
Prąd 
unieważniony
– Podjąłem decyzję o unieważ-
nieniu przetargu na energię 
elektryczną. Zaproponowana 
oferta jest niemoralna – poin-
formował w poniedziałek pre-
zydent Radosław Witkowski.

str. 3
Lotnisko 
jest ważne
Transformacja cyfrowa, nowo-
czesny przemysł, zagospodaro-
wanie przestrzenne i decentra-
lizacja administracji publicznej 
to tylko część tematów, które 
w sobotę i niedzielę (1 i 2 
października) poruszać będą 
uczestnicy I Kongresu Radom 
Przyszłości.

str. 4

Start w Lublinie
Już w sobotę, 1 października 
Cerrad Enea Czarni Radom wy-
jazdowym starciem w Lublinie 
z tamtejszym LUK-iem rozpocz-
ną sezon 2022/23 PlusLigi. Nato-
miast u siebie radomianie zagra-
ją 5 października. – Mamy swoje 
ambicje. Determinacji nam na 
pewno nie zabraknie – zaznacza 
rozgrywający Paweł Woicki.

str. 11
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Radom przyszłości

R E K L A M A

Fot. Szymon Wykrota

O korzyściach dla Radomia i regionu radomskiego wynikających z otwarcia w naszym mieście 
lotniska, o procesie deglomeracji oraz marzeniach związanych z radomskim rynkiem z Adamem 
Bielanem, posłem do Parlamentu Europejskiego rozmawia Krzysztof Domagała.
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T Y G O D N I K

i t k   wrz nia
 Koncert wychowanków MDK-u. 
Młodzieżowy Dom Kultury obcho-
dzi w tym roku 70-lecie. Z tej okazji 
o godz. 17 w sali Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej rozpocznie się jubileuszo-
wy koncert „Złoto”. Wystąpią m.in. 
wychowankowie sekcji gimnastycznych 
(mistrzynie świata i Europy) i baleto-
wych (medaliści festiwali krajowych 
i międzynarodowych), a także nagra-
dzani na polskich scenach wokaliści, 
muzycy, tancerze i aktorzy. Cegiełki 
w cenie 10 zł do nabycia w sekretaria-
cie MDK, ul. Słowackiego 17.

 Małgosia Nowak w Łaźni. „Łaź-
nia” – Radomski Klub Środowisk 
Twórczych i Galeria (ul. Żeromskie-
go 56) zaprasza o godz. 18 na koncert 
Małgosi Nowak z zespołem „Marzenie 
letniej nocy”. Piękne piosenki z nieba-
nalnym przekazem. Zabrzmią ballady, 
bossa nova, szczypta funky i rocka. 
Oprócz utworów znanych z poprzed-
niego albumu „Na jasną stronę” usły-
szeć będzie można także premierowe 
kompozycje z nagrywanej właśnie pły-
ty. Wstęp wolny.

 Ewa Banaszczyk w Elektrowni.
Mazowieckie Centrum sztuki Współ-
czesnej „Elektrownia” zaprasza o godz. 

18 na wernisaż 
wystawy rado-
mianki Ewy Ba-
naszczyk „M”. 
„M” to miasto, 
muzyka ,  moc , 
macierzyństwo, 
t o  m a l a r s t w o 
i miłość, men-

struacja, melancholia, marzenia, me-
duza wyrzucana na brzeg morza, to 
milczenie, matka, monotonia lub zbyt 
długi monolog. W swoim najnowszym 
cyklu obrazów Ewa Banaszczyk z ude-
rzającym realizmem i brutalną ekspre-
sją maluje przedmioty towarzyszące 
nam w codziennym życiu – fragmenty 
ubrań, ukochanego płaszcza, bielizny.

 Wystawa fotografii w Resursie.
Przyroda i człowiek to główne moty-
wy fotografii Lidii Mikockiej-Rosiń-
skiej, które będzie można podziwiać 
w Resursie Obywatelskiej. Otwarcie 
wystawy nastąpi o godz. 18. Na ekspo-
zycję składa się 
zestaw fotogra-
fii (najczęściej 
dyptyków) uka-
zujący interesu-
jące kombinacje 
formalno-kolo-
rystyczne i ich 
wzajemny wpływ 
na siebie. Lidia Mikocka-Rosińska 
(ur. w 1976 w Pionkach) ukończyła 
technologię chemiczną na niegdysiej-
szej Politechnice Radomskiej oraz 
kurs zawodowy w Zespole Szkół Skó-
rzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług 
(rejestracja i obróbka obrazu – fotograf 
i fototechnik). Wstęp wolny.

So ota   pa dzi rnika
 Wernisaż plastyczny plene-
ru miejskiego. Młodzieżowy Dom 
Kultury zaprasza o godz. 9 na wer-
nisaż plastyczny pleneru miejskiego. 
Zobaczymy prace wykonane przez 
uczestników pleneru, który odbył się 
między 4 a 15 lipca. Prace ukazują 
okolice siedziby MDK i centrum 
Radomia. Plener został zorganizo-
wany przez nauczycieli MDK Aga-
tę Chojnacką i Ewę Banaszczyk. 
Wstęp wolny.

 Anish Kapoor w Orońsku. 
Centrum Rzeźby Polskiej zapra-
sza o godz. 14 na wernisaż wystawy 
rzeźb Anisha Kapoora. To pierwsza 
w Polsce wystawa jednego z mistrzów 
współczesnej rzeźby i pozwoli przy-
bliżyć jego twórczość polskiej pu-
bliczności. Anish Kapoor urodził się 

2 marca 1954 w Bombaju. Od poło-
wy lat 70. XX wieku mieszka i pracu-

je w Londynie. 
Jego twórczość 
kontynuuje do-
robek  rzeźby 
brytyjskiej dru-
giej połowy XX 
wieku.  Anish 
Kapoor tworzy 
a b s t r a k c y j n e 

formy wykonane    w najrozmaitszych 
materiałach: kamieniu, nierdzewnej 
stali, pigmencie, drewnie, żywicach, 
plastiku i cemencie. Miał okazję 
używać także tkaniny. Na wystawę 
w Orońsku artysta zaproponował 
dziewięć kamiennych rzeźb do prze-
strzeni Muzeum Rzeźby Współcze-
snej oraz trzy obiekty do Oranżerii. 

 Gdzie jeże zimują? Podczas 
spotkania (początek – godz. 15) 
będzie można dowiedzieć się, gdzie 
i w jaki sposób zimują jeże oraz czy 
i jak możemy o nie zadbać. Uczest-
nicy wysłuchają opowieści o roli jeży 
w miejskim ekosystemie i wykonają 
dla nich domki. Wstęp wolny! Licz-
ba miejsc ograniczona – obowiązu-
ją zapisy. Uczestnicy spotykają się 
w parku im. Jacka Malczewskiego na 
Obozisku (lub w Amfiteatrze przy ul. 
Parkowej 1 – w przypadku złych wa-
runków atmosferycznych).

i dzi a   pa dzi rnika
 Dzień Otwarty Aeroklubu 
Radomskiego i zawody latawco-
we. Aeroklub Radomski zaprasza 
w godz. 9-17 wszystkich miłośników 
lotnictwa na lotnisko w Piastowie. 
Będzie wystawa sprzętu lotniczego 
i warsztaty dla miłośników fotografii 
lotniczej oraz możliwość, płatna, wy-
konania lotów 
zapoznawczych 
na szybowcach 
i  samolotach. 
W czasie dnia 
otwartego od-
b ę d ą  s i ę  t e ż 
zawody lataw-
cowe, a udział 
w nich wezmą 
uczestnicy warsztatów modelarskich, 
odbywających się w Domu Kultury 
„Borki”. Do udziału placówka zapra-
sza wszystkich chętnych, a zwłaszcza 
młodzież z własnoręcznie wykonanym 
latawcem. Rejestracja zawodników 
rozpoczyna się o godz. 9. Wstęp wol-
ny.

 Festiwal Ziemniaka. Mu-
zeum Wsi Radomskiej zaprasza 
w godz. 12-19 na Festiwal Ziem-
niaka. W programie: Scena Pod 
Dębem – występy kapel wiejskich 
w godz. 14.30-19; inscenizacja „Pie-
rzoki” (darcie pierza) – godz. 13.30; 
występ zespołu Wolanianki – godz. 
12.30; konkurs „Potrawa regionalna 
z ziemniaków” – godz. 13; pokaz ku-
linarny Karola Okrasy, rozstrzygnię-
cie konkursu – godz. 15. zagrodach 
z Alojzowa, Chomentowa, Kłonówka 
i Bartodziejów – pokazy jesiennych 
prac chłopów, kiermasz twórczo-
ści ludowej i rękodzieła, sprzedaż 
miodów, warsztaty wykonywania 
pędzli z prosa, warsztaty tkactwa, 
pokazy tradycyjnego tkania czapek, 
skarpet i rękawic, pokaz wyplatania 
koszy na ziemniaki. Na muzealnych 
polach m.in. pokaz ręcznego kopa-
nia ziemniaków, pokaz bronowania 
i siewu ręcznego z płachty, pieczenie 
ziemniaków w popiele (4 ogniska). 
Ponadto: Koła Gospodyń Wiejskich, 
ekorynek, prezentacja polskich spa-
nieli myśliwskich (Chomentów).

 Wieczorek taneczny. Dom Kul-
tury „Idalin” zaprasza o godz. 17 na 
wieczorek taneczny w Klubie Senio-
ra. Wstęp płatny.

NIKA

Charytatywną imprezę zaplano-
wano na parkingu przy Centrum 
Handlowym M1 w godz. 12-22. 
Atrakcje: przewozy driftowozami, 
pokaz aut amerykańskich i klasyków, 
występy radomskiej szkoły rockowej. 
Zagrają DJ-e z radomskiej stajni. 
Odbędą się także licytacje gadżetów 
z podpisami znanych sportowców 
i artystów. Wieczorem atmosferę 
podgrzeją takie gwiazdy jak: zespół 
Redox (godz. 18) i Paweł Mosiołek 
(godz. 19). Dla najmłodszych – dmu-
chane zjeżdżalnie, kolejka i tram-
poliny. Będą food trucki, grill oraz 
wata cukrowa i popcorn.

CT

Koncert
charytatywny
W niedzielę, 2 października będzie 
można wesprzeć datkiem 5-letnią Polę, 
walczącą z białaczką.

Akcja „Gracza” dzieje się 
w Roulettenburgu, fikcyjnym 
mieście w Niemczech. Rosyjski 
generał i jego korepetytor Aleksiej, 
kochanka generała – mademoisel-
le Blanche, francuski książę de 
Grieux, angielski biznesmen Astley 
oraz synowa generała – Polina, 
w której Aleksiej jest do szaleństwa 
zakochany, spędzają czas w dzielni-
cy hazardowej. Choć fortuna gene-
rała już dawno się wyczerpała, żyje 
on nadzieją, że kiedy jego „babcia 
umrze, spadek po niej rozwiąże 
wszystkie jego problemy finan-
sowe”. Babcia niespodziewanie 
pojawia się w kasynie i na oczach 
towarzystwa przepuszcza cały swój 
majątek w ruletkę. Dowiedziawszy 
się, że Polinie grozi niebezpie-
czeństwo z powodu długów jej 
ojca, Aleksiej udaje się do kasyna, 
mając nadzieję wygrać pieniądze 
na spłatę...

Teatr z Kioto proponuje spek-
takl z bardzo ciekawą scenografią 
i muzyka na żywo, graną przez 
japoński zespół Kukangendai. 
„Gracz” grany jest, rzecz jasna, po 
japońsku, ale będą polskie napisy. 
Tekst Dostojewskiego na scenę za-
adaptował i spektakl wyreżyserował 
Miura Motoi – założyciel i dyrektor 
artystyczny Zespołu Teatralnego 
Chiten.

Teatr Powszechny zaprasza we 
wtorek i środę (4 i 5 października) 
o godz. 19. Wstęp płatny. Japoń-
skiego „Gracza” możemy obejrzeć 
w ramach InlanDimensions Inter-
national Arts Festival 2022 – eu-
roazjatyckiego festiwalu teatralne-
go, którego teatr jest partnerem.

CT

Dostojewski
po japońsku
Dużą sceną Powszechnego przez dwa 
wieczory władać będą aktorzy japońscy 
– teatr Chiten z Kioto pokaże „Gracza” 
Fiodora Dostojewskiego.
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Ogólnopolska akcja Noc Biblio-
tek odbywa się w tym roku po raz 
ósmy – tym razem pod hasłem „To się 
musi powieść”.

