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Prezydent bez wotum zaufania

Kto straszy
mieszkańców?
Radosław Witkowski bez wotum zaufania i absolutorium. To krok do odwołania prezydenta czy rady
miejskiej?
Magdalena Ciepielak

Witkowski na poniedziałkowej sesji po
przegranym głosowaniu nad wotum zaufania powiedział: – Dziś deklaruję, że jeśli
to jest wstęp do odwołania mnie, to w przyszłym roku będę gotowy, by mieszkańcy
mogli się odnieść do wotum zaufania dla
państwa. Zapytany przez reporterkę „Wyborczej”, co miał na myśli, sprecyzował: –
Mogę być inicjatorem referendum, którego celem będzie odwołanie rady miejskiej.
Następnego dnia posłanka PO Anna
Maria Białkowska przypomniała, że w listopadzie mieszkańcy powiedzieli tak dla
Witkowskiego, blisko 47 tys. osób udzieliło
mu w ten sposób wotum zaufania. A radni
PiS „weszli w politykę zamiast w działania samorządowe”.
– Jeśli to jest taki sam scenariusz jak
w Nowym Sączu, to z pewnością na sali siedział przyszły komisarz i o tym się dowiemy już za rok. Bo nieudzielenie następnego
wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu będą podstawą do zwołania
referendum w sprawie odwołania prezydenta – dodał poseł PO Leszek Ruszczyk.
Bezpartyjni Radomianie poszli jeszcze
dalej z ocenami. – Jest to typowo polityczna zagrywka, jeśli w przyszłym roku znów
nie będzie wotum zaufania, to wpadamy
w pewien ciąg referendalny. Jeśli władza
się będzie zmieniała co dwa lata, to nie bę-

dzie władza kompetentna, stabilna. To jest
nieodpowiedzialne zachowanie radnych
i na pewno trzeba rozważyć, i my to analizujemy, czy teraz już nie rozpocząć referendum o odwołanie rady, bo szkoda kolejnych
czterech lat – zapowiedział Ryszard Fałek.
Te wszystkie zapowiedzi niepokoją
z kolei radnych PiS.
– Niezrozumiałe wydaje nam się wprowadzanie takiej destabilizacji, straszenia
mieszkańców referendum, które miało
by się odbyć w przyszłym roku – mówiła
w środę przewodnicząca rady miejskiej
Kinga Bogusz. Przypomniała, że ustawa
o samorządzie gminnym zakłada możliwość podjęcia uchwały w sprawie referendum o odwołaniu prezydenta, jeśli nie
dostanie wotum zaufania w dwóch kolejnych latach.
– Podkreślam „możliwość”. Na pewno
podejmując uchwałę w sprawie nieudzielenia panu prezydentowi wotum zaufania
i nieudzielenia mu absolutorium, nie było naszą intencją dążenie do referendum,
ani też, nie był to, jak to mówił pan prezydent, pierwszy krok w jego kierunku. Obie
uchwały podsumowały i oceniły głosami
radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy
mają większość w radzie, pracę pana prezydenta w 2018 r. Oceniły realizację inwestycji, obietnice składane w kampanii wyborczej, a jak się potem okazało, były one
wprowadzaniem mieszkańców w błąd
– mówiła.
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Zbrodnia sprzed lat

Fundusz wyborczy PiS

Wojtek zginął
pierwszy

Wsparcie
od działaczy

10-letni radomianin był pierwszą śmiertelną oﬁarą dusiciela, który na początku
lat 90. zamordował kilku chłopców
w całej Polsce. Wracamy do historii
z przed prawie 30 lat.
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Ponad 230 tys. zł wpłynęło z Radomia na
fundusz wyborczy PiS przed wyborami
samorządowymi w 2018 roku. Wpłacali
głównie partyjni działacze i trzeba przyznać, byli hojni
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Facebook
Miejskie wyspy ciepła
Kilkanaście stowarzyszeń
chce likwidacji wysp ciepła.
Proponują zacząć od terenu
przy pawilonach i poczcie na
osiedlu XV-lecia.

Dom dla jerzyka

Aga BŁaszczyk Król

Z

espół opiniujący projekty budżetu obywatelskiego zdecydował, że nie wprowadzi na kartę do głosowania projektu
przewidującego opryski w parkach przeciw kleszczom. To
bardzo dobra decyzja. Jak argumentowali w liście do redakcji i członków zespołu opiniującego przyrodnicy z Grupy Przyrodniczej Ostoja, opryski nie działają wybiórczo tylko na kleszcze, ale na
wszystkie owady i pajęczaki żyjące lub pożywiające się na opryskiwanym terenie, również na te bardzo pożyteczne, jak pszczoły.
Poza tym znamy skuteczne, ale nieinwazyjne metody walki
z komarami. Wymyśliła je sama natura. Wystarczy zaprosić
w okolice parków i na osiedla jerzyki i nietoperze.
Jeden jerzyk może zjeść 20 tys. komarów w ciągu dnia. Nocek
rudy, który poluje na nocnej zmianie, ok. 2 tys.
Przez kilkanaście ostatnich lat skutecznie zniechęcaliśmy
latających poławiaczy komarów do osiedlania się blisko nas. Wycinamy stare drzewa, w których są dziuple, dokładnie murujemy
wszelkie szczeliny w elewacjach, niszczymy gniazda, niejednokrotnie z młodymi w środku. Jerzyki nie odpuszczają. Na moim
osiedlu w centrum miasta tłumnie zamieszkują szczeliny pod
dachami dwóch nieocieplonych kamienic. W blokach nie mają
już czego szukać.
Ale można to zmienić. W 2018 r. na opryski przeciw komarom
i kleszczom z budżetu obywatelskiego wydaliśmy prawie 12 tys.
zł. Za te pieniądze można by kupić 150 najdroższych budek lęgowych dla jerzyków, jakie znalazłam w internecie. Ile budek za te
pieniądze mogliby zbudować pracownicy ZUK-u?
To jest proste, bezpieczne i naturalne. I tanie. Spróbujemy?
Słupki i ich montaż będą kosztowały ponad 156 tys. zł. O tym,
że to pieniądze wydane bezsensownie, przekonamy się bardzo
szybko.+

Mieszkańcy
Ustronia i strażacy
za uratowanie jerzyka
zaplątanego w siatkę
używaną przy ocieplaniu bloku. W ciągu dnia
jerzyk może upolować
nawet 20 tys. much
i komarów.

Radni PiS
za nieuzasadniony merytorycznie brak absolutorium dla prezydenta
Radomia.

Kiedyś pewnie w czynie społecznym posadzono przy moim
bloku (punktowcu) 6 lipek,
obecnie mam zieloną ścianę za
oknem i mnóstwo zwierzyny
latającej, ale też ciemno przez
cały dzień.

Łukasz Nogaj
W drodze z i do domu często
skaczę po chodniku i wcale
nie gram w klasy tylko omijam
ptasie ekstrementy. Zabawy
z dzieciństwa jednak przydają
się w dorosłym życiu. Kontakt
z przyrodą na XV-leciu jest mega…

Aleksander Januszewski
Dokładniej chodzi o wyspę
ciepła i betonowy plac przed
pocztą i przystanku Kusocińskiego/Żwirki i Wigury. Proszę
sprawdź tam i poczekaj na
autobus zamiast drwić. Dużo
miejsca i dla rowerzystów, dla
parkingu i do posadzenia zieleni.

Łukasz Nogaj
Szanowny Aleksander Januszewski odpowiedz na jedno
lub dwa pytania. Co z tego,
że będziesz miał choćby
klimatyzowany przystanek
skoro śpią na nim okoliczni
menele?
Wiesz ile razy karetka pogotowia ratunkowego zabierała
z tego przystanku nieprzytomnych koneserów trunków
wysokoprocentowych? Wiele
razy.
Cóż z tego, że miasto postawi
tam gazony z palmami i daktylowcami, skoro nie przetrwają one jednej nocy?
A dlaczego? A dlatego, że za
tym przystankiem jest 3 czy
4 sklepy monopolowe i po
godzinie 20, 21 przebywa
tam tyle elementu, że nawet
patrole Pol. nie zapuszczają
się w te rejony.
Nie raz widziałem, nie raz
byłem zaczepiany. Staram się
omijać to miejsce. Chcecie
upiększyć miejsce spotkań
okolicznych lumpów, postawić infrastrukturę, dzięki
której będą mogli dać upust
swojej frustracji okoliczni
wandale? Proszę bardzo,
ale nie z moich podatków.
Zapraszam w to miejsce po
zmroku.

Liczby tygodnia
Budżet Obywatelski

Dziś deklaruję, że jeśli to jest wstęp do
odwołania mnie, to w przyszłym roku
będę gotowy, by mieszkańcy mogli
się odnieść do wotum zaufania dla
państwa
RADOSŁAW WITKOWSKI,
prezydent Radomia

153 5 5,8
projektów
• znajdzie się na karcie do
głosowania Budżetu Obywatelskiego Radomia na 2020 r.

lipca
• rozpocznie się głosowanie.
Potrwa 17 dni.

mln zł
• jest do podziału pomiędzy
projekty w czterech kategoriach
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To było podpalenie

Spłonął las koło Przysuchy
65 hektarów lasu spłonęło w środę w powiecie
przysuskim. To kolejny
pożar lasu w tej okolicy.
Strażacy są przekonani, że
to podpalacz. Za informacje
o nim wyznaczono nagrodę
Małgorzata Rusek,
kala, dyb
Ogień pojawił się w środę ok.
godz. 12 między miejscowościami
Myślakowice i Dąbrowa koło Przysuchy. Początkowo strażacy informowali, że pożar objął 30 hektarów lasu. Później okazało się, że
ogniem objęty jest obszar ponad
dwa razy większy.

• Pożar strawił 65 ha lasu. Przy jego gaszeniu strażakom pomagali
piloci samolotów dromader FOT. KRZYSZTOF TRĘBSKI / DYREKCJA GENERALNA LASÓW
PAŃSTWOWYCH

sów, zarówno państwowych jak
i prywatnych. Największy pożar
gaszono właśnie w Dąbrowie, tam

paliło się 9,5 ha. W Odrzywole pożar strawił 4 ha, w Wysokinie – 3,5
ha, w miejscowości Brzeski w gm.

Klwów – 2,5 ha, w Kolonii Ossa
i Kozieńcu po kilkadziesiąt arów.
Po wczorajszej akcji strażacy są
pewni, że w okolicach Przysuchy
grasuje podpalacz.
– Lasy nie płoną same z siebie,
nie w takiej skali – mówi Kierzkowski.
Zarzewie ognia pojawiło się
w różnych miejscach, płomienie
szybko objęły suchy drzewostan.
W poprzednich pożarach w okolicy ogień również pojawiał się jednocześnie w kilku miejscach. Marian Kmieciak, wójt gminy Odrzywół, na terenie której leżą płonące
lasy, wyznaczył nagrodę w wysokości 5 tys. zł dla osoby, która
udzieli informacji pozwalających
na zatrzymanie podpalacza. – Policja prowadzi dochodzenie i mamy
nadzieję, że uda się złapać sprawcę
– mówi Kierzkowski.+

Inwestycje

Budżet obywatelski

Zmarł

Kto dokończy halę
i stadion?

Czas wybierać

Zbigniew
Orzeł

Ani jedna oferta nie wpłynęła
w przetargu na dokończenie
budowy Radomskiego Centrum Sportu. Konkurs trzeba
unieważnić, a Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji ma dwie
możliwości wyjścia z sytuacji.

Tomasz Dybalski
Otwarcie ofert w przetargu na dokończenie budowy Radomskiego
Centrum Sportu, czyli hali sportowej i stadionu Radomiaka przy ul.
Struga, zaplanowano na czwartek.
Nie było jednak czego otwierać, bo
nie wpłynęła ani jedna oferta. To
zaskakująca informacja dlatego,
że zainteresowanie zadaniem było spore – Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji przedłużał o 10 dni termin składania ofert, bo potencjalni
oferenci złożyli ponad 300 pytań.
Przetarg będzie teraz unieważniony, a Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji ma dwie możliwości.
Pierwsza to powtórzenie przetargu,
ale od 2016 r. jest też druga: ośrodek
może zlecić zamówienie z wolnej
ręki, z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych. Na razie nie
wiadomo, jaka decyzja zapadnie.
Dokończenie budowy hali i stadionu miało trwać rok. Wykonano

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC
515603450

OCHRONA praca w Radomiu,
wymagana grupa inwalidzka
Tel. 730-194-361

Pracownik gospodarczy, firma
zatrudni osobę z orzeczeniem
o niepełnosprawności do pracy
w Radomiu, tel.730194361

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS
praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601
1 RA

– Spłonęło 65 hektarów lasów,
wciąż jeszcze po całonocnej akcji
trwa dogaszanie. Paliły się zarówno lasy prywatne jak i państwowe.
Akcja była bardzo trudna, w jednej
chwili na miejscu pracowało równocześnie 120 strażaków, którzy
mieli do dyspozycji 50 wozów gaśniczych. Oczywiście była rotacja,
gdy jedni musieli odpocząć, do akcji przyjeżdżali kolejni, stąd w sumie w akcji brało udział 70 wozów
i 200 ratowników z przeróżnych
jednostek, zarówno zawodowych,
jak i ochotniczych – wyliczał
w czwartek rano mł. bryg. Karol
Kierzkowski, rzecznik prasowy
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Podobny pożar, a właściwie
kilka pożarów, wybuchło w okolicy dokładnie dwa tygodnie temu.
Łącznie spaliły się 22 hektary la-

inwentaryzację i na początku maja
ogłoszony został przetarg na dokończenie robót.
MOSiR odzyskał od ﬁrm ubezpieczeniowych ponad 10,5 mln zł
gwarancji, które dały za ﬁrmę Rosa-Bud, ma do odzyskania jeszcze
1,8 mln zł za MAXTO z Krakowa,
która była w konsorcjum z radomską ﬁrmą.
MOSiR zapowiedział, że niezależnie od gwarancji będzie jeszcze
występował do wykonawców o odszkodowanie. Jest na etapie kalkulacji kwoty. Prezydent Radosław
Witkowski zauważał, że Białystok
wywalczył 90 mln zł od jednej
z ﬁrm za zerwanie umowy.
Hala miała być oddana w lipcu 2018 r., ale wykonawca wystąpił
o aneksowanie terminu. MOSiR
zgodził się na propozycję, aby obiekt
oddać 12 listopada, a stadion do końca
lutego. Wykonawca jednak terminu
nie dotrzymał. 22 stycznia br. MOSiR
wezwał Rosa-Bud i MAXTO do powrotu na budowę. Dwa tygodnie później prezes Rosa-Budu złożył pismo,
w którym domagał się dodatkowego
wynagrodzenia w wysokości 23,2 mln
zł oraz wydłużenia prac o pół roku.
MOSiR odpisał, że nic nie dopłaci, a 1 marca wypowiedział
umowę konsorcjum.+

Hale magazynowe od 20m2 do 3000m2 ,
pomieszczenia biurowe, plac
utwardzony 3000m2, pełne media, Radom,
ul. Mazowieckiego, cena 4 zł/m2.
Tel. 604199442

