
Pogodzić
ogień z wodą
– Chodzi przede wszystkim 
o ułatwienie życia mieszkańcom, 
ale też o to, by w naszym mie-
ście było czyściej – mówi Łukasz 
Molenda, pełnomocnik komite-
tu uchwałodawczego Mobilnych 
PSZOK-ów. Projekt uchwały 
w sprawie uruchomienia mo-
bilnych punktów selektywnej 
zbiórki odpadów trafił do Biura 
Rady Miejskiej.
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Najlepsze
kanikuły w życiu
– To było trudne przedsięwzięcie, 
związane z wieloma wyzwania-
mi, ale przyniosło dobro, które 
będzie procentować – podsu-
mowuje „Wakacje z uśmiechem” 
dla dzieci ukraińskich uchodźców
ks. Paweł Walkiewicz.
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Azbest
do usunięcia
Prawie 2 mln zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na usu-
wanie azbestu oraz na działania 
związane z edukacją ekologiczną
i ochroną przyrody trafi do po-
wiatów regionu radomskiego.
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Bolesny cios
Zawodnicy Radomiaka Radom 
po najsłabszym meczu w sezonie 
różnicą trzech goli ulegli Górni-
kowi Zabrze. W środku tygodnia 
„Zieloni” zagrali mecz kontrolny 
z cypryjskim Anorthosisem Fa-
magusta i bezbramkowo go zre-
misowali. W sobotę, 6 sierpnia 
na radomian czeka wyjazdowa 
potyczka z Jagiellonią Białystok.
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Pożegnanie Iskier

R E K L A M A

Fot. Szymon Wykrota

Ten pierwszy polski samolot odrzutowy skonstruował radomianin Tadeusz Sołtyk i to na radom-
skim niebie maszyny królowały niepodzielnie w latach 1964-2000. Ich możliwości, prezentowane 
przez pilotów zespołu akrobacyjnego Rombik, a potem Biało-Czerwone Iskry, przez lata oklaski-
wali fani lotnictwa. To już historia – po blisko 60 latach służby samolot TS-11 Iskra przeszedł na 
zasłużoną emeryturę.

str. 6
AU T O P R O M O C J A
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T Y G O D N I K

Piątek, 5 sierpnia
 Koncert zespołu Renesans.
Radomski Klub Środowisk Twór-
czych i Galeria „Łaźnia” zaprasza 
o godz. 19 do muszli w parku im. 
Tadeusza Kościuszki na koncert 
Renesansu. Zespół został założo-
ny jesienią 2000 w Radomiu przez 
braci Michała i Grzegorza Biernac-
kich. Koncertował z takimi gwiazda-
mi, jak Natalia Kukulska, Szymon 
Wydra & Carpe Diem, Hey, Paweł 
Kukiz i Piersi, Happysad, IRA, Stra-
chy na Lachy, Kazik Na Żywo, Vox, 
Big Cyc, Reni Jusis, Róże Europy. 
W swoim dorobku artystycznym 
ma 47 autorskich kompozycji i ok. 
50 coverów utrzymanych w szero-
ko pojętym stylu rockowym. Skład 
formacji: Michał Biernacki – gitara, 
śpiew, Grzegorz Biernacki – gitara, 
Kamil Tomasik – perkusja i Maciej 
Świtas – bas. Wstęp wolny.

Sobota, 6 sierpnia
 Radom tańczy afro dance.
Wydarzenie, na które o godz. 20 
zaprasza Miejski Ośrodek Kultury 
„Amfiteatr”, jest kontynuacją ubie-
głorocznych „Nocnych harców”, 
podczas których radomianie po-
twierdzili swoją liczną frekwencją, 
że uwielbiają tańczyć. Tym razem 
pl. Corazziego zostanie opanowany 
przez miłośników tańca do muzyki 
afrykańskiej. W odpowiedni klimat 
i rytm wprowadzi nas fenomenalny 
duet RnB duo w składzie Bobo oraz 
Ruda (Sylwia Żołądkiewicz), tańczą-
ca na co dzień w Radomskim Kolek-
tywie. Wstęp wolny.

 Dawne nuty „W Maliowym…”. 
Sezon w magicznym ogrodzie przy 
ul. Podzamcze 38 w Iłży trwa w naj-
lepsze. Koncert „Powróćmy jak za 

d a w n y c h 
lat…” w wy-
konaniu Oli 
& Chrisa na 
pewno obu-
d z i  l i c z n e 
d u c h y  l e -
gendarnego 
malinowego 
chruśniaka. 

Bolesław Leśmian, jego kuzyn Jan 
Brzechwa, a i inni odwiedzający 
niegdyś to miejsce, korzystali na co 
dzień chętnie z rozrywki oferowanej 
przez warszawskie kabarety. A te aż 
skrzyły dowcipem tekstów, w tym 
i tekstów piosenek, tworzonych 
przez najlepsze pióra epoki. Niektó-
re z nich usłyszmy podczas sobotnie-
go koncertu. Gwarantujemy, kto za-
wita na wydarzenie i posłucha, to już 
nie zapomni, bo „piosenka mu nie 
da zapomnieć i tęsknić znów będzie 
ogromnie, co noc, co dzień”! Począ-
tek koncertu o godz. 18. W razie nie-
pogody Powiatowy Instytut Kultury 
zaprasza do swojej siedziby przy ul. 
Jakubowskiego 5

 Festiwal charytatywny w Szy-
dłowcu. I Festiwal Charytatywny im. 
Damiana Kozłowskiego rozpocznie się 
na dziedzińcu szydłowieckiego zamku 
o godz. 18. Damian Kozłowski był nie-
pełnosprawnym DJ-em z Szydłowca, 
który zmarł nagle we wrześniu 2021 
roku. Wystąpią – Live Act: Sebastian 
Szczerek (DJ) & Justine Berg (woka-
listka) & Kris Jary (gitaarzysta) oraz 
DJ-e: Martin Soundriver, K3, Berna, 
Mariusz Szczerek, Gabriello, Kris 
Deep, Kali & Bili, Konrad, Space. 
Prezentowana będzie muzyka elektro-
niczna: house, deep house, progressi-
ve, trance, techno, edm itp. Wstęp 
to symboliczna cegiełka – płacisz, ile 
chcesz. Zebrane pieniądze zostaną 
przekazane na rzecz Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej dla osób niepełno-
sprawnych w Szydłowcu, gdzie uczęsz-
czał Damian Kozłowski.

Niedziela, 7 sierpnia 
 Konie w roli głównej. To ko-
lejna już tego lata impreza plene-
rowa w Muzeum Wsi Radomskiej. 
W godz. 12-18 organizatorzy zapra-
szają na wydarzenie „Koń użytkowy 
w tradycji polskiej”. Zobaczymy róż-
ne formy wykorzystania konia w ży-
ciu codziennym w Polsce na prze-
s t r z e n i 
d z i e j ó w . 
W  k i l k u 
b l o k a c h 
t e m a -
tycznych 
p r z e d -
stawione 
z o s t a n ą 
tradycyjne 
zawody i zajęcia, w których uczest-
niczyły konie, m.in. prace polowe, 
zrywka drewna, transport, myślistwo, 
sport, wojsko i rekreacja. W progra-
mie: pokazy powożenia bryczką, 
miniparkur, powożenie zaprzęgiem 
artyleryjskim i konnym wozem stra-
żackim, warsztaty rymarskie, zajęcia 
plastyczne dla dzieci i młodzieży, 
a także przejażdżki bryczką po mu-
zeum. Wstęp wolny.

 Lekcja muzealna i warsztaty 
w Orońsku. Centrum Rzeźby Pol-
skiej zaprasza o godz. 10 i 16.30 na 
lekcję muzealną „Nie znam się na 
sztuce – poradnik dla początkują-
cych”. To prezentacja dla wszystkich, 
którzy pragną uczestniczyć w dysku-
sjach na temat sztuki. Na przykła-
dzie prac z kolekcji Centrum Rzeźby 
Polskiej uczestnicy dowiedzą się, jak 
formułować własne opinie na temat 
sztuki, aby nie używać zwrotu: „Nie 
znam się na sztuce”. Wstęp płatny: 5 
zł. Natomiast o godz. 11.30 i 14 za-
planowano warsztaty rodzinne „Cy-
janotypia”. To jedna z najstarszych 
technik fotograficznych, pozwalająca 
na otrzymanie obrazu na papierze. 
Podczas warsztatów uczestnicy sa-
modzielnie wykonają fotografie bez 
użycia aparatu. Wstęp płatny: doro-
śli 15 zł, dzieci 10 zł.

 Niedziele na Rynku – Grajmy 
w zielone. Resursa Obywatelska za-
prasza na rynek w godz. 14-19. Te-
matem przewodnim tego dnia pik-
niku będzie ekologia i wszystko, co 
z nią związane. Organizatorzy zapra-
szają na interaktywny spektakl eko-
logiczny „Grajmy w zielone”, w wy-
k o n a n i u 
k o m p a n i 
artystycz-
n e j  M o -
z a i k a . 
D z i ę k i 
c i e k a w e j 
h i s t o r i i , 
w p i s a n e j 
w  k o n -
wencję teatru lalek, zarówno duzi, 
jak i mali będą się świetnie bawić, 
obserwując przygody Wiewióry, 
Mądrej Sowy i Bobra. W spektaklu 
podejmowane są ważne dla ekolo-
gii kwestie: dbałość o naturę, życie 
w stylu zero waste, nawyk segrego-
wania śmieci i czuwania nad swoim 
otoczeniem. Podczas pikniku odbę-
dą się również warsztaty oraz zabawy 
i animacje o tematyce ekologicznej. 
Tego dnia zaplanowano też zbiórkę 
elektrośmieci. Wstęp wolny.

 Przygoda z historią na zamku 
w Iłży. W godz. 13-18 na zamku bi-
skupów krakowskich zaplanowano 
pokazy broni palnej, walk rycerskich 
i rękodzielnictwa. Będą też warszta-
ty rękodzielnictwa i szkółka rycer-
ska dla dzieci. Wśród gier i zabaw 
dla dorosłych znajdziemy strzelanie 
z łuku, walki na miecze i tarcze, rzut 
toporem do celu. Wstęp płatny.

NIKA

W Radomiu w czasie II wojny 
światowej Niemcy utworzyli dwa 
getta – na Glinicach, zwane małym 
i duże, w śródmieściu. To drugie 
zamieszkiwało ok. 25 tys. osób, to 
pierwsze – ok. 8 tys. 4 i 5 sierpnia 
1942 roku zlikwidowano małe getto, 
wysiedlenie dużego hitlerowcy prze-
prowadzili między 16 a 18 sierpnia. 
Do obozu zagłady w Treblince trafiło 
30 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci.

80. rocznicę likwidacji społecz-
ności żydowskiej Radomia Wydział 
Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-
-Humanistycznego w Radomiu oraz 
Radomski Klub Środowisk Twór-
czych i Galeria „Łaźnia” postanowili 
uczcić we wtorek, 9 sierpnia o godz. 
17 wydarzeniem „Symbol pamięci”. 

W budynku przy ul. Żeromskiego 
56 zaplanowano m.in. prezentację 
pracy dyplomowej Julii Pluty, która 
proponuje nowe zagospodarowanie 
placu po synagodze przy ul. Pod-
walnej (promotor: prof. Andrzej 
Wyszyński, opieka: Marta Orze-
chowska – Ochnia). To przestrzeń 
z wyjątkową historią i symboliką. 
Ideą projektu jest nadanie należytego 
charakteru i formy temu miejscu. Bę-
dzie też muzyczny kadisz (kadisz to 
modlitwa za zmarłych) w wykonaniu 
znakomitego skrzypka Radomskiej 
Orkiestry Kameralnej – Marcina 
Davida Króla.

