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40-LECIE RADOMSKIEGO 

AMFITEATRU 
Rok 2020 jest szczególny dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfi teatr”. Instytucja obchodzi bowiem 
swoje 40-te urodziny. 40 lat angażowania mieszkańców w uczestnictwo w kulturze, 
podążania za trendami i wreszcie – wyznaczania nowych kierunków rozwoju „ośrodka kultury”.

– Planowaliśmy świętowanie uro-
dzin Amfi teatru przez cztery pory 
roku, niestety COVID-19 pokrzy-
żował nam plany. Kultura się nie 
poddaje i my też nie, dlatego wiosną 
zaprezentowaliśmy radomianom 
nowe logo, odświeżoną identyfi kację 
wizualną i dedykowany jubileuszowi 
mural na budynku przy ul. Parkowej 
1 – mówi Waldemar Dolecki, dyrek-
tor MOK „Amfi teatr”.

Od kilku lat Amfi teatr jest w pro-
cesie zmiany – kładzie mocny ak-
cent na edukację kulturową, mniej-
szy na działania impresaryjne. 
– Budujemy markę nowoczesnej 
instytucji kultury: instytucji, której 
misją jest wsłuchiwanie się w ludzi, 
rozpoznawanie potrzeb społeczno-
ści i odpowiadanie na nie poprzez 
umożliwianie doświadczania kul-
tury. Mamy wizję być odważnym 
ośrodkiem kultury, który włącza 
i  daje energię do zmiany – pod-
kreśla Waldemar Dolecki.

– Budujemy więzi, budzimy emo-
cje. Chcemy to robić przez kolejnych 
– co najmniej! – 140 lat! Zapraszamy 
do świętowania razem z nami – pod-
sumowuje dyrektor Amfi teatru.

Energia dla kultury
Obchody jubileuszu nie były-

by możliwe, gdyby nie wsparcie 
z  Budżetu Obywatelskiego Gmi-
ny Miasta Radomia. – Amfi teatr 
konsekwentnie od kilku lat buduje 
wokół siebie grono fanów i sympa-
tyków, którzy lobbują na rzecz in-
stytucji, zgłaszają projekty do BO, 
które miałyby być przez Amfi teatr 
realizowane. To świetny przykład 
instytucji, która umiejętnie buduje 
relacje, tworzy więzi z odbiorcami. 
Pokazuje to choćby tegoroczna li-
sta projektów zgłoszona do BO – 
mówi Sebastian Równy, Dyrektor 

Wydziału Kultury Urzędu Miej-
skiego. 

Głównym partnerem obchodów 
jubileuszu Amfi teatru jest Enea Wy-
twarzanie Sp. z  o.o. Włączenie się 
Spółki Enea w świętowanie pokazu-
je, jak ważne jest dodawanie ener-
gii kulturze z perspektywy biznesu 
w myśl koncepcji CSR. – Życzymy 
Amfi teatrowi, by na trwałe wpisał się 
w pamięć radomian w tym roku jubi-
leuszowym poprzez huczne obchody. 
Mamy nadzieję, że instytucja dalej 
będzie się rozwijać i tworzyć dobrą 
energię. Zapraszamy do wspólnego 
świętowania – podkreślił Piotr Kut-
kowski, Kierownik Biura Komunika-
cji Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

4 koncerty 
na 4 dekady Amfi teatru

4 dekady Amfi teatru, 4 wyjątko-
we koncerty jubileuszowe w  ciągu 
4 miesięcy. Od września do grudnia 
„Amfi teatr” zaprosi radomian na 
cztery odsłony świętowania swoich 
40. urodzin. Cztery gatunki muzy-
ki dla podkreślenia różnorodności 
repertuaru Amfi teatru i gustów mu-

zycznych naszych odbiorców. Projekt 
realizowany z Budżetu Obywatelskie-
go Gminy Miasta Radomia. Wstęp 
na wszystkie koncerty jubileuszu jest 
wolny, obowiązuje rejestracja on-li-
ne. Liczba miejsc ograniczona.

Pierwszy z dedykowanych uro-
dzinom koncertów już 12 września 
o godz. 19 w przestrzeni fosy przy 
ul. Parkowej 1 (koncert plenerowy) 
– Karaś/Rogucki. To duet, który po-
jawił się na polskim rynku po ogło-
szeniu zawieszenia działalności 
zespołów Coma i Th e Dumplings.

Wstęp wolny, ze względu na 
COVID-19 będą obowiązywały 
zapisy poprzez formularze on-line 
dostępne od 7 września, od godz. 10 
na www.amfi teatr.radom.pl i www.
facebook.com/amfi teatr.radom.

11 października o godz. 18 w  sali 
koncertowej w Zespole Szkół Mu-
zycznych im. O. Kolberga wystąpi 
Artur Andrus. Artur Andrus to 
dziennikarz, poeta, autor tekstów 
piosenek, artysta kabaretowy, ko-
mentator „Szkła kontaktowego”, do 
listopada 2017 r. redaktor trójkowej 
„Akademii rozrywki”.

14 listopada w Kawiarni Arty-
stycznej Amfi teatru koncert Agi 
Zaryan! Dla koneserów i przy-
jaciół – ekskluzywny koncert 
w takiejż oprawie. Aga Zaryan 
jest dziś rozpoznawalną w świe-
cie wokalistką jazzową młodego 
pokolenia. Przybliża współcze-
snej publiczności to, co najlep-
sze w historii jazzu, kontynuując 
tradycję takich artystek jak Shir-
ley Horn, Carmen McRea i Joni 
Mitchell. 

5 grudnia zaprosimy do sali 
koncertowej w  Zespole Szkół 
Muzycznych im. Oskara Kol-
berga na galę fi nałową jubile-
uszu, podczas której wystąpią: 
Katarzyna Cerekwicka, Łukasza 
Zagrobelny i Piotr Polk w towa-
rzystwie 12-osobowej orkiestry! 

Partnerem wszystkich kon-
certów jest Enea Wytwarzanie 
Sp. z o.o. – Energia dla kultury!