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort,
basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl
DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913 813 052 www.owzastal.pl
„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY
DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM
„DADAJ” K/OLSZTYNA WYNAJMĘ.
5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9

Place zabaw i siłownie pod
chmurką, nordic walking
i samoobrona, budowa dróg
dla rowerów i rewitalizacje
parków. Na karcie do głosowania budżetu obywatelskiego znajdą się 153 pozycje

Katarzyna Ludwińska
Radomianie złożyli 306 propozycji, 176 zostało pozytywnie
zaopiniowanych przez członków zespołu opiniującego. Na
karcie do głosowania znajdzie
się ich jednak o 23 mniej – niektóre propozycje, np. dotyczące
butelkomatów, pokrywały się
i członkowie zespołu zdecydowali o ich połączeniu.
Co znajdzie się na karcie do
głosowania? Sporo jest projektów
ekologicznych, m.in. wspomniane już butelkomaty, łąki kwietne,
aranżacja zieleni przy ul. PCK i na
Gołębiowie II, rewitalizacja parków Ruzika i Planty oraz skweru
przy Seniorze. Radomianie chcą
też zajęć aktywizujących dla osób
w różnym wieku. Wśród propozycji są znów treningi nordic walking, samoobrony dla seniorów
oraz sportowe dla dzieci. Wiele
jest projektów dotyczących przebudowy chodników, tylko kilka
dotyczących budowy nowych
dróg dla rowerów. Swoje projekty

znów zgłosiły szkoły i przedszkola: chciałyby przebudowy boisk,
sal gimnastycznych, doposażenia
placów zabaw.
Jeśli tak zdecydują radomianie, to w przestrzeni publicznej
pojawią się rzeźby kolejnych
symboli Radomia, ławeczka
Andrzeja Wajdy czy pomnik
Amora. Są też propozycje zakupu deﬁbrylatorów AED, karetki
z wyposażeniem noworodkowym czy łóżek dla Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego.
O nowe eksponaty walczy
Muzeum Polskich Rowerów,
Amfiteatr chce kontynuować
swoje projekty: Scenę Letnią
i Kuźnię Talentów.
W wyniku nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym do
wydania mamy 5,8 mln zł, czyli
o 1 mln zł więcej niż w tym roku.
Zniknęły też obszary, projekty są
teraz podzielone ze względu na
wielkość. Na małe o wartości do
50 tys. zł zostanie przeznaczona kwota 800 tys. zł. Na projekty
o wartości do 400 tys. zł miasto
zarezerwuje 2 mln zł. Tyle samo
będzie do podziału na te warte ponad 400 tys. zł. Pozostały 1 mln zł
będzie przeznaczony na projekty
instytucjonalne, czyli np. szkolne.
Głosować będziemy od 5 do 21
lipca. Wyniki zostaną ogłoszone
najpóźniej 18 sierpnia. +

W wieku 78 lat zmarł adwokat
Zbigniew Orzeł.
Był absolwentem Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana
Kochanowskiego w Radomiu,
w 1964 r. obronił dyplom na
Wydziale Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego, ukończył aplikację radcowską i sędziowską,
a w 1979 zdał egzamin adwokacki. W latach 1980-99 pracował jako adwokat w Grójcu i Radomiu.
Przez trzy kadencje pełnił funkcję
sekretarza i skarbnika Okręgowej
Rady Adwokackiej w Radomiu,
był delegatem na Krajowe Zjazdy
Adwokatury, obrońcą w procesach politycznych lat 80. W 1989
r. został członkiem Komitetu
Obywatelskiego Ziemi Radomskiej i Chrześcijańskiego Ruchu
Obywatelskiego, był też przewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej w pierwszych wyborach
samorządowych, członkiem Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym i Komisji
Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku
Publicznego Rady Miejskiej przez
trzy kadencje. Odznaczony medalem „Adwokatura Zasłużonym”,
„Zasłużony dla Miasta Radomia”.
Uroczystości pogrzebowe
mecenasa Orła planowane są
na początek przyszłego tygodnia.+ cig

SYNDYK MASY UPADŁOŚCIOWEJ
Radosława Pękali
ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy z wolnej ręki na sprzedaż udziałów w nieruchomości lokalowej
Sprzedaży podlega 1/2 udziałów:
– w prawie własności nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego Nr 12, ul. Wschodnia 5 w Szydłowcu, o pow. użytkowej 46,30m2 i ułamkowy
udział 4630/321800 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku
właścicieli lokali, w niewydzielonej części przypadającej na rzecz upadłego.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Kw Nr RA1S/00027809/1.
Cena wywoławcza 1/2 udziałów w nieruchomości wynosi 23.400,00 zł (dwadzieścia trzy tysięcy czterysta).
Warunki przetargu:
• Zaakceptowanie Regulaminu przetargu.
• Złożenie pisemnej oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg” w Biurze Syndyka, ul. Biznesowa 2 lok. 011, 26-600 Radom
do dnia 18.07.2019r. do godz. 1400.
• Wpłacenie wadium w kwocie 2.340,00zł (dwa tysiące trzysta czterdziesci) na rachunek bankowy Nr konta: PKO BP S.A. 12 1020 5587 0000 5202 0011 3381.
Otwarcie ofert komisyjnie nastąpi w terminie do dnia 29.07.2019r.
Regulamin przetargu, operat szacunkowy jest dostępny w Biurze Syndyka w Radomiu, ul. Biznesowa 2 lok. 011 oraz w aktach sprawy V GUp 75/18of w Sądzie Rejonowym
w Radomiu V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 374 220.

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413
REKLAMA 33927705
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Zbrodnia sprzed lat

Wojtek zginął pierwszy
Mężczyzna w białych
sofixach parzył na ciało
chłopca leżące na dywanie. Na szyi dziecka wciąż
był zaciśnięty ręcznik.
Mężczyzna czuł satysfakcję i ulgę. Mógł jechać
dalej
Małgorzata Rusek

ieszkańców Ustronia i całego Radomia zbulwersowało zabójstwo popełnione
w poniedziałek 7 bm. w godzinach przedpołudniowych
na 10-letnim Wojciechu T., uczniu Szkoły
Podstawowej nr 4. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że przyczyną zgonu było uduszenie.
Zabójstwa dokonano na tle rabunkowym” –
pisało „Słowo Ludu” w maju 1990 roku.
Paweł Gierczak, wtedy 14-letni uczeń
szkoły podstawowej: – Adam, brat Wojtka,
był w naszej klasie, więc cała ta sprawa była blisko nas. Pamiętam, jak nauczycielki
szeptały do siebie, płakały. Mówiło się, że
ktoś się włamał do ich domu, aby ich okraść,
i pewnie nie spodziewał się, że dzieciak będzie w środku. Podobno ukradli im kamerę,
aparat fotograﬁczny, jakieś rzeczy, a Wojtka
zabili „niechcący” – wspomina.
Sebastian Staśkiewicz, dawny kolega
Adama z sąsiedniego bloku, o morderstwie
dowiedział się od kumpli pod blokiem.
– Całe osiedle gadało, ale więcej w tym było domysłów i spekulacji. Rodzice też zaraz
zaczęli, że nie wolno wpuszczać obcych, że
trzeba uważać i takie tam. Jakaś taka atmosfera się zrobiła, że niejeden obcy, czyli nie
z naszego osiedla, który się pojawił u nas,
dostał po głowie od chłopaków. Zwłaszcza
gdy dziewczyny od nas z osiedla się poskarżyły, że ktoś za nimi chodzi – mówi Staśkiewicz.

M

PODEJRZANI O ZABÓJSTWO
Wojtka znalazł jego brat Adam. Rodzice byli
wtedy jeszcze w pracy. – Drzwi do mieszkania były zamknięte tylko na klamkę. W dużym pokoju zobaczyłem leżącego Wojtka.
Najpierw nogi. Na jednej nie miał buta. Na
szyi miał zawiązany ręcznik – tak mocno,
że rozwiązywałem go zębami. Na twarzy
był siny. Robiłem sztuczne oddychanie,
szukałem tętna – bez skutku – opowiadał
14-latek dziennikarzowi. Lekarz pogotowia,
który przyjechał na miejsce, stwierdził zgon
dziecka. Z mieszkania zginęło około 200 tys.
zł (starych), pierścionek, dwie kasety, lornetka...
Pogrzeb odbył się trzy dni po zabójstwie.
– Pojechaliśmy na cmentarz całą klasą.
Ze szkoły Wojtka były tłumy, jak wielka manifestacja – mówi Paweł Gierczak.
Tego samego dnia prasa doniosła, że
funkcjonariusze WUSW w Radomiu ujęli
trzech podejrzanych o dokonanie zbrodni.
„Są to uczniowie »czwórki«, w wieku od 14
do 16 lat. Czy było ich jeszcze więcej?... Okaże się” – pisało „Słowo Ludu”.
Zatrzymani to Artur K., rocznik 1976, Robert S., rocznik 1974 i Waldemar S., rocznik

1975. Młodociani podejrzani decyzją sądu
traﬁli do Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie.
Wrocław, Szczecin, Kutno
Dwa tygodnie po pogrzebie Wojtka. Mężczyzna w białych soﬁxach zaczepia 11-letniego Grzegorza przed jednym z bloków przy
ul. Buskiej na osiedlu we Wrocławiu. Mówi,
że ojciec chłopca przysyła go po szarą kopertę z pieniędzmi na zapłacenie kosztów
kolonii, którą to kopertę zostawił w domu.
Chłopiec idzie z mężczyzną do mieszkania.
W mieszkaniu dziecko słyszy, że przez jego
ojca mężczyzna stracił pracę i dlatego musi
się zemścić. Napastnik gwałci dziecko, po
czym idzie do łazienki i bierze ręcznik. Moczy go pod wodą, wraca do pokoju i zaciska
na szyi dziecka.
– Chłopiec stracił przytomność. Z mieszkania zginęły pieniądze, waluta obca i biżuteria. Po dwóch dniach do mieszkania,
w którym wydarzyła się tragedia, przyszedł
list o treści: „Zemsta!!! Czekałem 14 lat”, wysłany z Warszawy. Dziecko przeżyło – wspomina Jerzy Jakubowski, emerytowany policjant, wtedy szef grupy dochodzeniowo-śledczej z Poznania.
31 maja 1990 roku w Szczecinie morderca dusi ręcznikiem 9-letniego chłopca. Obok
zwłok kładzie kartkę: „Zemsta wreszcie Z”.
Tydzień później uderza w Kutnie. Dusi ręcznikiem chłopca i okrada mieszkanie. Na
lustrze w łazience szminką pisze „Zemsta”.
Taki sam scenariusz realizuje dwa tygodnie
później w Oławie, obok uduszonego ręcznikiem chłopca zostawia kartkę z napisem
„Nareszcie dokonałem oczekiwanej zemsty
B”. Pod koniec roku Komenda Główna Policji powołuje grupę specjalną do spraw zabójstw chłopców o kryptonimie „Zemsta”.
W Radomiu jeden z podejrzanych o zabicie Wojtka nastolatków przyznaje się do
winy. Prokuratura stawia mu zarzut zabójstwa.

PRZYZNANIE MAŁO
WIARYGODNE
3 stycznia 1991 roku, Zbąszyń. Zabójca ponownie uderza – po półrocznej przerwie.
Podstępem wchodzi do jednego z mieszkań
przy ulicy Topolowej, kradnie na oczach
chłopca pieniądze, bon rewaloryzacyjny
i legitymację ubezpieczeniową. Dziecku
udaje się przeżyć, dzięki temu śledczy dostają rysopis: sprawca ma około 30-35 lat, jest
dobrze zbudowany, wzrost około 175 cm,
ciemne włosy, nosi dyplomatkę.
Trzy tygodnie później sprawca pojawia się
w Poznaniu na osiedlu Rataje. Morduje ręcznikiem 12-letniego Krzysztofa i okrada mieszkanie. Ojciec próbował rozwiązać ręcznik,
którym uduszono chłopca, ale był tak silnie
zawiązany, że nie można było tego zrobić.
Na czele grupy dochodzeniowo-śledczej
staje Jerzy Jakubowski. Do śledztwa włącza
policjantów z komend w całym kraju, na terenie których doszło do podobnych zabójstw.
– Okoliczności tych spraw w zestawieniu z zabójstwem Krzysia nie pozostawiały
wątpliwości. Seryjny zabójca zawędrował
do Poznania. Natychmiast podjęliśmy decyzję o zaproszeniu do Poznania na wspólną
odprawę wszystkich policjantów prowadzących śledztwa w tych sprawach. Przyjechali
oficerowie z Bytomia, Wrocławia, Płocka
i Szczecina. Poprosiłem o udział w odprawie
biegłego seksuologa. Z relacji policjantów
wyłaniał się chronologiczny zapis zbrodni…
Przez głowę przewijały się niespokojne myśli. Teraz na mnie i na moich kolegach ciążył
obowiązek szybkiego schwytania tego czło-

• Dusiciel na ofiary wybierał chłopców w wieku od 9 do 12 lat FOT. MARTA DUDZIŃSKA/ AGENCJA GAZETY

wieka, aby już żadne dziecko nie straciło
przez niego życia. No ale szukają już przez
10 miesięcy i nic. Nie – my nie możemy go
nie złapać – wspominał śledczy.
Ustawiono zabójstwa w kolejności chronologicznej, okazało się wtedy, że morderca zaatakował po raz pierwszy w kwietniu
1990 roku w Bytomiu, na trzy tygodnie przed
śmiercią Wojtka z Radomia. Wszedł do
mieszkania za 10-letnim Marcinem, mówiąc,
że jest od tatusia z pracy i że musi odebrać
kopertę, którą ojciec zostawił w domu. Gdy
byli już w środku, mężczyzna stwierdził, że
ojciec wyrzucił go z pracy i za to chce 20 tys.
zł. Chłopca dusił ręcznikiem, zostawił na tapczanie. Chłopiec kilkakrotnie tracił i odzyskiwał przytomność. Udawał, że nie żyje, aby nie
zwrócić na siebie uwagi. Dzięki temu przeżył. Z mieszkania zginęły pieniądze, zegarki,
ręczniki, kosmetyki, czekolady i odzież. Po
tym policjanci doszli do wniosku, że sprawca
musiał wcześniej siedzieć w więzieniu i zwyczajnie kompletuje garderobę.
– Kiedy mój kolega ze Śląska powiedział,
że z mieszkania zabrano używaną odzież,
zerwałem się z krzesła: To kiciarz, ledwie
wyszedł z pierdla i dlatego była mu potrzebna odzież, nawet używana. Teraz zabrał głos
przedstawiciel Komendy Głównej. Opowiadał o zdarzeniu w Radomiu. Dziwiłem się,
dlaczego nie ma policjantów z tego miasta.
Okazało się, że podobno ustalili sprawcę zabójstwa, ale nie było to jednoznaczne. Nieletniemu przedstawiono zarzut zabójstwa.
Ponoć ten młody chłopak przyznał się do tego czynu. Okoliczności sprawy były jednak

Po dwóch dniach do mieszkania,
w którym wydarzyła się
tragedia, przyszedł list o treści:
„Zemsta!!! Czekałem 14 lat”,
wysłany z Warszawy. Dziecko
przeżyło

typowe dla wszystkich innych. Tak więc to
przyznanie było mało wiarygodne. Chcieliśmy później wrócić do tej sprawy, nie tracąc
jej z pola widzenia – wspomina Jakubowski.