CT

Symbole
pamięci
Muzyczny kadisz i prezentacja zago-
spodarowania placu po radomskiej 
synagodze złożą się na wtorkowe 
wydarzenie „Symbol pamięci”.

Światowy Konkurs Muzyczny 
(World Music Contest) w Kerkra-
de – największy konkurs orkiestr 
na świecie trwał przez cały lipiec; 
konkurencje były rozgrywane w każdy 
weekend. Wzięło w nim udział ponad 
200 orkiestr z całego świata. – WMC 
to konkurs, na który zjeżdżają orkie-
stry zawodowe. Orkiestry amatorskie 
to przede wszystkim zespoły z dużym 
doświadczeniem muzycznym, gdzie 
średnia wieku zaczyna się od 25 
lat. Tym bardziej warto docenić 
sukces dzieci i młodzieży z Gran-
dioso – mówi Dariusz Krajewski, 
dyrygent orkiestry.

Grandioso, w najwyższej kate-
gorii Championship Division, za 
paradę marszową otrzymała 87,5 
punktu na 100 możliwych, co dało 
jej czwarte miejsce i złoty medal. Za 
show – musztrę paradną (World Di-
vision) jurorzy przyznali radomskiej 
formacji 84,92 pkt.; to także czwarte 
miejsce i złoty medal. Dziewiąte 
miejsce i srebrny medal przyniósł 
Grandioso koncert (77 pkt.).

Szefowi orkiestry marzy się lepsza 
baza na próby i boisko, do którego 
członkowie mieliby nieograniczony 
dostęp. – Podczas przygotowań do 
olimpiady próby odbywały się trzy 
razy dziennie w trzech różnych czę-
ściach miasta – twierdzi Krajewski.

Teraz Radomska Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Grandioso udała się 
na zasłużony odpoczynek.

CT

Grandioso
z medalami
Dwa złote medale i jeden srebrny 
przywiozła z olimpiady w holenderskim 
Kerkrade orkiestra Grandioso.

Konkurs Mazowieckie Zdarzenia 
Muzealne – Wierzba jest skierowany 
do placówek na całym Mazowszu. 
Nagradzane są w nim wszelkie muze-
alne inicjatywy – zarówno projekty, 
wydawnictwa, jak i wystawy. Insty-
tucje mogą w ten sposób zaprezen-
tować swoje działania, a dodatkowo 
otrzymać prestiżowe wyróżnienie. 
W tym roku o zwycięstwo walczyły 
aż 134 zdarzenia, w tym sześć przed-
sięwzięć w kategorii wystawy, zor-
ganizowane lub współorganizowane 
przez mniejsze muzea; 25 przedsię-
wzięć w kategorii wystawy zorga-
nizowane lub współorganizowane 

przez większe muzea; 18 przedsię-
wzięć w kategorii projekt otwarty; 
21 przedsięwzięć w kategorii projekt 
edukacyjny; 16 przedsięwzięć w kate-
gorii muzea w sieci; 22 przedsięwzię-
cia w kategorii plakat muzealny i 26 
przedsięwzięć w kategorii najciekaw-
sze wydawnictwo muzealne.

Jak zaznacza marszałek Adam 
Struzik, nagrodzone projekty są nie-
szablonowe, ciekawe i potwierdzają, 
z jak wielką dbałością mazowieckie 
placówki przygotowują wystawy, 
wydarzenia czy publikacje. – Od 16 
lat nagradzamy najlepsze muzealne 

placówki – przypomina marszałek. 
I dodaje: – To dobrze, że na Mazow-
szu pomimo pandemii organizowa-
nych jest tyle ciekawych projektów. 
Ten konkurs to najlepszy dowód 
na rozwój kultury i muzeów w na-
szym regionie. Gratuluję wszystkim 
laureatom ciekaw ych pomysłów 
i kreatywności.

Grand Prix jurorzy przyznali Mu-
zeum Mazowieckiemu w Płocku za 
wystawę „Sztuka dwudziestolecia 
międzywojennego – art deco. Pa-
mięci prof. Ireny Huml”. Kapitu-
ła wyłoniła również 29 laureatów 
i przyznała 18 wyróżnień za najlep-
sze wystawy, projekty otwarte i edu-
kacyjne, muzea w sieci, plakat muze-
alny oraz najciekawsze wydawnictwa.

Wśród wyróżnionych znalazły 
się dwie placówki z regionu radom-
skiego. W kategorii najciekawsza 
wystawa przygotowane przez mniej-
sze muzeum trzecie miejsce zajęła 
wystawa „Jutro – kim chcesz być? 
Michał Jackowski. Rzeźba” zorgani-
zowana przez Muzeum im. Kazimie-
rza Pułaskiego w Warce. Warecka 
placówka otrzymała także wyróż-
nienie w kategorii muzea w sieci za 
film edukacyjno-promocyjny „Pra-
gnienie wolności”.

Z kolei Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego w Radomiu wywalczyło 
dwa wyróżnienia – w kategorii pla-
kat muzealny za afisz do wystawy 
„Kto Ty jesteś? Bocian biały. Świę-
ty i przeklęty” i w kategorii najcie-
kawsze wydawnictwo muzealne za 
„Radomian portret własny”, wy-
dany przy okazji wystawy pod tym 
samym tytułem.

NIKA

Wierzby
dla muzeów

W kategorii najciekawsza wystawa trzecią nagrodę otrzymało Muzeum 
Kazimierza Pułaskiego w Warce. Placówce przypadło też wyróżnienie 
w kategorii muzea w sieci. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Rado-
miu wyróżniono dwukrotnie: za plakat i wydawnictwo.
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R E K L A M A

  I NA KAC A KA

W Radomiu gruz i płytki pozostałe 
po remoncie mieszkania, zużyte opo-
ny, leki czy stare meble można oddać 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych przy ul. Witosa. 
Czynny jest od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10-18, a także w sobotę 
w godz. 8-16, ale np. dla mieszkańca 
Południa to cała wyprawa. Kilka lat 
temu miasto chciało utworzyć drugi 
PSZOK, właśnie dla południowych 
dzielnic miasta, ale się nie udało, 
ponieważ zaprotestowali mieszkań-
cy – sąsiedzi projektowanego punktu 
zbiórki odpadów. Radomscy działa-
cze Polski 2050 uznali, że można by-
łoby w Radomiu wprowadzić, wzorem 
choćby Poznania, Warszawy, Często-
chowy czy Opola, mobilne PSZOK-i.

– Każdy z nas ma w domu rzeczy, 
których nie może wyrzucić zwyczajnie 
do śmietnika. Owszem, na osiedlach 
są pojemniki do segregacji, ale nie 
obejmują całego asortymentu odpa-
dów – mówi Łukasz Molenda z Polski 
2050. – Kto będzie biegł do jednego 
marketu z żarówką, a do innego z ba-
teriami? Kto zdecyduje się pojechać 
do PSZOK-u na Wincentów, żeby np. 
oddać stare meble z kuchni? Owszem 
w aptekach są pojemniki na przeter-
minowane leki, ale nie w każdej.

Jak mówi Molenda, pomysłodawcy 
MPSZOK-ów postanowili pogodzić 

ogień z wodą. – Z jednej strony do-
prowadzimy do sytuacji, że będziemy 
mieli zwiększoną ilość segregowanych 
odpadów i ułatwimy życie mieszkań-
com. Z drugiej – nie będziemy niko-
mu budowali przy 
jego posesji punk-
tu zbiórk i , jeśl i 
on tego nie chce. 
Mobilny PSZOK 
to idealne rozwią-
zanie; wydaje się 
zupełnie niekon-
trowersyjne.

MPSZOK może 
f u n k c j o n o w a ć 
w różnej formie. 
Może to być kil-
k a  kontenerów 
na gruz, opony, 
e l e k t r o ś m i e c i , 
gabaryty czy leki 
stojących przez 
ok re ś lony  c z a s 
w różnych dzielni-
cach miasta. MP-
SZOK-iem może 
być też tir z kon-
tenerami. Mobil-
ny punkt można także zorganizować 
w ten sposób, że samochód będzie 
krążył po mieście i np. w poniedzia-
łek odbierał gabaryty, w środę opony, 
a w piątek gruz. – Wybór formuły, 
częstotliwości i miejsca pozostawiamy 
panu prezydentowi – zapewnia pełno-

mocnik komitetu.
Prezydent Radosław Witkowski 

uważa, że MPSZOK-i nie są radomia-
nom potrzebne. – Istniejący PSZOK 
funkcjonuje bardzo dobrze. W lipcu 

odebrał 720 ton odpadów, w 90 proc. 
pobudowlanych i poremontowych. 
Co do mobilności PSZOK-ów... Taka 
forma funkcjonuje już teraz. Zużyte 
lub przeterminowane leki możemy 
oddawać do aptek. Bardzo często 
robimy też zbiórki sprzętów elek-

trycznych i makulatury – mówił Łu-
kaszowi Kościelniakowi prezydent 
w Porannej Rozmowie Radia Rekord 
i TV Dami. – Niewykluczone, że śro-
dowisko, które zgłasza taki projekt 

przyjdzie i wska-
że jakiś element, 
który zainteresu-
je mieszkańców 
Radomia.

Z d a n i e m 
W it kow s k iego 
utrzymanie MP-
SZOK-ów będzie 
dwa razy droższe 
niż utrzymanie 
PSZOK-u.

– Koszt w cią-
gu roku powinien 
się zamknąć kwo-
tą ok 200 tys. zł, 
więc jak na takie 
miasto jak Ra-
dom kosz t y  są 
praktycznie sym-
boliczne – uważa 
Łukasz Molenda.

By wprowadzić 
pomysł w życie, 

Polska 2050 zdecydowała się skorzy-
stać z, gwarantowanej przez ustawę 
o samorządzie, obywatelskiej inicja-
tywy uchwałodawczej.

– Przede wszystkim trzeba powo-
łać pięcioosobowy komitet; muszą to 
być pełnoletni mieszkańcy Radomia. 

Potem komitet pisze projekt uchwa-
ły i wraz z uzasadnieniem składa 
w Biurze Rady Miejskiej. Następnie 
dokument jest opiniowany przez pre-
zydenta. Niezależnie od tego, jak pre-
zydent oceni pomysł, procedura toczy 
się dalej – tłumaczy Łukasz Molen-
da. – Projekt wraca do BRM i komitet 
ma 60 dni na zebranie 500 podpisów. 
My zebraliśmy 694, dość szybko, co 
też pokazuje, że radomianie uznają 
nasz pomysł za potrzebny.

Podpisy do Biura Rady Miejskiej 
pełnomocnik dostarczył w ponie-
działek. Jak powiedziała nam Kinga 
Bogusz, przewodnicząca Rady Miej-
skiej Radomia, podpisy w środę po-
wędrowały do prezydenta, który ma 
14 dni na sprawdzenie, czy jest ich 
przepisowa liczba i czy podpisujący 
się na pewno są radomianami i mają 
czynne prawo wyborcze.

– Jeśli prezydent potwierdzi, że 
formalności zostały przez komitet 
dopełnione, projekt uchwały trafia 
do odpowiedniej komisji rady, a po-
tem na sesję, gdzie zostanie podda-
ny głosowaniu – mówi Molenda.

Przewodnicząca rady miejskiej 
twierdzi, że projekt pod obrady rady 
może trafić jeszcze w sierpniu albo 
we wrześniu.

Pomysł Polsk i 2050 to pier w-
sza w tej kadencji Rady Miejskiej 
Radomia obywatelska inicjatywa
uchwałodawcza.