Szczegóły wydarzeń i  reje-
stracji na nie na www.facebook.
com/amfi teatr.radom i na www.
amfi teatr.radom.pl.

 źródło: MOK „Amfi teatr”

Oj, będzie się działo!
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Ku pamięci Teresy Grodzińskiej 
i mjr. Józefa Marjańskiego
30 sierpnia na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu i w kościele garnizonowym odbyły się uroczystości 
upamiętniające bohaterską walkę i męczeństwo sanitariuszki Teresy Grodzińskiej.

Na płycie Grobowca Rodu Gro-
dzińskich złożono wieńce i wiązan-
ki kwiatów, m.in. od wiceministra 
MON Wojciecha Skurkiewicza 
i władz samorządowych Radomia. 
Hołd sanitariuszce oddali m.in. 
członkowie Zarządu Związku Pił-
sudczyków RP w  Radomiu z  jej 
przewodniczącym mjr. Andrze-
jem Stefańskim. Warty honorowe 
zaciągnęli żołnierze WP i harcerki 
z drużyny, której patronuje Teresa 
Grodzińska.

Religijne uroczystości odbyły się 
w kościele garnizonowym w Rado-
miu. Mszy św. przewodniczył bi-
skup polowy WP Józef Guzdek. List 
wiceministra Wojciecha Skurkiewi-
cza odczytał przedstawiciel MON 
Paweł Dycht. W imieniu rodziny 
Grodzińskiej dziękowała rado-
mianom za pamięć i uczestnictwo 
w  uroczystościach rocznicowych 
Joanna Potocka.

Teresa Grodzińska urodziła się 
w 20 grudnia 1899 roku w Jaszowi-
cach koło Radomia, w patriotycznej 
rodzinie ziemiańskiej znanych spo-
łeczników: Feliksa Grodzińskiego 
i Bronisławy z Arkuszewskich. Była 
wnuczką Władysława Grodzińskie-
go, najdłużej sprawującego funkcję 
prezesa Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego, jednego z założycieli 
Resursy Obywatelskiej.

Teresa Grodzińska już jako 
uczennica Gimnazjum Żeńskie-
go Marii Gajl w Radomiu działa-
ła w  harcerstwie, a  w  1915 roku 
wstąpiła do tajnej Organizacji Mło-
dzieży Narodowej. Po ukończeniu 
gimnazjum, w 1918 roku, rozpo-
częła naukę w Szkole Ogrodniczej 
w Warszawie. Po wybuchu wojny 
polsko-bolszewickiej praktykowała 
jako pielęgniarka, by w lipcu 1920 
roku – jako ochotniczka – ruszyć 
na front. Przydzielona do 4. pułku 
piechoty Legionów, od 19 sierpnia 

uczestniczyła w  działaniach wo-
jennych w  rejonie Hrubieszowa. 
Zasłynęła odwagą i poświęceniem, 
m.in. przenosiła rannych – jak po-
daje wniosek o  odznaczenie jej 
orderem Virtuti Militari – „przez 
płonący most na rzece Huczwie, 
ostrzeliwany przez 3 nieprzyja-
cielskie karabiny maszynowe”, i to 
w sytuacji, gdy zdrowi żołnierze już 
się wycofali.

1 września 1920 roku 4. pp Le-
gionów został otoczony przez 1. Ar-
mię Konną Siemiona Budionnego. 
Teresa Grodzińska nie wycofała się 
i kontynuowała opiekę nad ranny-
mi żołnierzami. Tego dnia została 
wzięta do niewoli. Kilka godzin 
miała bronić się przed atakujący-
mi ją Kozakami, którzy w  końcu 
niezwykle brutalnie zamordowa-
li ją we wsi Czortowice. Została 
pochowana przez miejscową lud-
ność, jednak gdy Wojsko Polskie 
odbiło Czortowice, ekshumowano 
jej szczątki i mimo toczących się 
walk, na początku września po-
chowano w  Chełmie, z  napisem 
na grobie „Cześć Ci, Męczennico”. 
Już 11 września wojsko wystąpiło 
o odznaczenie jej Złotym Krzyżem 
Orderu Wojennego Virtuti Militari, 
a szczątki przeniesiono do Radomia 
i 18 września 1920 roku zorganizo-
wano uroczysty wojskowy pogrzeb 

z honorami. Trumnę wieziono na 
lawecie. W kondukcie szły tysiące 
radomian oraz uratowani przez Te-
resę Grodzińską żołnierze. Została 
pochowana w  grobowcu rodzin-
nym na cmentarzu przy ul. Lima-
nowskiego w Radomiu.

Postawę Teresy Grodzińskiej 
bardzo szybko uznano za niezwy-
kle wyróżniającą się na tle dziesiąt-

Hołd złożyli członkowie Zarządu Związku Piłsudczyków RP w Radomiu

ków tysięcy innych. Była pierwszą 
kobietą i  jedną z pierwszych osób 
odznaczonych przez II Rzeczpospo-
litą Orderem Virtuti Militari. Stała 
się symbolem najwyższego patrio-
tyzmu i poświęcenia dla Ojczyzny. 
Stawiana była w  jednym rzędzie 
z  Orlętami Lwowskimi jako wzór 
dla młodzieży. W 1926 roku imie-
niem Teresy Grodzińskiej nazwano 
jedną z  sal Wojskowego Szpitala 
Ujazdowskiego w Warszawie, gdzie 
odbyła kurs sanitariuszki, w szpita-
lu umieszczono również tablicę pa-
miątkową. Poświęcono jej również 
dwie tabliczki pamiątkowe w murze 
cegiełkowym zamku na Wawelu. 

Wnioski o Honorowe 
Obywatelstwo 
Miasta Radomia

W ramach obchodów 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej, Prezydent 
Radomia Radosław Witkowski 
zwrócił się z wnioskiem do Rady 
Miejskiej o nadanie tytułu Hono-
rowego Obywatela Miasta Radomia 
Teresie Grodzińskiej i mjr. Józefowi 
Marjańskiemu. 

