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Radom i powiaty:
 białobrzeski
 grójecki
 kozienicki
 lipski
 przysuski
 radomski
 szydłowiecki
 zwoleńskiW  G M I N A C H  I  P O W I A T A C H

W numerze:

facebook.com/tygodnikradomski

KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.com
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Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Struga

Dofi nansowanie 
stanie się faktem
15 października zostanie podpisana umowa, od dawna wycze-
kiwana, zarówno przez władze miasta byłej i obecnej kadencji, 
jak przez wielu kibiców sportu w Radomiu. Dotyczy ona opie-
wającego na kilkadziesiąt milionów złotych dofi nansowania na 
budowę hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga.

Inwestycja jest częścią projek-
tu Radomskiego Centrum Sportu 
– pomysłu prezydenta Radomia, 
Radosława Witkowskiego (PO), 
w skład którego ma także wejść 
nowy stadion dla „Radomiaka”. Bu-
dowa hali była jednym z punktów 
programu wyborczego obecnego 
włodarza miasta, o której powsta-
nie zabiegał również prezydent Ra-
domia minionych dwóch kadencji, 
Andrzej Kosztowniak (PiS).

W czwartek, w Urzędzie Miej-
skim w Radomiu, w podpisaniu 
dokumentu na od dawna zapowia-
dane dofi nasowanie ze skarbu pań-
stwa będzie uczestniczył m.in. szef 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Hala przy Struga ma być najnowo-
cześniejszym tego typu obiektem 
w województwie mazowieckim. Za-
pewni ona 5 tys. miejsc na widowni, 
a także spełni wymogi krajowych 
i międzynarodowych federacji ko-

szykówki, siatkówki oraz piłki 
ręcznej.

Przypomnijmy, że w skład Ra-
domskiego Centrum Sportu, które 
zamierza stworzyć Radosław Wit-
kowski, ma także wejść stadion 
dla lokalnej drużyny piłkarskiej 
„Radomiak”. Program funkcjonal-
no-użytkowy dla „Zielonych” jest 
w opracowaniu Estudio Lamela 
z Warszawy. Dodajmy, że obecne 
władze miasta już wybrały sposób 
etapowania tej inwestycji.

 źródło: radom24.pl
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
(ks. J. Twardowski)

Z głębokim smutkiem 
i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość 

o nagłej śmierci 

Ś.P.

Janusza Stąpóra
Starosty Powiatu Kozienickiego

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach 
w latach 1998–2006

Żonie Elżbiecie, Córce Katarzynie, Synom Piotrowi i Andrzejowi, 
a także pozostałym członkom Rodziny, Przyjaciołom 

i Współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy 
najgłębszego współczucia.

Ziemia Kozienicka i jej Mieszkańcy utracili Człowieka Wielkiego 
Serca, znakomitego samorządowca, nauczyciela i społecznika.

Cześć Jego pamięci!

Burmistrz Gminy Kozienice,
Rada Miejska w Kozienicach,

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kozienicach
oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Kozienice
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Dni Otwarte Centrum Kulturalno-Artystycznego
Od 8 do 11 października trwały Dni Otwarte dla mieszkańców Kozienic i okolic. Czekało na 
nich wiele atrakcji, od zwiedzania z przewodnikiem najskrytszych zakamarków centrum, po-
przez akcje artystyczne wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz pokazowe zajęcia i warsztaty.

Pierwszy dzień przyciągnął tłu-
my zwiedzających. W holu głów-
nym odbywały się akcje artystyczne 
przygotowane przez pracowników 
Kozienickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu, następnie każdy mógł 
zwiedzić centrum z przewodni-
kiem. Wieczorem wszystkich przy-
byłych powitał Burmistrz Gminy 
Kozienice dr Tomasz Śmietanka. 
Zaprosił również na scenę swoich 
zastępców: Małgorzatę Bebelską 
i Igora Czerwińskiego oraz dyrek-
torów placówek, które w nowym 
budynku znalazły swoje siedziby 
bądź fi lie, czyli Elwirę Kozłowską 
dyrektor Kozienickiego Domu 
Kultury, Elżbietę Stąpór, dyrektor 
Biblioteki Publicznej oraz Zdzisła-
wa Włodarskiego, dyrektora Szko-

ły Muzycznej. Następnie wszyscy 
udali się do sali koncertowo-ki-
nowej, gdzie został wyświetlony 
fi lm „Kronika budowy centrum” 

oraz na występ grupy „Azislight”, 
która zaprezentowała niesamo-
wite widowisko łączące taniec ze 
światłem. 