Pogo i  ogie   o
– Chodzi przede wszystkim o ułatwienie życia mieszkańcom, ale też o to, by w naszym mieście było czyściej – mówi Łukasz Molenda, pełnomoc-
nik komitetu uchwałodawczego Mobilnych PSZOK-ów. Projekt uchwały w sprawie uruchomienia mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpa-
dów trafił do Biura Rady Miejskiej.
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O wspólnej z dowódcą Wojsk Obro-
ny Terytorialnej gen. broni Wiesła-
wem Kukułą, decyzji poinformował 
na swoim profilu facebookowym Woj-
ciech Skurkiewicz, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Skurkiewicz zdradził też, że to po-
czątek dużego projektu utworzenia 
w naszym mieście centralnej insty-
tucji popularyzacji proobronności, 
kultury i tradycji WOT. W jej skład 
oprócz orkiestry miałby wejść m.in. 
ośrodek współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami 
społecznymi, ośrodek popularyza-

cji proobronności, centrum kultury 
i tradycji oraz Kompania Reprezen-
tacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej.

„Początkowo Orkiestra Repre-
zentacyjna WOT będzie liczyła 66 
żołnierzy i 2 pracowników Resor-
tu Obrony Narodowej, ale jestem 
przekonany, że w niedalekiej przy-
szłości liczba osób w całej instytu-
cji zwiększy się do kilkuset, w za-
leżności od rozwoju tego projektu” 
– pisze Skurkiewicz.

Formacja ma być odciążeniem 
i wsparciem dla istniejącej już Or-
kiestry Wojskowej w Radomiu, która 

rocznie daje nawet 200 występów ar-
tystycznych.

Głównym koordynatorem i osobą 
odpowiedzialną za realizację projek-
tu będzie płk Łukasz Baranowski, 
obecnie Szef Oddziału Współpracy 
Cywilno- Wojskowej w Dowództwie 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Kapel-
mistrzem orkiestry zostanie st. chor. 
szt. rez. Tomasz Chwaliński, wielo-
letni tamburmajor, asystent kapel-
mistrza i szef Orkiestry Wojskowej 
w Radomiu.

W  b dzie mia  orkiestr
W Radomiu powstanie Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej. To początek dużego projektu.

W ubiegły poniedziałek funkcjo-
nariusze lubelskiej Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej, Komendy Woje-
wódzkiej Policji i Centralnego Biura 
Śledczego Policji weszli do 12 obiek-
tów w Radomiu i okolicy, gdzie mo-
gły znajdować się nielegalne towary. 
Jednym z przeszukanych miejsc był 
magazyn, w którym prowadzono 
produkcję papierosów. Na miejscu, 
na gorącym uczynku zatrzymana 
została jedna osoba.

„Zabezpieczono cztery maszyny 
do nabijania gilz papierosowych, 
prawie 400 tys. papierosów, 610 kg 
ciętego tytoniu, 530 litrów spiry-
tusu, a także gilzy papierosowe, 

filtry i opa-
kowania na 
p a p i er o s y. 
G d y b y  t o -
war trafił do 
sprzeda ż y, 
budżet pań-
stwa stracił-
by z t y tułu 
n ieopłaco-
nego podat-
ku akcyzo-
wego i VAT 
p on ad  m i -
l i o n  z ł o -
tych” – informu-
je K rajowa 

Administracja Skarbowa.
Do aresztu trafi ło sześć osób, 

w tym dwóch obcokrajowców. Po-
staw iono im zarz ut y d z ia łan ia 
w zorganizowanej grupie przestęp-
czej, zajmującej się nielegalnym wy-
twarzaniem wyrobów akcyzowych, 
w tym co najmniej 20,5 mln papie-
rosów i blisko 12 ton krajanki tyto-
niowej. Straty budżetu państwa to co 
najmniej 35 mln zł.

Postępowanie, pod nadzorem Pro-
kuratury Regionalnej w Lublinie, 
prowadzi Lubelski Urząd Celno-
-Skarbowy w Białej Podlaskiej.

CT

ilzy, iltry
i spirytus

Na nielegalną fabrykę papierosów natrafili w Radomiu funkcjonariusze 
KAS i policjanci. Sześć osób usłyszało zarzuty działania w zorganizowanej 
grupie przestępczej.
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  KATA NA K K

D z i ę k i  r e m o nt o w i  p a c j e n c i 
i personel oddziału mają do dys-
pozycji nie tylko odnowione, ale 
także funkcjonalne i nowoczesne 
wnętrza. – Wymienione zostały 
okna, drzwi, podłogi, instalacje 
i tynki. Nowe jest także wyposaże-
nie – mówi Marek Pacyna, dyrektor 
Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego. – Sale chorych są klima-
tyzowane; w każdej został zainsta-
lowany panel gazów medycznych, 
a w oknach zamontowano rolety. 
Kotary między łóżkami zapewniają 
pacjentom większą intymność.

Przy każdej sali chorych jest ła-
zienka z prysznicem. Na oddziale 
aktualnie znajduje się 18 łóżek, 
w tym dwa intensywnego nadzoru.

– Modernizacja tego oddziału 
kosztowała 2 mln 700 tys. zł. To były 
bardzo dobrze zainwestowane pie-
niądze – twierdzi prezydent Rado-
sław Witkowski. – Mam nadzieję, że 
w przyszłości drożyzna nie pokrzy-
żuje naszych planów, bo chcemy od 
nowa wybudować szpitalny oddział 
ratunkowy i znajdujący się piętro ni-
żej oddział chirurgii.

W ciągu roku na oddziale chirur-
gii naczyniowej przeprowadzanych 
jest ponad tysiąc zabiegów – ok. 
600 operacji klasycznych i 500 we-
wnątrznaczyniowych. – Wykonujemy 
zabiegi z zakresu chirurgii naczyń 
jamy brzusznej, operacje tętniaków 
i zespołu Leriche’a oraz naczyń 

obwodow ych. Przeprowadzamy 
wszystkie rodzaje operacji tętnic 
kończyn dolnych i górnych, robimy 
pomosty z naczyń własnych i wszcze-
py sztuczne, trombendariektomie 
tętnic udowych i podkolanowych, 
udrożnienia tętnic biodrowych za 
pomocą pętl i – w ylicza dr nauk 
medecznych Adam Kukliński, kie-
rownik oddziału. – Tętnice szyjne 
leczymy zarówno operacyjnie, jak 
i wewnątrznaczyniowo implantując 
stenty. Wszczepiamy stentgrafty we-
wnątrzaortalne z powodu tętniaków 
aorty brzusznej i zespołu Leriche’a.

Na oddziale wykonywane są też 
dostępy naczyniowe do hemodializ 
i operacje żylaków kończyn dolnych. 
Oddział ma stały dostęp do angioto-
mografii komputerowej i pełnego za-
kresu badań radiologicznych i labo-
ratoryjnych. Ma też uprawnienia do 
prowadzenia specjalizacji z chirurgii 
naczyniowej i staży cząstkowych 
w ramach innych specjalizacji.

Oddział Chirurgii Naczyniowej 
w Radomskim Szpitalu Specjalistycz-
nym jest jedynym takim oddziałem 
w regionie. Do użytku po remoncie zo-
stał oddany w poniedziałek, 1 sierpnia.

Chirurgia
po remoncie

Od wymiany okien po nowe łóżka – oddział chirurgii naczyniowej Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego przeszedł gruntowny remont. Teraz w w pełni komfortowych warun-
kach może się tam leczyć 20 pacjentów jednocześnie.

Fo
t. P

iot
r N

ow
ak

ow
ski

Po raz pierwszy od dwóch lat bę-
dzie można na pielgrzymi szlak wy-
ruszyć normalnie, bez pandemicz-
nych obostrzeń. Radomscy pątnicy 
rozpoczną wędrówkę tradycyjnie
6 sierpnia. W sobotę o godz. 9.30 na 
placu przed Wyższym Seminarium 
Duchownym przy ul. Młyńskiej bi-
skup radomski Marek Solarczyk od-
prawi mszą świętą.

– W tym roku, tak jak to było 
przed pandemią, wyruszamy wszyst-
kimi kolumnami. Będą dwie ko-
lumny z Radomia i okolic liczące 27 
grup – mówi ks. Mirosław Kszczot, 

kierownik radomskiej pielgrzym-
ki. – Wyjdą dwie grupy ze Skarży-
ska i jedna z Końskich, a więc będą 
trzy kolumny w grupie skarżyskiej. 
Jedna grupa wyjdzie w kolumnie 
starachowickiej, a 9 sierpnia na 
pielgrzymi szlak dołączy kolumna 
z Opoczna w liczbie pięciu grup.

Jak zaznacza ks. Kszczot, pande-
mia usamodzielniła poszczególne 
grupy, które coraz częściej stara-
ją się same organizować nocleg
i zaplecze kuchenne.

– Dziękujemy za zaangażowanie 
wszystkim osobom przyczyniają-

cym się do tego, aby pielgrzymka 
była bezpieczna. Chcemy, aby wszy-
scy osiągnęli cel, który sobie zakła-
dają i aby intencje, które niosą do 
Częstochowy, przyniosły owoc bło-
gosławiony w ich życiu i życiu ich 
bliskich – mówi ks. Kszczot.

Bp Solarczyk także będzie piel-
grzymował. Zadeklarował, że od-
wiedzi wszystkie radomskie grupy 
i wygłosi konferencje.

Pątnicy na Jasnej Górze pojawią 
się w sobotę, 13 sierpnia.

KATA NA K K

Pow dru ą do z sto owy
„Z Maryją idziemy w pokoju Chrystusa” to hasło tegorocznej, 44. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na 
Jasną Górę. 200-kilometrowa trasa zostanie pokonana w osiem dni.

Pierwszy krawężnik systemowy 
ułożony został na przystanku auto-
busowym w pobliżu siedziby MOPS 
przy ul. Limanowskiego. Ma specjal-
nie zaokrąglony kształt u podstawy. 
Ogranicza to zużycie opon i zabez-
piecza koła pojazdów komunikacji 
miejskiej przed uszkodzeniem pod-
czas podjeżdżania do przystanku. 
Kierowcy nie muszą zatem obawiać 
się podjazdu dość blisko krawężnika, 
przeciwnie – w tym miejscu powinni 
obecnie dojeżdżać możliwie jak naj-
bliżej niego. Wysokość peronu przy-

stankowego jest dostosowana do au-
tobusów niskopodłogowych. Ułatwi 
to wsiadanie i wysiadanie pasażerom 
z ograniczoną sprawnością ruchową 
albo poruszającym się na wózkach.

Jeżeli nowe rozwiązanie sprawdzi 
się w radomskich warunkach oraz 
zyska akceptację kierowców i pasa-
żerów, to Miejski Zarząd Dróg i Ko-
munikacji nie wyklucza ustawienia 
w przyszłości takich krawężników 
w innych miejscach.

KK

la wy ody
Specjalny, zaokrąglony krawężnik, który ma ułatwić pasażerom komuni-
kacji miejskiej wsiadanie i wysiadanie pojawiły się w Radomiu.

– Przed dwoma laty wraz z fundacją 
Dzieło Nowego Tysiąclecia przygoto-
wywaliśmy obóz dla młodzieży, ale 
pandemia koronawirusa zniweczyła 
nasze plany. W tym roku postanowi-
liśmy doprowadzić je do końca, ale 
wybuchła wojna w Ukrainie i funda-
cja zdecydowała, że zapewni wakacyj-
ny wypoczynek choć części młodych 
uchodźców – mówi biskup radomski 
Marek Solarczyk.

Udało się przygotować trzy ośmio-
dniowe, bezpłatne dla uczestników, 
oboz y – w War-
szawie, Opolu i , 
największy, w Ra-
domiu, który trwał 
od 25 l ipca do 1 
sierpnia. Chętnych 
nie brakowało – na 
liście rezerwowej 
znalazła się aż set-
ka dzieci.

– Pięknym, do-
brym doświadcze-
niem było to, że 
kadrę stanowili nasi stypendyści – za-
znacza ks. Walkiewicz, wiceprzewod-
niczący zarządu fundacji Dzieło No-
wego Tysiąclecia.