Józef Marjański urodził się 
10 sierpnia 1892 r. w Radomiu. Już 
jako uczeń Miejskiej Szkoły Han-
dlowej działał w konspiracyjnych 
OMN „Przyszłość” i  skautingu. 
W 1911 roku rozpoczął studia na 
Politechnice Lwowskiej, podczas 
których nadal działał w organiza-
cjach niepodległościowych. Stu-
diów nie ukończył ze względu na 
wybuch I wojny światowej. W 1914 
roku w Krakowie zaciągnął się do 
Legionów Polskich, z którymi prze-
szedł cały szlak bojowy 1. pułku 
piechoty Legionów. Po kryzysie 
przysięgowym był internowany, 
a po powrocie do rodzinnego Ra-
domia został pierwszym komen-
dantem VII Okręgu Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej.

Radom był pierwszym mia-
stem Królestwa Polskiego, które 
w 1918 roku wywalczyło wolność. 
2 listopada zawiązał się tzw. Ko-
mitet Pięciu i powstała Republika 
Radomska, która miała swój wła-
sny rząd, policję i  wojsko. Józef 
Marjański został wojskowym ko-
mendantem radomskiego rządu. 
2 i  3 listopada kierował akcjami 
rozbrajania austriackich żołnierzy 
i przejęcia koszar, dworca kolejo-
wego czy kasy skarbowej. Jako 
komendant odebrał też przysięgę 
wojska i urzędników na wierność 
Niepodległej Polsce. Wkrótce Jó-
zef Marjański został komendan-
tem Radomskiego Okręgu Woj-
skowego. Brał udział w walkach, 
zdobywał zbrojnie m.in. Kozienice 
i Wierzbnik.

Podczas wojny polsko-bolsze-
wickiej Józef Marjański w  stop-
niu kapitana dowodził I  batalio-
nem 1. pułku piechoty Legionów. 
Uczestniczył w kampanii kijowskiej 
i Bitwie Warszawskiej. 22 sierpnia 
1920 roku podczas Bitwy Biało-
stockiej, w  czasie trudnych walk, 
Marjański kilkukrotnie okazał się 
postacią kluczową, podrywając do 
walki walczące ze znacznie licz-
niejszym przeciwnikiem oddziały. 
Zginął, osłaniając wycofujący się 
sztab dywizji, w  okolicy ówcze-
snego zarządu miasta przy ulicy 
Warszawskiej w Białymstoku. Jó-
zef Marjański został pośmiertnie 
awansowany na majora i  pocho-
wany na Białostockim Cmentarzu 
Wojskowym. W  1923 roku jego 
prochy ekshumowano, przewiezio-
no do Radomia i z honorami woj-
skowymi pochowano na cmentarzu 
przy ul. Limanowskiego.

Jego oryginalny nagrobek znaj-
dujący się w Kwaterze Legionistów 
tego cmentarza też będzie poddany 
renowacji.   (M.K.)

Harcerki nie zapomniały o patronce Józef Marjański

Nagrobek majora Marjańskiego też 
będzie poddany renowacji Warty honorowe
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LIFE przykładem 
i zachętą...

Radom jest jedynym miastem w Polsce i jednym z dwóch na starym kontynencie wyróżnionym przyznaniem 
mu w 2015 roku przez Komisję Europejską sumy 5, 8 mln euro dofi nansowania na wdrożenie innowacyjnego, 
unikatowego projektu, przyjętego do realizacji przez Gminę Radom w ramach programu LIFE.

Cel projektu jest następujący: 
„Adaptacja do zmian klimatu po-
przez zrównoważoną gospodarkę 
wodą w przestrzeni miejskiej Ra-
domia”. Unijny program LIFE ma 
w założeniu zachęcać kraje człon-
kowskie UE do aktywnego przeciw-
działania groźnym dla ludzi i całej 
żywej przyrody zmianom klima-
tycznym charakteryzujących się 
m.in. występującymi przemiennie 
okresami suszy i burz obfi tujących 
w ulewne opady deszczu. Również 
mieszkańcy Radomia doświadczają 
tych zmian będąc świadkami burz 
deszczowych zalewających niżej 
położone ulice i parcele. Nadmiar 
wód opadowych nie jest w stanie 
w  miarę szybko spłynąć kana-
łami burzowymi o  zbyt małym 
przekroju. Projekt nastawia się 
na zatrzymanie tego rodzaju wód 
w  oczyszczonym Zalewie Borki, 
w  mniejszych zbiornikach urzą-
dzanych na rzeczkach, strugach, 
oczkach wodnych czy produkowa-
nychm.in. w Kielcach specjalnych 
pojemnikach. Z kolei nagłe okresy 
suszy, którym towarzyszą wysokie 
temperatury, powodują dostrzega-
ne także wizualnie schnięcie zieleni 
na trawnikach i skwerkach. Pogar-
sza to samopoczucie ludzi, sprzy-
ja występowaniu alergii i  chorób 
układu oddechowego, oddziałuje 
więc negatywnie na ich życie. Wła-
ściciele wielu ogródków i działek 
zmuszeni są do ich podlewania 
pitną wodą czerpaną z ujęć zloka-
lizowanych także poza Radomiem. 
A jakość wody pitnej w Radomiu 
jest porównywalna do źródlanej. 
Ekolodzy przestrzegają, że tak in-
tensywna eksploatacja głębinowych 
ujęć może doprowadzić do ich wy-
czerpania. Doskonała jakość wody 
pitnej to m.in. zasługa uzdatniania 
czynionego przez specjalistów ra-
domskich Wodociągów Miejskich 
przy współpracy międzynarodo-
wej i  właściwym wykorzystaniu 
środków przyznawanych m.in. na 
ten cel przez Komisję Europejską 
w latach 2004-2014. W tym okresie 
Gmina Radom uzyskała dofi nan-
sowanie samodzielnie i w partner-
stwie z innymi podmiotami praw-
nymi na realizację 137 projektów 
inwestycyjnych na sumę prawie 
564 mln zł. Przyznane miastu Ra-
dom dofi nansowanie z  unijnego 
programu LIFE w kwocie 5,8 mln 
euro zachęciło również Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Warsza-
wie do włączenia się do tej cennej 
inicjatywy poprzez sfi nansowanie 
części jej kosztów. Podobnie czy-
nią benefi cjenci – Gmina Radom, 
Wodociągi Miejskie Sp. z o.o., Uni-
wersytet Łódzki i stołeczna polsko-
-duńska spółka FPP Enwiro. 