Kolejne dni to kolejne atrakcje: 
warsztaty dziennikarskie, kursy 
tańca zajęcia dziecięcego zespołu 
tanecznego MOTYLEK, joga dla 

dorosłych, rysowanie komiksów, 
malowanie twarzy, zabawy z ry-
sowaniem i wiele innych intere-
sujących propozycji. Dodatkowo 
do wejścia do obiektu zachęcali 
szczudlarze rozdając słodkości.

Natomiast w niedzielę odbyła się 
gra przestrzenna „Centrum od ku-
lis”. Udział w niej mógł wziąć każdy, 
indywidualnie bądź całymi rodzina-
mi. Gracze mieli okazję zmierzyć się 
z wieloma zadaniami, które wymagały 
od nich wiedzy z zakresu m.in. tańca, 
sztuki, zasad poprawnej pisowni, zna-
jomości instrumentów muzycznych, 
a także odrobiny zdolności plastycz-
nych. Zabawa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem, szczególnie ze 
strony dzieci i młodzieży.
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Oczyszczalnia ścieków 
z prawdziwego zdarzenia

W środę na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lesiowie odbyła się wielka uroczystość. Zarząd Wodociągów Miejskich w Radomiu 
świętował wraz z pracownikami i zaproszonymi gośćmi 10-lecie inwestycyjnego procesu modernizacji całej infrastruktury, przy 
wielkim udziale funduszy unijnych. Dzięki temu wprowadzane nowoczesne rozwiązania techniczne, technologiczne odpowiadają 
normom polskim i europejskim.

Z niepowtarzalnej szansy sko-
rzystała też Oczyszczalnia Ścieków 
w Lesiowie, która obecnie należy 
do ścisłej czołówki krajowej pod 
względem nowoczesności oraz 
pożytecznej utylizacji osadów ście-
kowych, wykorzystywanych także 
do wytwarzania energii w postaci 
biogazu i nie tylko.

Nawiązując do inwestycyjnej 
dekady mgr inż. Leszek Trzeciak, 
Prezes Zarządu Wodociągów 
Miejskich w Radomiu powie-
dział: – Nasz cały projekt to po-
nad 296 mln zł brutto wydanych 
na budowę nowych i modernizację 
istniejących sieci wodno-kanaliza-
cyjnych, Stacji Uzdatniania Wody, 
przebudowę osiedlowych hydro-
forni czy wreszcie modernizację 
oczyszczalni ścieków. Zwrócił 
uwagę uczestników spotkania 
na to, że uroczystość odbywa się 
na terenie Oczyszczalni Ścieków 
w Lesiowie. – Państwo widzą, że 
ten obiekt przeszedł gruntowną 
modernizację i obecnie nie tylko 
wygląda inaczej, ale przede wszyst-
kim imponująco prezentuje się 
pod względem technologicznym. 
Modernizacja gospodarki ścieko-
wej zamyka proces przebudowy 
radomskiej oczyszczalni ścieków 
w ramach perspektywy fi nansowej 
2007-2014 i projektu pn. „Moder-
nizacja i rozbudowa gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie aglo-
meracji Radom – II etap”. Droga, 
którą przeszliśmy od momentu 
decyzji Komisji Europejskiej, po-
przez prace projektowe, budow-
lane aż do dzisiejszego otwarcia 
nie zawsze była łatwa. Wymagała 
wysiłku wielu ludzi i instytucji.

 Prezes Trzeciak podziękował 
więc władzom miasta Radomia, 
lecz przede wszystkim Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
w tym obecnej Marii Ptaszyńskiej, 
dyrektor Departamentu Ochrony 
i Gospodarowania Wodami oraz 
Agnieszce Knap, koordynatorce 
projektu w NFOŚiGW. 

Szczegółowiej o zakresie moder-
nizacji informował mgr inż. Paweł 
Olszewski, wiceprezes Zarządu Wo-
dociągów Miejskich. Przypomniał, 
że w latach 2007–2010, w ramach 
I etapu oczyszczalnia została kom-
pleksowo zmodernizowana, po-
cząwszy od: krat, sit, seperatorów 
piasku, piaskownika napowietrz-
nego z tzw. tłuszczownikiem, sta-
cji zlewnej ścieków dostarczanych 
z pompowni i zbiornikiem maga-
zynowym. Została także zmoderni-
zowana część mechaniczna oczysz-
czalni. Zbudowano pompownię, 
dwa osadniki wstępne, komorę 
rozdziału oraz zagęszczacz gra-
witacyjny osadu wstępnego wraz 
z pompownią osadu wstępnego 
oraz trzy linie oczyszczania biolo-
gicznego, pompownię osadu recyr-

kulowanego i ścieków oczyszczo-
nych. Powstała także instalacja do 
odwadniania osadów ściekowych, 
a także, co ważne, linia do suszenia 
osadów ściekowych. W ramach II 
etapu modernizacji oczyszczalni 
dokończono rozbudowę części bio-
logicznej, modernizując dwie pozo-
stałe linie oczyszczania biologicz-
nego, 4. osadniki wtórne i budując 
pompownię wód opadowych.