W radomskim obozie uczestniczyło 
115 młodych Ukraińców, którzy swój 
tymczasowy dom znaleźli w Radomiu, 
Kozienicach i Puławach, ale także 
w Słupsku, Szczecinie czy Ustce. A do 
Polski przybyli m.in. z Odessy, Buczy, 
Irpienia czy Zaporoża; to podopiecz-
ni domów dziecka i domów popraw-
czych.

– Mają za sobą prawdziwe dramaty. 
Te młodsze dzieci, kiedy tylko słyszały 
sygnał karetki pogotowia, natychmiast 
chciały uciekać do schronu – zdradza 
ks. Dariusz Kowalczyk, przewodni-
czący zarządu fundacji Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia.

Uczestnikom radomskiego obozu 
miasto udostępniło obiekty Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie 
zorganizowano dla nich przeróżne 

zajęcia sportowe i zawody; mogli też 
korzystać wieczorami z boiska i sali 
w PSP nr 32. Uniwersytet Technolo-
giczno-Humanistyczny z kolei zapro-
ponował młodym kilkadziesiąt rozma-
itych warsztatów – od daktyloskopii 
po wirtualną rzeczywistość. Obozo-
wicze zwiedzili też Muzeum Wsi Ra-
domskiej i sam Radom. Mogli za dar-
mo korzystać z miejskiej komunikacji 
i z basenu Neptun.

– Bardzo jestem wdzięczny i die-
cezji, i miastu, że przyjęli uchodź-

c ó w  w  s p o -
s ób  w z orc ow y 
w rę c z  –  mów i
ks. Kowalczyk.

O  t y m ,  ż e 
w s p ó ł p r a c a 
z fundacją ukła-
dała się bardzo 
dobrze, zapew-
n ia K atarz y na 
Piechota-Kaim 
z biura praso -
wego magistra-

tu. – Mam nadzieję, że pomagając 
w organizac ji  tego w ypocz ynku 
choć odrobinę przyczyniliśmy się do 
tego, że na twarzach dzieci zagościł 
uśmiech – mówi. – Mam nadzieję, że 
ten tydzień zapadnie im w pamięć.

Zapewne tak będzie, bo dzieciaki, 
kiedy przyszło do rozstania, pytały, 
czy nie można pobytu przedłużyć 
choćby o tydzień. – Nie pamiętam tak 
spontanicznego, obfitego podziękowa-
nia za ten piękny czas – mówi ks. Wal-
kiewicz. – Dzieci zapewniały, że to ich 
najlepsze kanikuły w życiu.

D z ie c iom i  m ło d z ież y  towa-
rzyszyło w Radomiu 25 osób ka-
dr y, wśród n ich psychologowie, 
dwóch tłumaczy i czwórka opie-
kunów ukraińskich. – Ich zaanga-
żowanie było naprawdę heroicz-
ne; spali po trzy, cztery godziny 
– chwali ks. Kowalczyk.

NIKA

Na lepsze
kaniku y w y iu

– To było trudne przedsięwzięcie, związane z wieloma wyzwaniami, ale 
przyniosło dobro, które będzie procentować – podsumowuje „Wakacje 
z uśmiechem” dla dzieci ukraińskich uchodźców ks. Paweł Walkiewicz.
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Tradycyjnie uczestnicy naszej 
w y praw y spot ykają s ię o god z . 
9. 3 0  na  r y n k u pr z ed Mu z eu m 
i m.  Jacka Ma lczewsk iego,  aby 
o godz. 10 w yrusz yć w eskorcie 
funkcjonariuszy policji i pogoto-
wia. Z rynku pojedziemy ul. Grodz-
ką, potem ul. Wałową, Podwalną 
i Narutowicza. Przez rondo Stefana 
Kisielewskiego dostaniemy się na 
ul. Limanowskiego. Potem rowe-
rzyści pojadą ul. Starokrakowską, 

Gospodarczą i Wierzbicką, która 
wyprowadzi ich z miasta.

Poza Radomiem trasa prowadzić 
będzie przez gminę Kowala, a dokład-
niej: Trablice (ul. Wierzbicka), Ma-
zowszany, Kotarwice, Kowalówkę, 
Kowalę (ul. Spacerowa), Stępocinę 
i Kolonię Dąbrówkę Zabłotnią (ul. 
Radomska). W Orońsku uczestnicy 
wycieczki Co Za Jazda! pojadą ul. 
Starowiejską i Wierzbicką, potem 
skręt w trasę wzdłuż S7 (kierunek 
Kielce). Po drodze uczestnicy zawi-
tają do gminy Jastrząb: Kolonia Kuź-

nia – Kolonia Lipienice – Jastrząb – zalew 
Jastrząb – ul. Adama Mickiewicza – Li-
pienice Dolne – Lipienice. Docierając 
do gminy Wierzbica przejadą drogą 
727 – następnie Rzeczków Kolo-
nia – Mądralów (dookoła zbiornika wod-
nego) – ul. Kamienna i stadion sportowy
w Wierzbicy.

Postój zaplanowano nad zalewem 
Jastrząb; tu koło gospodyń wiejskich 
przygotuje dla każdego pyszny poczę-
stunek. Natomiast na mecie wyprawy, 
czyli na pl. za Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Wierzbicy ugości rowerzy-
stów wójt gminy, Zdzisław Dulias. 
Czekać będzie także plenerowe studio 
Radia Rekord 106.2 FM oraz konkursy 
i nagrody ufundowane przez partnerów 
wyprawy.

Wydarzenie zostało objęte patrona-
tem przez starostę radomskiego Wal-
demara Trelkę i prezydenta Radomia 
Radosława Witkowskiego.

Aby wziąć udział w wyprawie Co Za 
Jazda!, należy wysłać SMS o treści jaz-
da.wierzbica.imieinazwisko na nr 7248 
(koszt to 2,46 zł z VAT). Zostanie wy-
słany SMS potwierdzający zgłoszenie. 
Trzeba na miejsce startu wycieczki 
zabrać telefon, by móc pokazać organi-
zatorom SMS-a. W zamian otrzymasz 
opaskę, która uprawnia do poczęstun-
ku zarówno na postoju, jak i mecie
wyprawy.

Co Za Jazda! do Wierzbicy
Najbliższa wyprawa Co Za Jazda! do Wierzbicy, która odbędzie się w niedzielę, 14 sierpnia, to 
41 km przez powiat radomski i szydłowiecki. Trasa wiedzie drogami asfaltowymi i szutrowymi, 
a w części ścieżkami polnymi. Trzeba mieć rower, który pozwoli pokonać także piaszczyste tereny.
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Uroczyste pożegnanie miało miej-
sce w ubiegłą środę na lotnisku 41 
Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dębli-
nie. W ceremonii wziął udział Do-
wódca Genera lny Rodzajów Si ł 
Zbrojnych – gen. Jarosław Mika 
i jego zastępca – gen. dyw. pil. Cezary 
Wiśniewski, inspektor Sił Powietrz-
nych – gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła, 
dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkol-
nego – gen. bryg. pil. dr inż. Grzegorz 
Ślusarz, dowódcy skrzydeł, brygad, baz 
i eskadr, a także kadra instruktorska. 
Obecni byli, rzecz jasna, piloci i tech-
nicy, ale do Dęblina przyjechali tak-
że goście, w tym dzieci konstruktora 
Iskier, inż. Sołtyka – Stanisław i Anna.

Dowódca 4 Skrzydła podkreślał 
rolę, jaką odegrała iskra w szko-
leniu pilotów samolotów odrzuto-
wych. – Była w tamtych czasach jed-
nym z najlepszych samolotów do 
szkolenia młodych pilotów. Przyjazna 
w pilotowaniu, z idealnie przystoso-

waną do szkolenia konstrukcją, wy-
baczała wiele błędów młodych lotni-
ków – stwierdził gen. bryg. pil. dr inż. 
Grzegorz Ślusarz. – Iskra zapisuje się 
w naszej pamięci jako dama polskiego 
lotnictwa, jedna z najdoskonalszych 
polskich konstrukcji wszech czasów.

W UGRUPOWANIU GROT

Zgromadzeni na dęblińskim lot-
nisku z uwagą śledzili pożegnalny 
przelot trzech TS-11 w biało-czerwo-
nym malowaniu w ugrupowaniu grot. 
Towarzyszyły im dwa nowe samoloty 
szkolenia zaawansowanego – M-346 
Bielik. Dowódcą ugrupowania i pro-
wadzącym był ppłk pil. Marek Stechni, 
który ma ponad 3 tys. 700 godzin nalo-
tu na Iskrach. – Ostatnie rozejście nad 
macierzystym lotniskiem i lądowanie 
połączone z wypuszczeniem dymów 
było jednym z najbardziej wzruszają-
cych elementów pożegnania, zwłasz-

cza dla osób, które całą swoją służbę 
poświęciły Iskrze – twierdzi kpt. Ewa 
Złotnicka, rzecznik prasowa 4 Skrzy-
dła Lotnictwa Szkolnego.

Po odebraniu meldunku o wykona-
niu zadania gen. Mika podziękował 
wszystkim pilotom i technikom zaan-
gażowanym przez dziesiątki lat w reali-
zację zadań szkoleniowych na Iskrach 
i przypomniał o wpływie i znaczeniu 
TS-11 dla Sił Zbrojnych RP.

Na zakończenie uroczystości odsło-
nięta została tablica upamiętniająca 
ostatni lot samolotów Iskra w polskim 
lotnictwie wojskowym. Odsłonili ją: 
gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski wraz 
z ppłk. pil. Grzegorzem Banasiem oraz 
Stanisławem Sołtykiem i Anną Sołtyk.

 N P  W

Początki prac nad projektem samo-
lotu szkolno-treningowego z napędem 
odrzutowym to rok 1956. Wtedy to 

zespół inżynierów pod kierownictwem 
Tadeusza Sołtyka (stąd TS w nazwie 
Iskier) rozpoczął realizację zlecenia 
od Dowództwa Wojsk Lotniczych. Już 
rok później, by wybrać najlepszy mo-
del konstrukcji, wykonano badania ae-
rodynamiczne kilku wersji, co dopro-
wadziło w roku 1958 do opracowania 
projektu konstrukcyjnego i budowy 
czterech prototypów.

Pierwsze egzemplarze samolotu 
TS-11 Iskra powstały w Wytwórni 
Sprzętu Komunikacy jnego Okę-
cie. – Pierwsza Iskra została oblatana 
5 lutego 1960 roku przez inż. Andrze-
ja Abłamowicza, pilota doświadczal-
nego Instytutu Lotnictwa – mówi kpt. 
Ewa Złotnicka.

W 1962 roku produkcja została 
przeniesiona do WSK Mielec. Zakoń-
czyła się 23 września 1987 liczbą 424 
egzemplarzy.

TS-11 doczekał się wielu odmian, 
nawet jednomiejscowej rozpoznaw-
czo-szturmowej, która nie weszła do 
produkcji seryjnej. W 2008 roku In-
stytut Techniczny Wojsk Lotniczych 
podczas Międzynarodowego Salonu 
Przemysłu Obronnego zaprezentował 
demonstrator Iskry oznaczony jako 
TS-11 F, który był wyposażony w no-
woczesną awionikę i wyrzucane fo-
tele. Awionika miała być zaprojekto-
wana w oparciu o najnowocześniejsze 
trendy w dziedzinie wyposażenia po-
kładowego i dostosowana do potrzeb 
szkolenia na samolotach F-16.