Obecnie prace projektu kon-
centrują się na Zalewie Borki, wy-
konywane są także sukcesywnie 

na rzeczkach i  strugach go zasi-
lających, głównie Mlecznej j jej 
dopływach. Nie chodzi wyłącznie 
o to, by nad zalewem i mniejszymi 
zbiornikami wodnymi przyjemnie 
wypoczywać. Stosunkowo długo 
trwające konsultacje i przygotowa-
nia dopomogły Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska w podjęciu 
pozytywnej decyzji środowiskowej. 
Ustaliła ona, że roboty inwestycyjne 
na terenie Zalewu Borki mogą być 
prowadzone od września tego roku 
do końca lutego 2021 r. Prezydent 
Radomia Radosław Witkowski 
wraz z  wiceprezydentami Jerzym 
Zawodnikiem i  Mateuszem Ty-
czyńskim, prezesem Wodociągów 
Miejskich Leszkiem Trzeciakiem 
z  wiceprezesem Jakubem Ko-
leckim oraz dyrektorzy Zakładu 
Usług Wodno-Melioracyjnych 
i Rekultywacji w Sandomierzu i ra-
domskiego MOSIR-u zainicjowali 
jesienno-zimowy sezon inwesty-
cyjny zorganizowaniem 3. września 
konferencji prasowej nad Zalewem 
Borki. Tygodnikowi Radomskie-
mu cenne informacje przekazali 
też Anna Prokopowicz – Inspek-
tor ds. Marketingu Wodociągów 
Miejskich oraz Michał Zdybiewski 
zajmujący się m.in. prowadzonym 
przez tę spółkę miejską projektem 
LIFE. 

Prezydent Radosław Witkowski 
powiedział m.in.: – Mamy świado-
mość, że ta inwestycja jest opóźnio-

na, ale chcę przypomnieć, że Wo-
dociągi Miejskie już wiosną 2018 
roku wystąpiły o wydanie decyzji 
środowiskowej i czekały na nią aż 
półtora roku. Dopiero wtedy spółka 
mogła pozyskać pozwolenie wod-
no-prawne, pozwolenie na budowę 
i ogłosić przetarg. Zgodnie z treścią 
decyzji środowiskowej prace mogły 
ruszyć 1 września i  tak dokładnie 
się stało. Wykonawca jest już na 
placu budowy i  ma ją zakończyć 
do 28 lutego. Później rozpocznie 
się napełnianie zbiornika wodą. 
Chcemy zalew oddać do użytku 
na rozpoczęcie przyszłorocznych 
wakacji – zakomunikował. Prezy-
dent poinformował też, że wkrótce 
zostanie rozstrzygnięty przetarg na 
budowę zbiornika nad Potokiem 
Północnym. Główne roboty inwe-

stycyjne będą wykonane jednak 
w roku przyszłym.

Prezes Leszek Trzeciak poinfor-
mował, że prace obejmują: remont 
jazu głównego, odmulenie i oczysz-
czenie dna zalewu wraz z korytem 
rzeki Mlecznej, budowę przepławek 
dla ryb oraz wykonanie wielu urzą-
dzeń czyniących zalew przyjaznym 
miejscem dla fauny i fl ory. Cała in-
frastruktura rekreacyjna zostanie 
odnowiona i  stanie się przyjazna 
także dla wypoczywających nad 
zalewem mieszkańców Radomia 
i przyjezdnych. Obaj odpowiadali 
też na pytania dziennikarzy.

Uczestnicy konferencji dowie-
dzieli się w rozmowach indywidu-
alnych, że dotychczas zakończono 
i  rozliczono fi nansowo dwa waż-
ne zadania inwestycyjne. Cho-
dzi o  uszczelnienie kolektora A0 
o długości 800 mb oraz drugiego, 
zbierającego wody już z  Żakowic 
Południowych i  połączonego ze 
zbiornikiem Borki powyżej wpły-
wu do niego rzeki Mlecznej. Z na-
mułu i  innych nieczystości zostały 
oczyszczone stawy kolmatacyjne, 
czyli zbiorniki osadowe. Cenną no-
wością jest zakup przez Wodociągi 
Miejskie trzech stacji pogodowych 
dostarczających informacji głównie 
o opadach deszczu i  śniegu. Roz-
mieszczone zostały w różnych czę-
ściach Radomia. Ich liczba zostanie 
podwojona.

Ważne zadania na najbliższe ty-
godnie i miesiące to oczyszczenie 
dna zalewu z namułu i nieczysto-
ści, wykonanie urządzeń oczysz-
czających wodę i ją dotleniających 
oraz produkujących energię elek-
tryczną.

Ciekawą inwestycją będzie prze-
pławka, czyli kanał przepływowy 
umożliwiająca rybom przepłynięcie do 
wyżej położonych zbiorników wody. 

Własnej energii dostarczą trzy 
wiatraki słupowe oraz woltaika za-
instalowana na budynku sprzętu 
wodnego.

Na stawie kolmatacyjnym zosta-
ną zakotwiczone trzy pływające wy-
spy oraz jedna na zalewie. Rosnąć 
będą na nich rośliny zakorzenione 
w wodzie, oczyszczające w ten spo-
sób jej powierzchniowe lustro.

Napędzana elektrycznością łódź 
pływająca służyć będzie mieszaniu 
wody w celu jej dotleniania.

Zakończenie ważnego zadania 
inwestycyjnego, jakim jest Zalew 
Borki, formalnie może być zwień-
czone w końcu lutego przyszłego 
roku, lecz napełnianie go czystą 
wodą, utrzymanie tej czystości na 
stałe i sprawdzanie funkcjonowania 
zainstalowanych urządzeń może 
trwać miesiące. Wiele zależy od 
tego, czego dostarczą miesiące zi-
mowe w postaci śniegu, a następnie 
wiosenne opady deszczu. 