– Obecnie zakończony II etap 
rozbudowy radomskiej oczysz-
czalni ścieków dotyczył gospo-
darki osadowej – podkreślił Paweł 
Olszewski. – Głównym jego celem 
było obniżenie kosztów susze-
nia osadów ściekowych poprzez 
wykorzystanie energii zawartej 
w płynnych nieczystościach. Cho-
dzi o substancje organiczne zawarte 
w ściekach, kumulowane w osadach 
ściekowych, w tym w tłuszczach. 
Zostały pobudowane obiekty fer-
mentacji metanowej w tym za-
mknięte komory fermentacyjne, 
w których fermentacji metanowej 
uczestniczą osady zagęszczone oraz 
fl ota wydzielony w odtłuszczaczu 

im osadnikach wstępnych. W skład 
węzła wchodzą obiekty towarzy-
szące tj. budynek operacyjny z wy-
miennikami i pompami, zbiornik 
osadu przefermentowanego, speł-
niającym rolę bufora przed proce-
sem odwadniania oraz stanowisko 
odbioru tłuszczu. 

Ponadto zbudowano węzeł ener-
getyczno-cieplny. W jego skład 
wchodzą: agregat ko generacyjny 
opalany biogazem o zawartości 
metanu 65%, dwa kotły opalane ga-
zem ziemnym lub biogazem i wę-
zeł przygotowania wody grzewczej. 
Biogaz spalany jest w agregacie 
kogeneracyjnym z wytwarzaniem 
energii elektrycznej i cieplnej. 
Energia elektryczna jest wykorzy-
stywana na potrzeby oczyszczalni, 
zaś woda grzewcza – do ogrze-
wania procesu fermentacji oraz 
nowych budynków. Powstały też: 
zbiornik na biogaz, odsiarczalnia 
biogazu, węzeł tłoczny, pochodnia 
gazu oraz stacja usuwania siloksa-
nów. Oczyszczalnia wzbogaciła się 
też o linię do zagęszczania osadu 
nadmiernego na wirówce, wysoko-
wydajną instalację do odwadniania 
przefermentowanych osadów ście-
kowych na prasach ciśnieniowych 
oraz o stanowisko odbioru osadu 
wysuszonego. Powstały też obiekty 
towarzyszące. Koszt wykonanych 
prac wyniósł 50 mln zł.

Dalsze, duże nakłady inwesty-
cyjne w radomskich Wodociągach 
Miejskich są przewidziane również 
w przedziale czasowym do 2020 
roku, w tym również w Oczysz-
czalni Ścieków w Lesiowie. 

 /M.K./

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonuje wiceprezydent Konrad Frysztak. Po nim uczynią to 
Dariusz Wójcik i Leszek Trzeciak

Prezes Leszek Trzeciak demonstruje serce fermentowni: agregat zasilający energią 
fermentownie i inne instalacje niezbędne do produkcji biogazu

Pracownicy „Wodociągów” licznie uczestniczyli w środowej uroczystości

Prezes Leszek Trzeciak przyjmuje dokument upoważniający do eksploatacji instalacji biogazu

Uczestnicy uroczystości. Od prawej: Wiesław Wędzonka wiceprzewodniczący Rady Miasta, Dariusz 
Wójcik – przew. RM, Marta Michalska-Wilk dyrektor Delegatury Wojewody Mazowieckiego w Ra-
domiu, Leszek Trzeciak prezes Wodociągów Miejskich i Konrad Frysztak wiceprezydent Radomia

Zbiornik na biogaz i wspomagające go instalacje wpisały się na stałe w krajobraz
oczyszczalni w Lesiowie
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PAWEŁ
IWANICKI
KANDYDAT DO SEJMU RP

Będę dbał o interesy 
OBYWATELI, nie partii
Zawalczmy o LEPSZĄ POLSKĘ

Poznaj mnie i moje poglądy
politykiem

Lista KUKIZ’15

pozycja nr

16

Dowiedz się więcej

tel. 661 616 878

www.iwanickipawel.pl

25 października

proszę o Twój głos

Nigdy nie byłem

ZAGŁOSUJMY NA NOWEGO POSŁA, 
NA PRAWDZIWĄ ZMIANĘ,

NA AGNIESZKĘ STOLARCZYK!