S N W   SP N

Szkolenie na samolocie TS-11 roz-
poczęto się w marcu 1964 roku w ów-
czesnym 60 lotniczym pułku szkolnym 
w Radomiu; była to pierwsza jednost-
ka wyposażona w Iskry. – W ciągu 
ponad 56 lat na Iskrze swoje szkole-
nie lotnicze rozpoczęło kilka tysięcy 
pilotów, a kilkuset zostało jej wierny-
mi – uzyskali uprawnienia instruktor-
skie, by przekazywać swoje doświad-
czenie i wiedzę kolejnym pokoleniom 
młodych adeptów kunsztu lotnicze-
go – zaznacza rzeczniczka 4 Skrzydła 
Lotnictwa Szkolnego.

Poza Radomiem, gdzie Iskry pano-
wały w latach 1964-2000, szkolenie na 

TeEs-ach odbywało się w Tomaszowie 
Mazowieckim, Modlinie, Białej Pod-
laskiej i aż do 2020 roku w Dęblinie.

– Poza tym Iskry znajdowały się na 
wyposażeniu prawie każdego pułku 
lotniczego w charakterze samolotu 
dyspozycyjnego, do wykonywania 
lotów na rozpoznanie pogody, lotów 
w zasłoniętej kabinie IFR, na patro-
lowanie granicy państwa i polskich 
wód terytorialnych, na rozpozna-
nie wzrokowe i fotograficzne, aż do 
podtrzymywania nawyków pilotów 
eskadr taktycznych przed przesiadką 
na F-16 – wylicza kpt Ewa Złotnicka.

N  P   

Nie można zapomnieć o reprezen-
towaniu Polskich Sił Powietrznych 
i Polski, a przede wszystkim kunsztu 
pilotażu polskich pilotów-instrukto-
rów na licznych pokazach lotniczych 
i imprezach patriotycznych przez 
zespoły akrobacyjne: Rombik, Iskry 
z radomskiej jednostki i Biało-Czer-
wone Iskry po przenosinach do Dę-
blina. – Biało-czerwone malowanie 
Iskier i dymy w barwach flagi narodo-
wej podkreślały patriotyczny charak-
ter pokazu – przypomina rzeczniczka 
4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Kunszt pilotów doceniała nie tylko 
publiczność, która gorąco oklaskiwa-
ła zespół choćby na każdym Air Show 
w Radomiu. Biało-Czerwone Iskry 
zdobywały też liczne nagrody i wyróż-
nienia.

9 grudnia 2020 roku uroczyście za-
kończone zostało szkolenie na samo-
lotach TS-11. Od tamtej pory do ubie-
głej środy utrzymywane były samoloty 
TS-11 MR z Zespołu Akrobacyjnego 
„Biało-Czerwone Iskry” do wykony-
wania przelotów podczas uroczystości 
państwowych. Także ta część zadania 
Iskier została zakończona.

Polska nie była jedynym użytkow-
nikiem konstrukcji Tadeusza Sołtyka. 
W 1975 roku TS-11 kupiło lotnictwo 
wojskowe Indii – początkowo było to 
50 maszyn, potem Hindusi dokupili 
jeszcze 12. Iskry w Indiach latały nie-
przerwanie do końca 2004.

I NA KAC A KA

Pożegnanie Iskier
Ten pierwszy polski samolot odrzutowy skonstruował radomianin Tadeusz Sołtyk i to na radomskim niebie maszyny królowały niepodzielnie w latach 
1964-2000. Ich możliwości, prezentowane przez pilotów zespołu akrobacyjnego Rombik, a potem Biało-Czerwone Iskry, przez lata oklaskiwali fani lot-
nictwa. To już historia – po blisko 60 latach służby samolot TS-11 Iskra przeszedł na zasłużoną emeryturę.
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R E K L A M A

  KATA NA K K

Pogoda nie rozpieszczała, ale i tak 
na zamkowe błonia przybyło sporo 
osób. – Warto przyjechać do Iłży, 
żeby zobaczyć, jak wygląda zamek 
po zmianach. Warto zobaczyć ten 
spokój, który u nas jest, odwiedzić 
Muzeum Regionalne, Izbę Leśmia-
na, pojechać do Marcul, pojeździć 
rowerem po Puszczy Iłżeckiej, od-
wiedzić przystań, gdzie są kajaki 
i rowerki wodne... Naprawdę fajnie 
i aktywnie można spędzić weekend 
w naszym mieście – mówi Przemy-
sław Burek, burmistrz Iłży.

Już od godz. 11 mieszkańcy mogli 
kupić na pikniku regionalne wyroby, 
wziąć udział w konkursach i grach 
wielkoformatowych, a także skorzy-
stać z miasteczka zdrowia. – Mamy 
do zaoferowania badanie dermato-
skopem, badanie wzroku i spirome-
trię. Badamy również poziom chole-
sterolu lub glukozy we krwi – mówi 
Karolina Gajewska, rzecznik Mazo-
wieckiego Szpitala Specjalistycznego 
w Radomiu.

– Mamy broszurki, które dają 
dużo informacji na temat odżywia-
nia się przy podwyższonym poziomie 
cukru. Na co należy zwrócić uwagę, 
kupując gotowe produkty oraz przy 
podwyższonym poziomie ciśnienia, 
czy wskazana jest dieta i wysiłek fi-
zyczny – informuje Agnieszka Kisiel, 
pielęgniarka w Mazowieckim Szpita-
lu Specjalistycznym.

Można było też wziąć udział w za-
jęciach jogi i nauce tańca. Również 
miłośnicy lokalnych smaków znaleźli 
coś dla siebie na jarmarku wyrobów 
ludowych i produktów regionalnych. 
Organizatorzy przygotowali także 
coś dla fanów przyrody. – Można 
było uczestniczyć w warsztatach 
plastycznych i przyrodniczych, zo-
baczyć pod mikroskopem powięk-

szone fragmenty ciał owadów czy 
diaporamę o Kozienickim Parku 
Krajobrazowym – wyliczała Beata 
Waluś z zespołu ds. Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego.

–  Zabraliśmy ze sobą symulator 
nauki jazdy motocyklem. Ta atrak-
cja największym zainteresowaniem 
cieszy się wśród dzieciaków – pod-
kreślał Marcin Ciężkowski, dyrektor 
WORD w Radomiu.

Dorota Zbińkowska, dyrektor 
biura Mazowieckiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej przyzna-
ła, że iłżecki zamek po rewitalizacji 
ogląda po raz pierwszy. – Jestem 
pod wrażeniem. Myślę, że Iłża bę-
dzie bardzo promowaną przez nas 
destynacją – zdradziła.

Piknikowiczów nie odstraszyła 
nawet lekko deszczowa aura. – Bar-

dzo pięknie jest... Ciekawe gry dla 
dzieci. Mój wnuczek Patryk wygrał 
puzzle i jest bardzo szczęśliwy – po-
wiedział nam pan Jacek, mieszka-
niec gminy Iłża.

Pa nu  Ja nu s z ow i  z  R ad om i a 
M A ZOpik nik prz y padł do gu-
stu. – Zatankowaliśmy trochę sło-
dyczy i odblaski. Bardzo fajny po-
mysł – stwierdził.

Imprezę zakończyła potańcówka 
na dechach i silent disco.

Za nami już cztery MAZOpikniki, 
przed nami dwa kolejne – w Siedlcach 
i Żyrardowie. – Promujemy Mazow-
sze. Promujemy miejsca przepięk-
ne, ciekawe, niezwykłe. Mamy ich 
naprawdę bardzo dużo i stąd idea 
MAZOpikników – mówi Rafał Raj-
kowski, wicemarszałek woj. mazo-
wieckiego.

ie s a ieka e i nie k e
MAZOkamper ponownie wyruszył w trasę i w ostatnią sobotę dotarł do Iłży, na błonia przy zamku. Był jarmark z wyrobami regionalnymi, rozmaite kon-
kursy, warsztaty i gry wielkoformatowe, a także miasteczko zdrowia, gdzie goście MAZOpikniku mogli zrobić różne badania.
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Spacerkiem po mieście
Kościół św. Trójcy

Kościół i klasztor dla benedyktynek został ufundowany w 1616 roku przez 
Barbarę z Dulskich Tarłową, starościnę sochaczewską. Drewniane budyn-
ki przy obecnym pl. Kazimierza Wielkiego wzniesiono w latach 1619-1627 
staraniem jej syna Jana Karola Tarły, kasztelana wiślickiego i starosty zwo-
leńskiego. W 1627 roku do Radomia przybyły pierwsze siostry.

Prawie 30 lat później cały zespół został zniszczony przez Szwedów. Sta-
raniem Jerzego Dominika Lubomirskiego, podstolego koronnego odbudo-
wany w latach 1678-1691 w typie „jezuickim” według projektu znakomitego 
architekta Tylmana z Gameren.

Benedyktynki powróciły do swojej siedziby w 1733 roku. Założyły szkołę 
dla dziewcząt i pracownię haftu. W 1774 zespół nawiedził kolejny kata-
klizm – tym razem budynki uszkodził ogień. Odbudowę podjęto dwa lata 
później. Polityka kasacyjna zaborcy doprowadziła do zamknięcia klasztoru; 
ostatnia ksieni, Aniela Przyłuska opuściła radomski dom w 1809. Przejęty 
przez władze zaborcze budynek klasztoru został zamieniony na lazaret. Od 
1817 do 1998 mieściło się w nim więzienie. Kiedy Kościół odzyskał nieru-
chomość, obiekty zostały wyremontowane i od tej pory pełnią rolę rezyden-
cji biskupa radomskiego i siedziby Kurii Diecezjalnej. Także przejęty przez 
Rosjan kościół został ok. 1837 roku przebudowany według projektu Stefana 
Balińskiego – asesora budowlanego sandomierskiego w Radomiu i zamie-
niony na cerkiew prawosławną pw. św. Mikołaja. Zasadniczo nie zmieniono 
układu i architektury, we wnętrzu dodano tylko ikonostas.

W wyniku kolejnej przebudowy, w 1864 roku, według projektu Antoniego 
Kacpra Wąsowskiego, zachodnia fasada świątyni została zwieńczona pro-
stokątną nadbudową z kopułą. Wykonano też płaskie boniowanie elewacji.

W 1887 ze względu na fatalny stan techniczny cerkiew została zamknięta. 
Po 1914 roku budynek przeznaczono na magazyn. Niewiele brakowało, by 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości świątynia została wyburzona. 
Staraniem ks. Piotra Górskiego, proboszcza fary radomskiej i komitetu od-
budowy kościoła, w latach 1924-25 przeprowadzono restaurację, w trakcie 
której przywrócono fasadę w stylistyce barokowej, dwukondygnacyjną, z re-
prezentacyjnym szczytem i portalem głównym. Elewacje rozczłonkowano 
pilastrami. Autorem projektu renowacji był radomski architekt Kazimierz 
Prokulski.

W międzywojniu kościół św. Trójcy przeznaczony był na nabożeństwa dla 
młodzieży szkół radomskich. Restaurowany był ponownie w 1937, a potem 
w 1982 roku.

Od 15 sierpnia 1947 opiekę nad świątynią przejęli ojcowie jezuici.
Kościół jest murowany z cegły, tynkowany, założony na rzucie prostokąta, 

w typie bazylikowym, trzynawowy z szeroką nawą główną, z emporami nad 
wąskimi nawami bocznymi. Korpus nawowy trzyprzęsłowy, prezbiterium 
jednoprzęsłowe, zbliżone do kwadratu z przylegającą od wschodu zakry-
stią. Nawę główną i prezbiterium przykrywa dach dwuspadowy, nawy bocz-
ne – dach pulpitowy. Fasada trzykondygnacyjna rozczłonkowana pilastrami 
toskańskimi. Szczyt fasady ujęty wolutami, zwieńczonymi wazonami, za-
kończony przerywanym gzymsem.

