiecką służbę bezpieczeń-
stwa NKWD i jeszcze w tym samym 
roku stał się siedzibą Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

STARE PLANTY, NOWE PLANTY

Odwiedzając trasę turystyczną po-
znamy też rozmaite fakty dotyczące 
powstania zarówno starego, przy-
fabrycznego osiedla, jak i nowych 
Plant.

W 1925 roku na mocy uchwały rady 
miejskiej przystąpiono do wytyczania 
i budowy nowych ulic, w tym ul. Na-

rutowicza, która biegła od ul. Długiej 
(Traugutta) do ul. Starokrakowskiej 
(Limanowskiego). Była dwujezd-
niowa, z aleją spacerową pośrodku. 
Drugą wytyczono ul. Szeroką (Ko-
ściuszki) – łączyła fabrykę ze śród-
mieściem. Była asfaltowa, obsadzona 

po obu stronach dwoma rzędami lip. 
Trzecią ulicą, wykonaną w całości 
przez Fabrykę Broni, była Dowkont-
ta, łącząca tereny fabryczne i osiedle 

mieszkaniowe z dworcem kolejowym. 
Po wytyczeniu ulic przystąpiono do 
budowy kolonii robotniczej, kolo-
nii robotniczo-urzędniczej, domu 
majstrowskiego i dom urzędników. 
Osiedle zaplanowano jako założenie 
jednorodne stylistycznie, z elemen-
tami architektonicznymi domów, na-
wiązującymi do stylu renesansowego 
i barokowego. Występują tam bonio-
wania w partii parteru, ślepe arkady 
i portyki, lizeny, szczyty zwieńczone 
sterczynami z kulami, proste opaski 
gzymsowe i kordonowe.

Po II wojnie światowej między 
istniejącym już osiedlem a śródmie-
ściem znajdowały się niezabudowane 
obszary, na których planowano inwe-
stycje jeszcze przed wybuchem wojny. 
W latach 1950-1955 powstało na tym 
terenie nowoczesne osiedle mieszka-

niowe, tworzące wraz z przedwojen-
nym osiedlem pracowniczym dziel-
nicę Planty. Wtedy właśnie zaczęto 
używać tej nazwy. Osiedle powstało 
według projektu opracowanego przez 
przedsiębiorstwo „Miastoprojekt” 
z Warszawy. Pewnie dlatego nawią-

zywało do podobnych osiedli powsta-
jących wówczas w odbudowywanej 
Warszawie, w takich dzielnicach jak 
Wola, Muranów, Żoliborz.

Wokół Fabryki Broni
Nazwa „planty” pochodzi od określenia równania – plantowania terenu przeznaczonego pod zabudowę. Tak właśnie na początku lat 20. XX wieku przy-
gotowywano tereny folwarku Mariackie, na których zaplanowano budowę fabryki zbrojeniowej i osiedla dla pracowników. Jednak dzielnicę Plantami 
zaczęto nazywać dopiero kilka lat po wojnie, kiedy między przedwojenną zabudową a śródmieściem wybudowano kilkadziesiąt nowoczesnych bloków.
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Spacerkiem po mieście
Stowarzyszenie Sług Katolickich 
– Dom św. Zyty

Stowarzyszenie Sług Katolickich pod wezwaniem św. Zyty w Radomiu 
powstało 1 lipca 1907 roku, z inicjatywy ks. Antoniego Aksamitowskiego 
i ks. Mariana Glibowskiego. Siedzibą początkowo był lokal w kamienicy 
przy ul. Lubelskiej 30 (obecnie ul. Żeromskiego), szybko jednak stowa-
rzyszenie przeniosło się do domu przy ul. Warszawskiej 14 (obecnie ul. 
Malczewskiego).

SSK było czymś w rodzaju związku zawodowego zrzeszającego dziew-
czyny i kobiety pracujące w cudzych domach. Organizowało – głównie 
dla służących, ale nie tylko – naukę czytania i pisania, kursy krawieckie 
(także odpłatnie) 
czy pogadanki na 
temat prowadze-
nia gospodarstwa 
domowego.

D om by ł  d la 
służących przytu-
liskiem w okresie 
poszukiwania pra-
cy, a także miej-
scem odpoczynku 
dla słabych i scho-
rowanych. Stowa-
rzyszenie prowa-
dziło też kuchnie, 
w których wyda-
wało bezpłatne 
i odpłatne posiłki. 
W 1913 roku liczy-
ło 300 członków.

SSK wznowiło działalność po zakończeniu I wojny światowej. Już w marcu 
1918 roku w swoim lokalu przy ul. Warszawskiej 14 otworzyło hotelik dla 
kobiet.

Od 1933 roku stowarzyszenie korzystało z gościny Zgromadzenia Sióstr 
Maryi Niepokalanej przy ul. 1 maja 19 (obecnie ul. 25 Czerwca). Działało 
również w czasie okupacji niemieckiej. Po zakończeniu II wojny prowadzi-
ło jeszcze jadłodajnię przy ul. Żeromskiego 31. Niedługo potem stowarzy-
szenie zostało zlikwidowane.

NIKA

Korzystałam z informacji zawartych w „Encyklopedii Radomia” Jerzego 
Sekulskiego, Radom 2012

„Korzystając z fali strajków szkol-
nych w 1905 roku, które wymusiły 
na władzach rosyjskich pozwolenie 
na zorganizowanie szkół z polskim 
językiem wykładowym, Prosper Ja-
rzyński – znany i cieszący się dużym 
autorytetem działacz społeczny, pa-
triota i profesor matematyki – po-
party gorąco przez społeczeństwo 
naszego miasta, wywalczył powo-
łanie do życia 7-klasowej Szkoły 
Handlowej Miejskiej, w której ob-
jął stanowisko dyrektora na następ-
ne 20 lat” – czytamy na stronie IV 
LO. – „Tak oto z potopu rusyfikacji 
wyłoniła się pierwsza w Radomiu 
polska szkoła średnia – popularna 
»Handlówka« – której kontynuacją 
jest nasze liceum. Z tak znanymi 
ludźmi jak sławny historyk Walery 
Przyborowski czy polonistka (au-

torka pierwszego hymnu szkoły) 
Sylwia Borowska objął Prosper 
Jarzyński budynek szczególnie na-
dający się do celów dydaktycznych 
(posiadał pracownie do przedmio-
tów wymagających doświadczeń) 
przy dzisiejszej ulicy Traugutta 61, 
w którym szkoła mieściła się aż do 
wybuchu II wojny światowej (z krót-
ką przerwą w latach I wojny)”.