Noc w Bibliotece Pedagogicznej (ul. 
Kościuszki 5a) rozpocznie się w piątek 
o godz. 18. Miłośnicy gier będą usatys-
fakcjonowani jej trzema wersjami – dla 
najmłodszych i starszych w budynku 
i dla najstarszych lub zdesperowanych 
w terenie. Ci, którzy lubią roboty, będą 
mieli okazję spróbować wyprowadzić 
Dasha z labiryntu książek. Dash jest ro-
botem sterowanym za pomocą aplikacji. 
Będzie teatr, żywe odbieranie tekstów 
literackich, a każdy będzie się mógł po-
czuć aktorem. W tym działaniu spraw-
dzą się i uczennice z I LO im. Mikołaja 
Kopernika i Teatr Resursy. Ci, którzy 
kochają koty, będą zachwyceni możli-
wością wspólnej fotografii. Ci najmniej 
strachliwi bez trudu zmierzą się z Kom-
natą Strachu. Niezapomniane wrażenia 
gwarantują uczennice Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Władysława Stanisława Reymonta 
w Radomiu. Niektóre dzieci zamienią 
się tej nocy we wróżki, motyle lub koty.

„Wieczór grozy” w MBP (ul. Pił-
sudskiego 12) rozpocznie się w sobo-
tę o godz. 19.30. Wtedy to fragmenty 
„Psychozy” Roberta Blocha czytał 
będzie Jarosław Rabenda przy akom-
paniamencie Sergiusza Cyngota. 
Natomiast o godz. 20 rozpocznie się 
projekcja filmu „Psychoza” Alfreda 
Hitchcocka. Wstęp wolny.

Także w sobotę na „N(M)oc” Po-
wiatowy Instytut Kultury zaprasza do 
GBP w Jedlińsku (ul. Warecka 4) na 
godz. 16 – na zabawy i konkursy dla 
najmłodszych. Dla dzieciaków także 
spektakl Stowarzyszenia Teatr Re-
sursa. Aktorzy zaprezentują (godz. 
17) „Dobranocki Pana Jana”, czyli 
bajki Jana Brzechwy. Organizatorzy 
nie zapominają i o starszych czytel-
nikach – również dla nich przygoto-
wali (godz. 18) konkursy z nagrodami 
(oczywiście książkowymi). A na za-
kończenie Nocy... – kameralny kon-
cert grupy Jazz in Duo, czyli Magda-
leny „Buki” Boduły i Bartka Czubaka 
(godz. 18.30).

NIKA

oc i iot k 
W piątek, 30 września na Noc Bibliotek zaprasza Biblioteka Pedagogicz-
na w Radomiu, a w sobotę, 1 października – Miejska Biblioteka Publicz-
na w Radomiu i Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku.

Swój początek VI Liceum Ogól-
nokształcące z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu wywodzi od Czteroletniego 
Filologicznego Progimnazjum Męskie-
go – prywatnej szkoły z językiem wy-
kładowym rosyjskim, założonej przez 
Jana Wojciechowicza w 1912 roku. 
Upaństwowiona w 1919 placówka we-
szła w nowy rok szkolny pod nazwą: 
Gimnazjum Państwowe Męskie im. 
Jana Kochanowskiego. Imię patro-
na podkreślało humanistyczny profil 
kształcenia.

Dzisiaj społeczność VI LO – na-
uczyciele, uczniowie i liczna rzesza ab-
solwentów świętować będą 110-lecie. 
Początek świętowania już w środę, 
5 października. Tego dnia o godz. 
17 w Radomskim Klubie Środowisk 
Twórczych i Galerii „Łaźnia” (ul. Że-
romskiego 56) odbędzie się wieczór li-
teracko-muzyczny nauczycieli, uczniów 
i absolwentów „Kochanowskiego”. 
Wstęp wolny.

Podobnie jak podczas obchodów 

90-lecia i 100-lecia liceum odbędzie 
się wystawa twórczości plastycznej Ko-
chanowszczaków, którzy studiowali na 
uczelniach artystycznych czy na uniwer-
syteckich wydziałach sztuki lub historii 
sztuki. Wystawę w Kamienicy Desku-
rów zaplanowano na piątek, 7 paździer-
nika, na godz. 18. Wstęp wolny.

Główne uroczystości 110-lecia roz-
poczną się w sobotę, 8 października 
o godz. 9 mszą świętą w katedrze. Ju-
bileuszową galę w sali koncertowej Ze-
społu Szkół Muzycznych im. Oskara 
Kolberga zaplanowano w godz. 11-14. 
Na spotkanie z nauczycielami oraz ko-
leżankami i kolegami z klasy organiza-
torzy zapraszają do siedziby szkoły przy 
ul. Kilińskiego w godz. 14.30-16.30.

O godz. 20 rozpocznie się bal absol-
wentów („U Grubego” w Wielogórze k. 
Radomia). Wstęp płatny.

Okolicznościową publikację moż-
na kupić w sekretariacie VI LO. 
Cena 40 zł.

NIKA

u i usz
ochanowski go

Główne jubileuszowe uroczystości zaplanowano na 8 października, ale 
świętowanie 110-lecia VI LO rozpocznie już w środę, 5 października 
– wieczorem literacko-muzycznym.
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  Ł KAS  KO CIE NIAK

Przypomnijmy: jedyną ofertę we 
wspólnym dla 117 podmiotów przetar-
gu na energię elektryczną złożyła firma 
Enea. Do tej pory za jedną kilowatogo-
dzinę miasto płaciło 34 gr, teraz miało-
by płacić 2,61 zł. Oznacza to, przypo-
mnijmy, wzrost ceny z 21 mln 407 tys. 
do 188 mln 670 tys. zł.

  S  Z Z

– To była niemoralna propozycja, 
na którą nie mogliśmy się zgodzić. 
Gdybyśmy podpisali tę umowę, mieli-
byśmy bardzo duże problemy z bieżącą 
działalnością. Stąd też decyzja o unie-
ważnieniu przetargu – tłumaczył dzien-
nikarzom Witkowski. – Poczekamy na 
decyzje polskiego rządu, który podjął 
działania w tej sprawie.

Chodzi o propozycję wicepremiera 
i ministra aktywów państwowych Jacka 
Sasina, wedle której za jedną megawa-
togodzinę odbiorcy wrażliwi i samorzą-
dy terytorialne miałyby zapłacić 618,24 
zł. – W skali roku, w porównaniu do 
ostatniej oferty, to mniej o ok. 60 mln 
zł. Jeśli umowa miałaby zostać zawar-
ta na dwa lata, oszczędności wyniosą 
ok. 120 mln zł. Jeśli doliczymy do tego 
VAT, kwoty będą jeszcze wyższe – po-
informował Michał Michalski, sekre-
tarz miasta.

RZ  Z R   
 S  R

Temat ceny za energię elektryczną 
pojawił się już na początku poniedział-
kowej sesji rady miejskiej. Radni Pra-
wa i Sprawiedliwości pytali, dlaczego 
miasto musiało zwiększyć zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną i czy we 
wspólnym przetargu muszą uczestni-

czyć miejskie spółki i gmina Wolanów. 
Radni Koalicji Obywatelskiej z kolei 
krytykowali propozycję złożoną przez 
firmę Enea. Głos zabrał też poseł KO 
Konrad Frysztak, który 
zwrócił uwagę na fakt, 
że wśród radnych PiS 
są pracownicy Enei, 
nic więc dziwnego, że 
bronią oferty złożonej 
przez spółkę. I wyliczył, 
ile rocznie zarabiają 
Łukasz Podlewski, Ma-
teusz Kuźmiuk i Piotr 
Kotwicki, a także radny 
wojewódzki, były radny 
miejski, obecnie pra-
cownik PGNiG, Jakub 
Kowalski.

– Nie bronię tej ofer-
ty, ale trzeba zwrócić 
u wa gę  na  s y t u ac ję 
rynkową. Trzeba się 
zastanowić nad tym, 
jak rozwiązać ten pro-
blem. Może dobrym 
rozwiązaniem byłoby 
oddzielne zamówienie 
prądu przez miasto, 
a także przez spółki 
miejskie? – zastanawiał 
się przewodniczący 
klubu radnych Prawa 
i Sprawiedliwości.

 R  Z S  R  R

Dariusz Wójcik (PiS) stwierdził, że 
poseł Frysztak robi z sali obrad „obo-
rę”. Domagał się też, by poseł przed-
stawił również miejsce zatrudnienia 
radnych Koalicji Obywatelskiej. – Ża-
den z radnych Koalicji Obywatelskiej 
nie pracuje w spółce Skarbu Państwa, 
a co za tym idzie, nie uczestniczył 
w tworzeniu tej oferty – ripostował 

parlamentarzysta. I zdradził, ile zara-
bia radny Wójcik, który pracuje m.in. 
w PGZ i jest członkiem rady nadzorczej 
Fabryki Broni.

Kiedy Wójcik ponownie wszedł na 
mównicę, radni KO w proteście prze-
ciwko złamaniu regulaminu obrad 
zaczęli opuszczać salę. – Powiedzcie, 
gdzie pracujecie! Spółka Radpec, spół-
ka RTBS „Administrator”, Teatr Po-
wszechny... To nie są spółki i instytucje 
miejskie? – pytał. – I na koniec do pana 
Frysztaka... Czy to prawda, że pana na-
chlany ojciec jeździł samochodem?

– Ja, Konrad Frysztak nigdy w życiu 
nie jeździłem samochodem pod wpły-
wem alkoholu. Ja, podobnie jak i pan, 

nie odpowiadam za czyny swoich ro-
dziców i nie chcę być na ich podstawie 
oceniany – odpowiedział poseł.

Kilkadziesiąt minut później Wój-

cik ponownie pojawił się na mówni-
cy: – Ceny prądu wzbudzają ogromne 
emocje. Chciałbym przeprosić posła 
Konrada Frysztaka za to, że wciągną-
łem jego najbliższych w dyskusję. Było 
to niepotrzebne.

R S  S RZ   S   S

W porządku obrad sesji znalazło się, 
przygotowane przez radnych PiS, sta-
nowisko rady miejskiej w sprawie wzro-
stu cen energii elektrycznej. „Wzrosty 

cen energii elektrycznej dla odbiorców 
instytucjonalnych, takich jak Radom 
czy wiele innych samorządów, należy 
określić jako gigantyczne. Dla radom-
skiego budżetu, będącego już wcześniej 
w trudnej sytuacji, jest to dziś wydatek 
ponad siły własne samorządu lokalne-
go” – czytamy w apelu do premiera, 
parlamentarzystów i ministra aktywów 
państwowych o „możliwie szybkie przy-
gotowanie ustawy i innych rozwiązań, 
które ustanowią zdecydowanie niższą 
niż obecnie proponowane cenę za ener-
gię”. – „Radomski samorząd już teraz 
nie jest w stanie odprowadzać składek 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
za pracowników samorządu. Znacząca 
podwyżka za zakup energii elektrycz-
nej stawia pod znakiem zapytania re-
alizację podstawowych zadań, takich 
jak działalność szpitali, szkół czy bez-
pieczeństwo mieszkańców”.

 RZ

Autorzy stanowiska wyrażali też 
„pełne poparcie dla działań polskiego 
rządu, który apeluje do Komisji Euro-
pejskiej o zawieszenie lub komplekso-
wą reformę systemu handlu uprawnie-
niami do emisji gazów cieplarnianych 
EU-ETS, m.in. poprzez ograniczenie 
roli lub wyłączenie z niego instytucji 
finansowych, które prowadzą na ryn-
ku spekulacje”. „Apelujemy do eu-
roparlamentarzystów oraz polityków 
Platformy Obywatelskiej o wsparcie 
takich działań i głosowanie za wprowa-
dzeniem rozwiązań, które obniżą ceny 
energii nie tylko w Polsce, ale całej Eu-
ropie” – napisali.

Stanowisko przyjęte zostało głosa-
mi radnych PiS. Koalicja Obywatelska 
była przeciw, ponieważ PiS nie chciał 
przyjąć poprawek zaproponowanych 
przez radnych KO.

r d i a io y
– Podjąłem decyzję o unieważnieniu przetargu na energię elektryczną. Zaproponowana oferta jest niemoralna – poinformował w poniedziałek prezy-
dent Radosław Witkowski. Na sesji radni przyjęli stanowisko, w którym apelują m.in. do premiera o „możliwie szybkie przygotowanie ustawy i innych 
rozwiązań, które ustanowią zdecydowanie niższą cenę za energię”.
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Dwudniowe wydarzenie skierowane 
jest do przedsiębiorców oraz przed-
stawicieli świata nauki i administra-
cji. Udział w kongresie pozwoli na 
zapoznanie się nie tylko z zagadnie-
niami dotyczącymi wpływu lotnisk na 
przestrzeń urbanistyczną  miasta, ale 
również z analizą wpływu funkcjono-
wania tego typu inwestycji na rozwój 
regionu. M.in. zaprezentowane zosta-
ną dwa eksperckie raporty: „Lotnisko 
a region. Analiza wpływu funkcjono-
wania lotniska na rozwój subregionu 
radomskiego” oraz „Miejsce Radomia 
w strukturze przestrzennej kraju. Prze-
słanki i kierunki zmian”.