„MAGAZYN KRYMINALNY
997”
Mimo intensywnego śledztwa zabójca ponownie zaatakował: 7 marca 1991 we Wrocławiu zgwałcił kolejnego chłopca. Pod pozorem posiadania listu do rodziców chłopca
od cioci mieszkającej za granicą udało mu
się wejść do mieszkania. 18 kwietnia 1991
w Sosnowcu próbował zamordować kolejnego chłopca, zaatakowany przeżył.
– Mieliśmy rysopis mężczyzny w wieku
około 30-35 lat, dobrze zbudowanego, wzrostu około 175 cm, o ciemnych włosach, zadbanego, często ubranego na czarno, mającego ze sobą charakterystyczną dyplomatkę.
Interesujące były jego cechy psychoﬁzyczne.
Miał łatwy sposób nawiązywania kontaktów
z dziećmi, a w zasadzie z nieletnimi chłopcami, był aktywnym, niezwykle brutalnym
homoseksualistą o zaburzeniu pedoﬁlskim.
Początkowo zabierał starą odzież, a za każdym razem także pieniądze. Zdarzenia miały miejsce w miastach, które były ważnymi
szlakami kolejowymi. Mieliśmy świadomość, że zaczynamy wyścig z zabójcą dzieci. Dotychczas policja ten wyścig sromotnie
przegrywała. Życie straciło pięciu chłopców,
a kilku zostało trwale psychicznie okaleczonych – mówi Jakubowski. Policja zwraca się
o pomoc do Michała Fajbusiewicza, twórcy
„Magazynu Kryminalnego 997”. Telewizja
emituje program o „ręcznikowym dusicielu”.
Komendant wojewódzki wyznacza 5 mln zł
nagrody za pomoc w ujęciu mordercy.
22 kwietnia 1991. Policja z Poznania dostaje sygnał od dyrektorki szkoły podstawowej na osiedlu Rusa, że uczniowie idący
do szkoły byli zaczepiani przez mężczyznę.
Później takie samo zgłoszenie składa kobieta, która podczas spaceru po osiedlu widziała mężczyznę opisanego w programie
„997”. Na Rataje ruszają wszyscy policjanci
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Woda cenna
jak złoto
domiu i Poznaniu, do usiłowań zabójstw w Bytomiu i we Wrocławiu
oraz do zgwałcenia w Sosnowcu.
– Miał znakomitą pamięć. Pamiętał, co zabierał z poszczególnych mieszkań. Opisywał szczegółowo sposób, w jaki pozbawiał
życia swoje ofiary. Zatrzymał się
w momencie, kiedy zapytałem
o gwałty, których dokonywał przed
zabójstwem. Był wyraźnie zmieszany. Podobnie zareagował K.,
kiedy zapytałem go o napisy pozostawione przez niego w łazienkach o treści „Zemsta”, „Nareszcie
zemsta, 14 lat czekałem” – wspomina Jakubowski. Pamięta, że
dużo uwagi poświęcił zabójstwu
w Radomiu. Tadeusz K. był bardzo
precyzyjny również w odniesieniu
do tej zbrodni. Śledczy chciał mieć
absolutną pewność, że to K. jest
jej sprawcą, pamiętając, że policja
w Radomiu zatrzymała wcześniej
nieletniego sąsiada ofiary, który
przyznał się do tej zbrodni. Ale fakty były jednoznaczne: to Tadeusz K.
dokonał tego zabójstwa, a zatrzymany wcześniej nieletni nie miał
z tą zbrodnią żadnego związku.

z wydziałów dochodzeniowego
i kryminalnego. Zatrzymanie jest
błyskawiczne.

„JESTEM TERAZ
ZMĘCZONY”

1 RA

W pokoju przesłuchań przed Jakubowskim siedzi 40-letni Tadeusz K.
12 lat przesiedział w więzieniach.
Był karany za czyny lubieżne
z dziewczynkami, później za kradzieże. Za każdym razem wychodził na wolność przedterminowo
w nagrodę za dobre zachowanie.
Z zakładu karnego we Wronkach
wyszedł 12 marca 1990 roku.
– Był to mężczyzna średniego
wzrostu, o ciemnych, gęstych włosach, smagłej cerze, wąskich wargach i wydatnym nosie, z trochę
cofniętym podbródkiem. Ubrany
schludnie: w ciemną skórzaną
kurtkę, białą koszulę, krawat, sweter. Ukończył siedem klas szkoły
podstawowej i dwie klasy szkoły
zawodowej, ucząc się zawodu cieśli. W zakładzie karnym uzyskał
jeszcze uprawnienia spawacza.
W całym swoim życiu nigdy nie
przebywał w jednym miejscu
dłużej niż kilka miesięcy. Na stałe
zameldowany był w Zielonej Górze, ale z rodziną nie utrzymywał
żadnych kontaktów. Był kawalerem, chociaż twierdził, że ma narzeczoną, której zdjęcie znaleziono w jego dyplomatce. Był bardzo
grzeczny, odpowiadał na wszystkie
pytania, chcąc wyraźnie zrobić dobre wrażenie. „Tak, panie naczelniku, zabiłem paru chłopaczków,
ale jestem teraz zmęczony i proszę
o przerwanie przesłuchania. Jutro będę zeznawać” – powiedział
w końcu – wspomina Jakubowski.
K. przyznał się do zabójstw
w Oławie, Kutnie, Szczecinie, Ra-

BANDAŻ NA
BOLĄCYM KOLANIE
Pod koniec czerwca rozpoczęto
wizje lokalne w miastach, w których K. atakował. 4 lipca 1991 roku
pojechał najpierw do Kutna, wieczorem do Radomia.
– Pamiętam to zdarzenie. Wieżowce przy Osiedlowej otoczone
były kordonem policji, na kładkach przed wieżowcami też stali
policjanci z bronią, z psami, wszędzie pełno było radiowozów. Dla
nas, chłopaków z osiedla, to było
wydarzenie. Przepychaliśmy się,
żeby zobaczyć mordercę, ale niewiele zobaczyliśmy. Z samochodu
szybko wyprowadzono mężczyznę z narzuconą kurtka na głowę
i tyle widzieliśmy – wspomina Sebastian Staśkiewicz.
24 lipca 1991 roku naczelnik
Jakubowski, który był wtedy na
urlopie, włączył radio. Usłyszał komunikat: Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu prowadzi śledztwo
w sprawie śmierci Tadeusza K., podejrzanego o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem kilku nieletnich chłopców. Funkcjonariusze
aresztu śledczego znaleźli go rano
wiszącego w celi. Powiesił się na
bandażu elastycznym, którym pozwolono mu obandażować bolące
kolano. Kilka miesięcy później 21
tomów akt śledztwa przekazano
do Prokuratury Wojewódzkiej
w Poznaniu z wnioskiem o umorzenie śledztwa wobec śmierci podejrzanego. +
Korzystałam z publikacji Jerzego
Jakubowskiego „Kryptonim »Zemsta” – okrutne zabójstwa chłopców”, z artykułu Wojciecha Szczepańskiego „Radom wstrząśnięty
zbrodnią” („Słowo Ludu” nr 107,
1990 rok) oraz artykułów zamieszczonych w „Słowie Ludu” w maju
1990 roku.

Wójtowie i burmistrzowie
podradomskich gmin apelują
do mieszkańców, by nie używali wody z wodociągów do
podlewania ogródków i napełniania basenów. W Radomiu
tego problemu nie ma, ale to
nie znaczy, że nie powinniśmy oszczędzać.

Katarzyna Ludwińska, mar
ubiegłym tygodniu
strażacy z ochotniczej straży pożarnej
musieli dowozić wodę do mycia i picia mieszkańcom
Janowa, wsi położonej tuż za lotniskiem w Radomiu.
– Mieszkańcy zgłaszali niskie ciśnienie wody w kranach,
dlatego zdecydowaliśmy się ich
wesprzeć. Na miejsce pojechała cysterna ze straży pożarnej,
mieszkańcy przychodzili z wiadrami i kanistrami i pobierali wodę do domów – mówił wówczas
„Wyborczej” Krzysztof Rękawik,
podinspektor do spraw obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy
Skaryszew.
Burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek zaapelował na
stronie internetowej do mieszkańców o oszczędne gospodarowanie wodą, rezygnację z podlewania trawników, napełniania
basenów czy mycia samochodów. Podobne apele zamieścili
na stronach internetowych swoich gmin wójtowie Jedlni-Letniska, Zakrzewa, Wolanowa. Wójt
Gozdu Paweł Dziewit w podobnym apelu zaznaczył, że racjonalne gospodarowanie wodą
jest ważne również dlatego, by
zapewnić odpowiednie ciśnienie
w hydrantach w czasie ewentualnej akcji przeciwpożarowej. Ale
na apelu nie poprzestał. Wydał
zarządzenie, w którym zakazał używania wody z gminnych
wodociągów do podlewania
i zraszania trawników i ogrodów
warzywnych oraz podlewania
upraw działkowych, rolnych i sadowniczych, folii i szklarni ogrodowych, napełniania basenów
i mycia pojazdów mechanicznych. Zaznaczył, że osoby, które
nie zastosują się do zarządzenia,
muszą liczyć się odpowiedzialnością przewidzianą w przepisach o wykroczenie.
– Co roku zwracaliśmy się do
mieszkańców tylko z prośbami,
żeby podczas letnich miesięcy
nie korzystali z wody z wodociągu do podlewania ogródków,
napełniania basenów – mówi Paweł Dziewit. Tym razem wydałem zarządzenie, żeby bardziej
zmobilizować mieszkańców
do racjonalnego korzystania
z wody, która jest niezbędna do
zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych, tj. spożywczych
i higienicznych. Dzięki temu nie
będzie przerw w dostawach,
choć ciśnienie wody jest mniejsze. Do Radomia jest niedaleko,

W

można więc pojechać z dziećmi na basen, a samochód umyć
na myjni.
Gmina ma dwie hydrofornie: w Goździe i w Małęczynie.
I to w tej drugiej latem pojawiają
się problemy.
– Na szczęście dla naszej gminy mieszkańców przybywa, lecz
z drugiej strony rośnie więc też
zapotrzebowanie na wodę – mówi wójt Gozdu. – Rodziny, które się wprowadzają, nie kopią
studni, i co zrozumiałe, chcą się
przyłączyć do wodociągu. Pod
koniec 2016 roku rada gminy
podjęła uchwałę o budowie trzeciej hydroforni na terenie gminy
– w Grzmucinie. To czasochłon-

Szara woda
• To wolna od fekaliów zabrudzona
woda, która powstaje w czasie
mycia naczyń, kąpieli czy prania.
W ograniczonym zakresie, po
pewnym oczyszczeniu, nadaje
się do powtórnego wykorzystania. Szara woda zawdzięcza swą
nazwę mętnemu wyglądowi oraz
statusowi, który nie kwalifikuje jej
ani jako wody czystej pitnej, ani jako wody silnie skażonej. Jeśli woda
zawiera znaczące ilości odpadów
kuchennych czy też silne środki
chemiczne, jest kwalifikowana
jako ściek.
• Szara woda jest najczęściej stosowana do podlewania i nawadniania ogrodów oraz mycia aut.
Nie we wszystkich krajach jest to
jednak legalne. W Australii rząd ze
względu na suszę wprowadził regulacje prawne umożliwiające stosowanie szarej wody. W sprzedaży
są systemy do rozsączania szarej
wody, posiadające odpowiednie
certyfikaty. Nielegalnie szarą wodę
użytkują mieszkańcy części Afryki,
Azji i Ameryki Łacińskiej

Jak oszczędzać
wodę w domu?
• 1. Zakręć kran podczas mycia
zębów czy golenia.
• 2. Zmień spłuczkę na model
z opcją mniejszego spłukiwania.
• 3. Dokręć lub napraw kapiący kran.
• 4. Zmień krany na takie, które
oszczędzają wodę.
• 5. Podczas mycia rąk nie odkręcaj
wody do końca.
• 6. Używaj jednouchwytowych baterii.
• 7. Nie zmywaj pod bieżącą wodą.
• 8. Pralkę i zmywarkę uruchamiaj,
kiedy są pełne.
• 9. Bierz szybki prysznic zamiast kąpieli.
• 10. Nie wylewaj wody, którą możesz wykorzystać ponownie.
Źródło: ulicaekologiczna.pl

na procedura, ale mamy już wybrane miejsce. Przeprowadzone
były badania geologiczne, a do
końca lipca ma być wykonany
pierwszy odwiert. I jeśli wszystko pójdzie dobrze, to będziemy
mogli rozpocząć projektowanie, a następnie budowę, która zgodnie z naszymi planami
powinna zakończyć się w 2022
roku. Będzie trzeba zrezygnować z innych priorytetów inwestycyjnych, ale może pojawią się
jakieś środki zewnętrzne, które
pozwolą szybko i z mniejszym
uszczerbkiem na budżecie gminy zbudować hydrofornię. Jeśli
nie, to będziemy musieli jakoś
to zrobić sami, bo woda jest niezbędne do życia.
Niektórzy mieszkańcy gminy
hodują trzodę chlewną lub bydło,
inni uprawiają zboże lub warzywa, ale jak zapewnia wójt, oni
nie dzwonią z uwagami w sprawie zarządzenia.
W bardziej komfortowej sytuacji jest Radom. W planie adaptacji do zmian klimatu do 2030
roku zaznaczono, że podsystem
zaopatrzenia w wodę w Radomiu
nie jest wrażliwy na zmiany klimatu „z uwagi na zadowalający
stan sieci oraz wiele ujęć wody ze
źródeł podziemnych”.
– Nigdy nie można powiedzieć
w stu procentach, ale wszystko
na to wskazuje, że nie powinniśmy mieć, jako mieszkańcy miasta, problemów w najbliższym
czasie – mówi Paweł Olszewski,
wiceprezes Wodociągów Miejskich w Radomiu. – Mamy kilkanaście ujęć wody, w tej chwili
czynnych jest osiem. Kilkadziesiąt studni pracuje praktycznie
stale, mamy też studnie zapasowe. Regularnie kontrolowany
jest poziom zwierciadła wody
w studniach i nie widać jego
niepokojącego obniżenia. Najważniejszy jest system pierścieniowy, który mamy w Radomiu.
W przypadku ewentualnych zakłóceń w pracy któregokolwiek
ujęcia, co spowoduje problem
z dostarczeniem wody do sieci,
zadanie zasilenia w wodę danego obszaru miasta przejmą pozostałe pracujące ujęcia.
Ale podkreśla, że ograniczony
dostęp do wody pitnej staje się
problemem ogólnoświatowym,
więc wodę trzeba oszczędzać albo rozsądniej wykorzystywać.
– Widzimy, co się dzieje na
świecie i również w niektórych
rejonach Polski – mówi Paweł Olszewski. – W niektórych krajach
już wdraża się nowatorskie rozwiązania: do picia wykorzystuje
się wodę wysokiej jakości, ale do
innych celów – sanitarnych czy
właśnie podlewania ogródków
– tzw. wodę szarą. Oczywiście
wymaga to przebudowy instalacji w domach, ale wodę można
wykorzystywać wielokrotnie. Sądzę, że w niedługim czasie wiele
miast, które mają wysoką wodochłonność, wprowadzi te systemy. +
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Polityka i pieniądze