W czasie I wojny światowej pla-
cówka borykała się z trudnościami 
finansowymi, ale funkcjonowała. 
W 1918 roku stała się 8-klasową 

Wyższą Szkołą Realną. Kilka lat 
później uzyskała status placówki 
państwowej, a 1 lutego 1928 otrzy-
mała imię dr. Tytusa Chałubińskie-
go. Nadal, aż do 1956 roku, uczyli 
się tu wyłącznie chłopcy.

W okresie międz y wojennym 
w szkole działała I Radomska Dru-
żyna Harcerska, jedna z najlep-
szych w Polsce. Wydawano gazet-
ki – począwszy od dwutygodnika 
„Na szkolnej ławie” (1915 r.) przez 
„Nasze pismo”, „Myśl i Czyn” aż po 
„Chałubińszczaka” (1934 r.). Dzia-
łało Koło Estetyki Żywego Słowa, 
wystawiające tak ambitne dzieła, 
jak „Noc listopadowa” Wyspiań-
skiego czy „Antygona” Sofoklesa 
oraz różne koła zainteresowań, 
a nawet szkolny radiowęzeł, zu-

pełna w owych czasach nowinka. 
Biedniejszych uczniów wspomagała 
Bratnia Pomoc.

Wszystko zmienił wybuch II woj-
ny światowej. Niemcy zamknęli 
szkoły średnie, ale już w styczniu 
1940 „Chałubiński” rozpoczął taj-
ne nauczanie. Lekcje odbywały się 
w prywatnych mieszkaniach.

Po wojnie, w 1945 roku, szkole 
na siedzibę przydzielono budynek 
dawnego kolegium pijarów w Ryn-
ku. „Chałubińszczacy” uczyli się tu 
do 1972 roku.

Szkoła chlubiła się opinią najbar-
dziej usportowionej w wojewódz-
twie. „Zawdzięczała to przede 
wszystkim sukcesom w piłce ko-
szykowej oraz siatkowej Szkolnego 
Koła Sportowego »Chałubińsz-
czak«, prowadzonego przez prof. 
Alfonsa Wicherka – jedną z naj-
barwniejszych postaci w historii li-
ceum” – czytamy na stronie IV LO.

Z biegiem lat wiekowe kolegium 
pijarów coraz gorzej się sprawdzało 
jako siedziba szkoły – nie było cen-
tralnego ogrzewania, więc na ścia-
nach pojawił się grzyb, zaczęły pę-
kać stropy. Coraz pilniejsza stawała 
się potrzeba znalezienia innego 
lokalu. Ówczesny dyrektor „Cha-
łubińskiego” Karol Laskoś poddał 
pomysł budowy nowej siedziby. Do 
świeżo wzniesionego gmachu przy 
ul. Mariackiej 25 chałubińszczacy 
przeprowadzili się w październiku 
1972 roku. „Nowy – widny i, wyda-
wałoby się, przestronny budynek 
bardzo szybko okazał się za ciasny, 
gdyż zamiast 12 oddziałów, musiał 
pomieścić przeszło 20, a ich liczeb-
ność stale rosła. Nie odbyło się 
więc bez kolejnych rozbudowań, 
nadbudowań i modernizacji, które 
właściwie trwają do dziś” – piszą 
autorzy historii szkoły.

W IV LO działał kabaret Non-
sens, powstawały kolejne pisma 
szkolne: „Parzenica”, „Bzdura” 
czy  „Kontra”, która w 1996 roku 
zajęła pierwsze miejsce w II Ogól-
nopolskim Konkursie na Gazetę 
Szkolną. Młodzież interesująca się 
sprawami społeczno-politycznymi 
działała w Parlamencie Młodzie-
ży Miasta Radomia i w szkolnym 
Klubie Europejskim „Tytus w Eu-
ropie”, organizowała również Tygo-
dnie Kultury Europejskiej i Świa-
towej.

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.

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. dra Tytusa Chałubińskiego
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Dr Kordas zastąpił Krzysztofa 
Reczka, który odszedł na emeryturę. 
„Pan dyrektor jest z wykształcenia 
historykiem i posiada doświadczenie 
w pracy w muzeach. Życzę powodze-
nia i wielu sukcesów zawodowych 
dla pana dyrektora i wszystkich 
pracowników naszego muzeum. 
Dziękuję również panu Krzysztofowi 
Reczkowi, który przez wiele lat peł-
nił funkcję Dyrektora Muzeum Re-
gionalnego w Kozienicach” – napisał 
na swoim profilu na Facebooku Piotr 
Kozłowski, burmistrz Kozienic.

CT

Zmiany
w muzeum
KOZIENICE. Dr Maciej Kordas został 
nowym dyrektorem Muzeum Regio-
nalnego.

  ŁUKASZ KOŚCIELNIAK

Po stronie dochodów zapisano ponad 
173 mln zł, a po stronie wydatków po-
nad 214 mln zł. – Miło mi jest przed-
stawiać tak dobry budżet; można się 
nim szczycić. Po raz pierwszy w ponad 
20-letniej historii powiatu budżet po 
stronie wydatkowej przekroczył kwotę 
200 mln zł, a przy tak dużych wydat-
kach ponad 60 mln stanowią wydatki 
majątkowe. To oznacza, że co trzecia 
złotówka zaplanowana w budżecie jest 
przeznaczona na inwestycje – tłuma-
czyła skarbnik powiatu Joanna Won-
torska. – Założony deficyt to 41 mln zł, 
ale poza 10 mln z planowanego kredytu 
bankowego, reszta jest na rachunku po-
wiatu. Np. 23 mln z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych na realizację 
drugiego etapu budowy szpitala weszły 
do nadwyżki budżetowej i teraz można 
nimi pokryć deficyt, kolejne 7 mln zł to 
nadwyżka z poprzednich lat. Brakuje 
więc tylko 10 mln zł. Nie ma więc żad-
nego zagrożenia dla płynności finanso-
wej powiatu.

Zadłużenie powiatu wynosi 7,7 proc. 
planowanych dochodów i jest to po-
ziom bezpieczny i stabilny.