NIKA
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Na tropach kultury
Wypożyczamy w nich książki, chodzimy na wystawy czy koncerty albo uczestniczymy w organizowanych przez nie 
wydarzeniach. Instytucje kultury w swoim mieście mógłby zapewne wymienić każdy mieszkaniec, ale czy znamy 
je naprawdę? W cyklu „Na tropach kultury” postaramy się przybliżyć historię licznychplacówek kultury z Radomia 
i regionu radomskiego, zaprezentować ich zbiory i opisać najważniejsze z organizowanych przez nie wydarzeń.

Jedyny w Radomiu teatr zawodowy 
jest teatrem repertuarowym. Praca 
tak zdefiniowanej placówki zakłada 
różnorodność form, treści i adresa-
tów. Na czterech scenach daje w se-
zonie artystycznym od ośmiu do 13 
premier. Każdego roku Powszechny 
odwiedza ok. 70 tys. widzów.

„Najważniejszą artystyczną wi-
zytówką radomskiego Teatru jest 
organizowany od 1993 roku Między-
narodowy Festiwal Gombrowiczow-
ski – jedyny w Polsce festiwal po-
święcony twórczości jednego autora 
i jedyny promujący polską literaturę 
za granicą” – czytamy na stronie Po-
wszechnego.

Od 2008 roku festiwal ma formę 
konkursu. Imprezie od początku pa-
tronuje Rita Gombrwoicz, wdowa po 
wybitnym pisarzu.

„Artystyczna oferta Teatru Po-
wszechnego obejmuje bardzo szeroki 
wachlarz – są w niej sztuki prapre-
mierowe i spektakle autorskie, utwo-
ry klasyczne realizowane tradycyjnie 
i w formie bardziej nowoczesnej, 
efektowne musicale, kameralne sztu-
ki współczesne, tytuły adresowane do 
młodego widza oraz pozycje dedy-
kowane widzom poszukującym w te-
atrze rozrywki” – napisano na stronie 
radomskiego teatru.

Za dyrekcji Zbigniewa Rybki, 
w maju 2010 roku, uruchomiona zo-
stała trzecia scena. Lalkowa Fraszka 
przeznaczona jest dla najmłodszych 
teatromanów. Trzy lata później po-
wstała undergroundowa scena Ko-
tłownia, poświęcona dramaturgii 
współczesnej, a także propozycjom 
autorskim i eksperymentalnym.

Jak pisze Anna Kulpa, wieloletni 
kierownik literacki Powszechnego 
w swojej książce „Marzyć znaczy two-
rzyć...”, tradycje teatralne Radomia 
sięgają XVIII wieku. W latach 1718
-1726 przy kolegium pijarów działał 
teatr amatorski. W XIX stuleciu na-
sze miasto znalazło się na trasie wę-
drówek towarzystw teatralnych poru-
szających się z Krakowa do Lublina, 
Kalisza, Płocka, Łodzi, z Warszawy 
i Łodzi do Kielc. Dzięki temu rado-
mianie mogli oglądać bardzo dobre 
przedstawienia.

Próby utworzenia w Radomiu sta-
łego teatru zawodowego pojawiły się 

dopiero w dwudziestoleciu między-
wojennym. W 1931 roku Bronisław 
Skąpski założył Teatr Województwa 
Kieleckiego z siedzibą w Radomiu. 
Miał dawać przedstawienia w naszym 
mieście, w Kielcach i innych miastach 
województwa. Funkcjonował zaledwie 
kilka miesięcy. Podobnie krótki żywot 

miał utworzony w listopadzie 1933 Te-
atr im. Stefana Żeromskiego; przestał 
istnieć już w lutym następnego roku.

We wrześniu 1948 utworzona zosta-
ła radomska scena Teatru im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach. Instytucja 
znalazła siedzibę w przedwojennym 
Domu Robotniczym przy pl. Zwycię-
stwa (obecnie pl. Jagielloński). Przez 
trzy miesiące kierował nią znany ak-

tor Mieczysław Pawlikowski. W 1959 
roku, za dyrekcji Haliny Gryglaszew-
skiej, powołano małą scenę. Mieściła 
się w Domu Esterki przy rynku i dzia-
łała do 1961. Cztery lata później Dom 

Robotniczy, wymagający kapitalnego 
remontu, został zamknięty, co skaza-
ło radomską scenę kieleckiego teatru 
na kilkuletnią tułaczkę po rozmaitych 
salach w mieście.

22 grudnia 1976 roku powołany 
został Teatr Powszechny im. Jana 
Kochanowskiego. Jego siedzibą stała 
się część parteru gmachu Komisji Wo-
jewództwa Sandomierskiego z obecna 
salą koncertową ROK-u. Na początku 
była to instytucja impresaryjna, pre-
zentująca spektakle z innych ośrod-
ków. W grudniu 1977 wystawiono 
pierwszą własną premierę – „Zemstę” 
Fredry w reżyserii Aleksandra Berli-
na, w której grali aktorzy warszawscy. 
Działalność teatru z własnym, stałym, 
zespołem artystycznym zainaugu-
rowała 10 listopada 1978 „Droga do 
Czarnolasu” Aleksandra Maliszew-
skiego. Dyrektorem TP został Zyg-
munt Wojdan, który radomską sceną 
kierował przez kolejne 13 lat.

Choć trwało to bardzo długo Po-
wszechny doczekał się własnej sie-
dziby. 14 grudnia 1991 roku premierą 
„Tanga” Sławomira Mrożka w reży-
serii Zygmunta Wojdana zainaugu-
rowano działalność w nowym – sta-
rym miejscu. Tym samym zakończył 
się wreszcie, trwający 20 lat, remont 
i przebudowa niegdysiejszego Domu 
Robotniczego. Dyrekcję objął Woj-
ciech Kępczyński.

W styczniu 1994 teatr, będący wcze-
śniej instytucją państwową, przeszedł 
na utrzymanie miasta.

NIKA

Teatr Powszechny 
im. Jana Kochanowskiego
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„Ozdabiająca nasz czarnoleski 
park sosna wejmutka – pomnik 
przyrody z połowy XIX w. nieste-
ty nie będzie już cieszyć naszych 
oczu” – taki wpis na facebooko-
wym profilu muzeum zamieścili 
w ubiegłą niedzielę pracowni-
cy. – „Dzisiaj w pogodny, bez-
wietrzny dzień drzewo runęło na 
trawnik. Sosna była już w złej kon-
dycji, podtrzymywana linami mo-
cującymi, w ostatnich kilku latach 
mocno podupadła na zdrowiu”.

Przepiękne drzewo rosło w cha-
rakterystycznym miejscu, na skraju 
podjazdu przed klasycystycznym 
dworkiem, w którym mieści się mu-
zeum. Przed 10 laty, żeby zapewnić 
stabilność mocno już przechylonej 
sośnie, podtrzymano ją dwoma 
odciągami linowymi zamocowany-
mi w gruncie.

Runęła
wejmutka
CZARNOLAS. Po dwustuletniej sośnie 
kanadyjskiej w parku Muzeum Jana 
Kochanowskiego został tylko pień.
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Auto nie jest nowe; używane 
wcześniej przez PGE, zostało przez 
pracowników wyremontowane 
i odnowione. – Bardzo nam zale-
żało, żeby ten samochód trafił do 
naszego schroniska jako transport 
dla zwierząt dzikich, ale i tych, które 
w schronisku mieszkają. Pojazd 
ma dużą przestrzeń bagażową i na 
pewno zostanie jeszcze wyposażo-
ny – zapewnia Kamil Dziewierz, wójt 
gminy Jedlińsk.

Jarosław Kwasek, prezes za-
rządu PGE Dystrybucja zdradził, 
że samochód używany był przez 
energetyków przy okazji bieżących 
konserwacji sieci albo przy różnego 
typu awariach. – Dzisiaj auto trafiło 
do schroniska, by nadal służyć spo-
łeczeństwu w trochę innym wymia-
rze – stwierdził.

Poseł PiS Marek Suski, który 
także był obecny podczas przeka-
zywania samochodu dla schroniska, 
zauważył, że podopieczni placówki 
są w znakomitej kondycji. – To 
najlepiej pokazuje, ile serca w swoją 
pracę wkładają pracownicy i wolon-
tariusze – mówił. – Samochód, który 
otrzymuje gmina, będzie służył 
temu, by w godnych warunkach moż-
na było przetransportować dzikie 
zwierzęta czy przewieźć do schroni-
ska zagubione zwierzaki.

Wójt Dziewierz apelował, by ktoś, 
kto zdecyduje się na psa czy kota, 
traktował zwierzę jak członka rodzi-
ny. – Miejmy świadomość, że to nie 
zabawka – stwierdził.

Samochód
dla schroniska
GMINA JEDLIŃSK. Schronisko w Urba-
nowie otrzymało od PGE Dystrybucja 
samochód do przewozu zwierząt wraz 
z zapasem karmy.

  I NA A KA

Na wsparcie mogą liczyć po-
wiaty: kozienicki, radomski, szy-
dłowiecki, białobrzeski, grójec-
ki, lipski, przysuski i zwoleński. 
Umowy w tej sprawie podpisywa-
ne były w ubiegły poniedziałek.

– Dz is iaj  podpisujemy 47 
u mów w ra mach prog ra mu 
usuwania w yrobów zawiera-
jących azbest. Czyli obejmuje 
on wszystkie dachy eternito-
we, azbestowe znajdujące się 
jeszcze w gminach – mówiła 
Anna Moskwa, minister klima-
tu i środowiska. – To zadanie 
nasze i gmin. Dziękujemy, że 
gminy chcą wziąć w tym udział. 
Dziś podpisujemy umowy warte
1 mln 400 tys. zł. Takie wspar-
cie jest niezwykle ważne dla
mieszkańców.

Dzięki wsparciu szkodliwy 
azbest zostanie w bezpieczny 
sposób zdemontowany z dachów 
przez specjalistyczne firmy i uniesz-
kodliwiony na składowiskach odpa-
dów niebezpiecznych. Tym samym 
przestanie stanowić zagrożenie dla 
zdrowia mieszkańców.

– Co roku korz ystamy z dofi-
nansowania w wysokości od 30 do 
80 tys. zł. Do tej pory usunęliśmy 
z gospodarstw domowych w naszej 
gminie ok. 1500 ton azbestu. Ko-
lejny program wsparcia i usuwania 
niebezpiecznego materiału z da-
chów ruszy już we wrześniu – zapo-

wiedział Karol Burek, wójt gminy 
Rzeczniów.

Od 2018 roku WFOŚiGW przeka-
zał mazowieckim samorządom ponad 
40 mln zł na usuwanie azbestu. W tym 
roku w budżecie Funduszu zaplanowa-
ne jest kolejne 6 mln 800 tys. zł na ten 
cel. – Mieszkańcy nie dokładają żad-
nych środków własnych. Wszystko jest 
finansowane przez wojewódzki fun-
dusz i środki własne samorządu – przy-
pomniał Karol Burek. – My otrzymu-
jemy wsparcie w wysokości 85 proc. 

kosztów, więc z własnego budżetu do-
kładamy niewielką kwotę. A usuwamy 
od 80 do 150 ton azbestu rocznie.

Dodatkowo fundusz dofinansuje 
m.in. kwotą prawie 14 tys. zł drugi 
etap zwalczania barszczu Sosnow-
skiego przez Nadleśnictwo Radom. 
Z kolei Mazowiecko-Świętokrzyskie 
Towarzystwo Ornitologiczne otrzyma 
prawie 50 tysięcy dotacji na piąty etap 
czynnej ochrony i monitoringu popu-
lacji nietoperzy na terenie Puszczy 
Kozienickiej i Stromieckiej.

Azbest
o s ni ia

REGION RADOMSKI. Prawie 2 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu oraz na działania związane z edukacją ekolo-
giczną i ochroną przyrody trafi do powiatów regionu.
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– W końcu mieszkańcy będą mieli 
wspólne miejsce do spotkań, będą 
mogli organizować różnego rodzaju 
wydarzenia. Warto zaznaczyć, że na 
terenie naszej gminy mamy wiele kół 
gospodyń wiejskich, gdzie te panie 
naprawdę się realizują, więc potrze-
bują takich miejsc do spotkań – mówi 
Robert Faryna, zastępca burmistrza 
Skaryszewa.