Kto wspierał fundusz
wyborczy PiS w Radomiu?
Ponad 230 tys. zł
wpłynęło z Radomia
na fundusz wyborczy PiS przed wyborami samorządowymi w 2018 roku.
Wpłacali głównie
partyjni działacze
i trzeba przyznać, że
byli hojni
Tomasz Dybalski, mgd

• Kampania wyborcza kandydata na prezydenta Wojciecha Skurkiewicza była imponująca, ale ani on, ani nikt
o tym samym nazwisku nie wpłacił nawet złotówki na fundusz wyborczy PiS FOT. MARCIN KUCEWICZ / AGENCJA GAZETA

ane dotyczące wpłat
na konto komitetu
Prawa i Sprawiedliwości przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi pochodzą
z Państwowej Komisji Wyborczej.
Z dokumentu wynika, że ponad 18
tys. osób z całej Polski wpłaciło na
kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości 21,2 mln zł.
W Radomiu i regionie dominują drobne wpłaty, głównie od
kandydatów na radnych, wójtów,
burmistrzów i prezydentów. Zdarzały się też większe sumy.
Spośród 38 kandydatów na
radnych z ramienia PiS wpłat na
fundusz wyborczy dokonało 27.
Najwięcej wpłacili Dariusz Wójcik,

szef klubu PiS w radzie, a w poprzednich kadencjach przewodniczący rady miejskiej, oraz Joanna
Kunowska, startująca z siódmej
pozycji w okręgu nr 5 – po 7 tys. zł.
W przypadku Wójcika wydatki
na kampanię opłaciły się, bo polityk PiS zdobył rekordowe 2751
głosów, o ponad tysiąc więcej niż
cztery lata wcześniej.
Wójcik pracuje w Polskiej
Grupie Zbrojeniowej, zasiada też
w radzie nadzorczej Fabryki Broni
„Łucznik”.
Kunowska dostała wielokrotnie mniej głosów niż Dariusz Wójcik – tylko 342 i mandatu radnej
nie wzięła.
Wydatki na kampanię szefa
klubu PiS wpłynęły zapewne na

D

liczbę głosów, jaką otrzymał, ale
– jak widać po przypadku Joanny
Kunowskiej – nie wystarczają do
wygrania wyborów. Może więc Dariusz Wójcik, jedna z najbardziej
rozpoznawalnych twarzy radomskiego PiS-u, nie musi już wydawać
pieniędzy przed wyborami, a i tak
radomianie na niego zagłosują?
Po 5 tys. zł wpłacili: Adam Bocheński, Kinga Bogusz, Robert
Fiszer, Piotr Kotwicki, Artur Standowicz, wszyscy wzięli mandaty
radnych (Standowicz jednak go
nie objął, pozostał na stanowisku
wicewojewody mazowieckiego,
a tej funkcji nie można łączyć
z mandatem radnego).
Tysiąc złotych mniej wpłacił
Kazimierz Staszewski, 3,6 tys. zł

OBWIESZCZENIE 17/ 2019

Prezydent Miasta Radomia
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) i art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam, że w dniu 19.06.2018r. została wydana decyzja nr 417/2019
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
na wniosek Gminy Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600
Radom, Radom dla drogi gminnej, dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa ulicy Bernardyńskiej w Radomiu w ramach
zadania pn.: Rozbudowa ul. Lekarskiej i Tochtermana
w Radomiu” (znak sprawy: ARI.6740.2.272.2019.KP).
Decyzją objęte są działki będące w liniach rozgraniczenia drogi o numerach ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższym wykazie, w którym zastosowano następujące
oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasie podano numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

Decyzją objęte są również działki, będące poza liniami rozgraniczenia drogi, niezbędne dla dokonania budowy i przebudowy infrastruktury technicznej:
Obręb 0050 Stare Miasto, arkusz 83,
branża sanitarna: 74/3; 74/14; 74/2; 75/7; 75/8 (po podziale
dz. 75/3); 91/5 (po podziale dz. 91/2); 91/4 (po podziale dz.
91/1)
branża elektryczna: 92/3 (po podziale działki 92/1); 74/3;
74/14; 91/5
(po podziale działki 91/2); 91/4 (po podziale działki 91/1).
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, II piętro,

- podanie wytłuszczonego numeru działki bez nawiasu oznacza, że działka w całości jest przeznaczona pod inwestycję

pokój nr 233 w godz. pracy urzędu tj. od 7.30-15.30 poza śro-

92/2; 74/13; 76/2; 76/1; 75/4; 75/6; 92/1 (92/3; 92/4); 75/3
(75/8, 75/9), 91/1 (91/3, 91/4); 91/2 (91/5, 91/6).

blicznego ogłoszenia o jej wydaniu, gdy nie zostało od niej

REKLAMA 33926724

dą. Decyzja staje się ostateczna po upływie 28 dni od dnia puzłożone odwołanie.

na kampanię wydał Marcin Kaca,
który później zdobył prawie 3,7
tys. głosów, najwięcej w mieście.
Niewiele mniej, 3,35 tys. zł, przekazała Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz, która podobnie jak Kaca
odeszła w poprzedniej kadencji
z PO i w 2018 roku do rady startowała z list partii Jarosława Kaczyńskiego.
Pozostali kandydaci na radnych wpłacali mniejsze kwoty – od
890 zł od Agnieszki Urbańskiej,
kandydatki z okręgu 5 (bez mandatu) do 2,9 tys. zł, które wpłacił
Łukasz Podlewski, jedynka w trzecim okręgu.
Większe kwoty niż kandydaci
na radnych miejskich wpłacali
ci startujący do sejmiku województwa mazowieckiego oraz na
wójtów i burmistrzów. Radosław
Fogiel, radny sejmiku i szef biura
Jarosława Kaczyńskiego, na kampanię wpłacił ponad 27 tys. zł, inna radna Agnieszka Górska – blisko 12 tys. zł. 25 tys. zł wpłynęło od
Dominika Szarego, szefa kampanii
Wojciecha Skurkiewicza i syna wicedyrektora Radomskiej Dyrekcji
Lasów Państwowych oraz byłego
już radnego PiS.
Najwyższe wpłaty na fundusz
wyborczy PiS pochodzą jednak nie
od kandydatów, ale szefów państwowych spółek czy członków ich
rad nadzorczych. Rekordzistą jest
działacz PiS ze Zwolenia Jan Mazurkiewicz, który zasilił fundusz
kwotą 29 tys. zł. Mazurkiewicz do
2010 roku był starostą zwoleńskim.
Kiedy go odwołano, został członkiem zarządu Radpecu (kadencja
Andrzeja Kosztowniaka). Dla niego
stworzono stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju, bo wiceprezes ekonomiczny w miejskiej spółce już
był, a technicznym Mazurkiewicz
nie mógł zostać, bo nie miał odpowiedniego wykształcenia. Wkrótce prezesa Radpecu z 30-letnim
stażem w energetyce Kosztowniak
zrobił doradcą i wtedy Mazurkie-

wicz wskoczył na jego miejsce.
Dziś Mazurkiewicz jest wiceprezesem kozienickiej, państwowej
Enei Wytwarzanie. Drugim wiceprezesem Enei Wytwarzanie jest
Tomasz Siwak. Kiedy w Radomiu
rządził PiS, Siwak zarządzał miejską spółką Port Lotniczy Radom.
Po przegranych przez Kosztowniaka wyborach samorządowych
w 2014 roku odnalazł się najpierw
jako wiceprezes spółki córki państwowego Banku Gospodarstwa
Krajowego – BGK Nieruchomości,
a później w Enei Wytwarzanie.
Tomasz Siwak na kampanię samorządową PiS wpłacił 10 tys. zł.
13 tys. zł wpłynęło od Krzysztofa
Soli, kiedyś wiceprezesa Wodociągów Miejskich, a obecnie członka
rady nadzorczej spółki Geotermia
Mazowiecka, w której udziały ma
kilka samorządów i zarządzane
przez PiS Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z Warszawy oraz Łodzi.
8,5 tys. zł wpłacił Adam Suliga.
Niemal przez całe rządy Andrzeja
Kosztowniaka był wiceprezesem
miejskiego Radkomu, a teraz jest
prezesem państwowej Fabryki
Broni „Łucznik”.
2 tys. zł w funduszu wyborczym
PiS jest od pochodzącego z Radomia prezesa Polskich Linii Lotniczych „LOT” Rafała Milczarskiego.
5 tys. zł wpłaciła radomianka
Weronika Filiks. Kiedy w Płocku
rządził PiS, zasiadała w radzie
nadzorczej miejskiej spółki z tego
miasta – Agencji Rewitalizacji Starówki.
Kiedy PiS rządził i w Radomiu,
i w Płocku, „Wyborcza” opisywała
swoisty układ – tzw. TPPR, czyli
Towarzystwo Przyjaźni Płocko-Radomskiej. W radomskich radach nadzorczych zasiadły dwie
płocczanki: w Administratorze
(budownictwo społeczne) Violetta
Kulpa, krewna ówczesnego PiS-owskiego prezydenta Płocka, szefowa klubu PiS w radzie miejskiej,
a w Rewitalizacji (remonty kamienic) żona wiceprezydenta Płocka
Anna Kubera. Z kolei siostra prezydenta Radomia Aneta Kosztowniak znalazła się w radzie nadzorczej płockiego Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej.
Przedstawiciele miast argumentowali, że wszystkie mają odpowiednie kompetencje.
Teraz Weronika Filiks jest przewodniczącą rady nadzorczej należącej do skarbu państwa Polfy
Tarchomin.
Blisko 8 tys. wpłaciła Renata Pasek, kandydatka w ub. roku na wójta Jedlni-Letniska, 6,8 tys. zł Ewa
Markowska-Bzducha, z sukcesem
startująca na fotel wójta Wolanowa. Kandydat na burmistrza Kozienic Artur Matera na kampanię
wpłacił 5,8 tys. zł, a wójt Jedlińska
Kamil Dziewierz – 5,2 tys. zł. +
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Historia

Odrodzili przyszłe pokolenie…
To było krótkie, ale piękne przemówienie. I na
pewno mocno zapadło
w pamięć wszystkich zebranych w tym świętym
miejscu. Tak – młody inspektor Komisji Szkolnej
Ziemi Radomskiej Jan
Dębski zdecydowanie stanął na wysokości zadania.
Marcin Kępa*

anka – bo od lat mówiliśmy sobie po
imieniu – znałem jeszcze z czasów
nauki w radomskiej „handlówce”
i wspólnej działalności w Związku
Młodzieży Polskiej ZET, organizacji powołanej do życia w końcu wieku, która tradycjami nawiązywała do filomatów
i ﬁlaretów, ale była zdecydowanie mniej romantyczna. Chociaż mieliśmy za cel główny
pozytywistyczną pracę u podstaw, nie zawahaliśmy się ani minuty nad podjęciem w naszej szkole strajku na początku 1905 roku.
Pamiętam, że nasza akcja bojkotowa zakrojona była na szeroką skalę; Radom był obok
Częstochowy i Lublina najprężniejszym
ośrodkiem szkolnego buntu przeciwko wytężonej rusyﬁkacji. Zresztą – co tu dużo mówić – wywalczyliśmy sobie wtedy prawo do
nauczania w ojczystym języku.
Potem Dębski wyjechał na studia do Belgii, skąd wrócił do mojego Radomia jako
kandydat inżynierski sztuk i rzemiosł na
przełomie czerwca i lipca pamiętnego 1914
roku. No i siłą rzeczy został tu czas jakiś; kiedy Rosjanie wyszli z miasta, a na ich miejsce
przyszli Austriacy, miasto trochę odetchnęło. Pozwalano obchodzić narodowe święta
i demonstrować bez większych przeszkód
swój patriotyzm. Mieliśmy początek 1916
roku, kiedy tłumnie poszliśmy poświęcić
krzyż powstańczy przy szosie warszawskiej;
zanim jednak stanął w okolicach miejsca
straceń – nie obyło się, jak to u nas, Polaków,
bez problemów. Sporo wpływowych osób
w mieście miało obiekcje – żywa była obawa, że Rosjanie wkrótce wrócą (wojna trwała w najlepsze), więc może ich tym krzyżem
nie rozdrażniać?
Dość rzec, że w niedzielę, 6 lutego, o godzinie czwartej po południu z pobliskich koszar wyniesiono drewniany krzyż przyozdobiony cierniową koroną i na zmianę – starzy
z młodymi – nieśliśmy go w oznaczone miejsce, śpiewając gromkie „Boże, coś Polskę”.
Janek – inteligent i etosowiec – miał chyba
największe prawo spośród nas do wygłoszenia przemowy podczas tej uroczystości. Pochodził ze zubożałej szlachty pieczętującej
się herbem Prawdzic; jego rodzina była silnie w styczniowy zryw 1863 roku zaangażowana. Dziadek Maksymilian Kwiatkowski,
ojciec matki, w czasach powstańczych był
właścicielem konnych karetek służących do
przewozu poczty i osób; przez lata szczycił
się tym, że gościł na kwaterze samego generała Langiewicza, a i z jego transportowych
usług ponoć obﬁcie powstańcy korzystali.
Z kolei dziadek ze strony ojca, Józef Dębski,
był wówczas emerytowanym kierownikiem
zakładów metalurgicznych w miejscowo-
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ści Panki (Częstochowskie Zagłębie Rudonośne). Po zakończeniu pracy zawodowej
osiadł w Wąchocku, gdzie zastał go wybuch
powstania. Przez cały czas trwania zrywu
współpracował z polskimi władzami na
Kielecczyźnie, a w swoim domu ukrywał
skład powstańczej amunicji. Jego syn Gustaw, czyli stryj Jana, brał zaś w powstaniu
czynny udział, został nawet ranny w jednej
z bitew.
Od tych tragicznych dla nas wydarzeń
minęło przeszło pół wieku. Tyle było potrzeba, by uczcić pamięć o straconych przez
Rosjan na przykoszarowej łące, leżącej na
terenach zajmowanych wtedy przez 26.
Mohylewski Pułk Piechoty, polskich powstańcach. Widać było gołym okiem, że
Janek bardzo przeżywa swoje wystąpienie.
Nie miał wtedy jeszcze dwudziestu siedmiu
lat, choć – trzeba to przyznać – wyglądał poważniej, głównie przez to, że bardzo wcześnie, jeszcze na studiach, zaczął łysieć. Jest
wielką sztuką porwać słuchaczy mądrym
przemówieniem – politycy szkolą się w tym
rzemiośle latami. Janek miał przy szosie
warszawskiej swoisty chrzest bojowy w tej
dziedzinie. Jak mi potem mówił – po raz
pierwszy wygłaszał mowę do takiej ilości
ludzi.
„Stoimy nad grobami garstki spośród
tych, którzy w 1863 roku, jak głosi manifest
Rządu Narodowego, ożywieni gorącą miłością do ojczyzny, ufni w pomoc i sprawiedliwość Boga, poprzysięgli zrzucić przeklęte
jarzmo niewoli lub zginąć, którzy ogłosili
wszystkich synów Polski bez różnicy wiary
i rodu, stanu i pochodzenia równymi i wol-

Zwyciężeni w bohaterskiej,
nierównej walce, legli na
pobojowiskach. Szaleńcy
– dziadowie zwyciężeni!
Nie – niezwyciężeni, bo
niezwyciężonymi czujemy się
my przez ich zwycięstwo, bo
nad grobami ich złamała się
na zawsze wola najezdników,
zniszczenie narodu

nymi obywatelami kraju!” – zaczął z wysokiego C, trochę ochrypłym ze wzruszenia głosem, mój przyjaciel. Po czym wziął
chwilę oddechu i przejechał błyszczącym
z emocji i zimna wzrokiem po zebranych.
Rozległy się gromkie oklaski, które Dębski stanowczym, acz eleganckim gestem
prawej ręki ograniczył do minimum. „Los
i przemoc wroga nie pozwoliły im zginąć
na polu chwały, w walce orężnej. Pojmani,
męczeni – pojedynczo lub grupami traceni:
Chmieleński, Jasiński, Dębiński, Patek, Fijałkowski i wielu, wielu innych bezimiennych,
zapomnianych powstańców ziemi radomskiej…” – po tych słowach znów na sekundę
zawiesił głos; cisza była jak makiem zasiał.
Dębski spojrzał na krzyż i wyciągnął ku
niemu, w geście wskazującym, lewą dłoń.