– Chcemy prowadzić równomierny 
i sprawiedliwy rozwój naszego powia-
tu. Sprawiedliwie to jednak nie zna-
czy po równo, bo są gminy, gdzie jest 
kilka kilometrów dróg powiatowych, 
a w innych jest ich kilkanaście. Trudno 
to porównywać Budowa dróg nie jest 
na pierwszym miejscu, co nie znaczy, 
że ich nie budujemy, ale priorytetem 

stają się inwestycje zdrowotne i edu-
kacja – stwierdził starosta Waldemar 
Trelka. – Inwestujemy w nasze szko-
ły, aby już teraz złagodzić skutki niżu 
demograficznego, który wkrótce na-
dejdzie. Mamy kilkanaście dokumen-
tacji projektowych na kolejne drogi, 
zaczynamy drugi etap budowy szpitala 
w Pionkach, powstaje sala gimnastycz-
na w Pionkach i Powiatowe Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzyżano-
wicach. Będziemy oczywiście korzystać 
z programów rządowych w ramach Pol-
skiego Ładu, w tym z Programu Inwe-
stycji Strategicznych, dlatego sądzę, że 
w trakcie roku inwestycji będzie jeszcze 

więcej.
Dla radnego Marka Janeczka naj-

ważniejszą sprawą są „ogromne środki 
finansowe na wrażliwe dziedziny życia 
społecznego, a więc ochronę zdrowia 
czy edukację”. – To 54 mln zł przezna-
czone na dwa szpitale. Doczekaliśmy 
czasów, że powiat radomski będzie 
miał nowoczesne, dobrze wyposażone 
szpitale, gdzie lekarze i pielęgniarki 
oraz pacjenci będą mieli dobre, god-
ne warunki do pracy i leczenia – mó-
wił. – Druga dziedzina to edukacja, 
gdzie przeznaczono środki na rozbudo-
wę infrastruktury, a także sprawy dro-
gowe, gdzie inwestycje są realizowane 

w poszczególnych gminach. To budżet 
bezpieczny, prorozwojowy i dlatego na-
leży go poprzeć.

Radny powiatow y od wielu lat 
i członek Zarządu Powiatu Zbigniew 
Dziubasik zauważył, że przez wiele 
kadencji były opiniowane różne bu-
dżety – większe i mniejsze, z różnymi 
zadaniami. – Myślę, że starania zarzą-
du, aby budżet na 2022 rok był zrów-
noważony i równomiernie kierował 
środki na wiele zadań powiatu, zostały 
spełnione. Ta kadencja jest czasem, 
gdy inwestycji drogowych jest bardzo 
dużo, a co ważne – z wykorzystaniem 
środków zewnętrznych. Chciałem pod-
kreślić, że jest to budżet oszczędny 
i celowy, spełnia więc ustawowe wyma-
gania – stwierdził.

– Bardzo dziękuję za stronę oświa-
tową oraz zdrowotną. Po raz pierwszy 
pojawia się wsparcie dla studentów 
kierunków lekarskich i pielęgniarskich, 
którzy mam nadzieję będą pracować 
w naszych szpitalach i powiatowej 
służbie zdrowia. To chyba najważniej-
sze zadanie, jakie przy okazji się poja-
wia – dodała radna Marzena Muraw-
ska. 

Ostatecznie za przyjęciem uchwały 
budżetowej zagłosowało 21 obecnych 
radnych, wszyscy byli za (jedna radna 
nieobecna podczas głosowania). Pro-
jekt został więc przyjęty jednomyśl-
nie. – Trudno byłoby znaleźć argumen-
ty, żeby głosować przeciw. Ten budżet 
jest rekordowy i znakomity pod wzglę-
dem każdych parametrów – stwierdził 
starosta.

Rekordowy budżet
POWIAT RADOMSKI. Radni przyjęli projekt budżetu na 2022 rok. Na inwestycje w drogi, szpitale, edukację i pomoc 
społeczną zaplanowano ponad 62 mln zł. – To rekordowy budżet. Bo po raz pierwszy przekraczamy granicę wydatków na 
poziomie 200 mln zł – mówi Waldemar Trelka, starosta powiatu radomskiego.
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Z przystanku w Groszowicach po-
dróżni pojadą pociągami w kierun-
ku Radomia, Pionek, Dęblina, War-
szawy i Lublina. Jak informuje PKP 
PLK, przewidziano dwa jednokra-
wędziowe perony. Będą wyposażone 
w wiaty, ławki i poręcze do odpo-
czynku na stojąco. Nowy przystanek 
będzie dostosowany do potrzeb osób 
z ograniczoną możliwością porusza-
nia się. Przy wejściach do peronów 
zostaną ustawione stojaki na rowery.

Z Dąbrówki Zabłotniej będzie 
można pojechać m.in. w kierun-
ku Radomia, Warszawy i Skar-
żyska-Kamiennej. Podobnie jak 
w Groszowicach będą dwa jedno-
krawędziowe perony dostosowane 
do potrzeb wszystkich podróż-
nych – wyposażone w pochylnie. 
Ustawione zostaną wiaty, ławki oraz 
odpowiednie oznakowanie i tablice 
z rozkładami jazdy.

– Budowa nowych przystan-
ków w Groszowicach i Dąbrówce 
Zabłotniej odpowiada na potrzeby 
mieszkańców i zwiększa dostępność 
komunikacyjną mniejszych miej-
scowości na trasach: Skarżysko-Ka-
mienna – Radom i Dęblin – Radom. 
Inwestycje z rządowego programu 
budowy lub modernizacji przystan-
ków kolejowych wpisują się w po-
prawę atrakcyjności kolei – mówi 
Ireneusz Merchel, prezes Zarządu 
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wykonawcą prac jest Przedsię-
biorstwo Robót Inżynieryjnych 
DIAG- MOST z Warszawy. Inwe-
stycja o wartości 8 mln zł ma się 
zakończyć w tym roku.

Na rządowy program budowy lub 
modernizacji przystanków kolejo-
wych na lata 2021-2025 przeznaczo-
no 1 mld zł. 

KOS

Dostępność
komunikacyjna
RADOMSKIE. Powstanie przystanek 
kolejowy w Groszowicach i w Dąbrówce 
Zabłotniej.

Ciepłownia Miejska, otrzymała 
z NFOŚiGW prawie 2,9 mln zł dota-
cji i nieco ponad 3,2 mln zł pożyczki. 
Pozostałe pieniądze na inwestycję 
(1,4 mln zł) zaangażuje miejski samo-
rząd. Efekt ekologiczny szydłowieckie-
go projektu, który zostanie zakończo-
ny do 30 czerwca 2024 roku, ma być 

bardzo wymierny – to 
m.in. zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla.