Zagłosuj 25 października na 13-stkę, lista nr 5 PSL
Jako praktyk w ochronie zdrowia chcę aktywnie 

uczestniczyć w tworzeniu dobrego 
ustawodawstwa w Polsce

Kim jest Agnieszka Stolarczyk?

 wieloletni pracownik ochrony zdrowia – 
od pielęgniarki po dyrektora 
 organizatorka wielu medycznych akcji profi laktycznych, społecznik
 inicjatorka innowacyjnych rozwiązań w opiece medycznej
 Kobieta Przedsiębiorcza – I miejsce w powiecie radomskim za 
najlepiej prosperujący Ośrodek Zdrowia

Czym się będę zajmowała w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej?

– Jako menedżer ochrony zdrowia chcę aktywnie uczestniczyć 
w tworzeniu dobrego, sprawnego ustawodawstwa w Polsce.

– Jako kobieta w średnim wieku, która widzi problemy polskiego 
społeczeństwa, będę walczyła o bezpłatne leki dla ciężko chorych, 
lepszą opiekę w przychodniach i szpitalach oraz o godne wynagro-
dzenia dla personelu medycznego. 

https://www.facebook.com/agnieszka.stolarczyk.33
http://www.agnieszkastolarczyk.radom.com.pl

Materiał pochodzi i jest fi nansowany przez Komitet Wyborczy PSL

ŚMIETANKA
BE ZPA R T YJN Y  K A NDY DAT  D O  SE JMU  R P M
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4
dr Tomasz Józef

BURMISTRZ KOZIENIC

Materiał pochodzi i jest fi nansowany przez Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica
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Lekcja historii
i patriotyzmu
Tak jak w dniu odsłonięcia pomnika – mauzoleum Legionistów w 1933 roku, tak w 101. 
rocznicę bitwy pod Anielinem-Laskami, było zimno i wietrznie. Nie zniechęciło to jednak do 
przybycia na uroczystość licznych gości, w tym m.in. wicemarszałka Leszka Ruszczyka, wi-
cestarosty kozienickiego Krzysztofa Stalmacha, kombatantów, leśników, uczniów okolicznych 
szkół i kompanii honorowej WP.

Po uroczystej mszy polowej, kon-
celebrowanej przez ks. proboszcza 
parafi i w Bogucinie Bogdana Piwko, 
głos zabrał wójt Gminy Garbatka-
Letnisko Robert Kowalczyk.

– Swoją odwagą i ofiarą udo-
wodnili, że każdą bitwę moż-
na wygrać. Co roku, pod tym 
właśnie pomnikiem oddajemy 
hołd tym, którzy wtedy zginęli, 
a jednocześnie odbywamy lekcję 
historii, tak ważną szczególnie 
dla naszych młodych pokoleń. 
Z tej lekcji warto czerpać postawy 
bohaterów, którzy w imię miłości 
do Polski poświęcili swoje życie. 
Dzisiaj Ojczyzna nie żąda od nas 

takiej wysokiej ofiary, a wymaga 
pracy, służby i zaangażowania dla 
wspólnego dobra. 

Uroczystość w Żytkowicach była 
również finałem XXIV Marszu 

Kwiaty składają wójt Robert Kowalczyk, sekretarz gminy Włodzimierz Mazur i Maria Grygiel, 
dyrektor Przedszkola Samorządowego „Pod Sosnową Szyszką”

– Dzisiejsza uroczystość to żywa lekcja historii i patriotyzmu – powie-
dział u stóp pomnika-mauzoleum Legionistów wójt Robert Kowalczyk

Szlakiem Walk Legionów Polskich 
Związku Strzeleckiego. 

Po uroczystości przy pomniku 
jej uczestnicy przenieśli się na pola 
wsi Brzustów, na których od sześciu 

lat rozgrywana jest inscenizacja 
walk. To właśnie na tych polach 
odbył się najcięższy bój polskich 
legionistów, dowodzonych przez 
przyszłego marszałka Polski 
Edwarda Rydz-Śmigłego (w tę 
rolę wcielił się Krzysztof Zając 
z Kozienickiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych). 
Rolę komendanta Józefa Piłsud-
skiego przyjął na siebie Leszek 
Marcinkiewicz ze Związku Strze-
leckiego „Beliniak” z Radomia. 

W inscenizacji, poprowadzo-
nej przez Przemysława Bednar-
czyka, wzięły udział grupy z 22. 
Pułku Ułanów Podkarpackich 
z Garbatki-Letnisko, 27. Puł-
ku Ułanów im. St. Batorego 
z Radomia. W piechocie służyli 
członkowie Stowarzyszenia ViS 
Radom, 69. Riazańskiego PP 
z Lublina, SRH 51. Pułku Strzel-
ców Kresowych z Iłży oraz Ko-
zienickie Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych.