„Nad groby ich, zdeptane stopą ludzką, zapomniane przez wielu potomnych, wzniósł
się dzisiaj ten krzyż – prosty, obdarty, ciernisty – i choć bez męki Pańskiej, to na nim
męka całego Narodu, a przede wszystkim
tych bezimiennych trupów powstańców,
prostych, obdartych, które zaległy pola i lasy
polskie!”. Ostatnie słowa były na pograniczu
gniewnego krzyku – ludzie, wciąż w śmiertelnej ciszy, słuchali ze spuszczonymi głowami. Następne frazy mówił pół tonu ciszej:
„Gdybyśmy już teraz byli narodem niepodległym, szlibyśmy na te groby tłumne wszyscy, z biciem dzwonów kościelnych, pieśnią
triumfu, granitami i pięknem pomników,
z wdzięcznością i błogosławieństwem dla
zwycięzców. A dzisiaj. Może trzeźwy wnuk
niewolny – przyszedł na groby wspominać
dzieje nieszczęśliwe dziadów? Ojców, dziadów ze wszystkich stanów, ze wszystkich
zakątków Polski zbiegających się oﬁarnie
w bory polskie czy litewskie, by wyruszyć
później na śmiertelny bój o niepodległość,
wolność, równość, o polskie prawo, polski
rząd, polskie wojsko. Zwyciężeni w bohaterskiej, nierównej walce, legli na pobojowiskach. Szaleńcy – dziadowie zwyciężeni!
Nie – niezwyciężeni, bo niezwyciężonymi
czujemy się my przez ich zwycięstwo, bo
nad grobami ich złamała się na zawsze wola
najezdników, zniszczenie narodu. Zwycięzcami są powstańcy, bo obroniliśmy świętość
wiary w naród, bo odrodzili przyszłe pokolenie polskie, a idea, dla której walczyli, żyje
i rozwija się w narodzie!”.
Po tych słowach Dębskiego znów zapanowała cisza, ale kiedy zorientowano się,
że to koniec przemowy, rozległy się brawa,
zrazu rzadkie, ale rosnące w olbrzymią siłę,
huk oklasków. Zaczęto także wznosić okrzyki, a Janek stał jeszcze chwilę na podwyższeniu obok tego cierniowego krzyża i po czerwonych od mrozu policzkach płynęły mu
łzy. Nie tylko zresztą jemu.
Nasze drogi wkrótce rozeszły się wraz
z definitywnym opuszczeniem Radomia
(gdzie tkwię do dziś) przez Dębskiego, który
dalej konsekwentnie budował swój patriotyczny i polityczny życiorys oraz związany
z nim wizerunek. Był peowiakiem, żołnierzem Legionów Polskich i ochotnikiem w 1.
Pułku Szwoleżerów w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Już w radomskich czasach
związał się z PSL „Piast”, z którego ramienia
w latach 1919-1930 był posłem na sejm, zaś
od 1925 do 1930 roku wicemarszałkiem tej
izby. Przed wybuchem wojny Dębski zdążył
być jeszcze senatorem RP i dyrektorem biura Ligi Morskiej i Kolonialnej. Pozostawił też
po sobie przebogaty zbiór tekstów publicystycznych. Jego silne związki z Radomiem
(a także rodzinnym Mircem) uległy zapomnieniu, dlatego zaraz po zakończeniu
najokrutniejszej wojny w dziejach świata
zdecydowałem się przypomnieć tę piękną postać, zwłaszcza że wciąż mam przed
oczami dwudziestokilkuletniego Janka
przemawiającego do tysięcy radomian pod
– wówczas jeszcze drewnianym – krzyżem
powstańczym przy szosie warszawskiej.
Marcin Kępa – kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego „Resursy Obywatelskiej”
Korzystałem z książek Mateusza Ratyńskiego „Jan Dębski (1889-1976). Polityk kompromisu” (Warszawa 2019) i Pawła Putona
„Miejsce i Krzyż Straceń Powstańców Styczniowych w Radomiu” (Radom 2019). Tekst
wystąpienia Jana Dębskiego jest autentyczny. Dziękuję dr. Adamowi Duszykowi za inspirację.
Za miesiąc: Literacki spacer po starym
Radomiu – nowe tropy. +
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Przed Unią
też była Unia
Mało kto pamięta, od czego się wszystko zaczęło. Jeszcze zanim Polska formalnie
przystąpiła do struktur zjednoczonej Europy, zanim rozpoczęły się negocjacje, konsultacje,
przygotowywania, już trafiały do nas środki z UE.
Najłatwiej wymieniać liczby, bo one nie kłamią, nie nadinterpretują,
nie ubarwiają. Ale równie łatwo rozejrzeć się wokoło i zamiast suchych liczb zobaczyć unijne flagi na wielu tablicach. Znajdują się
wszędzie tam, gdzie fundusze europejskie były i są obecne, gdzie samorządy, inwestorzy publiczni i prywatni potrafili sięgnąć po dotacje
europejskie.

Przed akcesją środki na inwestycje z Unii Europejskiej trafiały do Polski i na Mazowsze pod trzema hasłami: SAPARD, ISPA i PHARE. Były to tzw. programy przedakcesyjne.
SAPARD był unijnym programem finansowego wspierania strategii
dostosowywania rolnictwa do gospodarki rynkowej w dziesięciu krajach stowarzyszonych, oczekujących na członkostwo w Unii Europej-
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skiej. Działania tego programu skupione były na stymulowaniu rozwoju lokalnego na wsi poprzez projekty związane z różnicowaniem
działalności gospodarczej ludności wiejskiej, a także rozwojem infrastruktury na obszarach wiejskich.
Łącznie w ramach SAPARD zarejestrowano blisko 25 tys. umów na
kwotę około 5 mld złotych. Środki Unii pokrywały ok. 50% kosztów
przedsięwzięcia, resztę kosztów oraz podatek VAT pokrywał beneficjent.
ISPA miała na celu ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej
w zakresie transportu i ochrony środowiska. Działając podobnie do
unijnego Funduszu Spójności, pokrywała do 75% kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska: zwalczaniu zanieczyszczenia wód
i powietrza, pomocy w utylizacji odpadów, wsparcia we wprowadzaniu porządku prawnego ochrony środowiska, natomiast w zakresie
transportu – rozwoju infrastruktury transportowej, połączenia systemów komunikacyjnych z infrastrukturą krajów UE, budowy transeuropejskiej sieci transportowej.
PHARE był z kolei programem Komisji Europejskiej, powstałym w roku 1989 w celu udzielania materialnej pomocy państwom kandydującym do Wspólnot Europejskich.
Do roku 2000 z PHARE korzystało już 17 państw europejskich. Największym beneficjentem programu była Polska, dla której kwota w budżecie PHARE w okresie 1990–2003 wyniosła ok. 3,9 mld euro.
Nadszedł czas akcesji. 1 maja 2004 r.! Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Zostaliśmy objęci funduszami
strukturalnymi – w latach 2004-2006 był to Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich”, a potem Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 i obecnie obowiązujący na lata 20142020. Efekty tego wsparcia widać gołym okiem.

Środki unijne zmieniły oblicze mazowieckiej wsi
O wdrażaniu funduszy unijnych, zrównoważonym rozwoju całego Mazowsza i zmianach na mazowieckiej wsi rozmawiamy z Adamem
Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego.
Za nami kilkanaście lat wykorzystywania unijnych środków. Co
zmieniło się na wsiach i w małych miejscowościach po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej?
Przyspieszyły inwestycje, nie tylko w miastach, ale właśnie także na
obszarach wiejskich. Początkowo stawialiśmy głównie na projekty infrastrukturalne – drogi, kanalizację, wodociągi, remonty szpitali
i szkół. Następnie mogliśmy skoncentrować się na innych pomysłach
– pozwalających stworzyć miejsca integrujące mieszkańców i zmieniających estetykę otoczenia. Udało się. Jest coraz piękniej – zmodernizowano wiele placów i rynków, dzieci bawią się na bezpiecznych
i kolorowych placach zabaw, wyremontowano i wyposażono świetlice
wiejskie, domy kultury i biblioteki. W wielu miejscowościach pojawiły się dobrze wyposażone targowiska, na których rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty. Wymieniać można by bardzo długo, ale
wystarczy powiedzieć, że jakość i warunki życia na wsi znacznie się
poprawiły.
Mimo wielu obaw związanych z członkostwem w UE, opłaciło się.
Dużą rolę odegrały tu regiony, które sprawnie wykorzystywały fundusze unijne.
Oczywiście, wymagało to wiele pracy, ale skorzystali na tym wszyscy.
Najpierw musieliśmy nauczyć się skutecznie pozyskiwać te fundusze, opracowywać dobre programy, określić kryteria podziału itp. Ale
było warto, bo tylko od 2007 r. środki z UE pozwoliły Mazowszu na
zmodernizowanie i wybudowanie ponad 1,3 tys. km dróg, zakup ponad 5,6 tys. sztuk różnego typu sprzętu medycznego do szpitali czy
choćby zainwestowanie ponad 1,7 mld zł w przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Członkostwo w Unii Europejskiej pozwoliło nam

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

rozwinąć skrzydła, rozwijać się, zmieniać przestrzeń wokół, zniwelować różnice infrastrukturalne, gospodarcze, społeczne.
Własnym sumptem nie udałoby się tego osiągnąć?
W miarę możliwości przekazujemy środki w ramach naszych programów wsparcia np. na aktywizację sołectw czy tworzenie bazy sportowej. Jednak bez funduszy europejskich, przekazywanych na zasadzie

solidarności, pomocniczości i wyrównywania szans na wiele z tych
inwestycji czekalibyśmy jeszcze latami. Bo członkostwo Polski w Unii
Europejskiej, przyjęcie jej wartości, było spełnieniem naszych marzeń. Ogromną rolę w rozwoju terenów wiejskich odegrały środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To właśnie dzięki
PROW nowe, oświetlone ulice i chodniki, wyremontowane świetlice
wiejskie i centra wsi, odnowione zabytkowe kapliczki powoli stają
się normą w mazowieckich wsiach i małych miejscowościach.
Tak Pan sobie wyobrażał Mazowsze, gdy wstępowaliśmy do Unii
Europejskiej?
To, co osiągnęliśmy, przeszło moje oczekiwania. Jestem dumny, że
współczesne Mazowsze jest nowoczesne i konkurencyjne. Jesteśmy
jednym z najlepiej rozwijających się regionów europejskich i wytwarzamy prawie jedną czwartą polskiego PKB. Kiedy na początku funkcjonowania województwa przejęliśmy ok. 3 tys. km dróg wojewódzkich,
zaledwie 20 proc. z nich było w stanie możliwym do użytkowania.
Dzisiaj 70 proc. mazowieckich dróg jest w stanie dobrym. Znakomitym przykładem są również Koleje Mazowieckie, czyli jedna z najnowocześniejszych spółek kolejowych w Polsce, czy lotnisko
w Modlinie, z którego obecnie lata około 3 mln pasażerów rocznie.
Możemy pochwalić się największym potencjałem naukowo-badawczym, świetną ofertą edukacyjną, kulturalną i turystyczną. Nie zapominajmy też o tym, że Mazowsze to przede wszystkim region rolniczy.
W produkcji owoców i warzyw jesteśmy potentatem. Nasi rolnicy coraz częściej konkurują też na światowych rynkach chociażby zdrową
żywnością i ekologiczną produkcją. Dużo osiągnęliśmy, ale nie zamierzamy zwalniać tempa.
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Pierwsze kroki w nowej rzeczywistości
– czyli SPO-ROL 2004-2006
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej obszary wiejskie mogły liczyć na duże wsparcie w ramach istniejących wtedy programów stworzonych dla państw członkowskich. – Początki
nie były łatwe – wspomina marszałek Adam Struzik – wszyscy uczyliśmy się zasad. Powiedziałbym, że SPO-ROL był taką „zerówką” przed dalszymi klasami. Ale zdaliśmy!
Pierwszym programem, z którego korzystało również Mazowsze, był
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (SPO-ROL
2004-2006). Był jednym z elementów realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego określonej w Narodowym Planie Rozwoju. Oczywiście w pewnym sensie
istniejący wtedy Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) miał również
wpływ na rozwój obszarów wiejskich, ale SPO-ROL był z założenia programem dedykowanym do
tego zadania.
Miał przede wszystkim poprawić
konkurencyjność sektora rolnego
i wpłynąć na jego zrównoważony
rozwój i wesprzeć wielofunkcyjny
rozwój samych obszarów wiejskich. Jednym z celów było też
wsparcie przemysłu przetwórczego, co miało przełożyć się m.in.
na wzrost jego konkurencyjności,
a tym samym na wzmocnienie
pozycji rolnictwa.
Założono, że w latach 20042006 środki z UE, pochodzące

z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w połączeniu ze środkami krajowymi (budżet państwa, środki
samorządów oraz środki własne beneficjentów) wpłyną pozytywnie
na obszary wiejskie. Duża część programu realizowana była z poziomu krajowego. Jednak już wtedy część tzw. priorytetu 2, czyli Zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, była wdrażana przez zarządy
województw. Były to scalanie gruntów (w sumie zrealizowano dwa
projekty na kwotę ok 1 mln zł wsparcia), odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (zrealizowano 267 projektów
na kwotę ok. 54 mln zł) i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (31 umów z 33 mln zł unijnej dotacji).
Efekty w województwie mazowieckim były widoczne już po tym pierwszym programie. Powstało wtedy aż 111 tak ważnych z punktu widzenia lokalnych społeczności świetlic i domów kultury. Przybyło też 47
urządzonych terenów zielonych, parków, placów zabaw i innych
miejsc wypoczynków. Zbudowano również, odnowiono i urządzono
57 obiektów sportowych. Swoje oblicze zmieniło aż 99 centrów wsi
przez odnowienie lub budowę placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego itp. Wybudowano też lub przebudowano (w połączeniu
z remontem) 38 elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej, w tym systemów informacji wizualnej. To tylko część z rzeczy, które zmieniły się po pierwszych latach korzystania ze środków
z UE. Sam czas programowania trwał dużo krócej niż kolejne. Był to
przede wszystkim czas zarówno dla samorządu województwa, jak
i beneficjentów wdrażania się w procedury unijne, poznawania obowiązujących zasad, uczenia się wypełniania i oceniania wniosków.