– W Polsce aż 85 proc. 
systemów ciepłowniczych 
nie spełnia jeszcze wy-
mogów unijnej dyrekty-
wy o efektywności ener-
getycznej, co wyklucza 
możliwość ich finansowe-
go wspierania ze środków 
Unii Europejskiej – pod-
kreśla A rtur Michal-
ski, wiceprezes NFOŚi-
GW. – System efektywny 

to taki, który korzysta w znacznym 
stopniu ze źródeł odnawialnych i ko-
generacji. I właśnie w tym kierunku 
idzie projekt w Szydłowcu, który uzy-
skał dofinansowanie. Po to uruchomi-
liśmy program „Ciepłownictwo powia-
towe”, aby nieduże przedsiębiorstwa 
ciepłownicze, takie jak szydłowiecka 

Ciepłownia Miejska, mogły moderni-
zować swój system i przez to otrzymać 
akces do wcześniej niedostępnego 
rynku finansowego, czyli pozyskać 
kapitał inwestycyjny na atrakcyjnych 
warunkach.

Przedsięwzięcie w Szydłowcu za-
kłada modernizację systemu ciepłow-
niczego Ciepłowni Miejskiej, która 
obejmie instalację agregatu kogene-
racyjnego wraz ze współpracującymi 
instalacjami – absorpcyjną gazową 
pompą ciepła i instalacją fotowolta-
iczną. Na inwestycji skorzysta także 
klimat i środowisko. Szydłowiecka 
Ciepłownia Miejska na razie eksplo-
atuje bowiem przestarzałą i nieekolo-
giczną kotłownię wyposażoną w trzy 
kotły wodne węglowe, które pracują od 
1984 roku, a jeden z nich musiał zostać 
już trwale wyłączony z użytkowania.

KOS

Miasto stawia na ekologię
SZYDŁOWIEC. Gruntownie zmodernizowany zostanie system ogrzewania miasta. Będzie to możliwie dzięki do-
tacji i pożyczce – w kwocie ponad 6 mln zł – z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Do tragedii doszło w domu w Roz-
niszewie pod Magnuszewem. Podczas 
awantury 43-letni mężczyzna zaata-
kował nożem żonę. W obronie matki 
stanął 15-latek, który został wielokrot-
nie ranny i trafił do szpitala.

– Napastnik zadał kobiecie 20 cio-
sów w głowę, szyję i tułów. Po zdarze-
niu uciekł do pobliskiego lasu, szybko 
jednak został odnaleziony przez poli-
cję i przewieziony do szpitala z ranami 
kłuto-ciętymi brzucha – powiedziała 
nam Agnieszka Borkowska, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Wyniki sekcji zwłok 41-latki wyka-
zały liczne rany kłute, które spowo-
dowały krwotok będący bezpośrednią 
przyczyną zgonu.

KK

Rodzinna
tragedia
ROZNISZEW. 20 ciosów w głowę, 
szyję i tułów zadał 41-letniej kobiecie 
jej mąż.
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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
Największy dworzec 
autobusowy w Polsce

Dworzec autobusowy w Radomiu, 
który rozpocznie z dniem jutrzejszym 
normalne funkcjonowanie, jest najwięk-
szym spośród tego rodzaju dworców 
w całej Polsce.

(…) Dworzec ten posiadający urzą-
dzenia jedne z najlepszych, ma tę dobrą 
stronę, że zogniskuje w sobie cały ruch 
autobusowy dalekobieżny, t. zw., że do-
tychczasowe miejsca postojów rozrzuco-
ne po całem mieście, zostaną skasowane.

Bilety nabywać będą pasażerowie 
w kasie znajdującej się w obszernej i cie-
płej poczekalni, obok której mieści się 
bufet, przylegający do kuchni.

Urządzenia na modłę europejską spra-
wiają bardzo miłe wrażenie.

Usuniętą również zostanie dowolność 
odjazdów autobusów, gdyż są już opra-
cowane plany odjazdów, które pod su-
rowym rygorem obowiązują właścicieli 
autobusów.

Jesli się zważy, że ilość autobusów 
dalekobieżnych przekracza liczbę 80, 
to musimy wyrazić zadowolenie, że tak 
znaczna ilość wozów zostanie wreszcie 
poddana pewnemu rygorowi gwaran-
tującemu punktualność, bezpieczeństwo 
i zadowalający stan sanitarny.

Dworzec autobusowy został wznie-
siony kosztem kilkudziesięciu tysięcy 
złotych.

Dzierżawi go od miasta polski związek 
turystyczny, którego kosztem zostało do-
konane wewnętrzne urządzenie dworca.

Dotychczasowe ceny biletów zostaną 
w znacznej mierze niezmienione względ-
nie bardzo nieznacznie podwyższone.

Ziemia Radomska nr 9, 
13 stycznia 1931

Wybili wszystkie szyby
Nieznani sprawcy powybijali wszyst-

kie szyby w mieszkaniu Antoniny 
Wosiak, Główna Nr. 27. Przeprowadzone 
dochodzenie ustaliło, że czynu tego doko-
nali: Jan Siezdlecki i Suszka, zamieszkali 
również przy ulicy Głównej.

Ziemia Radomska nr 3, 
4 stycznia 1935

Ceny cukru w Radomiu
Ponieważ cena hurtowa cukru została 

ustalona na 1 zł. 24 grosze za kg., więc 
w detalu doliczając godziwy zysk kup-
cy mogą sprzedawać kilogram cukru od 
1 zł. 25 gr. do 1 zł. 28 gr.

Pobieranie wyższych cen jest lichwą 
i o żądaniu wyższych cen należy nie-
zwłocznie zawiadomić komisarjat policji.

Ziemia Radomska nr 5, 
6 stycznia 1935

Bójka u fryzjera
W zakładzie fryzjerskim przy ulicy 

Bernardyńskiej nr. 2, został pobity Mord-
ka Sader zam. przy ulicy Miłej 11 przez 
Szlamę Frydmana Rynek 8. Powodem 
pobicia – porachunki osobiste.

Ziemia Radomska nr 6, 
8 stycznia 1935

Baczność łyżwiarze
W dniu 10.1.35 r. zostaje otwarta ślizgaw-

ka na Placu Sportowym Kolejowego Przy-
sposobienia Wojskowego za stacją kolejową 
w Radomiu. Ślizgawka będzie czynna całe 
dnie. Przejście koło Wytwórni Broni przez 
przejazd kolejowy. Ceny biletów dla doro-
słych 25 gr., dla młodzieży i uczni 15 gr., 
i dla członków K. P. W. 10 gr. Szatnia od 
osoby 5 gr.