Organizatorami rocznicowych 
obchodów byli wójt Gminy Gar-
batka-Letnisko, 22. Pułku Uła-
nów Podkarpackich z Garbat-
ki-Letnisko, Związek Strzelecki 
Oddział Kawaleryjski „Beliniak” 
z Radomia i burmistrz Miasta 
Pionki Romuald Zawodnik.

 Jacek Lombarski

Krzysztof Zając w roli przyszłego marszałka Edwarda Rydz-Śmigłego

Poczty sztandarowe

Z pola walki

Kurs j. niemieckiego dla opiekunek seniorów 
w Radomiu. Po kursie praca gwarantowana. 

Atrakcyjne zarobki. Zapisy trwają! 

Zapraszamy – tel. 507 061 699.

odwiedź 
Przychodnię Weterynaryjną 
„Cztery Łapy” w Radomiu, 

Marcin Kuszaj, 
ul. Struga 19/2, tel. 508 289 757

Twój 
zwierzak 
potrzebuje 
pomocy?

W Radomiu 
najnowocześniejsza 
sieć radiowa LTE
Radom, który jest miastem o statusie operatora telekomunikacyj-
nego, to przykład najlepszych praktyk dotyczących projektów sie-
ciowych. Świadczy o tym stworzona w Radomiu, najnowocześ-
niejsza w Polsce sieć radiowa LTE. – Pod tym względem jesteśmy 
pionierskim miastem – mówi sekretarz miasta Rafał Czajkowski.

Realizowany w Radomiu pro-
jekt związany z udostępnieniem 
bezpłatnego internetu dla miesz-
kańców Radomia zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym pre-
zentowany był jako przykład 
najlepszych praktyk dotyczących 
projektów sieciowych podczas 
konferencji Broader Way Forum 
2015. Konferencja, zorganizowa-
na przez Huawei Polska, odbyła się 
w Krakowie z udziałem przedsta-
wicieli Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju, Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji, Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej oraz opera-
torów telekomunikacyjnych.

Radom był jedyną jednostką 
samorządową reprezentowaną 
podczas tej konferencji, poświęco-
nej dyskusji o sposobach realizacji 
Narodowego Planu Szerokopas-
mowego. – Było to dla nas ważne 
wydarzenie, bo gronie przedsta-
wicieli profesjonalnych fi rm mo-
gliśmy zaprezentować stworzoną 
w Radomiu, najnowocześniejszą 
w Polsce sieć radiową LTE. Pod tym 
względem jesteśmy pionierskim 
miastem – mówi sekretarz miasta 
Rafał Czajkowski.

Celem radomskiego projektu jest 
zapewnienie dostępu do internetu 
1500 gospodarstwom domowym 
z terenu Radomia, zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym z powo-
du trudnej sytuacji materialnej lub 
niepełnosprawności. Ponadto 500 
gospodarstw domowych objętych 
projektem zostało wyposażonych 
w sprzęt komputerowy z uwzględ-
nieniem specjalnych potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W ramach pro-

jektu, dla jego uczestników, zostały 
zorganizowane również szkolenia 
z zakresu obsługi uruchomionego 
łącza, podstaw komunikacji elek-
tronicznej, obsługi komputera oraz 
podstawowego oprogramowania. 
Dla osób niepełnosprawnych, któ-
re mają trudności w poruszaniu się, 
zorganizowane zostały się szkolenia 
indywidualne w domach.

Projekt, którego wartość prze-
kracza 9 milionów, został w ca-
łości sfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej. Unikalne, na tle 
innych gmin, w działaniach Rado-
mia jest to, że na potrzeby projek-
tu w mieście wybudowana została 
infrastruktura sieci bezprzewodo-
wej. Oznacza to, że Gmina Miasta 
Radomia otrzymała status opera-
tora telekomunikacyjnego, tak jak 
znane wszystkim duże fi rmy tele-
informatyczne. Wymagało to wielu 
działań, zarówno formalnych, np. 
zgody prezes Urzędu Komunika-
cji Elektronicznej, jak i technicz-
nych – od fazy koncepcyjnej aż po 
samą budowę infrastruktury wraz 
z 10 stacjami bazowymi.

Wybudowana sieć szerokopas-
mowa ma w przyszłości przynieść 
miastu i jego mieszkańcom nie 
tylko korzyści społeczne, ale i tech-
nologiczne możliwości rozwoju. 
Urząd już planuje, jak wykorzystać 
powstałą infrastrukturę do kon-
cepcji tzw. miasta inteligentnego, 
w którym funkcjonowałyby zinte-
growane systemy transportu, moni-
toringu ulic, sterowania sygnaliza-
cją świetlną czy infomaty – punkty 
informacji elektronicznej. 