 Chcielibyśmy porozmawiać z eksper-
tami oraz społecznością lokalną na te-
mat wyzwań w Radomiu oraz wyzwań 
Radomia w perspektywie lotniska oraz 
nowych dużych inwestycji planowanych 
w Radomiu – mówi Robert Kłosowski, 

prezes zarządu fundacji Platforma 
Przemysłu Przyszłości, która jest or-
ganizatorem kongresu. – Dla nas, jako 
dla organizacji z Radomia, lotnisko jest 
b a r d z o 
w a ż n e . 
Dlatego 
musi my 
się zasta-
n o w i ć , 
w  j a k i 
s p o s ó b 
wykorzy-
s t a ć  t ę 
ogromną 
szansę. Dlatego lepiej i mądrzej jest 
porozmawiać na ten temat właśnie na 
lotnisku. Na lotnisku zastanowimy się, 
w jaki sposób ten obiekt będzie wpły-
wał na Radom, region i cały subregion 
radomski.

Pierwszego dnia wydarzenia or-

ganizatorzy zapraszają wszystkich 
chętnych na Spacer Szlakami Indu-
strialnego Radomia. Spacer rozpocz-
nie się o godz. 11 przy pomniku Jana 
Kochanowskiego. Kolejną atrakcją, 
także dla wszystkich chętnych, będzie 
możliwość zwiedzenia Lotniska War-
szawa-Radom im. Bohaterów Radom-
skiego Czerwca 1976. Zwiedzanie za-
planowano w niedzielę, 2 października 
o godz. 14.

Sam kongres, jak i dodatkowe atrak-
cje dostępne są dla wszystkich osób, 
które zarejestrują się za pośrednictwem 
linku: https://przemyslprzyszlosci.gov.
pl/kongres-radom-przyszlosci/.

Platforma Przemysłu Przyszłości to 
fundacja Skarbu Państwa, która poma-
ga w prowadzeniu procesów moderni-
zacji i transformacji biznesu.

CT

Transformacja cyfrowa, nowoczesny przemysł, zagospodarowanie przestrzenne i decentralizacja administracji 
publicznej to tylko część tematów, które w sobotę i niedzielę (1 i 2 października) poruszać będą uczestnicy I Kongresu 
Radom Przyszłości.

R E K L A M A

R E K L A M A

WÓJT GMINY WIERZBICA
OGŁASZA PRZETARG 

USTNY NIEOGRANICZONY

Do sprzedaży przeznacza się:
działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną położoną w Wierzbicy  stanowiącą własność Gminy Wierz-
bica, nr KW RA1S/00020892/0:

Działka nr 172 16  pow. 0,1182 ha
cena wywoławcza 52.000,00 zł  AT 23  wysokoś  wadium 

5.200,00 zł

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Ko-
ściuszki 73 w dniu 03.11.2022 roku o godzinie 10.00

       Treść ogłoszenia o przetargu została umieszczona na tablicy 
ogłoszeń na okres 30 dni, na stronach internetowych Urzędu Gmi-
ny w Wierzbicy, w prasie o zasięgu powiatowym oraz w dzienniku 
urzędowym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać 
w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 pokój 22, tel. 48 
6183638, w godzinach urzędowania.

Wierzbica 2022-09-27

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym 
„Mazowiecki rynek pracy w obiektywie”. Do wygrania nagrody o łącznej wartości do 4 500 
złotych. Konkurs objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika potrwa do 31 października 2022 roku.

KONKURS  FOTOGRAFICZNY 
MAZOWIECKI  RYNEK  PRACY  W  OBIEKTYWIE

Celem konkursu jest ukazanie pozytywnego wpływu realizacji projek-
tów w ramach wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w War-
szawie działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 na sytuację osób znajdujących się w trud-
nej sytuacji na rynku pracy, jak również poszerzenie wiedzy i upo-
wszechnienie wśród mieszkańców Mazowsza informacji w zakresie 
korzyści płynących z wykorzystania przez województwo mazowieckie 
przyznanych środków na wsparcie w obszarze rynku pracy.

ZASADY KONKURSU
W konkursie mogą wziąć udział beneficjenci, uczestnicy projek-
tów, jak również potencjalni uczestnicy działań wdrażanych przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, którzy chcą ukazać, jak 
skutecznie i z sukcesem osoby poszukujące pracy na Mazow-
szu mogą zmienić na lepsze swoją sytuację zawodową korzystając 
z Funduszy Europejskich. 
Autorem pracy może być tylko jedna osoba – nie ma możliwo-
ści zgłaszania w konkursie prac zbiorowych. Zadaniem uczest-
ników konkursu jest wykonanie i przesłanie pracy konkursowej, 
tj. zdjęć i wymaganej w regulaminie dokumentacji. Praca konkurso-
wa powinna zawierać od dwóch do trzech zdjęć ukazujących pozy-
tywne zmiany na mazowieckim rynku pracy dzięki wykorzystaniu 
środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie dzia-

łań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Zdję-
cia mogą ukazywać zmianę lub pokazać historię osób lub instytucji, 
które skorzystały z projektów aktywizacji zawodowej.

Prace konkursowe mogą zatem pokazywać efekty wsparcia oraz ko-
rzyści płynące z realizacji projektów w ramach:
Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 
PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 , 
Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo,
Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w tym:
Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 
i  Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,
Podziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 
w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014-2020.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Praca konkursowa powinna składać się z od dwóch do trzech 3 fo-
tografii – w wersji elektronicznej (format JPG lub TIF, parametry 
techniczne zdjęcia: minimalny rozmiar 3507 x 4960 pikseli, mini-
malna rozdzielczość 300 dpi; wielkość około 8 MB).
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać prace mailem lub za 
pośrednictwem platformy WeTranswer na adres promocjaefs@
wup.mazowsze.pl. Zdjęcia można także przekazać na nośniku elek-
tronicznym (np. płyta CD) bezpośrednio do siedziby Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16.
Wymogiem jest także złożenie formularza zgłoszeniowego wraz 
z tematem i krótkim opisem pracy, a także zdjęcia tablicy informa-
cyjnej/plakatu informacyjnego potwierdzającego, że przedstawio-
ne w pracy konkursowej wsparcie/działanie zostało sfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 

2014-2020,  a także zawierającej informacje na temat tytułu projek-
tu i instytucji realizującej projekt. Pracę konkursową wraz z doku-
mentacją należy przesłać do 31 października 2022 roku. 

NAGRODY! 
Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody w formie kart po-
darunkowych o łącznej wartości do 4 500 zł, w tym: 
• za zajęcie 1 miejsca: karta podarunkowa o wartości 1 500 zł,
•5 wyróżnień – 5 kart podarunkowych o wartości 600 zł każda.
Nagrody zostaną wręczone  uczestnikom na uroczystym spotkaniu 
w Warszawie.

KRYTERIA OCENY
Oceny prac i wyboru zwycięzców, zgodnie z punktacją opisaną 
w Regulaminie konkursu,  dokona czteroosobowa Komisja konkur-
sowa w terminie do 30 listopada 2022 r. 
Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
• zgodność pracy (zdjęć) z tematem i celem konkursu; 
• oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu; 
• ogólna estetyka fotografii.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym rozgłośni radio-
wych: Radio Płock FM, Radio Warszawa, Radio dla Ciebie, Katolickie 
Radio Diecezji Płockiej, Radio 7, Radio Podlasie, Radio Radom oraz 
tygodników: Tygodnik Siedlecki, Tygodnik Płocki, Tygodnik Ciecha-
nowski, Tygodnik 7 Dni Radom, Passa Tygodnik Sąsiadów.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu opubliko-
wane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Warszawie wupwarszawa.praca.gov.pl. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!
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  Ł KAS  KO CIE NIAK

Niektóre samorządy korzystają jesz-
cze ze starych umów, które gwaran-
tują im kilka miesięcy spokoju. Inne 
już teraz zastanawiają się, jak prze-
trwać. – Przeznaczaliśmy na energię 
ok. 900 tys. zł rocznie. Teraz, jeśli ceny 
pomnożymy przez 7,6, wychodzi nam 
ok. 7,6 mln zł. Kwota ta nie jest dla nas 
możliwa do zapłaty – twierdzi Ewa Mar-
kowska-Bzducha, wójt gminy Wolanów.

– Po przetargu cena energii wzrosła 
nam 3,5 razy, co w skali roku daje koszt 
1,5 mln zł. Może być problem, żeby te 
środki znaleźć – mówi Wojciech Ćwierz, 
wójt gminy Jastrzębia.

Pomysły na to, jak poradzić sobie 
z problemem, są różne. Samorządy 
akurat tworzą budżety na przyszły rok 
i już wiadomo, że trzeba będzie ciąć 
koszty. – Będzie mniej pieniędzy na 
inwestycje. Bo nie tylko koszty energii 
elektrycznej, ale także zakupu węgla 
do kotłowni w szkołach to dla nas duży 
problem. Jego cena wzrosła ponadtrzy-
krotnie – tłumaczy Ćwierz.

W gminie Wolanów uliczne latanie 
będą świecić krócej. – Od października 
planujemy wyłączać oświetlenie prawdo-
podobnie od godz. 22 do 5 rano. Możli-
we, że w przyszłym roku latem całko-
wicie wyłączymy oświetlenie – twierdzi 
Markowska-Bzducha. – Cieszy mnie, że 
w przyszłym roku planujemy budowy 
dziewięciu instalacji fotowoltaicznych 
na wszystkich obiektach publicznych.

Jest też kwestia ogrzewania budyn-
ków użyteczności publicznej i pla-
cówek oświatowych. Rząd upoważ-
nił samorządy do zamykania szkół 
i przechodzenia na naukę zdalną, jeśli 
temperatura powietrza będzie niska. 
W regionie radomskim na razie nikt 
takich akcji nie planuje. – Środki na 
ten sezon grzewczy musimy znaleźć. 
Nie wyobrażam sobie, żeby z powodu 
braku węgla nie odbywały się zajęcia 
i była nauka zdalna – mówi wójt gminy 
Jastrzębia.

– My na szczęście nie mamy zbio-
rowych obiektów, które musielibyśmy 
ogrzać. U nas tylko szkoła i przedszko-
le w Wolanowie są ogrzewane węglem, 
pozostałe jednostki są ogrzewane ga-
zem i olejem, gdzie te wzrosty cen są 
mniejsze i tutaj damy radę – zapewnia 
wójt gminy Wolanów.

Większość samorządowców mówi 
jednym głosem. – Jeżeli będzie to je-
den rok, damy radę. Gorzej jeżeli bę-
dzie to dłuższy okres – twierdzi Ewa 
Markowska-Bzducha.

R E K L A M A

Ekolodzy alarmują, że stan naszej 
planety systematycznie się pogarsza, 
musimy więc dbać o przyrodę i ją 
chronić. Jedną z form ochrony środo-
wiska jest odpowiednia edukacja – od 
lat najmłodszych. Stąd pomysł pro-
jektu „I LOVE Ziemia” – przezna-
czonego dla przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych z terenu gminy. Jego 
celem jest jest zbliżenie dziecka 
do świata przyrody, kształtowanie 
mądrego i umiejętnego współżycia 
z przyrodą, wyrabianie właściwych 
postaw i zachowań, rozwijanie 
poczucia troski i odpowiedzialności 
o obecną    i przyszłą jakość życia na 
Ziemi, ale także integracja placówek 
oświatowych czy wymiana doświad-
czeń między nauczycielami i dziele-
nie się dobrymi praktykami.

Chęć udziału w przedsięwzięciu 
zgłosiło pięć placówek: Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Jastrzębi, Publicz-
na, Szkoła Podstawowa w    Mąkosach 
Starych, Publiczna, Szkoła Podsta-
wowa im. św. Jana Pawła II w Woli 
Goryńskiej, Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa w Owadowie i Szkoła 
Podstawowa w Bartodziejach.

Zaplanowano m.in. organiza-
cję zajęć edukacyjnych, wycieczki 
przyrodoznawcze, spotkania z ludźmi 
zajmującymi się ochroną przyrody, 
zabawy badawcze, warsztaty o tema-
tyce ekologicznej, gminne konkursy 
dla dzieci, wspólne uroczystości dla 
wszystkich uczestników.

Projekt został podzielony na 10 
modułów (miesięcy). Nauczyciel wraz 
ze zgłoszoną grupą musi zrealizować 
minimum dwa zadania w każdym 
miesiącu (z wyjątkiem grudnia 
i lutego – jedno zadanie). Relacje 
z podejmowanych działań uczestnicy 
będą umieszczali na Facebooku, 
a każdy zrealizowany moduł ma być 
nagradzany ekomedalem.

CT

I LOVE
Ziemia
JASTRZĘBIA. Pięć placówek zgłosiło 
się do ekologicznego projektu „I LOVE 
Ziemia”. Przedsięwzięcie będzie realizo-
wane przez cały rok szkolny.

W ramach inwestycji budynki 
znajdujące się na ujęciach wody w Po-
lanach i Zalesicach zostaną przebudo-
wane. Chodzi m.in. o docieplenie ścian 
zewnętrznych, remont dachu, montaż 
pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej 
oraz wymianę urządzeń sterujących 
i montaż zestawów hydroforowych. 
W Zalesicach powstanie zbiornik 
retencyjny.