SPO-ROL 2004-2006
w subregionie radomskim

44 umowy na
16 mln zł
Zmiany zaszły w:

17
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5
2

placach miejskich, parkingach
świetlicach wiejskich,
terenach zielonych i placach zabaw
obiektach sportowych
domach kultury
obiektach infrastruktury turystycznej
pomnikach historii

Ogromne zmiany na mazowieckiej wsi
– czyli czasy PROW 2007-2013
Kolejnym etapem w rozwoju mazowieckiej wsi był czas działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, który mazowieckiej
wsi przyniósł ogromne zmiany.
fot. Żelazna Studio

ne w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Samorząd województwa
wdrażał również tzw. oś Leader, w ramach której można było realizować różnego typu inwestycje – od „twardych” po „miękkie”.
Dziś właściwie w każdej gminie widać, że zaszły olbrzymie zmiany
– wyremontowane i oświetlone chodniki, zmodernizowane sieci wodociągowo-kanalizacyjne, rozbudowywana baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa, bezpieczne i atrakcyjne place zabaw, świetnie
doposażone biblioteki, bogata oferta kulturalna. Wszystko to jest
efektem zwiększonej aktywności mieszkańców i ich współpracy z lokalnym samorządem. Małe wspólnoty potrafiły o siebie zadbać.

PROW 2007-2013
w subregionie radomskim

205 umów na
185,94 mln zł
W ramach działania
Odnowa i rozwój wsi powstało:

W Myślakowicach (gm. Odrzywół) środki unijne pozwoliły
zmodernizować Izbę Tradycji Regionalnej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW
2007-2013) to kolejny program, który wspierał rozwój obszarów wiejskich. Dzięki dotacjom możliwe było dofinansowanie m.in. takich
przedsięwzięć jak budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
oczyszczalni ścieków, projektów obejmujących wykorzystanie energii
ze źródeł odnawialnych, a także szeroko pojęte kształtowanie przestrzeni publicznej.
Środki można było uzyskiwać w ramach czterech osi: Oś 1 Poprawa
konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Oś 4
– Leader. W każdej z tych osi część działań wdrażanych było przez
samorząd województwa.
– Poprzedni PROW, działający w latach 2007-2013, był sprawdzianem, który wszyscy przeszli pozytywnie. To ten rodzaj programu,
w którym efekty końcowe zależą od współpracy samorządów, mieszkańców i samorządu województwa, który zarządza częścią progra-

1 RAL

mu. Zmiany pokazują, że dużo się w tym czasie nauczyliśmy – podsumowuje marszałek Adam Struzik.
Mieszkańcy Mazowsza mogli w ostatnich latach widzieć, jak ich okolice zmieniają się dzięki środkom z UE. Do wykorzystania były pieniądze zarówno na tzw. projekty twarde, czyli inwestycje widoczne gołym
okiem, jak i na „projekty miękkie” – szkolenia, występy i festiwale.
Dzięki tym różnego typu dotacjom powstały m.in. kanalizacje, boiska
czy szlaki turystyczne. Unijne środki pozwoliły również mieszkańcom
obszarów wiejskich zrealizować wiele wydarzeń kulturalnych.
Wśród projektów ubiegających się o dotacje były m.in. te służące poprawie i rozwijaniu infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa – w tym Scalanie gruntów i Gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi. Poza tym realizowane były i są podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, czyli najczęściej projekty dotyczące budowy kanalizacji, wodociągów lub oczyszczalni ścieków, ale
też inwestycje związane z targowiskami. Działania w sposób wyraźny
zmieniające oblicze mazowieckiej wsi to najczęściej projekty realizowa-

51
29
15
12
9
2
2

świetlic, domów kultury
obiektów sportowych i placów zabaw
centrów wsi
odnowionych obiektów sakralnych
terenów zielonych i miejsc odpoczynku
ścieżki rowerowe
przebudowane zbiorniki wodne
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Drogi, kanalizacje, świetlice wiejskie i miejsca rekreacji
– czyli dalsze zmiany na wsi przy pomocy PROW 2014-2020

fot. arch. UMWM

fot. arch. UMWM

Również w na lata 2014-2020 zaplanowano unijne wsparcie dla obszarów wiejskich. Nowy program przyniósł m.in. środki na inwestycje
w sieci wodne i kanalizacyjne, budowy targowisk, ale też ochronę zabytków czy inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.
Nowością stały się dotacje na budowę lub modernizację dróg lokalnych.

Renowacja parku w Zwoleniu jest jednym z wielu
przykładów ładnie odnowionej przestrzeni

Pro gram Roz woju Obszarów Wiej skich (PROW) na lata 20142020 to jeden z unijnych programów, z których korzysta Mazowsze. – Po przed nie la ta po ka za ły, że ma zowiec cy
samorządowcy, organizacje pozarządowe i inne osoby, którym
za le ży na roz wo ju wsi, umie jęt nie się ga li po środ ki z PROW.
Zmiany, jakie się dokonały, są widoczne gołym okiem – mówi
mar sza łek Adam Stru zik. – Nowy PROW to w pew nym sen sie
kon ty nu a cja te go, co już zna my. Po jawi ła się jed nak bar dzo
oczekiwana nowość – dotacje na budowę i modernizację dróg
lokalnych.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW
2014-2020) to nadal dbanie o rozwój obszarów wiejskich. Tym razem
uwzględniono też zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
i działania na rzecz klimatu. Celem jest m.in. odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa
oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu
w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Dotacje z PROW pozwalają również zadbać o dziedzictwo
kulturowe małych miejscowości (gm. Zakrzew)

Poza tym duży nacisk kładzie się teraz na ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. To

jeden z elementów poprawy konkurencyjności gospodarki rolnej.
Znalazły się też środki na pomoc
przy klęskach żywiołowych i katastrofach naturalnych, również
na ochronę gospodarstw rolnych
przed tego typu zdarzeniami.
W PROW 2014-2020 kontynuowane jest wsparcie projektów,
dzięki którym rozwija się przedsiębiorczość, odnawiana jest
przestrzeń wsi i małych miejscowości – wszystko zarówno
w ramach odrębnych działań,
jak również dzięki działaniu Leader. To ostatnie jest w pewnym sensie odpowiedzią na
głosy mieszkańców, bo jest
wdrażaniem Lokalnych Strategii
Rozwoju, uwzględniających oddolne inicjatywy społeczności
lokalnych.

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
(PROW 2014-2020):

65 umów na kwotę 31 mln zł
3 umowy na kwotę 5,2 mln zł
4 umowy na kwotę 3,9 mln zł

– budowa lub modernizacja dróg lokalnych
– gospodarka wodno-ściekowa
– inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów

Ponad 5,2 mln zł na drogi lokalne
fot. M. Słaby

Dla mieszkańców drogi są bardzo oczekiwanymi inwestycjami. Od ich dobrego stanu zależy bezpieczeństwo, ale też możliwość dotarcia
do pracy czy szkoły.

Drogi, które zostaną
wyremontowane, dzięki środkom
z PROW 2014-2020
W gminie Garbatka-Letnisko – podniesienie standardu
sieci dróg gminnych obręb ewidencyjny Garbatka Południe
– przebudowa ul. H. Lewandowicza.
Dofinansowanie: 2 772 369 zł
W gminie Grójec – budowa drogi gminnej nr 54 we wsi
Kośmin.
Dofinansowanie: 1 140 538 zł
W gminie Szydłowiec – przebudowa drogi gminnej nr 141
w miejscowości Jankowice Gmina Szydłowiec od km
0+291,30 do km 1+206,28 – dł. 914,98 mb.
Dofinansowanie: 393 459 zł

W maju br. wójt Belska Dużego Władysław Piątkowski oraz skarbnik gminy Hanna Grotek podpisali z marszałkiem
Struzikiem i członek zarządu województwa Janiną E. Orzełowską umowę na unijną dotację do budowy drogi gminnej

Niestety, przebudowy i remonty są bardzo kosztowne. Nie dziwi więc
fakt, że samorządy lokalne szukają środków zewnętrznych. W tym
roku po raz kolejny mogły sięgnąć po fundusze unijne w ramach
PROW 2014-2020. Do tych z subregionu radomskiego i powiatu
grójeckiego trafi ponad 5,2 mln zł.
W ramach konkursu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
powiaty, gminy lub ich związki mogły ubiegać się o dofinansowanie
w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie

do 3 mln zł. Zainteresowanie naborem było ogromne. Beneficjenci
zgłosili projekty, których kwota przekraczała czterokrotnie pulę
środków. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 167 wniosków
opiewających na kwotę ponad 165 mln zł. Ostatecznie
dofinansowanie w kwocie 38 mln zł pozwoli zrealizować w sumie 40
inwestycji drogowych na całym Mazowszu. Wnioski zgłosiły się
również samorządy z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego.
W sumie otrzymają one ponad 5,2 mln zł na realizację 6 projektów.

W gminie Błędów – przebudowa drogi gminnej przez wieś
Lipie.
Dofinansowanie: 378 101 zł
W gminie Kowala – rozbudowa drogi gminnej w Grabinie.
Dofinansowanie: 355 425 zł
W gminie Belsk Duży – budowa drogi gminnej w Belsku
Dużym łączącej rondo drogi wojewódzkiej nr 728 z drogą
powiatową nr 1610W.
Dofinansowanie: 204 000 zł
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Głos mieszkańców się liczy
Nie tylko mieszkańcy miast mogą liczyć na wsparcie unijne, by zrealizować marzenia o założeniu własnej firmy, nowoczesnym domu
kultury czy też zmodernizowanych drogach. Dzięki programowi LEADER również mieszkańcy wsi mają szansę na wsparcie ważnych dla
nich inwestycji. Co więcej, mają realny wpływ na to, które z nich zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności.
Co to jest LEADER?
LEADER to inicjatywa stworzona z myślą o rozwoju mazowieckich
wsi i miasteczek. Działa na zasadach partnerstwa oraz zaangażowania wspólnot lokalnych w pracę na rzecz swoich małych ojczyzn. Za daniem pro gramu jest prze de wszyst kim wspieranie
rozwoju społecznego i gospodarczego wsi, działalność na rzecz
ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego czy
też aktywizacja mieszkańców poprzez promowanie ich własnych
inicjatyw.
W grupie siła
Kluczową rolę w realizacji programu odgrywają lokalne grupy działania (LGD), czyli stowarzyszenia skupiające zarówno przedstawicieli
z sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego, jak i mieszkańców terenu, na którym działa LGD. Do takiej grupy mogą należeć
m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświatowych, kulturalnych, stowarzyszeń, organizacji, firm czy parafii z danego obszaru.
Zdanie innych się liczy
LGD odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ to one rozdysponowują
przyznane im środki unijne. Zanim jednak rozpoczną swoją misję,
przygotowują Lokalne Strategie Rozwoju, w których przedstawiają
konkretne plany i określają priorytety działań podejmowanych na swoim terenie. Te strategiczne dokumenty powstają we współpracy
z mieszkańcami i odwołują się do lokalnych uwarunkowań i zasobów, a ich wdrożenie poprzedzają konsultacje społeczne. Takie podejście umożliwia nie tylko dopasowanie realizowanych programów
do problemów lokalnych, ale też pomaga zdefiniować nowe, innowacyjne kierunki rozwoju.

przeznaczonych dla Mazowsza. Pieniądze te pochodzą z programów
PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020.
Ważny jest cel
Szansę na wsparcie przyznane przez LGD mają projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju. Ponadto działania muszą być zgodne
z przyjętym programem oraz z rozporządzeniem wykonawczym ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Instytucją zarządzającą PROW 20142020 jest bowiem właśnie ministerstwo.
Ogromną popularnością wśród beneficjentów programu LEADER cieszą się projekty związane z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – zarówno te związane z podjęciem, jak
i rozszerzeniem działalności. Ponadto na wsparcie mogą liczyć m.in.
inwestycje związane z budową i przebudową publicznych dróg gminnych i powiatowych, wspieraniem zachowania dziedzictwa kulturowego, modernizacją zabytków, budową świetlic wiejskich, domów kultury
i placów zabaw czy innowacyjne szkolenia i kursy na temat zmian klimatycznych czy ochrony środowiska.
Z reguły wsparcie przyznawane jest w formie refundacji poniesionych
kosztów. Wyjątek stanowi dofinansowanie zakładania działalności
gospodarczej, gdzie wsparcie jest formą premii. Więcej informacji
na temat programu LEADER oraz mazowieckich LGD można znaleźć
na stronie www.mazowieckie.ksow.pl

Janina Ewa Orzełowska,
członek zarządu województwa mazowieckiego:
Wspólnoty lokalne odgrywają kluczową rolę w rozwoju mazowieckich wsi i miasteczek. Będąc blisko swoich mieszkańców, najlepiej wiedzą, z jakimi problemami się
borykają, jakie są ich potrzeby i oczekiwania. Mazowieckie
LGD, bo o nich mowa, tworzą ludzie przedsiębiorczy, kreatywni, aktywni i otwarci na współpracę. Wiedzą, jak zintegrować lokalną społeczność i wykorzystać jej potencjał
w inicjatywach prowadzonych na rzecz rozwoju swoich małych ojczyzn. Dlatego też to one podejmują decyzje o tym,
jakie inwestycje zasługują na wsparcie finansowe w ramach programu LEADER. I robią to skutecznie, bo z dnia
na dzień mazowiecka wieś zmienia swoje oblicze.