 UM Radom
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REDUAR i osteopata
W Gabinecie Fizjoterapii REDUAR w Radomiu pacjenci korzystają 
z nowej usługi leczniczej. Od niedawna leczeniem dysfunkcji i schorzeń narządu ruchu zaj-
muje się tu specjalista z zakresu osteopatii, Eugeniusz Kałmykow. Urodzony w Kazachstanie, 
szczęśliwy posiadacz Karty Polaka, ma w swoim zawodzie ponad 20-letnie doświadczenie.

Osteopata jest specjalistą, zaj-
mującym się leczeniem dysfunkcji 
i schorzeń narządu ruchu. Zabie-
gi lecznicze wykonuje skutecznie 
i przede wszystkim bezpiecznie. 
Eugeniusz Kałmykow wykształce-
nie medyczne z zakresu osteopatii 
zdobył wiele lat temu, mieszkając 
i żyjąc na Ukrainie. Tam, w 1939 
roku trafi ła jego polska rodzina: 
babcia i krewni, zesłani następnie 
do Kazachstanu. Babcia pana Euge-
niusza była Polką urodzoną w oko-
licach Białegostoku, a groby wielu 
bliskich są do dziś między innymi 
na cmentarzu w Łodzi.

– Jestem Polakiem, zawsze czu-
łem się związany z Polską, a babci 
zawdzięczam umiejętność posłu-
giwania się językiem ojczystym 
– mówi Eugeniusz Kałmykow. 
Z uśmiechem dodaje, że wybór 
zawodu zawdzięcza ojcu, który był 
zielarzem i pasjonatą medycyny 
naturalnej. Z powagą natomiast 
podkreśla wdzięczność polskiemu 
prawu, które pozwoliło mu otrzy-
mać Kartę Polaka i osiedlić się 
w Ojczyźnie. W Polsce prowadzi 

legalną działalność gospodarczą. 
Aktualnie manualne zabiegi lecz-
nicze wykonuje w Gabinecie Fizjo-
terapii REDUAR w Radomiu. Jest 
dumnym ojcem pięciorga dzieci 
– wszystkie także posiadają Karty 
Polaka. Jest specjalistą cieszącym 
się niepodważalnym uznaniem.

– Jestem pacjentem Eugeniu-
sza Kałmykowa – mówi Wiesław 
Kobza, mieszkaniec Radomia. 

– Po raz pierwszy trafi łem do 
p. Eugeniusza, kiedy jeszcze 
przyjmował pacjentów pracując 
w okolicy Wielunia. Miałem po-
ważne kłopoty z kręgosłupem, ból 
i trudności w poruszaniu się 
były nie do zniesienia. Euge-
niusz Kałmykow, jak to krótko 
można podsumować: postawił 
mnie na nogi. Szybka diagnoza 
i już po trzecim zabiegu wraca-
łem do domu i…. śpiewałem 
z radości. Dodam, że dziś czuję 
się doskonale, wszystkie dolegli-
wości ustąpiły. Jestem na pewno 
jednym z wielu pacjentów, któ-
rzy mogą powiedzieć: polecam 
tego osteopatę.

My możemy dodać, że Euge-
niusz Kałmykow jest także peł-
nym ciepła człowiekiem, co dla 
pacjentów jest równie ważne jak 
zawodowe umiejętności. 

Zapraszamy do odwiedzenia 
Gabinetu Fizjoterapii REDUAR 
w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 6 
(II piętro). Tel. 536 109 100 lub 536 
056 036. Szczegółowe informacje 
na: www.reduar.pl

Eugeniusz Kałmykow wykonuje manualny 
zabieg leczniczy

Pamięci żołnierzy 
majora Hubala
Trudno doszukiwać się przyczyny, dlaczego właśnie w tym roku 
Zespół Szkół Zawodowych im. majora Henryka Dobrzańskiego – 
Hubala „odznaczony” został płytą poświęconą pamięci hubalczyków.