Natomiast w oczyszczalni ścieków 
zostaną wymienione pompy do ście-
ków z rurociągami i armaturą oraz sys-
temem sterowania. Renowację przejdą 
też ściany zbiorników. Na przepom-
powni przy ul. Partyzantów zostaną 
zamontowane trzy pompy tłoczące, 
wymieniona będzie armatura oraz 
układ sterowania i monitoringu pracy. 
Dodatkowo będą kupione agregaty 
prądotwórcze zarówno na ujęcia wody, 
jak i oczyszczalnie ścieków, co pozwoli 
uniknąć przerw w dostawie wody.

– Wiemy, jak istotna dla rozwoju 
gminy jest gospodarka wodno-ścieko-
wa. Cieszę się, że mogliśmy aplikować 
o niezbędne pieniądze na realizację 
tak ważnej inwestycji, która pozwoli 
na wymianę wysłużonych już urządzeń 
oraz zapewni ciągłość dostaw wody 
dla naszych mieszkańców – mówi wójt 
Zdzisław Dulias.

Inwestycja ma kosztować 5 mln zł. 
Miasto otrzymało na ten cel dofinan-
sowanie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Pokryje ono 
w całości koszt prac.

CT

Ważne
inwestycje
WIERZBICA. Wkrótce ruszą prace przy 
dwóch ważnych inwestycjach w gminie 
– przebudowie ujęć wody w Polanach 
i Zalesicach oraz oczyszczalni ścieków 
wraz z przepompownią.

Na czym
oszcz dza

REGION RADOMSKI. To pytanie zadają sobie samorządowcy w całym kraju. Oszczędzać 
trzeba, bo w przyszłorocznym budżecie gminy muszą mieć pieniądze na pokrycie kosztów 
podwyżek cen energii elektrycznej i ogrzewania. W regionie sytuacja jest zróżnicowana 
i w każdej gminie wygląda inaczej.
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Rzym, Paryż czy Kopenhaga? o 
którego z tych miast poleci pan 
z Radomia?

– Każde z tych trzech miast jest 
piękne, a    ich wybór poprzedzony 
był także m.in. analizą tego, co rado-
mianie i mieszkańcy regionu wyszuki-
wali na stronach LOT-u. W związku 
z czym mam nadzieję, że te kierunki 
zadowolą podróżnych i będą często 
wybierane. Bardzo się cieszę, że nasz 
narodowy przewoźnik zdecydował się 
latać do tych trzech europejskich sto-
lic właśnie z Radomia.

Z lotniska w Radomiu zdecydował 
się latać jednak nie tylko LOT, a tak-
że już teraz biura podróży Itaka oraz 
Nekera, które przedstawiły łącznie 
kilkanaście destynacji, a jestem pew-

ny, że to jeszcze nie koniec. Jesień to 
czas, kiedy biura turystyczne publiku-
ją katalogi na kolejny rok, więc w cią-
gu kilku tygodni możemy spodziewać 
się kolejnych dobrych wiadomości. 
Pokazuje to, że nie mieli racji ci wszy-
scy, którzy kłamali na temat możliwo-
ści i perspektyw Radomia i zapewne 
muszą teraz połykać swoje języki.

Czy radomskie lotnisko zdoła przeko-
nać również tanie linie lotnicze?

– Lotnisko w Radomiu ma wiele 
zalet, m.in. usytuowane jest w nieda-
lekiej odległości od Warszawy, Kielc, 
Łodzi czy Lublina. Dla linii czartero-
wych bliskie lotnisko to takie, które 
jest położone w zasięgu dwóch godzin 
jazdy samochodem. Dla pasażera, 

który wyjeżdża na tygodniowe czy 
dwutygodniowe wakacje, ważny jest 
termin wylotu, koszt wyjazdu, do-
stępność taniego parkingu i komfort 
na samym lotnisku. Jeśli te warunki 
są spełnione, to jest w stanie pojechać 
kilkadziesiąt minut dalej od miejsca 
zamieszkania. Statystyki dowodzą, że 
wielu warszawiaków wylatuje na wa-
kacje np. z Zielonej Góry, która jest 
przecież dużo dalej położona od sto-
licy niż Radom. Nasze lotnisko pod 
względem komfortu będzie należeć 
do najwygodniejszych w Polsce; na 
głowę pobije choćby Modlin, gdzie 
warunki oczekiwania na lot po odpra-
wie są wprost koszmarne. Cieszę się, 
że udało się przekonać władze PPL-
-u do stworzenia lotniska, które jest 
nowoczesne i przestronne. Również 
warunki dla samochodów będą nie-
porównywalne. Radom będzie mógł 
zaoferować parking niemal w cenie 
biletu. Turyści wakacje zaczynają już 
po wyjściu z domu; częścią ich urlopu 
jest pobyt na lotnisku. Dlatego irytują 
się, jeżeli nie mają gdzie usiąść, napić 

się kawy, zjeść, skorzystać z toalety. 
W Radomiu będzie zupełnie ina-
czej. Pasażerowie będą czuli się tutaj 
komfortowo. Nadto, lotnisko zostało 
zbudowane w taki sposób, że w razie 
potrzeby jego rozwoju będzie można 
je rozbudować bez zamykania ruchu.

Mówi pan, że w przypadku sukcesu 
możliwa będzie rozbudowa radom-
skiego lotniska. becny terminal 
będzie mógł obsłużyć nawet  mln 
pasażerów rocznie. a liczba to cel 
długoterminowy. A jaki jest cel dla 
radomskiego lotniska w pierwszych 
latach unkcjonowania?

– Naszym pierwszym punktem 
odniesienia są oczywiście wyniki 
poprzedniego lotniska w Radomiu. 
I one zostaną bardzo szybko pobite. 
Kluczem jest tutaj przełamywanie 
barier psychologicznych u pasażerów 
z innych miast, czyli niechęci do por-
tu na Sadkowie związanej z latami 
wizerunkowych ataków. W pewnym 
momencie Radom stał się celem nie-
wybrednych, niskich lotów żartów 
i przez nie potencjalny klient, prze-
bywający np. w warszawskim biurze 
podróży w celu wybrania oferty na 
wakacje, może się zawahać, czy chce 
jechać do obśmiewanego Radomia. 
Tym niemniej jestem przekonany, że 
jak już raz ktoś wybierze się do nas, 
to nigdy więcej nie będzie miał tego 
rodzaju oporów.

Lotnisko w Radomiu będzie je-
dynym w Polsce i jednym z niewie-
lu w Europie, gdzie będzie bardzo 
atrakcyjna oferta edukacyjno-rozryw-
kowa. To niezwykle ważne, zwłaszcza 
dla turystów podróżujących z dzieć-
mi. Wiadomo, że dzieci, aby w miarę 
spokojnie znieść kilkugodzinny lot, 
muszą przed wejściem do samolotu 
się wyszaleć. I pod tym względem 
radomskie lotnisko będzie najlepsze 
w Polsce. W Radomiu znajdzie się 
naprawdę wspaniałe centrum roz-

rywkowo-edukacyjne związane z lata-
niem. Dzieci będą mogły dotknąć czy 
zobaczyć, dlaczego samoloty latają, 
czy też jakie były początki lotnictwa. 
Sam mam dzieci i wiem, że tego typu 
miejsca fantastycznie się sprawdzają. 
Co więcej, to centrum dla dzieci bę-
dzie atrakcją samą w sobie. Także dla 
rodzin, które akurat nie wybierają się 
w podróż, a po prostu będą chciały 
skorzystać z tej atrakcji, dla wycie-
czek szkolnych, etc.

Zobrazujmy to... Wyobraźmy sobie 
rodzinę, która wprawdzie spędzi 15 
minut dłużej w podróży autem na lot-
nisko, ale w zamian za to bez proble-
mu i dodatkowych kosztów zaparkuje 
auto. Mama będzie mogła np. pójść 
na zakupy w dużej strefie wolnocło-
wej, kiedy tata zabierze dzieciaki do 
centrum multimedialnego o lotnic-
twie i przyjemnie spędzi czas ocze-
kiwania na samolot. I kiedy później 
te osoby przypomną sobie, jak to 
wyglądało podczas wcześniejszego 
wylotu na wakacje np. z Modlina, to 
jestem przekonany, że o radomskim 
lotnisku zaczną myśleć tylko w po-
zytywny sposób. Być może taka ro-
dzina następnym razem przyjedzie 
nawet do Radomia dzień wcześniej, 
znajdzie tu nocleg, odwiedzi – mam 
nadzieję – coraz ładniejszy rynek... 
To będzie impuls do zmiany myślenia 
o Radomiu, a co istotniejsze – impuls 
do zmiany myślenia radomian o swo-
im mieście.

Które zadanie będzie trudniejsze 
 przekonanie warszawiaków do 

latania z Radomia czy zbudowanie 
w radomianach dumy z posiadania 
lotniska w swoim mieście?

– Myślę, że te tematy są połączone. 
Radomianie przez lata byli świad-
kami degradowania pozycji swojego 
miasta w sensie zarówno admini-
stracyjnym – przez utratę statusu 
miasta wojewódzkiego, jak i gospo-

Radom przyszłości

O korzyściach dla Radomia i regionu radomskiego wynikających z otwarcia 

w naszym mieście lotniska, o procesie deglomeracji oraz marzeniach zwią-

zanych z radomskim rynkiem z Adamem Bielanem, posłem do Parlamentu 

Europejskiego rozmawia Krzysztof Domagała. 
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darczym – po upadku dużych zakła-
dów pracy, które były jego chlubą. 
Przykładowo, wygrana z Kielcami 
o lokalizację dużego pasażerskiego 
lotniska to pierwsze od dawna zwy-
cięstwo Radomia. Wiemy, że Kielce 
przez wiele lat starały się o budowę 
portu. Prezydent Lubawski miał na 
tym punkcie prawdziwą obsesję. 
Wystarczy przypomnieć, że wykupił 
ogromne, dobrze położone tereny. 
Pamiętam, jak tuż przed swoim odej-
ściem w 2018 roku do końca walczył 
w Warszawie, aby lotnisko było zlo-
kalizowane właśnie w jego mieście. 
Doskonale zdawał sobie sprawę, że 
w XXI wieku lotniska są odpowied-
nikiem kolei żelaznej w XIX stuleciu. 
Miasta, które je posiadają, zaczynają 
się rozwijać znacznie szybciej od tych, 

które połączeń lotniczych nie mają. 
Walcząc o budowę nowego lotniska 
w Radomiu od początku byłem prze-
konany, że może być katalizatorem 
zmian wizerunku Radomia w Polsce. 
I pomóc przyciągnąć duże inwestycje 
gospodarcze, które są konieczne, aby 
młodzi ludzi nie byli więcej zmuszeni 
do wyjazdu za chlebem do Warszawy 
czy za granicę i zaczęli wiązać swoją 
przyszłość z rodzinnym miastem.

Aby przekonać ludzi do czegoś, trze-
ba zrobić dobre pierwsze wrażenie. 
Z pana wypowiedzi wynika, że mo-
żemy mieć pewność, iż pasażerowie 
od momentu wejścia na lotnisko nie 
będą zawiedzeni. Ale wcześniej będą 
musieli tam dojechać. A tutaj mamy 
chociażby kwestię opóźniającego się 
remontu wiaduktu na ul. Lubelskiej.

– Poruszył pan bardzo istotną 
i trudną dla mnie kwestię, ponieważ 
dopuszczono się zaniedbania, które 
jeszcze przez jakiś czas będzie miało 
negatywny wpływ na zadowolenie pa-
sażerów i czas dojazdu do i z lotniska. 
Ze swojej strony zrobiłem naprawdę 
wiele, aby ze znacznym wyprzedze-
niem włodarze miasta oraz instytucje 
tym zainteresowane poinformować 
i zapewnić, że lotnisko powstanie, 
w związku z czym należy uwzględniać 
je w planach infrastrukturalnych.

Pierwsze rozmowy o nowym lot-
nisku w Radomiu miały miejsce 
w moim gabinecie w Senacie jeszcze 
w połowie 2016 roku. I oczywiście 
wówczas można było uznać to za jakiś 
szalony pomysł Bielana. Ale już na 
początku 2018 pozyskaliśmy wszel-
kie decyzje formalne i wtedy mogli-
śmy zagwarantować, że lotnisko na 
pewno powstanie. W tamtym czasie 
wręcz kolędowałem po istotnych dla 
tego projektu osobach i instytucjach 
w Radomiu. Odbyłem olbrzymią ilość 
spotkań, pukając od drzwi do drzwi, 
aby wszyscy wiedzieli, jakie są plany 

i rozpoczęli przygotowania do otwar-
cia lotniska.