W  ten sposób ochroniona bę-
dzie występującą w zbiorniku fauna 
i fl ora. Żyjące w nim gatunki ryb czy 
płazów, np. żab trawiastych i  żabi 
skrzek, przed całkowitym spuszcze-
niem wody, w końcówce roku 2018 
przeniesiono do innych siedlisk 
wodnych. Natomiast po opróżnie-
niu zalewu z wody, prace koncen-
trują się na oczyszczaniu koryta 
przepływającej przez zbiornik rzeki 
Mlecznej oraz usuwaniu namułu 
i  innych nieczystości zgromadzo-
nych na dnie Zalewu Borki. Pozwo-
li to w Zalewie Borki i mniejszych 
zbiornikach wodnych na terenie 
Radomia zatrzymywać dużo więcej 
czystej, odpowiednio dotlenionej 
wody. O to, żeby tak się stało dbają 
koordynatorzy przedsięwzięcia m.in. 
z  Urzędu Miejskiego w  Radomiu, 
Wodociągów Miejskich oraz Za-
kład Usług Wodno-Melioracyjnych 
i Rekultywacji w Sandomierzu, który 
wraz z tzw. podwykonawcami pod-
jął się realizacji zadań wartości wielu 
milionów złotych. 

Niektóre z nich są bardzo intere-
sujące i oryginalne.

To, co się robi jest dobrym przy-
kładem nie tylko dla radomian. 
Chodzi np. o oczko wodne urządzo-
ne w osiedlu Ustronie, zasilane m. 
in. przez wodę gromadzoną na tere-
nie Publicznego Przedszkola nr 16. 
Takich małych zmodernizowanych 
zbiorników ma powstać w Radomiu 
kilkanaście, nie wspominając już 
o prawie dwuhektarowym zalewie 
Nad Potokiem. Termin rozpoczęcia 
budowy zbiornika zależy już tylko 
od decyzji wojewody mazowieckie-
go, który z kolei oczekuje na zakoń-
czenie przez dyrekcję PKP rozliczeń 
związanych z  zakupem działek, 
w związku z modernizują odcinka 
linii kolejowej Lesiów-Radom. 

Radomianie oraz społeczność 
z  okolicznych gmin i  powiatów 
mają możliwości przyjrzenia się 
działaniami inicjowanymi w  Ra-
domiu. Dowiadują się, że wodę 
spływającą w nadmiarze z chmur, 
dachów i  rynien zabudowań da 
się zmagazynować w  małych 
„oczkach” lub nawet w ekologicz-
nych zbiornikach na wodę.

Na pytania dziennikarzy odpowiada prezes Leszek Trzeciak

Pamiątkowe zdjęcie, od lewej: Prezes Wodociągów Leszek Trzeciak, Prezydent 
Radomia Radosław Witkowski, Wiceprezes Wodociągów Jakub Kolecki, prezes MOSiR 
Grzegorz Janduła oraz wiceprezydenci Radomia – Jerzy Zawodnik i Mateusz Tyczyński

Cenne informacje przekazali TR – 
Anna Prokopowicz i Michał Zdybiewski

Koparka oczyszcza dno rzeki Mlecznej 
w takiej zielonej bioróżnorodności
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„Radpec” S.A. rozpoczyna 
realizację inwestycji
Na czwarty kwartał 2022 roku wyznaczono termin realizacji projektu 
obejmującego modernizację istniejących kotłów w Ciepłowniach Północ i Południe 
w Spółce „RADPEC” S.A. 

W poniedziałek 24 sierpnia br. 
Radomskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej „RADPEC” Spółka 
Akcyjna podpisało umowę z Gene-
ralnym Wykonawcą tej inwestycji 
w ramach projektu pn. „Dostoso-
wanie źródeł ciepła do wymagań 
Konkluzji BAT”.

– Generalnym wykonawcą naszej 
priorytetowej inwestycji jest fi rma 
SBB ENERGY S.A., która od ponad 
25 lat prowadzi działalność w sek-
torze energetyki i przemysłu. Plano-
wana inwestycja pozwoli na funk-
cjonowanie obu ciepłowni zgodnie 
z  nowymi przepisami unijnymi, 
gwarantując radomianom bezpie-
czeństwo dostaw ciepła oraz stabil-
ny i ekologiczny system ciepłowniczy 
– powiedział Tomasz Nita, Prezes 
Zarządu „RADPEC” S.A.

Modernizacja istniejących kotłów 
w  obu ciepłowniach to kluczowe 
zadania Spółki „RADPEC” S.A. na 
najbliższe lata. Firma SBB ENERGY 
S.A., jako Generalny Wykonawca, do 
końca 2022 roku zaprojektuje, dostar-
czy, zamontuje i uruchomi instalacje 
odazotowania, odsiarczania i odpyla-
nia spalin kotłów pracujących w obu 
ciepłowniach „RADPEC” S.A. Emisja 
gazów i pyłów do powietrza ulegnie 
dzięki temu znacznej redukcji (SO2 
– siedmiokrotnie, NOx – dwukrotnie 
oraz pyłów – ponad pięciokrotnie). 
Działania te pozwolą spełnić wymogi 
prawne wynikające z Dyrektywy IED 
i Konkluzji BAT.

– Realizacja tego projektu stano-
wi dla nas kolejny krok w umocnie-
niu pozycji lidera na rynku dostaw 
instalacji redukujących emisje z ga-
zów spalinowych. Zaufanie, jakim 
zostaliśmy obdarzeni przez Radom-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej „RADPEC” S.A. motywuje 
nas do dalszego rozwoju i optyma-
lizacji rozwiązań technicznych 
w celu maksymalizacji satysfakcji 
klienta – powiedział Ziemowit 
Słomczyński, Prezes Zarządu SBB 
ENERGY S.A.