Sala-poczekalnia dobrze ogrzana. Plac 
dobrze oświetlony.

Ziemia Radomska nr 7, 
9 stycznia 1935

Sandomierz pobity!
Łaja Sandomierz, Żabia 17 została po-

bita przez Chaima Tyrangiela i jego żonę 
Bajlę zamieszkałych w tymże domu na 
tle sporu majątkowego.

Ziemia Radomska nr 9, 
11 stycznia 1935

Z rodziny urzędniczej
w Radomiu

Jak się dowiadujemy sympatyczna in-
stytucja, jaką jest Klub rodziny urzędni-
czej mieszczący się przy ul. Żeromskiego 
44, I sze piętro nad restauracją „Cristal” 
urządzać będzie w środy wieczorem ze-
brania towarzyskie, zaś co soboty dan-
cingi. Ta inowacja spotka się na pew-
no z zadowoleniem licznych członków 
i sympatyków tej miłej organizacji.

Ziemia Radomska nr 9, 
11 stycznia 1935

Projekty specjalne

Filmowe Poranki: 44 koty, cz. 
10 – 16.01, godz. 10.30
Kino Konesera: Kurier Francu-
ski z Liberty, Kansas Evening Sun 
(2D/napisy – od 15 lat) – 17.01, godz. 
18.00
Kultura Dostępna: Śmierć 
Zygielbojma (2D/PL – od 13 
lat) – 20.01, godz. 13.00 i 18.00

Przedpremiera
Sing 2 (2D/dubbing – od 6 lat)

Premiery
O czym dzisiaj marzą zwierzęta (2D/
dubbing – od 6 lat)
Krzyk (2D/napisy – od 15 lat)
355 (2D/napisy – od 15 lat)

Pozostałe tytuły
Koniec świata, czyli Kogel Mogel 
4 (2D/PL – od 10 lat)
King’s Man. Pierwsza misja (2D/
napisy, 2D/ATMOS napisy – od 15 
lat)
Matrix. Zmartwychwstania (2D/
ATMOS napisy – od 15 lat)
Spider-Man. Bez drogi do domu 
(2D/napisy, 2D/dubbing – od 10 lat)

W nadchodzącym tygodniu na 
widzów czeka najbardziej odjechana 
muzycznie grupa zwierzaków w fil-
mie „Sing 2”. Zabawa na pokazach 
przedpremierowych murowana! Po 
rozgrzewce z ekipą śpiewających 
zwierzaków warto pozostać w zwie-
rzęcym klimacie i dowiedzieć się 
„O czym dzisiaj marzą zwierzęta”. 
To najnowsza propozycja filmowa 
dla całej rodziny. Zwierzęta także 
marzą o byciu superbohaterami 
i o ratowaniu swojego zwierzęcego 
świata…
Kolejna premiera to „355”. Pięć 
hollywoodzkich gwiazd wciela się 
w role agentek służb wywiadow-
czych tyle, że pięciu różnych agen-
cji! Stając w obliczu światowego 
niebezpieczeństwa muszą zawrzeć 
przymierze…

14 - 15 I (piątek- sobota)

Seanse dopołudniowe tylko 
na zamówienia
14.15 – Filmy dla dzie-
ci – MOJE ŻYCIE TO CYRK,
Kanada, Francja, dubbing, od 
9 lat (premiera)
15.45 – BENEDETTA, Belgia, 
Francja, Holandia, od 18 lat 
18.15 – HISZPAŃSKI RO-
MANS, Włochy, USA, od 15 
lat
20.00 – TITANE, Belgia, Fran-
cja, od 18 lat (premiera)

16 I (niedziela)

Seanse dopołudniowe tylko 
na zamówienia
14.45 – Filmy dla dzie-
ci – MOJE ŻYCIE TO CYRK, 
Kanada, Francja, dubbing, od 
9 lat (premiera)
16.15 – Sztuka Na Ekranie
– FRIDA KAHLO: VIVA LA 
VIDA, dokumentalny, Wielka 
Brytania, Włochy, od 12 lat 
18.15 – HISZPAŃSKI RO-
MANS, Włochy, USA, od 15 
lat
20.00 – TITANE, Belgia, 
Francja, od 18 lat (premie-
ra)

17 I (poniedziałek)

Seanse dopołudniowe tylko 
na zamówienia
Tylko na zamówienia – Fil-
my dla dzieci – MOJE ŻYCIE 
TO CYRK, Kanada, Francja, 
dubbing, od 9 lat (premiera)
14.30 – HISZPAŃSKI RO-
MANS, Włochy, USA, od 15 
lat
16.15 – TITANE, Belgia, 
Francja, od 18 lat (premie-
ra)
18.15 – Dyskusyjny Klub 
Filmowy – UCIECZKA NA 
SREBRNY GLOB, dokumen-
talny, Polska, od 15 lat 
(premiera)
20.00 – BENEDETTA, Belgia, 
Francja, Holandia, od 18 lat 

18 - 19 I (wtorek - środa)

Seanse dopołudniowe tylko 
na zamówienia
Tylko na zamówienia – Fil-
my dla dzieci – MOJE ŻYCIE 
TO CYRK, Kanada, Francja, 
dubbing, od 9 lat (premiera)
15.45 – BENEDETTA, Belgia, 
Francja, Holandia, od 18 lat 
18.15 – HISZPAŃSKI RO-
MANS, Włochy, USA, od 15 
lat
20.00 – TITANE, Belgia, Fran-
cja, od 18 lat (premiera)

20 I (czwartek)

Seanse dopołudniowe tylko 
na zamówienia
Tylko na zamówienia – Fil-
my dla dzieci – MOJE ŻYCIE 
TO CYRK, Kanada, Francja, 
dubbing, od 9 lat (ostatni 
dzień)
15.30 – TITANE, Belgia, Fran-
cja, od 18 lat (ostatni dzień)
17.30 – BENEDETTA, Belgia, 
Francja, Holandia, od 18 lat 
(ostatni dzień)
20.00 – HISZPAŃSKI RO-
MANS, Włochy, USA, od 15 
lat (ostatni dzień)

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 RE-
KLAM – Spóźniający się prze-
szkadzają innym widzom.

Ceny biletów:

– tani poniedziałek: 13 zł, 
wtorek – czwartek: 17 zł, piątek 
– niedziela: 20 zł 
– � 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 wybra-
ne � lmy w ramach Dyskusyjne-
go Klubu Filmowego  – 33 zł, 
– wejściówka na jeden � lm 
w ramach DKF w poniedziałek 
– 13 zł, 
– w pozostałe dni tygodnia 
w których są pokazy w ramach 
DKF, obowiązują ceny na dany 
dzień.