Zorganizowałem także kampanię 
społeczną „Porozmawiajmy o lotni-
sku”. Chciałem skłonić decydentów 
do strategicznego myślenia w szcze-
gólności o planowaniu urbanistycz-
nym miasta. Przecież w Radomiu 
aż się prosi, żeby wybudować wo-
kół lotniska prawdziwe airport city. 
Lotnisko to jest szansa, ale tę szan-
sę trzeba wykorzystać, żeby miasto 
i mieszkańcy Radomia jak najwięcej 
na nim zyskali i zarobili. Na turysty-
ce, gastronomi, handlu i wszystkim, 
co jest związane z rozwojem lokalnej 
gospodarki. Lotnisko w Radomiu 
kosztowało niemal miliard złotych. 
To największa w Polsce, obok CPK, 
inwestycja infrastrukturalna doty-

cząca lotnictwa. Już w 2017 roku 
w Ministerstwie Infrastruktury stwo-
rzyliśmy komitet sterujący, z którym 
współpracowały władze GDDKiA, 
odpowiadające za budowę dróg kra-
jowych, władze PKP PLK, które 
remontowały linię kolejową nr 8 do 
Warszawy, a także władze Radomia 
i politycy. Razem staraliśmy się sko-
ordynować tę inwestycję. Osobiście 
uważałem, że największy problem bę-
dziemy mieć z koleją. Tymczasem po 
tym, jak udało się pozyskać ponad 50 
mln dodatkowych środków, budowa 
peronu Radom Wschód natychmiast 
ruszyła. Miasto starało się o ten nowy 
dworzec od lat, ale dopiero budowa 
lotniska sprawiła, że kolej zrozumiała 
sens tak dużej inwestycji. Bo to nie 
tylko sam peron, ale również cała in-
frastruktura pozwalająca na rozjazdy 
w kierunku Warszawy i Lublina.

Olbrzymim wyzwaniem była więc 
sama koordynacja działań wszystkich 
zaangażowanych podmiotów. I od po-
czątku wiedzieliśmy, jak ważne jest, 
żeby wszystkie prace zakończyły się 
w momencie otwarcia lotniska, czyli 
w kwietniu 2023 roku. Niestety, wie-
my już, że wiadukt nie będzie jeszcze 
gotowy i w związku z tym nie będzie 
możliwości korzystania z nowego 
dworca kolejowego od razu. Jak się 
o tym dowiedziałem, to – kolokwial-
nie mówiąc – ręce mi opadły.

Z czego wynikają opóźnienia w re-
moncie wiaduktu?

– W szczególności ze zbyt późnego 
rozpoczęcia prac i nienależytego ich 
zaplanowania. Miasto na przebudo-
wę wiaduktu, tak jak wcześniej na al. 
Wojska Polskiego, otrzymało rekor-
dowe wsparcie z budżetu państwa. 
Ta historia nauczyła mnie, że należy 
otwarcie komunikować mieszkańcom 
opóźnienia przy kluczowych projek-
tach i budować społeczną presję na 
osoby za nie odpowiedzialne. Korzy-

stając z okazji chciałbym więc zaape-
lować, żeby nie marnować już ani ty-
godnia, ani miesiąca więcej. Bo taka 
szansa dla mieszkańców, jak otwar-
cie lotniska, może nie powtórzyć się 
przez najbliższe dekady.

Lotnisko ma być kołem zamachowym 
rozwoju całego regionu radomskie-
go. Czy Radom zdoła wykorzystać 
swoją szansę?

– Jestem wielkim zwolennikiem 
idei deglomeracji, a więc wyprowa-
dzania rozmaitych instytucji ze stoli-
cy do mniejszych miast. To pozwala 
obniżyć koszty, ale przed wszystkim 
przyczynia się do równomiernego 
rozwoju Polski. Bez wysp bogactwa 
w oceanie biedy. Bo takie instytu-
cje to bardzo wartościowe miejsca 

pracy, ale również cały sektor usług 
rozwijający się wokół nich. Dlatego 
jestem dumny, że w końcu udało się 
doprowadzić do realnego przeniesie-
nia do Radomia Fundacji Platforma 
Przemysłu Przyszłości. To pierwsza 
w historii instytucja centralna, która 

od początku jest tworzona poza War-
szawą. Ustawę w tej sprawie udało się 
przyjąć już w 2018 roku, ale mimo 
tego natrafiłem na olbrzymi opór 
materii i przez pierwsze lata więk-
szość etatów tej fundacji mieściła się 
w stolicy. Tłumaczono mi, że inaczej 

się nie da, że rzekomo w Radomiu 
nie znajdą się odpowiedni specjaliści. 
Cieszę się, że nowe kierownictwo tej 
instutucji, w której na szczęście zna-
lazły się osoby z Radomia, doprowa-
dziły z sukcesem do zlokalizowania 
w naszym mieście siedziby z prawdzi-
wego zdarzenia. Nagle okazało się, że 
specjaliści w Radomiu się znaleźli, 
a nawet mogą dojeżdżać z Warszawy 
do Radomia. Tak jak tysiące rado-
mian od lat dojeżdża do Warszawy.

Fundacja Platforma Przemysłu 
Przyszłości już działa w Radomiu 
i postanowiła co roku organizować 
kongres dotyczący przyszłości mia-
sta o nazwie „Radom przyszłości”. 
Pierwsza edycja odbędzie się już 
w ten weekend na lotnisku. Mnie 
cieszy, że tematem przewodnim bę-
dzie przyszłość Radomia w związku 
z otwarciem nowego lotniska. Przy-
kładem, który dobitnie pokazuje, jak 
może zacząć się rozwijać nasz region, 
jest lotnisko w Pyrzowicach, bo to 
port o podobnym charakterze (loty 
czarterowe i lowcostowe). To lotnisko 
generuje wkład do wzrostu PKB re-
gionu śląskiego na poziomie ponad 6 
mld zł rocznie! To jest skala korzyści, 
które możemy osiągnąć.

Myśli pan, że Radom może stać się 
drugimi Pyrzowicami i przekonać 
do siebie mieszkańców sąsiednich 
regionów?

– Oczywiście! Gdyby mieszkań-
ców Krakowa zapytać 15 lat temu, 
czy chcą latać w świat ze Śląska, 
a nie z lotniska w Balicach, to pra-
wie wszyscy odpowiedzieliby zdecy-
dowanie odmownie. Tymczasem dziś 
większość z nich to robi. W przypad-
ku warszawiaków mamy pewnie po-
dobne bariery psychologiczne, ale 
mnie osobiście bardzo dużo satys-
fakcji przyniesie ich przełamywanie. 
Radom na to zasługuje. Z Kielcami, 
Lublinem czy Łodzią będzie tylko 
łatwiej.

Powróćmy do procesu deglome-
racji... Kiedy możemy spodziewać 
się konkretów dotyczących prze-
noszenia kolejnych instytucji do 
Radomia?

– Już na Kongresie Radom Przy-
szłości przedstawimy kolejne dobre 
informacje. Zachęcam do wzięcia 
w nim udziału.

Jest pan związany z naszym regio-
nem od wielu lat, obserwuje zamia-
ny zachodzące w Radomiu. Jak pan 
widzi nasze miasto za, powiedzmy, 
kolejne 10 lat?

– Myślę, że teraz zaczyna się dla 
Radomia bardzo dobry czas. W dzi-

siejszym świecie infrastruktura jest 
kluczowa. Kilka lat temu miałem 
okazję rozmawiać na Tajwanie 
z właścicielką firmy Giant – naj-
większego na świecie producenta 
rowerów. Giant w tym czasie przy-
gotowywał się do relokacji swojego 
zakładu z Holandii i rozważał dwie 
lokalizacje – Polskę i Węgry. Polska 
byłaby nawet lepszym wyborem, 
ze względu na lokalizację kluczo-
wych rynków zbytu dla firmy, tj. 
państw skandynawskich. Niestety, 
po zbadaniu przez Giant kwestii lo-
gistycznych, dostępności dróg i bra-
ku lotnisk,    od razu powiedziano 
mi, żebym nie robił sobie złudzeń, 
ponieważ położenie na mapie to 
jedno, a brak możliwości należytej 
komunikacji to drugie. Niestety, 
wówczas ta inwestycja przeszła nam 
koło nosa.

Od tamtej pory wiem, jak ważna 
jest dla biznesu infrastruktura. Po 
uruchomieniu lotniska Radom bę-
dzie nie tylko jednym z doskonale 
położonych, ale również najlepiej 
skomunikowanych miast w Polsce. 
Mamy nie tylko drogę ekspresową 
S7, ale też drogę kolejową nr 8, lot-
nisko międzynarodowe, a wkrótce, 
nad czym pracujemy z kolegami 
i koleżankami z sejmu i rządu, jesz-
cze drogę ekspresową S12. Trud-
no będzie w naszym kraju znaleźć 
drugie, tak dobrze skomunikowane 
miasto.

W samym Radomiu dobra komu-
nikacja już jest, teraz trzeba ścią-
gnąć inwestorów, którzy stworzą 
dobrze płatne miejsca pracy, by ra-
domianie nie musieli myśleć o wy-
jeździe z rodzinnego miasta.

A moim prywatnym marzeniem 
jest ożywienie radomskiego rynku. 
Chciałbym, aby to miejsce wyglą-
dało lepiej i zaczęło tętnić życiem. 
W ostatnich latach już coś w tej 
sprawie zrobiono, ale ciągle można 
poprawić chociażby płytę rynku czy 
odbudować zamek. Ja w tym tema-
cie będę teraz lobbował i namawiał 
do większej odwagi. Mam nadzieję, 
że gdy będziemy rozmawiać za pięć 
lat, to rynek będzie odrestaurowa-
ny i będzie na swój sposób oddawał 
historyczną rolę Radomia. Bo teraz, 
jak pan zapyta naszych rodaków 
z innych części Polski, gdzie uchwa-
lono konstytucję Nihil Novi, czyli 
superważne wydarzenie nie tylko 

z punktu widzenia historii nasze-
go kraju, ale i całej Europy, to nie-
wiele osób odpowie: „w Radomiu”. 
Należy pamiętać i przypominać, jak 
ważną rolę w Polsce odgrywał Ra-
dom i dbać o odbudowanie prestiżu 
i wizerunku miasta.
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Jest taka ulica w Radomiu
Kilkudziesięciu patronów radomskich ulic i placów to osoby wielce dla Radomia – jego historii, życia politycznego, 
gospodarki, kultury – zasłużone. W wielu przypadkach jest jednak tak, że dowiadujemy się, kim byli, w momencie 
nazwania ich imieniem ulicy, a potem o ich wyjątkowości zapominamy.

Jeden z najwybitniejszych i naj-
popularniejszych polskich reżyse-
rów, współtwórca polskiej szkoły 
filmowej. W sezonie 1989/1990 
dyrektor artystyczny Teatru Po-
wszechnego w Warszawie. Laure-
at Oscara za całokształt twórczo-
ści. W latach 1989-1991 senator 
I kadencji. Kawaler Orderu Orła 
Białego. Honorowy obywatel Ra-
domia od 28 sierpnia 2000 roku.

Andrzej Witold Wajda urodził 
się 6 marca 1926 w Suwałkach. 
W 1934 roku cała rodzina prze-
prowadziła się do Radomia, co 
było związane z awansem ojca An-
drzeja – Jakuba Wajdy na stopień 
kapitana. Rodzice zapisali syna 
do Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 15 im. Mikołaja Reja. W 1938 
roku Andrzej został harcerzem 
w 20. Radomskiej Drużynie Har-
cerskiej; był nawet zastępowym.

Z ojcem żona i synowie poże-
gnali się pod koniec sierpnia 1939 
roku, kiedy kpt Wajda wraz z 72 
pułkiem piechoty opuścił Radom, 
by wziął udział w przygotowaniach 
do obrony Polski przed niemiecką 
agresją. We wrześniu Andrzej zde-
cydował się na pójście do siódmej 
klasy szkoły powszechnej. Ukoń-
czył ją w czerwcu 1940 roku. Na-
ukę w gimnazjum kontynuował na 

tajnych kompletach. Musiał ją jed-
nak przerwać po pierwszym roku 
z powodów finansowych; by utrzy-
mać siebie i matkę wraz z bratem 
Leszkiem pracował w Landwirt-
schaft Zentrale, gdzie pełnił funk-
cję magazyniera, a potem tragarza 
i pomocnika bednarza. W połowie 
1942 roku wstąpił do Armii Kra-

jowej; pełnił funkcję łącznika na 
terenie Radomia. Wczesną jesie-
nią 1943 dowiedział się, że osoby 
z podziemia, które znał, padły 
ofiarą zasadzki zastawionej przez 
radomskie Gestapo. Ukrył się 
więc w Krakowie; trwało to aż do 
późnej wiosny 1944, gdy okazało 
się, że owi żołnierze zostali zamor-
dowani. Andrzej Wajda wrócił do 
Radomia i zapisał się do Koeduka-
cyjnego Gimnazjum i Liceum dla 
Dorosłych „Przyszłość”.

W 1946 roku rozpoczął studia 
malarskie na A kademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Jednak już 
w lipcu 1949 zrezygnował z malar-
stwa i przeniósł się do Łodzi – na 
reżyserię w Wyższej Szkole Filmo-
wej, od razu na drugi rok. Studia 
ukończył w roku 1953, ale dyplom 
otrzymał dopiero siedem lat póź-

niej, bo dopiero wtedy przygoto-
wał pracę dyplomową.