W ramach inwestycji powstaną 
nowe budynki wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, zostanie też zagospo-
darowany teren. W budynku świetlicy 
w Odechowcu swoją siedzibę będzie 
też miała lokalna OSP. Dlatego 
znajdzie się tam garaż na samochód 
strażacki oraz szatnia i umywalnia. 
Natomiast w Sołtykowie dodatkowo 
planowane jest wykonanie boiska 
wielofunkcyjnego ze sztuczną na-
wierzchnią.

– Tego typu inwestycje działają na 
rzecz równomiernego rozwoju, a jed-
nocześnie spełniają funkcję kultural-
ną. Świetlice wiejskie to często jedyne 
miejsca, gdzie mieszkańcy danego 
sołectwa mogą się spotkać – przeko-
nuje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Gmina Skaryszew na budowę obu 
świetlic otrzymała od samorządu woj. 
mazowieckiego 2 mln zł. Zakończenie 
realizacji tych inwestycji zaplanowane 
jest na 2023 rok.

Powstaną
dwie świetlice
GMINA SKARYSZEW. Dwie świetlice 
wiejskie: – w Odechowcu i Sołtykowie 
zostaną zbudowane dzięki wsparciu 
samorządu Mazowsza.

W ubiegłą środę rano, na drodze 
wojewódzkiej nr 735 w Młodocinie 
Mniejszym patrol ITD zatrzymał 
do kontroli ośmioosiowy zestaw 
składający się z ciągnika siodłowego 
i dwóch naczep. Ciężarówką nale-
żącą do polskiego przedsiębiorcy 
przewożono z Gdańska do Radomia 
dwa załadowane kontenery. Jak się 
okazało, tzw. stonoga z ładunkiem 
ważyła 65,6 t zamiast dopuszczal-
nych 40. Kierujący nie miał wyma-
ganego zezwolenia kategorii V na 
przejazd pojazdu nienormatywnego 
po drogach publicznych. Oprócz 
tego ciężarówka o masie przekra-
czającej 60 t powinna poruszać się 
z pojazdem pilotującym, którego 
nie było.

Tego samego dnia w Jedlińsku inny 
patrol mazowieckiej ITD zatrzymał 
do kontroli ciężarówkę przewożącą 
trzy szamba betonowe z pokrywami. 
Ciężarówka z ładunkiem ważyła 47,1 t 
zamiast dopuszczalnych 40. Niewłaści-
wy tonaż spowodował też przekrocze-
nie dozwolonych nacisków podwójnej 
osi napędowej samochodu ciężarowe-
go na drogę o 3,2 t. Naciski wynosiły 
22,2 t zamiast przepisowych 19.

Obie kontrole miały ten sam 
finał – inspektorzy zakazali kierow-
com ciężarówek dalszej jazdy do cza-
su usunięcia stwierdzonych niepra-
widłowości. Wobec przewoźników 
wszczęto postępowania administra-
cyjne. Grożą im kary pieniężne.

CT

Zakaz
dalszej jazdy
POWIAT RADOMSKI. Dwie przeładowa-
ne ciężarówki wycofali tymczasowo z dal-
szej jazdy funkcjonariusze mazowieckiej 
Inspekcji Transportu Drogowego.
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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
Nieszczęśliwy wypadek

Niezwykle tragiczny wypadek zdarzył 
się w ubiegłym tygodniu we wsi Rogów, 
gm. Sarnów, pow. Kozienickiego.

Otóż robotnik folwarku Rogów, Cie-
loch Stanisław lat 21, w godzinach popo-
łudniowych wyprowadził z obory buhaja 
w celu napojenia go. Buhaj rozjątrzył się 
i dotkliwie pobódł Cielocha. Natychmiast 
Cielocha odwieziono do szpitala do Lu-
blina, gdzie nazajutrz zmarł wskutek za-
krwawień wewnętrznych. Wypadek ten 
wywołał we wiosce i okolicy ogromne 
wrażenie.

Ziemia Radomska nr 176,
4 sierpnia 1932

Konferencja w sprawie
eksportu

beczek z Radomia
W związku ze stwierdzeniem realnych 

możliwości eksportowych krajowych 
beczek do Ameryki, staje się aktualnem 
ujednostajnienie akcji eksportowej.

W tym celu zostanie utworzona or-
ganizacja wytwórców beczek, której za-
daniem będzie przezwyciężenie szeregu 
trudności napotykanych przez eksport 
krajowy wyrobów bednarskich.

Izba Rzemieślnicza w Kielcach urzą-
dza w tym celu ogólny Zjazd przemysłu 
bednarskiego, na który przybędą przed-
stawiciele wszystkich firm bednarskich 
województwa.

W konferencji weźmie udział przedsta-
wiciel Min. Przemysłu i Handlu.

Z Radomia na Zjazd wyjechał, jako 
przedstawiciel przemysłu bednarskiego 
p. Wacław Dembiński.

Ziemia Radomska nr 176,
4 sierpnia 1933

Amator świńskich jelit
W dniu 28.VII br. zatrzymany został 

Panek Stanisław, zam. w Rajcu Szla-
checkim, gm. Radom, jako podejrzany 
o dokonywanie systematycznej kradzieży 
wyrobów wędliniarskich i jelit świńskich 
na szkodę swego majstra Gorczyńskiego 
Aleksandra, zam. ul. Kilińskiego 21, straty 
oblicza ten ostatni na 5200 zł.

Jak ustalono, Panek skradzione wędli-
ny sprzedawał po niskiej cenie Kańskiej 
Marji, właścicielce sklepu spożywczego, 
przy ul. Piłsudskiego 11, zaś jelita – rzeź-

nikowi Zawadzkiemu Antoniemu, zam. 
we wsi Policzna, pow. kozienickiego. Je-
lita w ilości 750 mtr. świńskich, 100 mtr. 
bekonowych i 10 sztuk kontnic zostały 
od Zawadzkiego odebrane i zwrócone 
poszkodowanemu.

Sprawcę z dochodzeniem przekazano 
do dyspozycji Sędziemu Śledcz.

Ziemia Radomska nr 176,
4 sierpnia 1933

Dziecko 3-letnie sprawcą
wielkiego pożaru

3-letni Władysław, wnuczek Kazimie-
rza Wojciechowskiego zam. we wsi Owa-
dów, pow. radomskiego, w czasie zabawy 
zapałkami podpalił słomę znajdującą się 
obok domu, skutkiem czego powstały 
stąd pożar strawił doszczętnie dom.

Ziemia Radomska nr 149,
4 lipca 1934

Wzmożenie się próśb
na zabawy wiejskie

Ciekawy objaw zarobkowania we 
wsiach, daje się ostatnio zaobserwować 
na terenie pow. radomskiego.

Oto do Starostwa powiatowego, maso-
wo napływają podania z prośbą o udzie-
lanie zezwoleń na urządzanie zabaw 
tanecznych na wsiach. Starostwo w za-
sadzie załatwia te prośby odmownie, ze 
względu na bezpieczeństwo publiczne za-
grażające każdorazowo ze strony pijanych 
parobczaków, którzy z błachej przyczyny 
wszczynają często bijatyki kończące się 
nierzadko rozprawami nożowemi.

Ziemia Radomska nr 167,
25 lipca 1934 

Jazda po poręczy przyczyną
śmierci chłopca

W klatce schodowej domu Nr. 52 przy 
ul. 1-go Maja, spadł z II.go piętra podczas 
zjeżdżania na brzuchu po poręczy, 11-letni 
syn p. Mojżesza Herszborga, właściciela 
tegoż domu.

Rodzina odwiozła go do szpitala Sta-
rozakonnych, skąd następnie zabrano go 
na leczenie do domu. Wczoraj chłopiec 
zmarł. Okazało się, że przyczyną śmierci 
było pęknięcie podstawy czaszki, wskutek 
upadku z dwupiętrowej wysokości.

Ziemia Radomska nr 175,
3 sierpnia 1934

Projekty specjalne
Kino Konesera - Księgarnia w Pa-
ryżu (2D/napisy od 15 lat) – 8.08, 
godz. 18.00
Kultura Dostępna: Piosenki o mi-
łości (2D/PL – od 15 lat) – 11.08, godz. 
13.00 i 18.00

Premiery:
Każdy wie lepiej (2D/PL - od 15 lat)
Bullet Train (2D/napisy, 2D/napisy/
ATMOS - od 15 lat)
Lena i Śnieżek (2D/dubbing - od 7 
lat)

Pozostałe tytuły:
DC Liga Super-Pets (2D/dubbing, 
2D dubbing/ATMOS - od 6 lat)
Thor: Miłość i grom (2D napisy, 2D 
dubbing - od 13 lat)
Minionki: Wejście Gru (2D/dubbing 
- b.o.)
Elvis (2D/napisy - od 15 lat)
Top Gun: Maverick (2D/napisy – od 
13 lat)

Pierwsza premiera nadchodzącego 
weekendu to pełna humoru i wzruszeń 
komedia „Każdy wie lepiej”, opowia-
dająca o parze zakochanych, którzy 
stają się celem intrygi najbliższych. Ich 
związek zostaje wystawiony na próbę, 
gdy zaczynają się do niego wtrącać ich 
rodzice i byli partnerzy. Obie rodziny 
wiele różni, ale mają wspólny cel – roz-
bić związek Ani i Grzesika. Czy nowa 
relacja ma szansę przetrwać najazd 
rodzin? Widzowie przekonają się już 
w najbliższy piątek.
Kolejna z nowości to familijne kino 
przygodowe „Lena i Śnieżek”. Para 
złodziejaszków kradnie białe lwiątko 
na zlecenie bogatego kolekcjonera 
zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie 
z planem i maluch ucieka. Przypad-
kiem znajduje go nieśmiała nastolatka 
Lena. Dziewczyna boi się jednak, że 
lwiątko może jej zostać odebrane 
i dlatego postanawia ukrywać je przed 
tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój 
sekret niewłaściwej osobie, zaczynają 
się kłopoty, a na trop Śnieżka ponow-
nie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła 
ochronić przyjaciela przed grożącym 
mu niebezpieczeństwem?
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W poniedziałek radomskie 
środowisko siatkarskie obiegła 
smutna informacja. Zmarł jeden 
z najbardziej doświadczonych ar-
bitrów tej dyscypliny sportu i wiel-
ki fan siatkówki – Paweł Zajc.

Aż 30 sezonów na szczeblu 
centralnym przesędziował Paweł 
Zajc. Swoją przygodę z gwizdkiem 
rozpoczynał w 1987 roku, a po 
raz ostatni rozstrzygał mecz 1. ligi 
między LUK Politechniką Lublin 
a Polskim Cukrem Avią Świdnik. 
Miało to miejsce 19 grudnia 2020.

W tym czasie Zajc poprowadził 
blisko 900 meczów, z czego 200 
na najwyższym szczeblu rozgryw-
kowym. Pełniąc funkcję arbitra 
siatkarskiego najważniejszych 
zawodów w Polsce nie rezygnował 
z udzielania się w trakcie zmagań 
amatorskich czy szkolnych. To 
wszystko sprawiło, że w łącznym 
bilansie odbył prawie 3 tys. poje-
dynków!

Po zakończeniu kariery nie 
zrezygnował z obserwowania 
swojej ulubionej dyscypliny, której 
poświęcił tyle czasu. Wciąż można 
go było zobaczyć w hali MOSiR-u, 
gdzie dopingował siatkarzy Cerra-
du Enea Czarnych Radom.