Wszystkie � lmy na zamó-
wienia zbiorowe dostępne są 
w późniejszych terminach.
Uwaga! Miejsca na widowni są 
numerowane
Zastrzegamy sobie prawo 
zmian repertuaru z przyczyn 
niezależnych od Kina MCSW 
Elektrownia.

KALENDARZ PROJEKCJI
 14 I – 20 I 2022
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AU T O P R O M O C J A

  MACIEJ KWIATKOWSKI

Zanim piłkarze Radomiaka wybie-
gli na pierwsze zajęcia, które odbyły 
się 10 stycznia na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią przy ul. Rapackiego, na 
pytania dziennikarzy odpowiadał Da-
riusz Banasik. – Wyjątkowo krótko 
odpoczywaliśmy i wyjątkowo krótki 
będzie też ten okres przygotowawczy. 
Na miejscu do soboty odbędziemy 
sześć treningów. Następnie udamy się 
do Wrocławia i stamtąd wylecimy do 
Turcji. Tam zagramy trzy mecze to-
warzyskie, ale zmienił nam się jeden 
z przeciwników. Ze względu na obecną 
sytuację w Kazachstanie, nie zagramy 
z rywalem z tego państwa, a naszym 
przeciwnikiem będzie drużyna z Wę-
gier – przyznał trener Banasik.

Już wiemy, że szkoleniowiec nie 
będzie mógł skorzystać z Michała Ka-
puta, który od kilku dni jest zawodni-
kiem Piasta, a wczoraj po raz ostatni 
pojawił się w Radomiu, by zdać sprzęt 
sportowy. – Trudno będzie go zastą-
pić. był podstawowym zawodnikiem. 
Ale takie jest życie. Losy piłkarzy róż-
nie się układają. Michał postawił na 
ofertę Piasta i życzymy mu jak najle-
piej – stwierdził opiekun beniaminka.

W pierwszych zajęciach pod okiem 
Banasika wzięło udział kilku mło-
dzieżowców, którzy mają być testowa-

ni. – Z nowych zawodników są z nami: 
Dawid Olejarka ze Stali Rzeszów, 
Franciszek Wróblewski z Pogoni Sie-
dlce i młody bramkarz Delty Warsza-
wa – Michał Kerke. W planie mamy 
przeprowadzenie od dwóch do czterech 
transferów. Niewykluczone, że poten-
cjalni nowi piłkarze dołączą do nas na 
zgrupowanie w Turcji – podsumował 
trener Radomiaka, który otrzymał 
tytuł najlepszego szkoleniowca PKO 

Ekstraklasy w listopadzie i w grudniu.
Podczas zajęć próżno było szukać 

m.in., Raphaela Rossiego, Rhuana, 
Thabo Cele. Wszyscy jednak dołączy-
li do drużyny w kolejnych dniach. Po-
nadto na kwarantannie jest nadal Meik 
Karwot.

Podczas zgrupowania w Alanyi 
Radomiak rozegra trzy lub cztery 
gry towarzyskie. Dwie z nich, a więc 
z MTK Budapest FC i czeskim FK 

Hradec Kralove odbędą się 21 stycz-
nia. Możliwy jest jeszcze jeden spa-
ring – 17 stycznia (wolny termin po 
pojedynku z zespołem z Kazachstanu, 
który nie dojdzie do skutku). Za to 
na koniec obozu przygotowawczego 
„Zieloni” spotkają się z ukraińskim 
Metalistem Charków (26 stycznia). Po 
powrocie radomianie zmierzą się z Le-
gią Warszawa (29 stycznia). Ten mecz 
ma się odbyć w Legia Training Center.

Zgrupowanie w Turcji
Piłkarze Radomiaka Radom w poniedziałek rozpoczęli treningi. Okres przygotowawczy będzie wyjątkowo krótki, bo już 
7 lutego „Zieloni” rozegrają pierwszy mecz mistrzowski. W międzyczasie zespół beniaminka PKO Ekstraklasy wyleci do 
Turcji na zgrupowanie i rozegra mecze towarzyskie.
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Jako pierwsi zajęcia zainaugurowali 
piłkarze beniaminka. W poniedziałek 
swój pierwszy w 2022 roku trening 
przeprowadził Tomasz Grzywna. 
Opiekun Pilicy Białobrzegi miał do 
dyspozycji 23 piłkarzy. W drużynie 
nie pojawiło się trzech zawodników: 
Michał Dobkowski (AZS AWF 
Warszawa, futsal), Oskar Natorski 
(testy w GKS-ie Jastrzębie) i Kamil 
Czarnecki (kontuzja).

Do końca pierwszego tygodnia 
zajęcia miały charakter adaptacyjny, 
a dopiero od poniedziałku, 17 stycznia 
zespół rozpocznie treningi z większy-
mi obciążeniami. W planie białobrze-
żan jest również rozegranie wielu gier 
kontrolnych, w tym z drugoligowcami: 
Pogonią Siedlce i Wisłą Puławy.

Tymczasem w środę swój pierwszy 
trening w roli pierwszego trenera 
poprowadził Mikołaj Łuczak. Szkole-
niowiec Broni nie miał do dyspozycji 
Roberta Kowalczyka, Pawła Mi-
chalskiego, a także Denzella Mory. 
W Radomiu nie ma póki co także 
Eliana Hernandeza, który trenuje 
w Hiszpanii w jednym z zespołów 5. 
ligi. Z kolei Igor Kośmicki próbuje 
swoich sił w Skrze Częstochowa.

Po środowym rozruchu w czwartek 
piłkarze mieli testy medyczne, a dzi-
siaj – jednostkę treningową w siłowni 
Fitness Platinium. Pierwszym sparing-
partnerem Broni będzie GKS Nowiny, 
a mecz zaplanowano na 22 stycznia.

MK

Trzecioligowcy 
już trenują
Po zimowej przerwie do zajęć wrócili 
zawodnicy trzecioligowych klubów: 
Pilicy Białobrzegi i Broni Radom.

Kadra Radomiaka na pierw-
szym treningu przed rundą wio-
senną sezonu 2021/2022

Bramkarze: Filip Majchrowicz, 
Mateusz Kochalski, Jan Szpaderski, 
Wiktor Koptas, Michał Jerke.

Obrońcy: Damian Jakubik, Ma-
teusz Cichocki, Dawid Abramo-
wicz, Goncalo Silva, Artur Bogusz, 
Maciej Świdzikowski, Mateusz Bo-
dzioch.