W czasie studiów Andrzej Waj-
da wcale nie zapowiadał się na 
jednego z najwybitniejszych reży-
serów. Pierwszą poważniejszą pra-
cą było asystowanie Aleksandrowi 
Fordowi przy produkcji „Piątki 

z ulicy Barskiej”. Sukces przyszedł 
niedługo potem. W latach 1954-58 
powstały trzy znaczące dla pol-
skiej kinematografii filmy: „Poko-
lenie”, „Kanał” oraz „Popiół i dia-
ment”. Kolejne 10 lat były dobre, 
ale nie wybitne – powstała „Lot-
na” i „Popioły”, a także przedsta-
wienia teatralne. Przełomem stał 

się obraz „Wszystko na sprzedaż”; 
scenariusz, napisany po śmierci 
Zbyszka Cybulskiego, również był 
autorstwa Wajdy.

Lata 1969-81 to nieprzerwane 
pasmo sukcesów. Wajda stworzył 
własny zespół filmowy „X”, został 
prezesem Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich, zrealizował swoje 
najważniejsze spektakle teatral-
ne. Przede wszystkim jednak robił 
fantastyczne filmy – „Krajobraz po 
bitwie”, „Wesele” i „Ziemię obie-
caną”, czyli adaptacje polskiej kla-
syki, „Brzezinę” i „Panny z Wilka” 
oparte na prozie Jarosława Iwasz-
kiewicza czy „Człowieka z mar-
muru”, którym w 1976 roku zapo-
czątkował polskie kino moralnego 
niepokoju. Kolejna część – „Czło-
wiek z żelaza” przyniosła mu Złotą 
Palmę w Cannes.

Andrzej Wajda nie zapomniał 
o mieście, w którym spędził 11 lat 
życia. Cennymi darami wspierał 
radomskie Muzeum Sztuki Współ-
czesnej. Był też pomysłodawcą 
utworzenia w naszym mieście Cen-
trum Sztuki Współczesnej, gdzie 
ta jedna z największych w Polsce 
kolekcji mogłaby być prezentowa-

na.
Andrzej Wajda zmarł 9 paź-

dziernika 2016 roku w Warszawie. 
Został pochowany na cmentarzu 
Salwatorskim w Krakowie.

Rada Miejska Radomia części 
trasy N-S nadała imię Andrzeja 
Wajdy 29 sierpnia tego roku. 

NIKA

Fo
t. P

iot
r N

ow
ak

ow
ski

Fo
t. W

iki
pe

dia
.pl

Ulica Andrzeja

Wajdy

ELEKTRO Konkurs Radia Re-
kord trwał od 23 sierpnia do 18 
września. Aby wziąć w nim udział, 
wystarczyło wysłać zgłoszenie za 
pośrednictwem SMS. – Tradycyjnie 
był to dosyć prosty konkurs. Trzeba 
było tylko uzasadnić, dlaczego to ja 
powinnam/powinienem wygrać tę 
hulajnogę. Było mnóstwo zgłoszeń, 
więc jury miało naprawdę trudne 
zadania, by wybrać najfajniejszą 
odpowiedź, a tym samym zwycięz-
cę. Dziś przekazujemy hulajnogę 
zwyciężczyni naszego konkursu 
i mamy nadzieję, że będzie jej do-
brze służyć – mówił we wtorek Rafał 
Tatarek, prezes Rekord Grupy Me-
diowej.

Szczęście uśmiechnęło się do pani 
Beaty, która w treści SMS-a napisa-
ła: „Bardzo proszę o tę hulajnogę. 
Byłaby rewelacy jnym środkiem 
transportu do pracy, a mam do niej 
spory kawałek. Najpierw trzy kilo-
metry pieszo do autobusu, a potem 
dwoma autobusami pod pracę. Pew-
nie mnie nie wybierzecie, choć nigdy 
w radiu nic nie wygrałam, a słucham 
was codziennie. Buziaki”.

Pani Beata nie kryła radości ze 
zwycięstwa; to jej pierwsza wygra-
na w takim konkursie. – O konkur-
sie dowiedziałam się przeglądając 

Facebooka. Zaintrygowała mnie 
nagroda, dlatego postanowiłam 
wziąć udział – mówiła zwyciężczy-
ni ELEKTRO Konkursu Radia 
Rekord. – Naprawdę bardzo się 
cieszę z tej wygranej. Tym bardziej, 
że będzie to troszkę taki prezent ro-
dzinny. Oprócz tego, że ja sama na 
pewno będę chciała się nauczyć jaz-
dy na hulajnodze, to również córka 
się ucieszy, że będzie mogła z niej 
korzystać.

Hulajnoga elektryczna o wartości 
blisko 2 tys. zł została ufundowa-
na przez sponsora konkursu, czyli 
sklep Electro Motors. – To hulaj-
noga elektryczna marki Joyor, która 
jest przede wszystkim przystosowa-
na do obecnych przepisów. Może 
osiągnąć maksymalną prędkość do 
25km/h; ma trzy tryby wspomaga-
nia jazdy i koła antyprzebiciowe. 
To hulajnoga typowo miejska, lekka 
i łatwa w obsłudze – mówił Łukasz 
Cichecki, właściciel sklepu Elektro 
Motors.

Wszystkim, którzy wzięli udział 
w ELEKTRO Konkursie Radia 
Rekord, dziękujemy za wspólną za-
bawę, a zwyciężczyni konkursu gra-
tulujemy!

WIKTO IA STE A SKA

Hulajnoga
dla pani Beaty

Elektryczna hulajnoga Joyor A3 trafiła do pani Beaty, która wygrała 
w ELEKTRO Konkursie Radia Rekord. Zwyciężczyni od teraz będzie się 
mogła poruszać bezpiecznie i szybko.
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B iblioteka m a c h ar akter  naukow y. 
Gromadzi dzieła dotyczące sztuki, 
historii i jej nauk pomocniczych, 
wojskowości, archeologii, etnogra-
fii, numizmatyki, muzealnictwa, 
zabytków, konserwacji i nauk przy-
rodniczych – wylicza atarzyna Pa-
cyna- ituch samodzielny pracownik 
Biblioteki. – zczególnie cenne są 
zbiory specjalne, do których należą 
starodruki. To w większości konsty-
tucje sejmowe i inne dzieła admini-
stracji pa stwowej z III wieku 
oraz rękopisy.

ianem starych druków określa się 
wydawnictwa publikowane od  
roku, czyli od momentu wynalezienia 
druku, do  włącznie. Należą do 
nich książki wytwarzane całkowicie 
lub w znacznej części ręcznie, a doty-
czy to zarówno drukarstwa, jak i pro-
dukcji papieru. Ich wartość zabytkowa 
i unikatowy charakter, wzbogacone 
częstokroć fascynującą treścią i kształ-

tem artystycznym, 
sprzyjają tworzeniu 
wyjątkowych kolekcji 
podnoszących prestiż 
każdej biblioteki.

uzealna biblio-
teka ma w swoich 
zbiorach ok.  sta-
rodruków. o naj-
starszych i zarazem 
najcenniejszych na-
leżą  . . Radziwił-
ła „ ierosolymitana 
peregrinatio ilustris-
simi omini Nicolai 
Cristophori Radzi i-
li” z  roku, t. o-
bierzyckiego „Obsidi 
Clari ontis Często-
cho iensis” z , . 
Tymowskiego, „Topor 
z prochu pogrzebo-
wego przepolerowany 
…  P. Joanny udwiki z Tęczyna Gnie-

woszowej, starościcowej ra-
domskiej” z  czy Jana 

ochanowsk iego „Cum 
Gratia et Priuilegio .R. . 
Z a dozw oleniem  ic h  Panó w  

ochanowskich” z  
roku, zawierający  utwo-
rów poety.

naczną część starodru-
ków stanowią dary od osób 
prywatnych, stowarzysze  
i organizacji. Niestety, po-
chodzenie większości zbio-
rów jest nieznane. – Najcen-
niejszym zidentyfikowanym 
przedwojennym darem jest 

księgozbiór ks. Jana iśniewskiego, 
znanego przede wszystkim jako autora 
„ ekanatów” – historycznych mono-
grafii poszczególnych części ówczesnej 
diecezji sandomierskiej – mówi ata-

rzyna Pacyna- ituch. – amy ok.  
pozycji, które prawdopodobnie pocho-
dzą ze zbiorów ks. iśniewskiego. To 
rękopisy, starodruki oraz wiele innych 
wydawnictw, wśród nich I -wieczne 
i z początku  wieku wydania w bo-
gato ilustrowanych i cennych oprawach.

o najcenniejszych darów ks. i-
śniewskiego należą m.in. „ piewy hi-
storyczne z muzyką i rycinami, napisa-
ne przez Juliana rsyna Niemcewicza 

. . Członka T. . .P.N, kad  ile -
skiej, To  Nauk  w rakowie, Tow  i-
loz  w iladelfii, i Tow  oysk  w est 
Point w meryce”. To najgłośniejsza 
i jedna z najpopularniejszych książek 
polskich I  wieku, będąca zbiorem 
pieśni historyczno-patriotycznych. o 
każdej z  pieśni opiewających ważne 
wydarzenia z historii Polski autor dołą-
czył „Przydatki”, czyli pisane przez sie-
bie komentarze historyczne. Istotnym 
elementem utworu były ryciny, na któ-
rych przedstawiono sceny opisywane 
w pieśniach.

Cennym nabytkiem w zbiorach Bi-
blioteki J  są rękopisy. To choćby 
„Relacje o pobycie w arszawie s. r-

cybiskupa . . eli skiego w r.  
opisana przez niego samego w jesieni 

 r.”. To relacja z pobytu w arsza-
wie ks. ygmunta zczęsnego eli -
skiego – polskiego profesora kademii 

uchownej w Petersburgu, 
arcybiskupa metropolity 
warszawskiego w latach 

- , świętego o-
ścioła katolickiego. – art-
ki rękopisu – zapisane ściśle 
czarnym atramentem, opra-
wione w tekturową okładkę 
introligatorską w kolorze 
czarno-zielonym – stano-
wią bezcenny dokument 
rękopiśmienniczy zbiorów 
specjalnych naszej biblio-
teki – zapewnia atarzyna 
Pacyna- ituch. – o ko -
cowych kart rękopisu dołą-
czona została koperta z li-
stem adresowana do pana 

profesora alerego Przyborowskiego 
od Jana tachurskiego. ist dotyczy 
prośby o udzielenie informacji o nie-
których uczestnikach powstania  
z terenu Grójeckiego, Iłży i Gór wię-
tokrzyskich.

pośród  rękopisów na uwagę 
zasługuje także „ ziennik andy 
Brandt”, datowany na stycze   r. 

utorka pisze o sobie „córka sawere-
go Brandta, aptekarza i śp. nny z in-

dów”. rodziła 
się w arsza-
wie  czerwca 

 r. ącząc 
d z i e n n i k  z e 
w s p o m n i e -
niami opisuje 
rodzinę matki 
i  swój poby t 
w Radomiu.

zieje I -
- w i e c z n e g o 
p o l s k i e g o 
księgarstwa to 
historia m.in. 
Gebethnerów, 

olffów, il-
dów, rc tów 
i  Orgelbran-
d ó w,  s p r z e -
dających pol-
sk ie  k s i ą ż k i 
polsk ich au-
torów. ielu 

z nich zasłużyło się dla polskiej kultury 
i dziejopisarstwa. Choćby amuel Or-
gelbrand – polski drukarz i wydawca 
pochodzenia żydowskiego, założyciel 
jednego z najbardziej wpływowych 
i cenionych wydawnictw w kraju, autor 
„ ncyklopedii Powszechnej”.

amuel Orgelbrand wydał m.in. 
„ tarożytną Polskę pod względem 
historycznym, jeograficznym i staty-
stycznym” ichała Bali skiego i Ty-
moteusza ipi skiego. –  zbiorach 
biblioteki, oprócz wymienionej publi-
kacji, posiadamy również największe 
wydawnicze dzieło, pierwszą ency-
klopedię powszechną, czyli właśnie 
„ ncyklopedię” Orgelbranda. Po-

czątkowo planowana na  tomów 
w trakcie pracy powiększyła się do  
tomów – mówi atarzyna Pacyna- i-
tuc h .

śród wydawnictw I - wiecznych 
i z początku  wieku warto wymienić 
też ugusta okołowskiego „ zieje Pol-
ski ilustrowane” – pięciotomowe dzieło 
z ilustracjami oraz reprodukcjami ob-
razów Jana atejki, ojciecha Gerso-
na, Juliusza ossaka i innych mistrzów 
polskich czy trzytomowe „ alarstwo 
polskie” eliksa opery - , 
wybitnego polskiego historyka sztu-
ki, wieloletniego dyrektora uzeum 
Narodowego w rakowie. To pierwsze 
całościowe opracowanie dziejów ma-

larstwa polskiego, ilustrowane liczny-
mi rycinami, w tym wieloma tablicami 
barwnymi. o wykonania ilustracji 
wykorzystano bezcenne klisze z wielu 
polskich muzeów, w tym z zasobów 

uzeum Narodowego w rakowie.
– arczy cy przy okazji porząd-

kowania domowych bibliotek decy-
dują często o przekazaniu muzeum 
pamiątkowych egzemplarzy książek, 
czasopism i innych cennych zbiorów, 
przyczyniając się do wzbogacenia    
księgozbioru muzealnego. ziękujemy 
im wszystkim za ocalenie przeszłości, 
szczególnie tej regionalnej – mówi a-

tarzyna Pacyna- ituch.