Można by myśleć, że z okazji 
okrągłej rocznicy (70.) zakończenia 
II wojny światowej lub 75. rocznica 
śmierci patrona szkoły. Nie. Powód 
jest zupełnie inny i można by po-
wiedzieć dość prozaiczny. Po prostu 
wszystkie szkoły, a przynajmniej 
znaczna ich większość, których pa-
tronami jest major Hubal lub jego 
żołnierze, takie płyty już otrzymały 
od Ogólnopolskiego Społecznego 
Stowarzyszenia Misja Pojednania, 
którego siedziba znajduje się w od-
ległym Ciechocinku. Odbywało się 
to zazwyczaj w momencie nadania 
szkole imienia Patrona. Radomski 
„Hubal” umknął kapitule przyzna-
jącej to symboliczne odznaczenie, 
choć jest w środowisku „Hubalowej 
rodziny” doskonale znaną, jedną 
z najstarszych szkół o tym imieniu 
i najprężniej działającą. Po prostu 
w momencie narodzenia się pomysłu 
przyznawania szkołom tego symbo-
licznego znaku, radomski „Hubal” już 
od wielu lat istniał. Konsternacja była 
krótka i pamiątkowa tablica już jest. 
Czekała tylko na montaż i odpowied-
ni moment. A czy może być lepszy niż 
Święto Edukacji Narodowej? 

Przypomnijmy, że w kalenda-
rium działalności szkoły wielką 
czcionką zapisały się dwa Ogól-

nopolskie Zjazdy Szkół i Drużyn 
Harcerskich noszących imię ma-
jora Hubala lub jego żołnierzy, na 
które przyjechała większość z nich, 
corocznie organizowana z Regio-
nalną Dyrekcją Lasów Państwo-
wych w Łodzi „Hubalowa Wigilia” 
w podopoczyńskich Bielawach 
i również z leśnikami łódzkimi 
i radomskimi międzyszkolna uro-
czystość rocznicy śmierci Patro-
na w Anielinie k. Opoczna. We 
wszystkich tych uroczystościach 

uczestniczy młodzież z często 
bardzo odległych miejscowości 
z całej Polski, przy czym nie-
zawodni są uczniowie ze szkół 
w Przydworzycach, Poświętnem 
koło Opoczna oraz odległym 
Przybranowie i Sokółce. 

Uroczystość odsłonięcia pa-
miątkowej płyty odbędzie się 
w piątek (16 października br.) 
o godzinie 10.30. W jej trakcie 
odczytany zostanie apel pamięci, 
przy czym po raz pierwszy wymie-
nieni zostaną nieznani z imienia 
żołnierze spoczywający w leśnych 
i przydrożnych mogiłach ze wska-
zaniem lokalizacji tych mogił.

 Jacek Lombarski

Płyta poświęcona żołnierzom majora Hubala przed montażem

Wspólna modlitwa 
i apel poległych
71. rocznica zwycięskiej bitwy stoczonej z hitlerowcami w okolicy 
gajówki Piecyki była okazją by w miejscowości Ruski Bród, 
w gminie Przysucha, odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna.

W niedzielę, 11 październi-
ka br., członkowie Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej Środowisko Szaracy spotkali się 
z mieszkańcami Ruskiego Brodu, 
by wspólną modlitwą i wspomnie-
niem wydarzeń sprzed 7., lat uczcić 
pamięć poległych. W kościele pa-
rafi alnym w Ruskim Brodzie kom-
batanci Środowiska Żołnierzy AK 
ze Skarżyska-Kamiennej, Końskich, 
Niekłania, Szydłowca, Przysuchy, 
Opoczna uczestniczyli w uroczystej 
mszy świętej i w apelu poległych. 
Nad pamięcią o tragicznych, wo-
jennych wydarzeniach i żołnierzach 
poległych w walce z hitlerowskim 
najeźdźcą, pochylili się uczestnicy 
uroczystości, pochyliły się sztan-
dary. Wspomnienie bitwy na Pie-
cykach w okolicy Ruskiego Brodu, 
stoczonej 6 października 1944roku, 
jest wciąż żywe, choć minęło 71 lat 
od dnia, kiedy to oddział „Szarego” 
– gen. brygady Antoniego Hedy, 
został zaskoczony i zaatakowany 
przez dobrze uzbrojonych żołnie-
rzy niemieckich. Oddział „Szarego” 
wykazał niezwykłą determinację 
i wolę walki. Bitwę zwyciężył. Stała 
się ona nie tylko dla „Szaraków”, ale 
do dnia dzisiejszego dla Polaków, 
symbolem patriotyzmu i żołnier-
skiego heroizmu.

Uczestnicy uroczystości patrio-
tyczno-religijnej w Ruskim Brodzie 
jeszcze raz pożegnali poległych 
tamtego pamiętnego dnia, a także 
tych spośród nich, którzy odeszli na 

Wieczną Wartę w ostatnim czasie. 
Przypomnijmy, że gen. brygady An-
toni Heda ps. „Szary” zmarł w lutym 
2008 roku. 