Pomocnicy: Filipe Nascimento, 
Leandro, Luis Machado, Tiago Ma-
tos, Mario Rondon, Mateusz Ra-
decki, Jakub Snopczyński, Dawid 
Olejarka, Franciszek Wróblewski.

Napastnicy: Karol Angielski, 
Maurides, Dominik Sokół, Kacper 
Pankowski.
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  MICHAŁ NOWAK

Drużyny Tauron Ligi wróciły do ry-
walizacji po przerwie świąteczno-no-
worocznej. E.Leclerc Moya Radomka 
Radom po raz czwarty z rzędu zagra-
ła na wyjeździe. Tym razem w Świe-
ciu – z zamykającym tabelę Tauron 
Ligi Jokerem. Faworyt był jeden i była 
to Radomka, która z tej roli się wywią-
zała. Ekipa z Radomia pojechała na 
mecz z outisderem osłabiona brakiem 
Zuzanny Efimienko-Młotkowskiej. 
Kontuzjowaną środkową czeka długa, 
bo trzymiesięczna przerwa. W Świeciu 
trener Riccardo Marchesi miał więc do 
dyspozycji tylko dwie nominalne środ-
kowe, a były to Freya Aelbrecht i Kor-
nelia Moskwa. W kadrze meczowej 
znalazła się też nowa libero, Agnieszka 
Adamek.

Trener Marchesi zaskoczył nieco 
wyjściowym składem, bo w ataku Ka-
tarzynę Zaroślińską-Król zastąpiła 
nominalna przyjmująca, Alexandra 
Lazić. Jak się potem okazało, był to 
strzał w dziesiątkę, bo Szwedka otrzy-
mała statuetkę MVP tego starcia, zdo-
bywając 25 punktów.

Dość szybko Radomka zyskała prze-
wagę w partii otwarcia. Po ataku Na-
talii Murek było 5:9. To prowadzenie 
radomianki utrzymywały w kolejnych 
minutach (10:14). Co prawda w poło-
wie seta Joker doprowadził do remisu 
(15:15), ale potem znów inicjatywę 
miały przyjezdne, które ostatecznie 
zwyciężyły w premierowej odsłonie 
do 18. W drugiej odsłonie początkowo 

prowadziła Radomka (4:6), ale potem 
gospodynie miały dobry moment i po 
asie serwisowym Joanny Sikorskiej 
zyskały trzy „oczka” przewagi 14:11. 
Potem gra się wyrównała, a o ostatecz-
nym zwycięstwie radomianek zadecy-
dowała zacięta końcówka (26:24).

Choć trzecią partię Radomka za-
częła od trzypunktowego prowadze-
nia (0:3, 2:5), to ostatecznie tę część 
meczu na swoją korzyść rozstrzygnęły 
rywalki. Joker na początku miał pro-
blemy w ataku (2:7), ale potem się 
otrząsnął. Od stanu 8:8 gra była bar-
dzo wyrównana. I ten set, podobnie jak 
drugi, zakończył się na przewagi. Tym 
razem jednak zwycięstwem gospodyń, 
27:25.

O ile jeszcze początek seta numer 

cztery był wyrównany (7:7), tak potem 
przewagę zyskał zespół z Radomia 
(7:12, 11:16). I utrzymał ją do końca, 
bo Radomka wygrała tę partię do 
18 po ataku Moskwy i cały mecz 3:1. 
Dzięki tej wygranej radomianki prze-
sunęły się z szóstej na piątą pozycję 
w Tauron Lidze.

Tymczasem już w najbliższy ponie-
działek E.Leclerc Moya Radomka Ra-
dom zainauguruje siatkarskie granie 
w hali Radomskiego Centrum Sportu 
przy ul. Struga. Podopieczne Riccar-
do Marchesiego podejmą beniaminka 
rozgrywek, Uni Opole. Radomski klub 
wprowadził promocyjne ceny biletów 
na to spotkanie. Wejściówka będzie 
kosztowała jedynie 5 zł. Początek me-
czu 17 stycznia o godz. 17.30.

Po raz pierwszy 
w nowej hali

E.Leclerc Moya Radomka Radom w minionym tygodniu pokonała ostatniego w tabeli 
Jokera Świecie, a w najbliższy poniedziałek, 17 stycznia zainauguruje siatkarskie granie 
w hali Radomskiego Centrum Sportu meczem z beniaminkiem Tauron Ligi, Uni Opole.
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Adwokat kościelny
przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej mgr lic. Kamil Dziura

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

W poprzedni piątek Cerrad Enea 
Czarni Radom mieli zagrać na wyjeź-
dzie z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzie-
rzyn-Koźle, czyli obecnym liderem 
rozgrywek PlusLigi, który w tym sezo-
nie jeszcze nie zaznał goryczy poraż-
ki. Podopieczni Jakuba Bednaruka 
pojechali dzień przed spotkaniem do 
Kędzierzyna-Koźla, ale wieczorem 
niektórzy zawodnicy zgłosili objawy 
grypy. Pojawiło się więc podejrzenie 
zakażenia koronawirusem, a Czarni 
udali się w podróż powrotną do Ra-
domia. Mecz został przełożony na 
inny termin. Na początku kolejnego 
tygodnia badania w ekipie Cerradu 
Enei Czarnych wykazały zarażenie 

koronawirusem kilku zawodników. 
W związku z tym przełożony został 
też zaplanowany na 14 stycznia mecz 
z Asseco Resovią Rzeszów.

„Zakażeni zawodnicy zostali pod-
dani izolacji, a ich stan zdrowia jest 
stale monitorowany. Klub pozostaje 
również w stałym kontakcie z Powiato-
wą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Radomiu. Klub wystosował oficjal-
ne pismo do Polskiej Ligi Siatkówki 
S.A. oraz pozostaje w stałym kon-
takcie z zarządzającym rozgrywkami 
PlusLigi w celu rozegrania przełożo-
nych spotkań w najbliższym możliwym 
terminie. Terminy meczów zostaną 
podane niezwłocznie po ich ustaleniu 

wspólnie z ligą oraz drużynami prze-
ciwnymi. O kolejnych działaniach, sy-
tuacji epidemicznej w drużynie oraz 
nowych terminach spotkań będziemy 
informować na bieżąco w kolejnych 
komunikatach” – poinformował ra-
domski klub.