Skarby ukryte w bibliotece

Szanowni Państwo!

Nie jest żadną tajemnicą, że każda 
instytucja kultury gromadzi wokół 
siebie ludzi, którzy kochają książki 
i bez ich czytania nie wyobrażają so-
bie normalnego życia. Są to zarów-
no osoby zatrudnione tu na stałe, 
jak i regularnie korzystające z oferty 
muzeów, teatrów, ośrodków i domów 
kultury oraz bibliotek. A Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego może po-
szczycić się najlepszą specjalistyczną 
biblioteką w regionie, stanowiącą 
zaplecze intelektualne i merytorycz

ne nie tylko dla pracowników, ale i dla 
wszystkich zainteresowanych naszym 
pokaźnym księgozbiorem, który chęt-
nie udostępniamy każdemu czytelni-
kowi.

Nie tylko zresztą książki składają 
się na nasz zbiór. Biblioteka gromadzi 
także branżowe czasopisma i – co zro-
zumiałe – liczne katalogi wystaw, zna-
komicie dopełniające kompendium 
wiedzy, którą przez lata udało się 
zgromadzić w „Malczewskim” w po-
staci tysięcy woluminów. Biblioteka 
nasza posiada również w swoich zaso-
bach bogaty zbiór regionaliów (w tym 
lokalną prasę, na czele z wszystkimi 
numerami „Gazety Radomskiej” wy-
chodzącej nieprzerwanie w latach 
1884-1917), dzięki czemu chętnie jest 
odwiedzana przez badaczy dziejów 
Radomia i ziemi radomskiej.

Zapraszam do zapoznania się (i za-
przyjaźnienia) z naszą biblioteką i jej 
księgozbiorem, w którym znajdują się 
także cenne starodruki. I nieustająco 
zapraszam wszystkich do odwiedza-
nia naszego Muzeum.

Dyrektor Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego 

w Radomiu
Leszek Ruszczyk

N R  1 4       3 0  w r z e ś n i a  2 0 2 2

Na zasób Biblioteki Muzeum im. Jacka Malczewskiego składa się ok. 26,5 tys. woluminów, ponad 18 tys. wydawnictw 
zwartych, 3 tys. 700 czasopism i 4 tys. 700 katalogów wystaw, ściśle związanych z wystawiennictwem muzealnym. Znacząca 
jest też kolekcja kartograficzna – składają się na nią 352 mapy, od XVIII do XXI wieku.
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Sudoku Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól planszy cyframi od 1 do 9 (po jednej cyfrze w każdym 

polu). Każda z wpisywanych cyfr może wystąpić tylko raz w każdym z wierszy, kolumn i obszarów.

Z pożółkłych szpalt
(r) Zbiórka na budowę szkoły. W nad-

chodzącą niedzielę w kinach i miejscach pu-
blicznych odbędzie się zbiórka na budowę 
szkoły zawodowej Tow. Ochrony Kobiet.

Ziemia Radomska nr 125,
 27 września 1930

(r) Targ w Radomiu. Gwałtownie zbliża-
jąca się jesień zmieniła zasadniczo charakter 
tygodniowych targów radomskich. Daje się 
zauważyć, że wieśniacy najwięcej przywożą 
warzyw wszelkiego rodzaju. Jednocześnie 
w sklepach „łokciowych” i magazynach 
obuwia, zwłaszcza pod gołym niebem na 
„Rajtszuli” ruch się znacznie zwiększył, bo-
wiem wieśniacy zaopatrują się już na zimę.

Ziemia Radomska nr 125, 
27 września 1930

Prąd elektryczny zabił konia
Na ulicy Piwnej furman Andrzej Sikora 

najechał koniem na przerwany przewód 
elektryczny.

Koń został zabity.
Wypadek ten powinien zwrócić uwagę 

przechodniów na niebezpieczeństwo grożą-
ce im w razie zetknięcia się z przewodem 
elektrycznym.

Ziemia Radomska nr 221, 
26 września 1931

Perypetje 9 beczek śledzi
Na szkodę firmy „Produkt” – Bernardyń-

ska 1, nieznani sprawcy skradli 9 małych 
beczek śledzi i jeden worek ryżu – ogólnej 
wartości 1000 zł. Sprawcy dotychczas nie-
ujawnieni, zaś skradzione rzeczy w całości 
zostały odnalezione w piwnicy tegoż domu, 
należącej do Benjamina Rocha.

Ziemia Radomska nr 221, 
26 września 1931

Porady dla pań domu
Konfitury ze śliwek parzonych

Sparzyć śliwki gorącą wodą, osączyć na 
sicie i obedrzeć delikatnie ze skórki, poczem 
wrzucić na gotujący się syrop. Gotować 10 
minut, odstawić na kilka godzin w chłodne 
miejsce i znów gotować przez 3 minuty, od-
stawić i potrząsać silnie rondlem aż do osty-
gnięcia. W ten sposób śliwki wypełnią się 
syropem i będą miały ładny, pełny kształt.

Na kilo śliwek bierzemy kilo cukru. Sy-
rop przyrządza się w sposób następujący: do 
cukru wlewa się wody (licząc na kilo cukru 

1/4 litra wody) i gotuje się na silnym ogniu, 
aż osiągnie się właściwą gęstość. Chcąc 
przekonać się, czy syrop jest już należycie 
ugotowany należy umaczać w nim widelec 
i dmuchnąć nań, powinny snuć się nici. 
Albo otrząsnąć krople z widelca, ostatnia 
kropla z widelca powinna snuć się jak nić.

Ziemia Radomska nr 215,
 20 września 1934

„Herbatka”
W ubiegłą sobotę w sali kolejowej na 

Placu 3-go Maja Nr. 3 – staraniem Sekcji 
Kulturalno-Oświatowej tut. Ogniska – od-
była się „herbatka” dla członków, którzy nie 
szczędzą swej pracy dla rozwoju kulturalne-
go Ogniska.

„Herbatka” w bardzo serdecznym na-
stroju przy dźwiękach doskonałego zespo-
łu muzycznego z p. p. D. Narczyńskim i J. 
Pachołkiem na czele – przeciągnęła się do 
późnej nocy zacieśniając więzy wśród człon-
ków K. P. W. (Kolejowego Przysposobienia 
Wojskowego – przyp. red.).

Ziemia Radomska nr 215,
 20 września 1934

Skarżą się mieszkańcy 
ulicy Sienkiewicza

Zdawałoby się spokojna w dzień ulica 
Sienkiewicza, z chwilą zapadnięcia mroku 
przybiera zupełnie inny wygląd. Pojawiają 
się na niej :miłosne pary”, córy Koryntu 
i rycerze nocy, którzy do późnych godzin 
zakłucają nocny spoczynek okolicznym 
mieszkańcom. Wśród upojnych melo-
dji tanga na organkach, lub skocznych 
dźwiękach oberka rozlegnie się czasem 
krzyk boleści, zagłuszony przez zachryp-
nięte głosy.

Nierzadkie są wieczory obfitujące w bi-
jatyki, krzyki i awantury zakochanych pa-
rek. Mieszkańcy skarżą się na te stosunki 
nie dające im spokoju. Wieczorami obsia-
da ławki „towarzystwo”, które zabawia się 
przy akompanjamencie wulgarnych słów 
i piosenek.

Sprawa jest o tyle dziwna, że rzadko 
kiedy pojawia się tam policjant, który 
byłby postrachem dla różnego rodzaju 
ciemnych indywidjów. Najbliższy bo-
wiem posterunkowy urzęduje dopiero 
w odległości ćwierć kilometra.

Ziemia Radomska nr 222, 
28 września 1934

Projekty specjalne
Kino Konesera: Niewierna (2D/
napisy – od 16 lat) – 03.10, godz. 
18.00
Kino Kobiet: Bilet do Raju (2D/
napisy – od 15 lat) – 05.10, godz. 
18.00
Kultura Dostępna: Negatyw (2D/
PL – od 13 lat) – 06.10, godz. 13.15 
i 18.15

Premiery
Bilet do Raju (2D/napisy/2D/AT-
MOS/napisy – od 15 lat)
Niewidzialna wojna (2D/PL – od 
15 lat)
Uśmiechnij się (2D/napisy – od 
15 lat)
Mia i Ja. Film (2D/dubbing – b.o.)

Pozostałe tytuły:
Tedi i szmaragdowa tablica (2D/
dubbing – od 6 lat)
Johnny (2D/PL, 2D/napisy, 2D/
angielskie napisy – od 13 lat)
Nie martw się, kochanie (2D/na-
pisy, 2D/ATMOS/napisy – od 15 lat)
Avatar (2D/dubbing, 2D/napisy, 
3D/napisy – od 13 lat)

Ostatni piątek września przyniesie 
moc premier. Różnorodność gatun-
kowa pozwoli każdemu z widzów 
na wybranie idealnego filmu dla 
siebie. Nie zabraknie porządnej 
dawki śmiechu w towarzystwie hol-
lywoodzkich gwiazd, magicznych 
podróży dla całej rodziny, chwil 
grozy i strachu płynących z dużego 
ekranu oraz długo wyczekiwanej 
polskiej produkcji w iście gwiazdor-
skiej obsadzie.
Pierwsza z piątkowych premier to 
hollywoodzka mieszanka wybucho-
wa, bo oto na wielki ekran powra-
cają dwie wielkie gwiazdy – Julia 
Roberts i George Clooney w naj-
nowszej produkcji! Ten słynny duet 
wystąpi ponownie razem w komedii 
„Bilet do raju”, w której wcieli się 
w rozwiedzioną parę, która wyrusza 
w podróż na tropikalną wyspę. Ich 
celem będzie powstrzymanie córki 
przed popełnieniem fatalnego błę-
du, jakim jest… ślub.

30 IX (piątek)
Seanse dopołudniowe tylko na zamówienia
14.00 – Filmy dla dzieci – ŚWIAT BUSTERA, przygodowy, familijny, Dania, 
dubbing, od 7 lat (premiera)
15.45 – NIE MARTW SIĘ KOCHANIE, USA, od 15 lat 
18.00 – IO, Polska, od 15 lat (premiera)
19.45 – JOHNNY, Polska od 15 lat 

1 – 2 X (sobota – niedziela)
Seanse dopołudniowe tylko na zamówienia
13.45 – Filmy dla dzieci – ŚWIAT BUSTERA, przygodowy, familijny, Dania, 
dubbing, od 7 lat (premiera)
15.30 – NIE MARTW SIĘ KOCHANIE, USA, od 15 lat 
17.45 – JOHNNY, Polska od 15 lat 
20.00 – IO, Polska, od 15 lat (premiera)

3 X (poniedziałek)
Seanse dopołudniowe tylko na zamówienia
Tylko na zamówienia – Filmy dla dzieci – ŚWIAT BUSTERA, przygodowy, fami-
lijny, Dania, dubbing, od 7 lat (premiera)
14.00 – JOHNNY, Polska od 15 lat 
16.15 – IO, Polska, od 15 lat (premiera)
18.00 – SERCE DĘBU, dokumentalny, Francja, od 12 lat (pokaz przedpremie-
rowy)
19.45 – NIE MARTW SIĘ KOCHANIE, USA, od 15 lat 

4 – 5 X (wtorek – środa)
Seanse dopołudniowe tylko na zamówienia
14.00 – Filmy dla dzieci – ŚWIAT BUSTERA, przygodowy, familijny, Dania, 
dubbing, od 7 lat (premiera)
15.45 – NIE MARTW SIĘ KOCHANIE, USA, od 15 lat 
18.00 – IO, Polska, od 15 lat (premiera)
19.45 – JOHNNY, Polska od 15 lat 

6 X (czwartek)
14.15 – Filmy dla dzieci – ŚWIAT BUSTERA, przygodowy, familijny, Dania, 
dubbing, od 7 lat (ostatni dzień)
16.00 – IO, Polska, od 15 lat (premiera)
17.45 – JOHNNY, Polska od 15 lat 
20.00 – NIE MARTW SIĘ KOCHANIE, 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 ostat-
niego 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, wtorek – czwartek: 17 zł, piątek – niedziela: 20 zł 
– bilety grupowe (powyżej 5 widzów, w dowolny dzień) – 15 zł
– fi lmy dla dzieci: 15 zł, bilety grupowe (powyżej 5 widzów, w dowolny 
dzień) – 13 zł
– pokazy przedpremierowe – 23 zł
– Sztuka Na Ekranie, pokazy specjalne – 26 zł 
– Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – 12 zł

– karnet (w sprzedaży od 1 IX 2022, ważny do 31 XII 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.

– bilet prezent, jest to jednoosobowe zaproszenie do kina na dowolny seans 
fi lmowy, oprócz pokazów: specjalnych, przedpremierowych i Sztuki na Ekra-
nie, czas wykorzystania – 3 miesiące od daty zakupu, cena 20 zł.