O bitwie na Piecykach opowiadał, 
jak zawsze z niesamowitą dbałością 
o szczegóły, Lech Madej, pełnomoc-
nik „Szaraków” na lasy przysuskie, 
koneckie i szydłowieckie – inicja-
tor i od 21 lat organizator spotkań 
„Szaraków” w Ruskim Brodzie.

Po mszy, tradycyjnie już uczestni-
cy uroczystości spotkali się z miesz-
kańcami. Przy poczęstunku była 
okazja do rozmów i wspomnień. 
W uroczystości uczestniczyli przed-
stawiciele samorządowych władz 
Gminy i Miasta Przysucha, leśnicy 
z Nadleśnictwa Przysucha oraz mło-
dzież z Polskich Drużyn Strzeleckich 
ze Skarżyska Kamiennej. 

 Hanna Jacobi

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Środowiska Żołnierzy AK

Po uroczystości w kościele Szaracy spotkali się z mieszkańcami Ruskiego Brodu

Przed apelem poległych Lech Madej 
przypomniał przebieg bitwy na Piecykach

WOKÓŁ NAS
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 Wiele osób może 
zainteresować, jaką to 
dyskretną wiadomość 
przekazuje senator 
Wojciech Skurkiewicz 
prezesowi Wodociągów 
Miejskich w Radomiu 
Leszkowi Trzeciakowi. 
Pstryknęliśmy fotkę, 
by zaciekawić ciekaw-
skich. Wydarzyło się to 
14.04, około południa, 
na terenie oczyszczalni 
w Lesiowie.Męska dyskrecja

 Druhowie ochotnicy z Kochanówki, Krzyżanówki i Dębowego Pola (gmina Sienno) ob-
chodzili jubileusz 100-lecia. Miejscem świętowania był plac przed zmodernizowaną strażnicą 
w Kochanówce. Wiele pokoleń i obecnie czynni druhowie zapracowali na to, żeby marszałek 
Adam Struzik wyróżnił jubilatów Pamiątkowym Medalem Pro Masovia, a red. Władysław Baj-
kowski odczytał decyzję kapituły przyznającą jubilatom medal „Zasłużony dla Ziemi Lipskiej”. 
Ozłocony został sztandar jednostki, a wielu druhów – także osrebrzonych i obrązowionych. Nie 
skąpił słów uznania wójt Gminy Sienno Mariusz Strąk. Wicemarszałek Leszek Ruszczyk życzył 
druhom kolejnych jubileuszy w zdrowiu i szczęściu. Druh Zbigniew Gołąbek komplementował 
gospodarzy stwierdzeniem, że uczynili z OSP jednostkę nowoczesną, dobrze wyszkoloną i wypo-
sażoną, spełniającą kryteria KSR-G. Osobistą asystą wspierali więc ciepłe słowa przemawiającego 
wójta Mariusza Strąka.

Jubilaci z Kochanówki

 Dawniej wydostający się z ziemi gaz metan w postaci pojawiającego się i znikającego płomyka 
mieszkańcy wsi kojarzyli z duchem ,,geometry”, który za życia źle pomierzył pole. I teraz, po 
śmierci, musi naprawiać spartaczoną robotę. Wygląda, że na terenie Oczyszczalni Ścieków Wodo-
ciągów Miejskich w Radomiu jest zatrzęsienie takich duchów. Metan i inne przydatne produkty 
uzyskuje się z instalacji zwanej fermentownią i innych urządzeń tworzących innowacyjną całość. 
Podczas środowej uroczystości przekazania urządzenia, goście z zaciekawieniem przyglądali 
się, jak to wszystko współgra ze sobą. Z fotki wynika, że największe zainteresowanie przejawił 
ks. bp Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej. Senator Wojciech Skurkiewicz i przew. 
RM w Radomiu Dariusz Wójcik (z lewej) też, każdy na swój sposób, przyglądali się plątaninie 
rur i dziwnych konstrukcji.

Tajemniczy biogaz 

 Pan Leszek Figarski, właściciel 
znanej fi rmy mleczarskiej Figand 
(z prawej) i Antoni Dzik, radny po-
wiatu radomskiego, byli bacznymi 
obserwatorami Festynu Sportowe-
go w Mniszku . Tegoroczny przyjął 
formę uroczystości przekazania 
do użytku kompleksu boisk dla 
miejscowej PSP. Wiele się dzia-
ło. Turniej piłki nożnej o puchar 
Wójta Gminy Wolanów wygrała 
np. drużyna miejscowej szkoły. 
Wieczorem zabawiał publiczność 
humorysta Jerzy Kryszak. Oni tyl-
ko wspomagali i pomagali. W zdrowym ciele