Przypomnijmy: pojedynek Czarnych 
z Resovią miał być pierwszym meczem 
siatkówki, rozegranym w nowej hali 
przy ul. Struga 63. W tej sytuacji siat-
kówkę w Radomskim Centrum Spor-
tu zainauguruje E.Leclerc Moya Ra-
domka Radom, która w poniedziałek, 
17 stycznia zagra z Uni Opole.

MICHAŁ NOWAK

Przełożone mecze Czarnych 
Cerrad Enea Czarni Radom w ostatnich dniach mieli rozegrać dwa mecze. Żaden z nich nie doszedł do skutku.

Jego rywalem będzie obrońca pasa 
Lawrence Okolie. Rywal radomiani-
na stoczył w dotychczasowej karierze 
17 walk zawodowych i wszystkie wy-
grał, w tym 14 przez KO. Okolie nie 
tak dawno (20 marca 2021 r.,) nie dał 
szans m.in., Krzysztofowi Głowac-
kiemu, a wcześniej wręcz zmiażdżył 
Nikodema Jeżewskiego, który już 
w pierwszej rundzie liczony był dwu-
krotnie! Za to w ostatniej swojej walce 
29-letni Brytyjczyk na stadionie Tot-
tenhamu Hotspur wygrał z Dilanem 
Prasoviciem i jednocześnie obronił 
mistrzowski pas.

Tym razem pojedynek także odbę-
dzie się w Londynie, ale dokładnego 
miejsca organizatorzy jeszcze nie po-
dali. Według ekspertów Cieślak (21-1) 
nie stoi na straconej pozycji. Ale mar-
twi ich, że ostatnią swoją walkę stoczył 
dość dawno, bo w maju 2021 roku, gdy 
pokonał Jurija Kaszinskiego.

– Dziękuję Cieślakowi za przyjęcie 
tego wyzwania. Jestem pewien, że 
będzie chciał pomścić Głowackiego! 
Cieślak jest dobrym, silnym zawod-

nikiem, który powinien być jednym 
z najlepszych moich dotychczasowych 
oponentów – przyznał Okolie w roz-
mowie z dziennikarzem magazynu 
„The Sauce”.

Michał Cieślak z kolei podzielił się 
swoją opinią z portalem www.ringpol-
ska.pl: – Takie walki nakręcają i do-
datkowo motywują do ciężkiej pracy. 
Wiem o nim to, co wiedzą wszyscy. 
Jest trudnym i niewygodnym rywalem 
przez to, że mocno bije. Jest mistrzem 
świata i ma wiele atutów.

Radomianin do walki przygotowy-
wał się będzie m.in. podczas dwutygo-
dniowego zgrupowania w Zakopanem. 
Ponadto sztab szkoleniowy na bieżąco 
szuka sparingpartnerów dla Cieślaka, 
ale o nich łatwo nie będzie, ze wzglę-
du na warunki fizyczne Okolie’go. 
W związku z tym w grę wchodzą nawet 
sparingi z zawodnikami z zagranicy.

Tymczasem walka o pas wagi junior 
ciężkiej pokazana zostanie jedynie na 
platformie streamingowej DAZN.

MK

Powalczy o pas
Michał Cieślak 27 lutego po raz drugi w swojej dotychczasowej karierze 
bokserskiej stanie przed szansą zdobycia tytułu mistrza świata wagi cruiser.

HydroTruck, po pięciu meczach 
zakończonych porażkami, do rywali-
zacji z MKS-em Dąbrowa Górnicza 
podchodził z przedostatniej pozycji 
w tabeli Energa Basket Ligi. Jego ry-
wale w gronie 16 drużyn zajmowali 12. 
miejsce, co oznaczało, że dla obu dru-
żyn był to niezwykle 
ważny mecz. – Choć 
do końca rozgrywek 
pozostało jeszcze 
du żo spotkań , to 
pojedynek z MKS-
-em będzie jednym 
z tych liczonych za 
podwójną zdobycz 
punktową – mówił 
Piotr Kardaś, prezes 
radomian.

Niemal od początku przewaga na-
leżała do gości. W 27. minucie miej-
scowi tracili do HydroTrucku cztery 
punkty, ale właśnie wtedy nastąpił po-
pis gry przedostatniego zespołu ligi. 
Radomianie w ciągu kilkudziesięciu 
sekund wyszli na prowadzenie 62:51! 
Czas wziął Jacek Winnicki (MKS), 
zdając sobie sprawę, że za chwilę może 
być już po meczu. Ponieważ MKS wy-
grał w pierwszej rundzie w Radomiu 
różnicą trzech „oczek”, istotne dla 
HydroTrucku było, żeby pokusić się 
w Dąbrowie Górniczej, ewentualnie, 
o wyższe zwycięstwo.

Przerwa uspokoiła zawodników 
gospodarzy na tyle, że ci, choć prze-
grywali 55:64, zdobyli aż 11 punktów 
z rzędu! Nic dziwnego, że ożywiła się 

wtedy miejscowa publiczność, a mecz 
rozpoczynał się na nowo. Jakby tego 
było mało, to przyjezdni zupełnie 
zatracili gdzieś swoją skuteczność 
i zaczęli notować straty. Na 3 minuty 
38 sekund przed końcem meczu MKS 
wygrywał różnicą czterech punk-

tów, ale wówczas 
w końcu obudzili 
się radomianie, 
którzy uzyskali 
od tego momen-
tu sześć punktów 
z rzędu. Ponownie 
czas wziął Win-
nicki, ale pozo-
stawały do końca 
tylko dwie minuty. 
Wtedy więcej spo-

koju zachowali dąbrowianie i szybko 
wyszli na prowadzenie 75:72, którego 
nie oddali do końca.

Tymczasem zaplanowany na nie-
dzielę, 16 stycznia mecz między Hy-
droTruckiem Radom a Treflem Sopot 
został przełożony. W drużynie z Trój-
miasta stwierdzono bowiem przypadki 
zakażenia koronawirusem.

MKS Dąbrowa Górnicza – Hy-
droTruck Radom 76:72

Kwarty: 15:17, 20:25, 20:20, 21:10
HydroTruck: Moore 5, Ireland 28, 

Zalewski 0, Ostojić 12, Żmudzki 0, 
Hill 7, Dzierżak 4, Zegzuła 2, Kralje-
vić 14

MACIEJ KWIATKOWSKI

Bolesna porażka
z MKS-em

Bardzo słaba postawa HydroTrucku Radom w ostatniej kwarcie zadecy-
dowała o porażce podopiecznych Mihailo Uvalina w Dąbrowie Górniczej.
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