Kompleksowy zakres prac re-
alizowanych przez Spółkę SBB 
ENERGY pozwoli na dostosowa-
nie istniejących mocy wytwórczych 
do wymagań BAT. Dzięki inwesty-
cji radomianie zyskają gwarancję 
bezpieczeństwa i stabilizacji syste-
mu ciepłowniczego na kolejne lata.

– To bardzo ważna inwestycja. 
Wszyscy mamy świadomość, że 

w obecnej formule i w oparciu o do-
tychczasowe technologie RADPEC 
może funkcjonować tylko do końca 
2022 roku. Cieszę się, że proces moder-
nizacji udaje się prowadzić bez zmian 
własnościowych. To gwarancja stabil-
ności całego systemu ciepłowniczego 
i bezpieczeństwa dostaw ciepła dla ra-
domian – powiedział Radosław Wit-
kowski, Prezydent Miasta Radomia. 

Dostosowanie ciepłowni do no-
wych przepisów unijnych przed 
1 stycznia 2023 pozwoli uniknąć 
przekroczeń dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń lub podwyższonych 
opłat za brak pozwoleń zintegrowa-
nych, które z powodu niedostoso-
wania do przepisów mogłyby zostać 
cofnięte. Zmniejszeniu ulegnie tak-
że wysokość opłat wnoszonych do 
Marszałka Województwa za gospo-
darcze korzystanie ze środowiska. 

Planowane przedsięwzięcie jest 
także zgodne z uchwałą antysmo-

gową i  programem ochrony po-
wietrza uchwalonym przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego oraz 
planem gospodarki niskoemisyjnej 
przyjętym przez Radę Ministrów. 

Planowane nakłady na tę inwe-
stycję to blisko 115 mln złotych 
netto, z czego ok. 18 mln złotych 
to wkład własny, pozostała część 
będzie pochodziła z kredytu ban-
kowego. Umowa w sprawie udzie-
lenia kredytu została podpisana 
5  czerwca 2020 roku z  Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego. 
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Środki na doposażenie 
gminnej biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi otrzymała dofi nansowanie w wysokości 
21 300 złotych z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Dzięki 
wsparciu Instytutu Książki zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i multimedialny, 
niezbędny do komputeryzacji zbiorów.

Jak informuje Małgorzata Skwa-
rek, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jastrzębi:

– W 90% mamy już wprowadzo-
ny księgozbiór do programu kom-
puterowego MAK+ i  w  tym roku 
planujemy uruchomić wypożycza-
nie książek elektronicznie. Będzie to 
ułatwienie dla bibliotekarza, gdyż 
znacznie szybciej będzie przebiegać 
sam proces obsługi czytelnika, czy 
wprowadzanie nowych książek do 
bazy. Wiele korzyści zyska też czy-
telnik: będzie mógł przez Internet 
zarezerwować książki z biblioteki, 
uzyska dostęp do swojego konta, 
a  wszelkie informacje dotyczące 
książek i działalności biblioteki bę-
dzie mógł otrzymać na maila. Bę-
dzie lepsza komunikacja pomiędzy 
czytelnikiem a biblioteką. 

Filie w Bartodziejach i Lesiowie 
także zostaną skomputeryzowane. 
W obu placówkach wykonany zo-
stał gruntowny remont i do obu 
zakupiono nowe wyposażenie. 
Wkrótce będą nowe kompute-
ry oraz inne urządzenia, dzięki 
którym fi lie będą mogły stać się 
minicentrami multimedialnym. 
Czytelnik będzie mógł np. ze-
skanować dokumenty, dokonać 
wydruku, czy skserować potrzeb-
ne materiały. Do tej pory takie 
usługi były dostępne wyłącznie 
w placówce w Jastrzębi, a dojazd 
do centrum gminy z miejscowości 

projekt „Mała książka, wielki czło-
wiek”, skierowany do najmłodszych 
mieszkańców Gminy Jastrzębia 
(w  wieku 3-6 lat). Dla każdego 
dziecka, które przyjdzie z rodzicem 
zapisać się do biblioteki w Jastrzębi 
lub jednej z fi lii, czeka wyprawka 
czytelnika oraz karta do zbierania 
naklejek. Zeszłoroczna akcja cie-
szyła się bardzo dużym powodze-
niem wśród dzieci i rodziców. 

Mimo ograniczeń wynikających 
z epidemii koronawirusa biblioteka 
w Jastrzębi i jej fi lie prowadzą dzia-
łalność i  zapraszają czytelników, 
apelując jednocześnie o stosowa-
nie się do obowiązujących zasad 
funkcjonowania.

oddalonych o kilka kilometrów był 
dużym utrudnieniem. 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Jastrzębi otrzymała również do-
tację w  wysokości 15 000 złotych 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na zakup nowości wy-

dawniczych. Dzięki ministerialnemu 
wsparciu rozpoczął się już zakup ksią-
żek dla dzieci i dorosłych. W trakcie 
uzupełniania jest księgozbiór w fi -
liach oraz w bibliotece głównej. 

Od września br. po raz drugi 
w  Jastrzębi realizowany będzie 

Małgorzata Skwarek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi

Piłkarskie emocje
Mimo kapryśnej pogody piłkarze nie zawiedli i licznie przybyli w minioną niedzielę 
na II Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta i Rady Gminy Jastrzębia.

Było dużo sportowej walki i po-
tężne emocje. Turniej rozegrany 
został systemem ligowym. Puchar 
ponownie został w Jastrzębi, bo tak 
jak w  roku ubiegłym najlepszym 
zespołem okazała się drużyna „Ja-
strza Fans”. Tuż za nią uplasowa-
ły się Orły Kojota Goryń. Trzecie 
miejsce zajął zespół „Jastrzębia 

– 2000”. Najlepszym strzelcem zo-
stał Ryszard Krześniak, najlepszym 
bramkarzem Grzegorz Cieślak, 
a  najlepszym zawodnikiem Mar-
cin Wojdak. Organizatorem tur-
nieju był klub „Akcja” Jastrzębia, 
który pozyskał na ten cel dotację 
z budżetu samorządu województwa 
mazowieckiego.
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Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.