Zmarł
Paweł Zajc
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– Znamy mocne i słabe punkty Gór-
nika Zabrze. Po tych dwóch meczach 
czujemy niedosyt. Chcemy zagrać ofen-
sywnie i pokonać rywala – powiedział 
przed meczem Mariusz Lewandowski, 
opiekun Radomiaka.

„Zieloni” do rywalizacji podeszli 
z dwiema zmianami w składzie. Kibi-
ców najbardziej zaskoczył brak eta-
towego kapitana Leandro, którego 
w wyjściowym zestawieniu zmienił 
sprowadzony z Górnika Dariusz Paw-
łowski. Z kolei Daniela Pika zmienił 
Lisandro Semedo. Górnik zaś do Ra-
domia przybył po domowej porażce 
z Cracovią, ale wypoczęty, bo pojedy-
nek 2. kolejki z Lechią Gdańsk został 
przełożony.

O pierwszej części meczu kibice 
radomian zapewne chcieliby jak naj-
szybciej zapomnieć. Goście, którzy 
poziomem gry dostosowali się do go-
spodarzy, stworzyli trzy groźne akcje, 
z których dwie zakończyły się golami! 
Najpierw w 28. minucie Szymon Wło-
darczyk najwyżej wyskoczył do dośrod-
kowania i uderzeniem piłki głową nie 
dał najmniejszych szans na interwencję 
Kobylakowi. Zaledwie pięć minut póź-
niej, było już 2:0, bo z dziecinną łatwo-
ścią defensorów Radomiaka wymanew-
rował Bartosz Nowak i precyzyjnym 
strzałem tuż obok słupka podwyższył 
rezultat. Przed przerwą wydawało się, 
że przyjezdni zdobyli trzeciego gola, 

ale uderzenie futbolówki przez Lu-
kasa Podolskiego trafiło w boczną 
siatkę! Gospodarze w tej części raz 
zagrozili bramce Górnika, ale strzał 
Raphaela Rossiego z trudem wybronił
Kevin Broll.

W przerwie mocno podenerwowany 
postawą zespołu trener Lewandowski 
dokonał trzech zmian, ale i one nic nie 
pomogły. Górnik wciąż w pełni kontro-
lował mecz, co jakiś czas wyprowadza-
jąc kontrataki. Po jednym z nich w polu 
karnym radomian znalazł się Podolski 
i podał piłkę do Włodarczyka na tyle 
precyzyjnie, że pozostało mu jedynie 

dostawić nogę. Kilka chwil później Po-
dolski powinien zapisać na swoim kon-
cie następną asystę, ale tym razem jego 
podania nie wykorzystał Paweł Olkow-
ski. Były reprezentant kraju przegrał sy-
tuację oko w oko z Kobylakiem. Za to 
dążący do wyrównania miejscowi tylko 
raz stanęli przed szansą zdobycia gola, 
ale piłka po uderzeniu Dawida Abra-
mowicza zatrzymała się na poprzeczce!

W środku tygodnia „Zieloni” w Far-
mie Sielanka pod Warką rozegrali mecz 
kontrolny. Przeciwnikiem radomian był 
piąty zespół ostatniego sezonu na Cy-
prze, a więc Anorthosis Famagusta. Dla 

rywali radomian był to trzeci spraw-
dzian formy podczas pobytu w Farmie 
Sielanka. Wcześniej Cypryjczycy musie-
li uznać wyższość Hapoelu Petah Tikva 
i Omonii Nikozja.

Podczas sparingu trener radomian 
miał okazję zobaczenia w akcji wszyst-
kich podopiecznych, a jedynym, który 
rozegrał pełne 90 minut, był golkiper 
Jakub Ojrzyński. Młody bramkarz 
w pierwszej części gry w zasadzie był 
bezrobotny. Za to radomianie dwu-
krotnie zagrozili bramce Giorgi’ego 
Lorii, ale golkiper wybronił uderzenia 
Dominika Sokoła i Michała Feliksa.

Po zmianie stron Ojrzyński miał już 
więcej pracy, ale pokazał się z dobrej 
strony i w dwóch sytuacjach zapobiegł 
utracie goli. Za to „Zieloni” prze-
prowadzili trzy godne uwagi akcje. 
Najpierw piłka po uderzeniu Luisa 
Machado zatrzymała się na poprzecz-
ce. Następnie zza pola karnego tech-
nicznie uderzał Roberto Alves, ale 
nieznacznie obok słupka. Z kolei po 
strzale piłki z rzutu wolnego w wyko-
naniu Szwajcara piłka ta poszybowała 
tuż ponad poprzeczką.

Już w sobotę, 6 sierpnia podopieczni 
Mariusza Lewandowskiego na wyjeź-
dzie zagrają z Jagiellonią Białystok, 
a początek gry zaplanowano na godz. 
17.30. Relację na żywo przeprowadzi 
portal CoZaDzien.pl i Radio Rekord.

Radomiak Radom – Górnik Za-
brze 0:3 (0:2)

Bolesny cios
Zawodnicy Radomiaka Radom po najsłabszym meczu w sezonie różnicą trzech goli ulegli Górnikowi Zabrze. W środku ty-
godnia „Zieloni” zagrali mecz kontrolny z cypryjskim Anorthosisem Famagusta i bezbramkowo go zremisowali. W sobotę, 
6 sierpnia na radomian czeka wyjazdowa potyczka z Jagiellonią Białystok.
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To było niezw ykle gorące lato 
w Broni. Zmienili się nie tylko trene-
rzy, ale przede wszystkim zawodnicy 
i to bardzo wielu.

Szkoleniowiec Mikołaj Łuczak po-
szedł w ślady Tomasza Jasika i teraz 
odpowiedzialny jest za bank informa-
cji w Cracovii. Trenera można było zo-
baczyć m.in. podczas pojedynku Stali 
Mielec z Radomiakiem Radom. Te-
raz, po dwóch niezwykle młodych tre-
nerach, zarząd „Broniarzy” z preze-
sem Robertem Wicikiem postanowił 
na większe doświadczenie i zatrudnił 
43-letniego Michała Pulkowskiego. 
Były piłkarz, mający m.in. licencję 
UEFA PRO, do klubu z Plant przy-
szedł z Błonianki Błonie. To właśnie 
ta drużyna okazała się największą nie-
spodzianką rozgrywek w poprzednim 
sezonie i ligę zakończyła na piątym 
miejscu! Trener do Radomia zabrał 
także swojego asystenta, dobrze zna-
nego fanom Broni – Wiktora Kupca.

Sparingi przede wszystkim pole-
gały na testowaniu nowych zawodni-
ków, bo tych dołączyło wielu. Jesienią 
punkty dla radomian zdobywać będą 
m.in.:Marcin Szymczak, Wojciech 
Kalinowski, Kamil Odolak, Jakub 
Mydłowiecki, Edgar Kaczmarczyk, 
Sebastian Kobiera, Kacper Pietrzyk 
i Bartłomiej Nowak. Do drużyny 
dołączył również Jakub Chrzanow-
ski, ale podczas jednego z treningów 
napastnik doznał poważnej kontu-
zji i czeka go kolejna długa przerwa 
w grze. Podobnie jest z innym napast-

nikiem, Carlosem Ramirezem. I tu 
zaczyna pojawiać się problem – mimo 
tak dużych roszad kadrowych Broń 
nie sprowadziła żadnego napastni-
ka! Wprawdzie większość sparingów 
pokazała, że zespół trenera Pulkow-
skiego potrafi zdobywać gole nie 
mając nominalnego napastnika, ale 
mecze towarzyskie to nie to samo, 
co liga i gra o punkty. Do zakończe-
nia okienka transferowego pozostało 
jeszcze trochę czasu, co oznacza, że 
radomianie wciąż penetrują rynek 
zawodniczy. Wszystko dlatego, że ra-
domianie w przeciwieństwie do ostat-
niego sezonu, w tym zbliżającym się 

wielkimi krokami mają zupełnie inny 
cel. Wtedy niemal do ostatnich kole-
jek walczyli o utrzymanie, teraz chcie-
liby grać o czołowe pozycje.

Na początek Broń czeka prawdzi-
wy sprawdzian – na obiekt MOSIR-
-u przyjedzie spadkowicz z 2. ligi, 
Sokół Ostróda. Wprawdzie po de-
gradacji Sokół to zupełnie inna dru-
żyna, ale kilku zawodników nabrało 
doświadczenia na zapleczu Fortuna 
1. Ligi i przeciwko Broni zagra. Po-
czątek meczu w sobotę, 6 sierpnia 
o godz. 17.

K

u e o zekiwania
Broń Radom do rozpoczynających się w sobotę rozgrywek gr. I 3. ligi podejdzie odmieniona. W klubie doszło do 
wielu zmian piłkarzy, są też zmiany w sztabie szkoleniowym.
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Pilica Białobrzegi w sobotę za-
inauguruje rozgrywki, podejmując 
Legionovię Legionowo. Fani, któ-
rzy przybędą na ten mecz, mogą 
mieć trudności z rozpoznaniem 
zawodników. Tak dużych roszad, 
jak w trwającym okienku transfe-
rowym, w Pilicy nie było od dawna. 
Najpierw klub pożegnał się z Ma-
riuszem Sawą, a zakontraktował 
nowego szkoleniowca – Marcina 
Sikorskiego. To on wspólnie z ze-
społem 9 lipca rozpoczął przygoto-
wania do drugiego z rzędu sezonu 
na zapleczu 2. ligi.

Trener będzie miał do dyspozycji 
aż ośmiu nowych zawodników, klub 
w ostatnich dniach zgłosił bowiem 
do rozgrywek: Oskara Wojtysiaka 
(Stal Stalowa Wola), Piotra Gro-
berę (Wilga Garwolin), Mikołaja 
Zawistowskiego (Sokół Kleczew), 
Mateusza K rawczyka ( juniorzy 
Rakowa Częstochowa), Wiktora 
Koptasa (Radomiak II Radom), 
Łukasza Racisa (Orzeł Baniocha), 
Aleksandra Stawiarza (Jagiello-
nia II Białystok) i Piotra Drabika 
(Unia Skierniewice). Większość to 
zawodnicy, którzy jeszcze nie skoń-
czyli 20 lat. Najstarsi – 22-letni są 
Zawistowski i Wojtysiak. Tylko te 
ruchy transferowe pokazują, w któ-

rym kierunku poszli działacze Pi-
licy, podpisując umowy z nowymi 
zawodnikami.

Pewnym zgrzytem można nazwać 
brak sparingu ze Stalą Stalowa 
Wola, który miał być tzw. spraw-
dzianem generalnym i odbyć się 
w sobotę poprzedzająca pojedynek 
o punkty. Niestety, działacze rywala 
poinformowali Pilicę, że na sparing 
nie przyjadą. Białobrzeżanie do 
ostatniej chwili poszukiwali druży-
ny, z którą mogliby sprawdzić formę 
i ewentualnie podreperować błędy, 
ale ostatecznie do gry nie doszło.

Kibice w Białobrzegach zadają 
sobie pytanie, czy tak odmłodzo-
na kadra zda egzamin i zrealizuje 
nałożony cel, jakim jest utrzymanie 
w lidze? O tym przekonamy się do-
piero wiosną 2023 roku.

Sobotni rywal Pilicy – Legio-
novia Legionowo jeszcze w maju 
rywalizował z Polonią Warszawa, 
o to, która z tych dwóch drużyn 
zapewni sobie awans i ostatecznie 
lepsze okazały się „Czarne Koszu-
le”. Podrażnieni piłkarze „Novii” 
za wszelką cenę chcą awansować 
w tym sezonie. Początek meczu 
z Pilicą o godz. 17.

K

Stawia ą
na m odzie

Pilica Białobrzegi po tym, jak w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu 
zapewniła sobie utrzymanie, również w tym ma walczyć o taki cel. 
Pomóc ma nowy trener.
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