LGD na Mazowszu
Na terenie województwa mazowieckiego działa obecnie 29 LGD, które realizują program LEADER. Każda z nich w zależności od liczby
osób mieszkających na terenie ich działalności, otrzymała do rozdysponowania określoną wysokość środków unijnych z puli 320 mln zł
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I liga, piłka nożna

Radomiak zacznie u siebie
Najpierw GKS Tychy,
a tydzień później Stomil
Olsztyn – będą rywalami
piłkarzy Radomiaka Radom na początek rozgrywek Fortuna I Ligi.
Maciej Kwiatkowski,
Radosław Olchowski

edwo zakończyły się niezwykle
udane dla zawodników Radomiaka Radom rozgrywki w II lidze
– awans do wyższej klasy – a już
Zieloni poznali szczegółowy terminarz na nowy sezon. Na inaugurację rywalem
podopiecznych trenera Dariusza Banasika
będzie GKS Tychy, a więc siódmy zespół ostatniego sezonu. Do meczu dojdzie 27 lub 28 lipca. W drugiej kolejce na kibiców w Radomiu
czekają kolejne emocje, bowiem tym razem
obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
odwiedzi Stomil Olsztyn. Rywale niemal do
samego końca poprzedniego sezonu walczyli
o utrzymanie i ta sztuka im się udała.
Pierwszym wyjazdowym przeciwnikiem
naszych piłkarzy będzie z kolei inny beniaminek, a więc GKS Bełchatów. W sezonie
2018/2019 oba zespoły dwukrotnie ze sobą
rywalizowały. Najpierw w Radomiu padł
remis 1:1, by w rewanżu obie drużyny także
podzieliły się punktami, remisując 2:2.
W czwartej serii gier radomianie skonfrontują siły z Wartą Poznań, a do spotkania dojdzie na stadionie MOSiR-u. Jako że
w sierpniu odbędą się jeszcze trzy pojedynki
mistrzowskie, to pierwszy z nich odbędzie
się w środę 21, a przeciwnikiem Zielonych
będzie GKS Jastrzębie-Zdrój. To oznacza, że
w pierwszych pięciu kolejkach beniaminek
i zarazem triumfator II-ligowego sezonu
czterokrotnie zmierzy się u siebie...

L

• Piłkarze Radomiaka Radom ćwiczą przed startem pierwszoligowego sezonu

Szósta kolejka to wyjazd do Opola na spotkanie z Odrą. Za to na przełomie sierpnia
i września na kibiców Radomiaka czeka nie
lada gratka, bo obiekt w Radomiu odwiedzi
Sandecja Nowy Sącz.
Wrzesień to już mecze z: Chrobrym Głogów (wyjazd), Zagłębiem Sosnowiec (dom),
Chojniczanką Chojnice (w) i Stalą Mielec (d).
W październiku rozegrane zostaną cztery
następne kolejki, a nasi piłkarze powalczą
o punkty z: Wigrami Suwałki (w), Podbeskidziem Bielsko-Biała (d), Olimpią Grudziądz
(w) i Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Ostatnie
dwie kolejki rundy jesiennej rozegrane zostaną w listopadzie. Mowa o pojedynkach
z Miedzią Legnica (w) i Puszczą Niepołomice (d). Jak się okazuje, to nie będzie koniec
wyczerpującego grania, bowiem wzorem lat
ubiegłych w terminarzu znalazły się jeszcze
trzy pojedynki, które mają się odbyć awansem z rundy wiosennej. W nich Radomiak
zagra ponownie z: GKS-em Tychy, Stomilem Olsztynem i 20 listopada lub 1 grudnia
z GKS-em Bełchatów.

FOT. ARCHIWUM RADOMIAK.PL

Z Widzewa do Radomiaka
Tymczasem Zieloni pozyskali nowego gracza. – Pochodzący z Warszawy Mateusz Michalski, a ostatnio występujący w Widzewie
Łódź podpisał z Radomiakiem roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.
Przygoda Michalskiego z łódzkim klubem
trwała trzy lata, a w jej trakcie wystąpił w 98
meczach i zdobył 34 gole. W minionym sezonie z dorobkiem 10 traﬁeń był najlepszym
strzelcem tego zespołu – informuje witryna
radomiak.pl.

Sparing z Wisłą
Koniec weekendu był drugim dniem pracy pierwszoligowych piłkarzy Radomiaka
w okresie przygotowawczym. Na zajęciach
stawiło się 25 zawodników. Do zespołu dołączył Mateusz Cichocki.
– Niedzielny trening był kolejną jednostką wprowadzającą w letni okres przygotowawczy. Oprócz wspomnianego Cichockiego z zespołem trenował też kolejny testowany zawodnik z zagranicy. Trójka sprawdza-

nych obecnie piłkarzy, jak również kolejni,
którzy przyjadą do Radomia w następnych
dniach, będą mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności przed sztabem
szkoleniowym. – informuje radomiak.pl.
Podopieczni trenera Banasika zaliczyli też specjalistyczne badania medycxzne
oraz w ośrodku Sielanka w Warce rozegrali
pierwszy sparing. Przeciwnikiem Radomiaka była występująca w Lotto Ekstraklasuie
Wisła Kraków.+
Warto wiedzieć:
1. Kolejka – 27-28 lipca: Stal Mielec – Warta Poznań, Wigry
Suwałki – Chojniczanka Chojnice, Zagłębie Sosnowiec –
Podbeskidzie Bielsko-Biała, Olimpia Grudziądz – Chrobry
Głogów, Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Sandecja Nowy
Sącz, Miedź Legnica – Odra Opole, Puszcza Niepołomice –
GKS 1962 Jastrzębie, Radomiak Radom – GKS Tychy, GKS
Bełchatów – Stomil Olsztyn
2. kolejka – 3-4 sierpnia: Warta Poznań – GKS Bełchatów,
Radomiak Radom – Stomil Olsztyn, GKS 1962 Jastrzębie
(Jastrzębie-Zdrój) – GKS Tychy, Odra Opole – Puszcza Niepołomice, Sandecja Nowy Sącz – Miedź Legnica, Chrobry
Głogów – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Zagłębie Sosnowiec – Olimpia Grudziądz, Chojniczanka Chojnice – Podbeskidzie Bielsko-Biała, Stal Mielec – Wigry Suwałki.

Siatkówka

Zainaugurują
nowy sezon
Rozgrywki siatkarskiej
PlusLigi wystartują w tym
roku w ostatni weekend
października. Cerrad Czarni
Radom pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe,
a ich rywalem będzie
AZS Olsztyn.

Radosław Olchowski

ecz w stolicy Warmii
i Mazur zaplanowano
na sobotę 26 października. Także drugie
starcie „Wojskowi” rozegrają na
terenie rywala. 30 października
powalczą z Treﬂem w Gdańsku.

M
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Tymczasem inauguracja radomian przed własną publicznością
nastąpi 3 listopada. Podopieczni
trenera Roberta Prygla podejmą
wtedy Chemika Bydgoszcz.
Faza zasadnicza PlusLigi
w sezonie 2019/2020 ma się zakończyć 21 marca 2020 r. Tydzień później wystartuje runda
play-off. Koniec sezonu (ostatni
mecz ﬁnału oraz ostatnie spotkanie o brązowy medal) zaplanowano na 9 maja przyszłego roku.
Przypomnijmy, że w zmaganiach
PlusLigi weźmie udział 14 zespołów. Po rozegraniu dwóch rund
fazy zasadniczej o mistrzostwo
Polski zagra w play-off osiem
drużyn. +
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WEEKEND

KONCERT

Radomski Czerwiec 1976

Muzyka wolności w Radomiu
W plenerze
AMANDA GRZMIEL, DYB
Choć obchody 43. rocznicy
Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 1976 r. już trwają, to kulminacyjne wydarzenia jeszcze przed nami.
W piątek czołówka polskiego
rocka przypomni podczas muzycznego widowiska „Radomski
Czerwiec Wolności”, że zaczęło
się w Radomiu. W sobotę – piknik
historyczny „Witryna Radomskiego Czerwca ’76”, a w niedzielę
koncert zespołów JMS Band i Proletaryat, podczas którego poznamy także laureatów tegorocznej
Radomskiej Nagrody Kulturalnej.
Na jednej scenie Lady Pank,
Oddział Zamknięty i Myslovitz
W piątek koncertowa scena wyjątkowo stanie na placu
Jagiellońskim. Organizatorzy
w tym roku postawili na rockową klasykę i zaprosili do Radomia artystów z zaangażowanych
grup rockowych, które debiutowały w latach 80. i 90. Polski
rock walczył z komunizmem
słowem i muzyką. Teksty piosenek, które wtedy powstawały
były najważniejszym głosem
młodego pokolenia, oddającym
panujący nastrój – frustracje
i oczekiwania. Na radomskiej
scenie wybrzmią utwory, które
nie tylko zna każdy z nas, ale
które mówią także wiele o rzeczywistości przełomu lat 80 i 90.
Ducha tamtej epoki przypomną
nam w piątek gwiazdy polskiego

NIEDZIELA

• Scena Radomskiego Czerwca Wolności stanie w tym roku na placu Jagiellońskim FOT. MARCIN KUCEWICZ / AGENCJA GAZETA

rocka. Zagrają: Lady Pank, Oddział Zamknięty i Myslovitz.
– Podobnie jak w poprzednich
latach postawiliśmy na klasykę
polskiej muzyki, która jest nierozerwalnie związana z najnowszą
historią naszego kraju. Mam
nadzieję, że plac Jagielloński się
wypełni i koncert na długo pozostanie w pamięci radomian – mówi Mateusz Tyczyński, dyrektor
kancelarii Prezydenta Radomia.
– To wybuchowa mieszkanka
najlepszego polskiego rocka – dodaje Tyczyński.
Na radomskiej scenie zobaczymy i usłyszymy Lady Pank,
który niedawno skończył 35 lat.

Grupę założyli w 1981 roku Jan
Borysewicz – jeden z najbardziej
cenionych polskich kompozytorów i gitarzystów oraz Andrzej
Mogielnicki – autor tekstów piosenek.
Kolejną rockową legendą, która wystąpi na scenie będzie Oddział Zamknięty. Zespół założyli
w 1979 roku w Warszawie gitarzysta Wojciech „Pogo” Łuczaj-Pogorzelski, wokalista Krzysztof „Jary”
Jaryczewski, perkusista Jarosław
„Szlaga” Szlagowski i basista Paweł „Kapiszon” Mścisławski.
Podczas koncertu z pewnością
wybrzmią także przeboje grupy
Myslovitz. Zespół w 1992 r. zało-

KONCERT

żyli w Mysłowicach Artur Rojek,
Wojciech Powaga, Jacek Kuderski
oraz Wojciech Kuderski. Od 2012
r. frontmana grupy Artura Rojka,
który rozpoczął solową karierę,
zastąpił Michał Kowalonek, z którym zespół zdążył się już rozstać.
Obecnie w Myslovitz za wokal odpowiada Mateusz Parzymięso, na
co dzień, członek zespołu Kid A.
Początek widowiska muzycznego „Radomski Czerwiec Wolności” w piątek o godz. 19 na scenie
na placu Jagiellońskim.
Piknik historyczny i rockowe
zakończenie
W sobotę na placu Corazziego piknik historyczny „Witryna

G W I A Z D Y

&

Radomskiego Czerwca 1976”.
W programie przejazdy pojazdami z czasów PRL, wystawy, występy sceniczne, gry planszowe i gra
miejska. – Piknik to możliwość
niemalże dotknięcia żywej historii – zaprasza Mateusz Tyczyński.
Jak zwykle będzie to też okazja,
by porozmawiać z uczestnikami
wydarzeń sprzed 43 lat. Początek
o godz. 14.
Na zakończenie obchodów
w niedzielę o godz. 17 na placu
Corazziego kolejny koncert. – Wystąpi radomska grupa JMS Band,
a około godz. 19 legenda ciężkiego
rocka – Proletaryat – mówi Tyczyński.
Zespół JMS Band, powstały
w 2014 roku, tworzy dziewięć
osób grających muzykę reggae
z elementami energetycznego
rocka i ska. W grudniu 2016 roku
został zarejestrowany debiutancki
materiał w postaci trzech utworów: „Babilon runie”, „Pułapki
Babilonu” oraz „Rozkładasz ręce”.
Ich utwór „Milicja” znalazł się na
płycie „Będzie głośno!” wydanej
niedawno przez radiową Czwórkę.
Proletaryat to jeden z klasyków
polskiego rocka. Jak piszą sami
artyści, zespół w oryginalny sposób połączył punk rock z metalem,
tworząc nową, oryginalną muzyczną jakość. Dzięki zaangażowanym tekstom, grupa przez wielu
uznawana jest za głos pokolenia
okresu przemian lat 80. i 90. +

Na wszystkie wydarzenia wstęp
wolny.

W Y D A R Z E N I A

Z okazji 200. urodzin artysty
Noc grozy

„3 x Moniuszko”
AMANDA GRZMIEL
W najbliższą niedzielę w skansenie będzie się działo! Z okazji
200. urodzin artysty i Roku
Moniuszkowskiego usłyszymy
i zobaczymy kompozycje Moniuszko w odsłonie klasycznej,
jazzowej i folkowej. W ramach
trzech muzycznych odsłon
wystąpią: Jolanta Pszczółkowska-Pawlik, zespół Viklinova i
Włodzimierz Pawlik

1 RA

Na podróż przez twórczość
Stanisława Moniuszki zaprasza Muzeum Wsi Radomskiej.
Z okazji Roku Moniuszkowskiego
pierwszy koncert z cyklu „3 x Moniuszko” odbędzie się 30 czerwca.
Zaproszeni goście zaprezentują
twórczość Stanisława Moniuszki
w trzech odsłonach i aranżacjach.
Na początku – o godz. 14.30
w Amﬁteatrze Muzeum Wsi Radomskiej – „Moniuszko klasycznie”

w wykonaniu pianistki i menadżerki kultury Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik. Jak podaje skansen,
Jolanta Pszczółkowska-Pawlik to
pomysłodawczyni i koordynatorka
cyklu koncertów „Moniuszko – pieśni, ballady i duety”. Jest również
koncertującą pianistką, nastawioną na wykonywanie repertuaru
kameralnego i pieśniarskiego. Ma
na koncie także nagranie wraz z solistami wszystkich ballad na głos
i fortepian Stanisława Moniuszki.
Później, także w niedzielę
o godz. 16, przed Dworem z Pieczysk na terenie Muzeum Wsi
Radomskiej – „Moniuszko na folkowo”. Jaki był naprawdę Stanisław
Moniuszko, opowiadać będą członkowie z Radomskiej Grupy Opowiadczaczy, poprowadzą oni także
warsztaty prostych instrumentów
muzycznych. W odsłonie folkowej
możemy spodziewać się folkowych
aranżacji kompozycji Stanisława
Moniuszki w wykonaniu zespołu

PIĄTEK, GODZ. 23, KINO
HELIOS

Viklinova. Skład zespołu: Patryk
Walczak – akordeon, Patrycja Napierała – instrumenty perkusyjne,
Jacek Mazurkiewicz – kontrabas,
Karolina Matuszkiewicz – śpiew,
ﬁdele kolanowe, skrzypce.
Na deser odsłona Moniuszko
w wersji jazzowej. O godz. 18
w Amﬁteatrze skansenu Włodzimierz Pawlik „Pawlik/Moniuszko
– Polish Jazz”. W repertuarze znajdą się prawdziwe perły twórczości
moniuszkowskiej: Prząśniczka
– pieśń, Aria Jontka z opery Halka
„Szumią jodły na gór szczycie...”,
Aria Skołuby z opery Straszny
dwór „Ten zegar stary”, Znasz-li
ten kraj-pieśń, Aria Halki z opery
Halka „Gdyby rannym słonkiem...”,
Pieśń wieczorna „Po nocnej rosie...”, Kum i kuma – pieśń, Matko
już nie ma cię – pieśń, Motyw z kurantem z opery „Straszny dwór”.
Początek pierwszej odsłony
wydarzenia „3 x Moniuszko”
w niedzielę o godz. 14.30.