TANIE PRZEPROWADZKI
R A D O M

U NIKOSIA

tel. 532 551 746

www.unikosia.pl

Najlepsze ceny, wieloletnie doświadczenie, gwarancja so-
lidności. Zadzwoń już dziś! Całodobowe usługi adresujemy 
do fi rm, biur, rodzin i singli. Szybkie, sprawne, tanie i bez-
pieczne. Sprawdź nas! Auta niezawodne, także z windami. 
Jesteśmy zawsze na czas, gwarantujemy dotrzymanie usta-
lonej ceny. Dojazd i wycena – gratis! Sprawdź nasze atuty: 
punktualność i  dostępność 24h – rzetelność.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „U  Nikosia” Ja-
nusz Monczyński działa od 2012 roku. Dysponuje pojaz-
dami o  pojemności ładunkowej skrzyń od 7 m³ do 50 m³, 
w tym wyposażonymi w windy. Z jego usług korzystały już 
m.in. prokuratura i sąd w Radomiu, a także Kancelaria Sej-
mu RP w Warszawie. PUH „U Nikosia” świadczy też usługi 
poza granicami Polski. Przewoziło m.in. meble z Holandii 
do kraju i z Polski do Norwegii. 

Więcej na stronie: 

Firma TeleMedic prowadzi rekrutację 
na bez sprzedażowy projekt:

„KONSULTANT TELEFONICZNY 
DO SPRAW POTWIERDZEŃ”

Czeka Cię tutaj:
 dobra atmosfera

 system jednozmianowy
 gwarantowana stawka godzinowa 

i atrakcyjny system premiowy
 praca w centrum Radomia na ul. Chrobrego 22.

PRACA SZUKA 
CZŁOWIEKA.

UWAGA. 

MASZ DOŚĆ PRACY 
W PROJEKTACH SPRZEDAŻOWYCH??

MĘCZY CIĘ OBECNE MIEJSCE ZATRUDNIENIA??

MAMY COŚ DLA CIEBIE!!!

Numer telefonu: 
510 827 792

STAROSTA LIPSKI
27-300 LIPSKO

ul. Rynek 1

Lipsko, dnia 06.05.2020 r. 

Znak: BOŚ 6620.5.2019

D E C Y Z J A

Na podstawie dyspozycji art. 1 ust. 1 i 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 
1963 r. – o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104, art. 
107 i art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Solec nad 
Wisłą w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości 
Pawłowice, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, woj. mazowieckie

orzekam

I. ustalam, że mienie gromadzkie na terenie obrębu Pawłowice, gmina Solec nad Wisłą, powiat 
lipski, województwo mazowieckie, stanowią następujące nieruchomości:

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych niniejszą decyzję 
podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości – Pawłowice, 
gm. Solec nad Wisłą oraz ogłasza wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec 
nad Wisłą oraz Starostwie Powiatowym w Lipsku na okres 14 dni, a także zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.

L.p. Nazwa gminy Miejscowość Nr działki Powierzchnia 

działki [w ha]

1. Solec nad Wisłą Pawłowice 93 0,89
2. Solec nad Wisłą Pawłowice 100 0,61
3. Solec nad Wisłą Pawłowice 642/2 0,98
4. Solec nad Wisłą Pawłowice 675 0,17
5. Solec nad Wisłą Pawłowice 501 6,76

Łączna powierzchnia: 9,41 ha

Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 

Kamień, ul. Radomska, 26-800 Białobrzegi

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz zastrzega sobie 
prawo do skracania nadsyłanych tekstów.

Redaktor naczelny: Mieczysław Kaca, 

e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl, 

kom. 605 329 533

Z-ca redaktora naczelnego: Mariola Zając, 

e-mail:mariolazajac@gmail.com, kom. 501 840 563
Wydawca: 

WYDAWNICTWO „RAZEM” MARIOLA ZAJĄC

Adres wydawcy i redakcji Tygodnika 

Radomskiego w Gminach i Powiatach: 

ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM

Skład: Mariusz Zając 

facebook.com/tygodnikradomski

www.tygodnikradomski.com



7REGION

Do Zwolenia trafi  
nowoczesny sprzęt!
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ciągle 
wzbogacany jest o nowy, specjalistyczny sprzęt medyczny. Sytuacja się jeszcze 
poprawi, gdyż samorząd powiatu zwoleńskiego pozyskał na ten cel kolejne dofi -
nansowanie z budżetu województwa mazowieckiego.

Pierwsze wynosiło ponad 600 
tysięcy złotych. Tym razem do 
powiatu zwoleńskiego popłynie 
blisko 2,5 miliona złotych. Przyzna-
ne środki pokryją nie tylko koszty 
zakupu aparatury i  wyposażenia 
sal, ale także koszty dostosowania 
pomieszczeń pod montowane urzą-
dzenia. 

Samorząd powiatu zwoleńskiego 
mocno stawia na poprawę funk-
cjonowania podległej mu służby 
zdrowia. – W ubiegłym roku zo-
stały pozyskane dwie nowoczesne 
karetki na potrzeby miejscowego 
pogotowia ratunkowego. W  tym 
roku zakończyliśmy natomiast 
kompleksową przebudowę wnętrz 
zwoleńskiego szpitala. Była to 
ogromna inwestycja o  wartości 
ponad pięciu milionów złotych. 
Zmodernizowane zostały wszyst-
kie cztery kondygnacje budynku. 
Obecnie jest tu nie tylko ładniej, 
ale przede wszystkim bardziej 
funkcjonalnie, co zdecydowanie 
podnosi komfort pracy personelu, 
jak i pobytu pacjentów w placówce. 
Kolejnym działaniem w celu po-

prawy jakości usług w zwoleńskiej 
służby zdrowia było pozyskanie 
w marcu tego roku dużego zastrzy-
ku gotówki na doposażenie porad-
ni SPZZOZ w Zwoleniu w specjali-
styczny sprzęt. To zadanie jest już 
w trakcie realizacji. Obecnie wysta-

raliśmy się o jeszcze większe fun-
dusze zewnętrzne na doposażenie 
szpitala i przychodni, co pozwoli 
nam postawić prawdziwie milowy 
krok w stronę nowoczesnej diagno-
styki i leczenia – informuje Stefan 
Bernaciak, starosta zwoleński.