KALENDARZ PROJEKCJI  
30 IX – 6 X  2022
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Sam początek gry pokazał, że ze-
społy nie będą kalkulowały i zrobią 
wszystko, by przechylić szalę zwycię-
stwa na swoją korzyść. W związku 
z tym zarówno na jedną, jak i na 
drugą bramkę co chwila sunęły ata-
ki. Dość dobrze jednak spisywali się 
bramkarze drużyn i defensorzy.

W 24. minucie gospodarze o mały 
włos nie objęli prowadzenia, ale fut-
bolówka po stałym fragmencie gry 
minęła poprzeczkę bramki Jakuba 
Kosiorka. W odpowiedzi centyme-
try po strzale Marcina Szymczaka 
i rykoszecie pozwoliły golkiperowi 
Olimpii zachować czyste konto. Do 
końca tej części przed szansą na 
zdobycie gola stanęli m.in. Wojciech 
Kalinowski i Kamil Odolak, ale 
pierwsze 45 minut zakończyło się 
bezbramkowym remisem.

W 68. minucie na boisku w miej-
sce Kalinowskiego pojawił się 
Xahne Reid, który swoim wejściem 
wprowadził dużo ożywienia w szere-
gi radomian. Jednak goli nadal nie 
było. Jeszcze w samej końcówce gry 
obie drużyny poważnie zagroziły 
golkiperom, ale ci zachowali czyste 
konto.

W sobotę, 1 października Broń 
podejmie Concordię Elbląg, 
a pierwszy gwizdek nastąpi o godz. 
14. Z kolei białobrzeska Pilica uda 
się do Mławy na mecz z miejscowym 
beniaminkiem.

MK

Bezbramkowy
remis
Olimpia Zambrów wciąż nie zdołała 
zdobyć kompletu punktów w roli 
gospodarza. Tym razem na jej drodze 
stanęła radomska Broń.

  MICHAŁ NOWAK

Po ponad dwóch miesiącach przy-
gotowań siatkarze z Radomia roz-
poczną ligowe zmagania. W tym cza-
sie podopieczni Jacka Nawrockiego 
rozegrali 13 spotkań sparingowych. 
Dziewięć wygrali, a w czterech mu-
sieli uznać wyższość rywali. – Przy-
gotowania przebiegły bardzo dobrze. 
Mało kontuzji i dużo dobrej pracy 
każdego z zawodników. Rozegraliśmy 
sporo meczów sparingowych i myślę, 
że to wejście do nowego sezonu Plus-
Ligi będzie dobre w naszym wykona-
niu – mówi Paweł Woicki, rozgrywa-
jący Cerradu Enei Czarnych Radom. 
To jeden z zawodników, który dołą-
czył do zespołu przed nadchodzącymi 
rozgrywkami.

– Wszystko, co powinno być w klu-
bie plusligowym, jest zorganizowane 
i zapewnione. Radom to miasto bar-
dzo dobre do mieszkania. Jeśli ktoś 
nie lubi wielkomiejskiego zgiełku, tyl-
ko spokojnie i normalne życie, żeby 
niczego nie brakowało, to Radom jest 
dobry do tego – podkreśla zawodnik, 
dla którego będzie to już 20. sezon 
w najwyższej klasie rozgrywkowej 
w Polsce. – Cały czas czuję dresz-
czyk emocji przed sparingami i teraz 
przed tym pierwszym meczem rów-
nież ligowym i myślę, że to jest fajne. 
Ta nieprzewidywalność PlusLigi jest 

tak duża, że mimo tego 20. sezonu 
uczestniczenie w niej sprawia ogrom-
ną przyjemność.

Poza Woickim do drużyny dołą-
czyli: przyjmujący Mauricio Borges, 
środkowy Timo Tammemaa i przyj-
mujący Piotr Łukasik. W ostatniej 
chwili, tuż przed startem rozgrywek 
kontrakt podpisał natomiast atakują-
cy Damian Schulz, który przeniósł się 
do Radomia z PGE Skry Bełchatów. 
Po kontuzji wrócił z kolei środkowy 

Michał Ostrowski. W ekipie z Ra-
domia zostali natomiast przyjmują-
cy Paweł Rusin, atakujący Daniel 
Gąsior, środkowy Sebastian Warda, 
libero Mateusz Masłowski i Maciej 
Nowowsiak, środkowy Bartłomiej 
Lemański, atakujący Rafał Faryna, 
rozgrywający Wiktor Nowak i przyj-
mujący Bartosz Firszt. Nowym tre-
nerem został Jacek Nawrocki. To 
szkoleniowiec, który w poprzednim 
sezonie do końca lutego prowadził 

żeński zespół Grupy Azoty Chemika 
Police, a wcześniej był selekcjonerem 
kobiecej reprezentacji Polski senio-
rek. W latach 2009-2013 był nato-
miast pierwszym szkoleniowcem PGE 
Skry Bełchatów.

– Za moment rozpoczynamy grę 
o ligowe punkty, grę na poważnie 
z dużą odpowiedzialnością i dużą 
presją. Ten okres przygotowawczy 
przepracowaliśmy bardzo dobrze. Je-
stem zadowolony z pracy zespołu. Tak 
naprawdę liga będzie wszystko wery-
fikowała – podkreśla szkoleniowiec.

Pierwszy test dla radomian już 
w sobotę, 1 października, kiedy to 
Cerrad Enea Czarni zmierzą się 
w pierwszej kolejce sezonu 2022/23 
PlusLigi na wyjeździe z LUK Lublin. 
Poprzednie rozgrywki były fatalne 
w wykonaniu zespołu z Radomia, 
który zajął przedostatnie miejsce. 
Jaki jest cel na nowy sezon? – Nie 
mamy żadnych celów postawionych 
w tym momencie przez zarząd, jeśli 
chodzi o zajęcie konkretnego miej-
sca na koniec sezonu. Mamy jednak 
swoje ambicje. Determinacji nam na 
pewno nie zabraknie – zaznacza Pa-
weł Woicki.

Już w drugiej serii gier Czarni za-
grają u siebie. W hali Radomskiego 
Centrum Sportu w środę, 5 paździer-
nika o godz. 16.30 podejmą Aluron 
CMC Wartę Zawiercie.

Start w Lublinie
Już w sobotę, 1 października Cerrad Enea Czarni Radom wyjazdowym starciem w Lublinie z tamtejszym LUK-iem rozpocz-
ną sezon 2022/23 PlusLigi. Natomiast u siebie radomianie zagrają 5 października. – Mamy swoje ambicje. Determinacji 
nam na pewno nie zabraknie – zaznacza rozgrywający Paweł Woicki.
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Pierwsze punkty na inaugurację 
sezonu Suzuki 1. Ligi uzyskał Jakub 
Zalewski, trafiając za trzy „oczka”. 
To właśnie on miał zastąpić – jako 
strzelec – kontuzjowanego Filipa 
Zegzułę. To jednak były miłe złego 
początki, bo po kolejnych czterech 
minutach na prowadzenie 9:5 wy-
szli podopieczni Mariusza Bacika. 
Dopiero dwie skuteczne akcje w wy-
konaniu Kaheema Ransoma wypro-
wadziły gospodarzy na prowadze-
nie. Mimo wszystko radomianie nie 
poszli za ciosem i jeszcze na minutę 
przed końcem kwarty otwarcia wy-
nik oscylował wokół remisu. Do-
piero ostatnie fragmenty tej części 

i popis Ransoma (punkty i asysty) 
wyprowadził spadkowicza na dzie-
więciopunktowe prowadzenie.

Pierwsze „oczka” drugiej kwarty 
zdobyli bytomianie, ale już sześć 
następnych gospodarze i w 11. mi-
nucie gry trener Bacik, przy stanie 
31:17, poprosił o czas. W 12. minu-
cie radomianie mieli już na swoim 
koncie dziewięć celnych rzutów 
za trzy, nic więc dziwnego, że pro-
wadzili 37:19! W połowie trzeciej 
minuty tej części trener Bacik po-
nownie wziął czas, a jego zespół 
przegrywał różnicą 21 „oczek”.

Tymczasem szkoleniowiec ra-
domian pierwszej przerwy w me-

czu zażądał po 16 minutach, kiedy 
wynik był już bezpieczny, ale za-
strzeżenia budziła gra defensywna 
HydroTrucku. Ostatecznie pierw-
sza połowa zakończyła się wyni-
kiem 54:38 na korzyść spadkowicza 
z Energa Basket Ligi.

W połowie trzeciej kwarty z dy-
stansu trafił Damian Szczepanik 
i strata Polonii do rywali zmalała 
do dziewięciu punktów. W 29. mi-
nucie po raz drugi o czas poprosił 
trener Witka. Tym razem nie tylko 
on, ale i kibice radomskiej drużyny 
czuli niepokój, bo beniaminek prze-
grywał zaledwie 68:74, a po dwóch 
w ykorz ystanych przez Michała 
Chrabotę rzutach wolnych – nawet 
70:74. Taka też różnica punkto-
wa utrzymywała się do 35. minuty, 
a radomianie wciąż nie najlepiej 
spisywali się w defensywie. Dopie-
ro dwuminutowy fragment meczu 
i punkty Ransoma wyprowadziły 
radomian na 11-punktowe prowa-
dzenie. Jeszcze wtedy o czas popro-
sił trener Bacik, ale ten nie przy-
niósł spodziewanych efektów.

HydroTruck Radom – Polonia 
Bytom 99:91

Kwarty: 25:16, 29:22, 23:33, 22:20
HydroTruck: Sowa 3, Karczem-

ny 0, Górzyński 0, Zalewski 26, 
Wall 2 , Ransom 38, Zegzuła 0, 
Olender 12, Jeszke 10, Patoka 2, 
Pietras 6

MACIEJ KWIATKOWSKI

Zwycięska inauguracja
– Straciliśmy 91 punktów, co oznacza, że w obronie zagraliśmy źle – powiedział trener Robert Witka po 
meczu HydroTrucku Radom z Polonią Bytom. Na szczęście spadkowicz zdobył jeszcze więcej punktów 
i pokonał beniaminka.

Podopieczni Mariusza Lewandow-
skiego, wykorzystując przerwę w roz-
grywkach PKO Ekstraklasy spowodo-
waną meczami reprezentacji krajowych 
w ramach Ligi Europy, zmierzyli się to-
warzysko z Szachtarem Donieck. O ile 
radomianie zaprezentowali się w najsil-
niejszym składzie, to przygotowujący się 
m.in. do meczu z Realem Madryt Ukra-
ińcy wystąpili w mocno eksperymental-
nym składzie. Brako-
wało zwłaszcza kilku 
reprezentantów, którzy 
tego dnia na wyjeździe 
pokonali 5:0 Armenię.

Mimo wszystko fa-
worytem byli zawodni-
cy Szachtara. Pierwsza 
połowa to potwierdza-
ła, ale dobrze między 
słupkami „Zielonych” spisywał się Ja-
kub Ojrzyński. Jednak gole nie padły. 
Dopiero po zmianie stron na obiekcie 
Legia Training Center worek z bram-
kami się rozwiązał. Najpierw efektow-
nym strzałem zza pola karnego popisał 
się Thabo Cele, a w 90. minucie Daniel 
Pik asystował przy trafieniu Luisa Ma-
chado, a Portugalczyk ustalił wynik 
sparingu.

Triumf nad rywalami być może prze-
łoży się na dyspozycję „Zielonych” 
w piątkowym pojedynku, kiedy Rado-
miak podejmie Cracovię. Ten pojedynek 
zainauguruje 11. kolejkę. Gospodarze 

do meczu z popularnymi „Pasami” po-
dejdą z 14 punktami na koncie, a więc 
mając tyle samo „oczek” co krakowia-
nie. Pocieszający jest fakt, że żaden 
z zawodników Radomiaka nie uskarża 
się na poważniejsze dolegliwości, a po-
nadto nikt tym razem nie będzie musiał 
pauzować za kartki. Podobnie będzie 
również w zespole prowadzonym przez 
Jacka Zielińskiego, choć trener w ostat-

nich dniach przed me-
czem nie mógł liczyć 
na uzdolnionych mło-
dzieżowców: Jakuba 
Myszora i Michała Ra-
koczego. Obaj wystąpili 
w reprezentacji narodo-
wej prowadzonej przez 
Michała Probierza . 
W poprzednim sezonie 

w Krakowie 2:1 triumfował zespół ów-
czesnego beniaminka, w Radomiu zaś 
1:0 wygrali krakowianie.

Pojedynek między Radomiakiem 
a Cracovią rozpocznie się w piątek, 30 
września o godz. 18 i będzie relacjono-
wany na portalu CoZaDzien.pl i na an-
tenie Radia Rekord.

Radomiak Radom - Szachtar Do-
nieck 2:0 (0:0)

Bramki: Thabo Cele 54, Luís Ma-
chado 90

MK

Radomiak
pokonał Szachtar!

Zawodnicy Radomiaka Radom po golach Thabo Cele i Luisa Machado 
pokonali Szachtar Donieck. Dzisiaj (piątek, 30 września) „Zieloni” zagrają 
o punkty z Cracovią.
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