Helios zaprasza na pierwszy
z serii wakacyjnych
maratonów. Fanów
mocnych wrażeń czeka noc
z czterema horrorami. Na
początek długo wyczekiwana
premiera filmu „Polaroid”.
Dalej reaktywacja kultowego
horroru z lat 80. – „Laleczka”.
Następnie – „Herezja”.
Dla najodważniejszych
– deser w postaci filmu
opowiadającego historię
religijnego psychopaty i jego
kanibalistycznej rodziny –
„Sawney: Kanibal ze Szkocji”.
Bilety w cenie 37 zł normalny,
33 zł ulgowy.

Wakacje na
Borkach
SOBOTY I NIEDZIELE,
GODZ. 9.30 I 16, ZALEW
NA BORKACH
Rozpoczyna się cykl imprez
„Wczuj się w wakacyjny
klimat” organizowanych
przez miasto i Wodociągi
Miejskie. Zajęcia sportowe

przez całe wakacje będą
prowadzić licencjonowali
instruktorzy, a wśród
nich mistrzyni świta
fitness Sylwia Socha
z ESFIT Studio. Wydarzenia
organizowane w ramach cyklu
odbywają się w każdą sobotę
i niedzielę wakacji w godz.
9.30-10.30 i 16-17.30. Także na
dzieci czekają liczne atrakcje.
Wstęp wolny.

Festyn na
Piotrówce
SOBOTA, GODZ.
10, GRODZISKO
PIOTRÓWKA
Stowarzyszenie Drużyna
Grodu Piotrówka zaprasza
w sobotę na trzecie
z comiesięcznego cyklu
spotkań historycznych.
W programie: obóz
wczesnośredniowieczny,
pokazy dawnych rzemiosł,
walki wojów oraz gry
i zabawy. Na miejscu
będzie można zobaczyć,
przymierzyć i wypróbować
różnego rodzaju przedmioty
codziennego użytku,
narzędzia, broń z czasów

pierwszych Piastów.
Rekonstruktorzy chętnie
opowiedzą o ówczesnych
realiach życia, początkach
Radomia i innych
ciekawostkach historycznych.
Piknik historyczny potrwa do
około godz. 18. Wstęp wolny.

Plażowy
nightskating
SOBOTA, GODZ.
19, PARKING PRZY
E.LECLERC
Stowarzyszenie
Zarolkujemy Radom
zaprasza po raz kolejny
do wspólnego przejazdu
na rolkach i rowerach. –
Pogoda za oknami daje się
we znaki, dlatego przed
nami Plażowy Nightskating
Radom! Już w sobotę
zapraszamy wszystkich
sympatyków jazdy na rolkach
i rowerach na parking przed
E.Leclerc Radom. To nie żart!
Obowiązkowo zabieramy
ze sobą pistolety na wodę,
a przed startem schłodzimy
się nieco pojedynkiem! –
zachęca stowarzyszenie.
Wstęp wolny. + amg
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PIKNIK

I Radomski Festiwal Piw Rzemieślniczych

Kolejny przystanek Sceny letniej

Piwny raj

Relaks na trawie

Hala MOSiR
AMANDA GRZMIEL
Szykuje się piwny weekend w
Radomiu! Do miasta zjedzie kilkanaście piwowarskich rodzin,
które zaprezentują swoje niszowe i uwielbiane produkcje
Radomski Festiwal Piw Rzemieślniczych przeniosła na nasz grunt
grupa organizatorów z Olsztyna. Radomskie wydarzenie jest
częścią większej inicjatywy pod
nazwą Green Hops on Tour.
Obecnie zrzeszają festiwale piwne
w różnych lokalizacjach Polski
(Elbląg, Bielsko-Biała, Gdynia,
Olsztyn i Radom).
Czego możemy spodziewać się
podczas pierwszej edycji piwnej
imprezy? – Będą koncerty, prelekcje, wykłady zamknięte, każdy
znajdzie coś dla siebie i przede
wszystkim będzie to fajna atmosfera. Będzie 14 wystawców branżowych i osiem food trucków. Na
razie na małą skalę, bo Radom

• Festiwal w piątek i sobotę
FOT. ŁUKASZ ANTCZAK / AGENCJA GAZETA

jest miastem, które nie zagościło
jeszcze na stałe na piwnej mapie
kraju – mówi organizator, Przemysław Róziecki z FunkyCat.
Do Radomia przyjadą: The
Garage Monks Browar (Mnichy
z Garażu – Kraków/Warka),
Browar Za Miastem (Wysogotowo
z Wielkopolski), Piwo z Żuka (Czę-

K I N A
Radom
HELIOS
Ks. J. Poniatowskiego 5, tel. 483400789

Agent Kot (85) dubbing codz. 10, 15,
17.15;Aladyn (128) dubbing pt. 10; pon.
10.30;Anna (118) pt. 12.40, 17.45, 20.30; sob.-czw. 12.30, 17.45, 20.30;Filmowe Poranki:
Krecik i Panda, cz. 2 niedz. 10.30;Godzilla
II: Król potworów (132) pt.-śr. 20; czw.
20.45; dubbing sob.-czw. 15.30;Ja teraz
kłamię (107) codz. 15.15, 19, 21.30;Kultura

REKLAMA 33871787

Dostępna: Ciemno, prawie noc (114) czw.
13, 18;Laleczka (120) pt.-śr. 19.30, 21.45;
czw. 20.15;Maraton strachu pt. 23;Men
in Black: International (120) pt., czw.
12.15; sob.-śr. 12.15, 21;Paskudy. Uglydolls
(95) dubbing pt. 10.30; sob., pon.-czw.
10.20;Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt. 12.20; sob., pon.-wt. 10.30, 13,
18.30; niedz. 10.20, 13, 18.30; śr. 10.30, 13;
czw. 10.30;Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 11.30, 13.40,
14.50, 15.50, 17, 18; sob.-niedz., śr. 10.40,
11.30, 12.45, 13.40, 14.50, 15.50, 17, 18; pon.

stochowa), Browar Rzemieślniczy
Rzeka Piwa (Bydgoszcz), Browar
Perun (Budziszyn, Mazowieckie),
Beer Bros (Żyrardów), Browar
Piotrówka (Radom), Browar Kazimierz (Kraków), Browar Hopium
(Mazowieckie), Browar Kormoran
(Olsztyn), Browar Czarter (Mielec
z Podkarpacia), Browar Zamkowy
Cieszyn, BroWarka, Cydr Smykan.
Ponadto festiwal będzie miał
też swoje specjalne, przygotowane na tę okazję, szkło. – Jest to
kolekcja limitowana, będzie ich
niewiele, cena będzie wynosiła
około 15 zł. Co roku chcemy wracać z innym szkłem, wzorem, by
ludzie mogli sobie je kolekcjonować – mówi Przemysław Róziecki.
Organizatorzy informują też,
że na wydarzenie można wejść
z własnym szkłem.
Festiwal odbędzie się w piątek
w godz. 16-24 i w sobotę w godz.
12-24 w hali MOSiR przy ul.
Narutowicza 9. Bilety w cenie 10
zł do kupienia online lub przed
wejściem. +

10, 12, 12.45, 14, 14.50, 16, 17, 18; wt. 10, 11.30,
12.45, 13.40, 14.50, 15.50, 17, 18; czw. 10.40,
11.30, 12.45, 13.40, 14.50, 15.50, 17, 18.30;Spider Man: Daleko od domu (135) czw.
19.30;Tajemnice Joan (110) śr. 18.30;

MCSW ELEKTROWNIA
Mikołaja Kopernika 1, tel. 483836077

Anna (118) pt.-sob., wt.-śr. 20.15;
niedz.-pon., czw. 18;Ja teraz kłamię
(107) pt.-sob., wt.-śr. 18; niedz., czw.
20.15; pon. 15.45;Jestem William
(86) pt.-niedz., wt.-czw. 14.15; pon.
12;Królowa Kier (127) pt.-niedz.,
wt.-czw. 15.45; pon. 13.30;Lato (126)
pon. 20.15;

REKLAMA 33924696

„Żyj zdrowo. Żyj naturalnie.
Ciesz się życiem” to kolejna
odsłona wakacyjnego cyklu
Scena letnia, którą w ramach
projektu z budżetu obywatelskiego organizuje Amﬁteatr.
Tym razem wraz z partnerem weekendu, fundacją Life
Change, zaprasza mieszkańców do parku na Południu.
Jak zapowiada Katarzyna Wiśniewska z Amﬁteatru, w ramach
kolejnego wakacyjnego wydarzenia skupimy się na sobie, swoich
ciałach i duchu, odprężymy, poćwiczymy, by na ﬁnał wymienić
się dobrą energią z sąsiadami przy
żywiołowej muzyce zespołu Sokół
Orchestra, który łączy szaloną
zabawę z wirtuozerią.
Fundacja Life Change zaprosi
m.in. na warsztaty „Dobrostan”
– proste ćwiczenia np. technik
oddechowych, poprawiających
nastrój i redukujących stres.
Organizatorzy podpowiedzą
też, jak zadbać o kręgosłup, jak
MULTIKINO
Bolesława Chrobrego 1, tel. 486700510

Agent Kot (85) dubbing pt., niedz.,
wt. 11.10; pon. 11.25;Agi Bagi sezon 3
(8) dubbing sob. 10; niedz. 10.30;Aladyn (128) dubbing pt.-niedz., wt.-czw.
10.10, 15; pon. 15;Anna (118) codz.
18.15, 20.50;ENEMEF: Noc Władcy
Pierścieni (756) pt. 22;Godzilla II:
Król potworów (132) dubbing pt.-niedz., wt.-śr. 10.45, 18.40; pon. 18.40;
czw. 10.45;Ja teraz kłamię (107) pt.-śr.
17.45, 20.15; czw. 15.50, 20.15;John
Wick 3 (130) codz. 13.35;Laleczka
(120) pt.-niedz., wt.-śr. 12.55, 21.05;
pon. 21.05; czw. 12.55, 17.45;Ma (99)
pt.-śr. 21.30; czw. 20.45;Oszustki

w naturalny sposób redukować
bóle pleców.
W programie również warsztat
upcyklingowy, czyli tworzenie
personalizowanych toreb na zakupy, i warsztat z pokazem kulinarnym „Smaki lata w Ajurwedzie”.
– Dowiecie się, jak jeść, by cieszyć
się zdrowiem. Na ten warsztat
kulinarny z udziałem publiczności i degustacją zaprosi Monika
Dąbrowska, propagatorka stylu
życia według Ajurwedy, trenerka
programów oddechowych, Srii Sri
Yogi, kursu Gotowanie wg Ajurwedy, organizatorka detoksów
ajurwedyjskich i wypraw jogowych w najdalsze zakątki świata
– zachęca Wiśniewska.
Na zakończenie sobotniego
wieczoru wystąpi zespół Sokół Orchestra.
Wydarzenia Sceny letniej w parku na Południu w sobotę w godz.
16–20. Organizatorzy proponują, by
zabrać ze sobą maty, koce i kosze
piknikowe oraz ubrać się na luzie,
na sportowo. Wstęp wolny. + amg

(94) pt., czw. 17.25, 19.35; sob.-śr.
17.25, 19.35, 21.45;Paskudy. Uglydolls (95) dubbing sob., pon.,
śr.-czw. 11.10;Pokémon: Detektyw
Pikachu (104) dubbing codz. 13.20,
16.20;Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt.-pon.,
śr. 10.40, 11, 11.40, 12.45, 13.15, 13.45,
14.50, 15.20, 15.50, 16.55, 17.55, 19,
20; wt. 10, 11, 11.40, 12.45, 13.15, 13.45,
14.50, 15.20, 15.50, 16.55, 17.55, 19, 20;
czw. 10, 11, 11.40, 12.45, 13.15, 13.45,
14.50, 15.20, 15.50, 16.55, 17.55, 18.40,
20;Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19;Trzy kroki od siebie (116)
pt.-śr. 15.40;X Men: Mroczna Phoenix
(120) dubbing pon. 11.30;
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Radom

NIEDZIELA KONCERTY

WEEKEND KONCERTY

Muzyka
wolności
w Radomiu

Z okazji 200.
urodzin artysty
„3 x Moniuszko”

2

RADOMSKI CZERWIEC 1976

1

W plenerze
Choć obchody 43. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego
Czerwiec 1976 r. już trwają, to kulminacyjne wydarzenia jeszcze przed
nami. W piątek czołówka polskiego
rocka przypomni podczas muzycznego widowiska „Radomski Czerwiec
Wolności”, że zaczęło się w Radomiu.
Na jednej scenie Lady Pank, Oddział
Zamknięty i Myslovitz. W sobotę – piknik historyczny „Witryna Radomskiego Czerwca ’76”, a w niedzielę koncert
zespołów JMS Band i Proletaryat,
podczas którego poznamy także laureatów tegorocznej Radomskiej Nagrody
Kulturalnej.

W SKANSENIE
W najbliższą niedzielę w skansenie będzie
się działo! Z okazji 200. urodzin artysty
i Roku Moniuszkowskiego usłyszymy i zobaczymy kompozycje Moniuszko w odsłonie
klasycznej, jazzowej i folkowej. W ramach
trzech muzycznych odsłon wystąpią: Jolanta
Pszczółkowska-Pawlik, zespół Viklinova
i Włodzimierz Pawlik.

SOBOTA PIKNIK

Kolejny przystanek
Sceny letniej

• Legendarna
czołówka polskiego rocka
przypomni,
że zaczęło się
w Radomiu. Na
scenie: Lady
Pank, Oddział
Zamknięty
i Myslovitz

3

FOT. MACIEK JAŹWIECKI /
AGENCJA GAZETA

RELAKS NA TRAWIE
„Żyj zdrowo. Żyj naturalnie. Ciesz się życiem”
to kolejna odsłona wakacyjnego cyklu Scena
letnia, którą w ramach projektu z budżetu
obywatelskiego organizuje Amﬁteatr. Tym
razem wraz z partnerem weekendu, fundacją Life Change, zaprasza mieszkańców do
parku na Południu.

W E E K E N D F E S T I WA L

I Radomski
Festiwal Piw
Rzemieślniczych
HALA MOSIR

4

Szykuje się piwny weekend w Radomiu! Do miasta
zjedzie kilkanaście piwowarskich rodzin, które zaprezentują swoje niszowe i uwielbiane produkcje. Nie
zabraknie także strefy food trucków.

• W Radomiu pojawi się 14 wystawców z całej Polski, w tym radomski Browar Piotrówka
FOT. BARTOSZ BAŃKA / AGENCJA GAZETA
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