Dofi nansowanie, które popłynie 
do powiatu zwoleńskiego wyniesie 
w sumie ponad 3 miliony złotych. 

W nowoczesnych wnętrzach 
szpitala znajdzie się 
specjalistyczny sprzęt

W ramach zadania szpital w Zwo-
leniu zyska nową aparaturę me-
dyczną i specjalistyczny sprzęt, ale 
nie tylko. Znaczna część środków 
pozyskanych z budżetu Mazowsza 
pokryje koszty przeprowadzonej 
przebudowy placówki. W  sumie 
realizacja inwestycji będzie koszto-
wała 2 miliony 96 tysięcy złotych. 
Dofi nansowanie wyniesie ponad 
1 milion 566 tysięcy złotych. Wkład 
własny powiatu zwoleńskiego to 
prawie 530 tysięcy złotych. 

 W  planach jest zakup sprzętu 
za kwotę ok. 589 tysięcy złotych. 
Doposażone zostaną także sale 
chorych. Pozostała kwota dofi nan-
sowania w wysokości prawie 1 mi-
liona 439 tysięcy złotych została 
przeznaczona na dostosowanie po-
mieszczeń do potrzeb planowanego 
do zakupu sprzętu. Mowa o prze-
budowie wnętrz szpitala i przygoto-
waniu niezbędnych instalacji. Prace 
te zostały już wykonane.

Nowoczesny sprzęt dla 
poradni specjalistycznych

Samorząd powiatu zwoleńskiego 
pozyskał także środki na doposaże-
nie poradni specjalistycznych SPZ-
ZOZ w Zwoleniu i przygotowanie 
pomieszczeń do potrzeb planowa-
nego zakupu sprzętu. W sumie re-
alizacja zadania będzie kosztowała 
prawie 1 milion 58 tysięcy złotych. 
Pomoc fi nansowa z budżetu Ma-

zowsza wyniesie ok. 835 tysięcy 
złotych. Wkład własny powiatu 
zwoleńskiego to prawie 223 tysią-
ce złotych.

Przed zakupem sprzętów po-
mieszczenia poradni zostaną dosto-
sowane pod wymogi ich instalacji. 
Na ten cel przeznaczono 25 tysięcy 
złotych. Renowację przejdą porad-
nie: EKG, chirurgii ogólnej, położ-
niczo-ginekologicznej, pracowni 
USG i endoskopowej. 

Warto przypomnieć, że w  ra-
mach dofi nansowania, które zo-
stało pozyskane w marcu tego roku 
i wyniosło ponad 603 tysiące już za-
kupiono szereg nowych sprzętów 
medycznych. Sprzęt przekazano 
do poradni SPZZOZ w Zwoleniu 
i służy już mieszkańcom powiatu.

– SPZZOZ w  Zwoleniu zdecy-
dowanie zmienia swoje oblicze. 
Chcemy, aby był to nowocześnie 
zarządzany ośrodek, gdzie pacjenci 
będą mogli być szybko diagnozo-
wani i  sprawnie leczeni. Bez od-
powiedniego sprzętu nie byłoby to 
możliwe, dlatego bardzo cieszymy 
się, że udało nam się pozyskać zna-
czące wsparcie z  zewnątrz. Dzię-
kujemy pracownikom SPZZOZ 
w Zwoleniu oraz Referatowi Inwe-
stycji i Rozwoju za przygotowanie 
wniosków aplikacyjnych. Dzięku-
jemy również przedstawicielom 
samorządu województwa mazo-
wieckiego za zrozumienie naszych 
potrzeb i działań oraz przyznanie 
tak dużego dofi nansowania, a tak-
że Wojewodzie Mazowieckiemu za 
wcześniejszą pozytywną ocenę ce-
lowości inwestycji – podsumowuje 
wicestarosta Waldemar Urbański.

 źrodło: zwolenpowiat.pl

Pozyskany sprzęt w poradni laryngologicznej SPZZOZ w Zwoleniu. Na zdj. m.in. 
Starosta Zwoleński – Stefan Bernaciak, Wicestarosta – Waldemar Urbański oraz 
Dyrektor SPZZOZ w Zwoleniu – Zbigniew Młynek.

Jeziora białobrzeskie 
czekają zmiany
Białobrzeskie jeziora będą zrewitalizowane. Umowę w tej sprawie 
podpisali burmistrz Adam Bolek i prezes fi rmy Rafex Rafał Mańko. 
W uroczystości uczestniczył także wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Korzyści z projektu
Zbiorniki będą pogłębione i  oczyszczone 

z  roślinności. Prace obejmą 1/3 jeziora za-
chodniego i całe jezioro wschodnie. Odmule-
nie zwiększy pojemność retencyjną zbiorników 
i spowolni ich zarastanie. Zwiększy się także 
natlenienie wody, co przyczyni się do większej 
bioróżnorodności. Prace potrwają do listopada 
br., a całkowity koszt projektu to ponad 1 mln zł.

Wsparcie z budżetu Mazowsza
Rewitalizacja możliwa jest dzięki 800 tys. zł 

wsparcia, które Białobrzegi otrzymały z budże-
tu województwa mazowieckiego w ramach na-

boru wniosków m. in. na budowę i renowację 
zbiorników wodnych służących małej retencji.

– Cieszę się, że miastu Białobrzegi udało się 
pozyskać dofi nansowanie na renowację tych 
zbiorników. To niezwykle istotne, by były one 
jak najbardziej wydajne retencyjnie, zwłasz-
cza teraz, kiedy od kilku lat w sezonie letnim 
musimy mierzyć się z dużą suszą, albo z gwał-
townymi, grożącymi podtopieniami burzami. 
Dodatkową korzyścią będzie na pewno fakt, 
że w  zadbanym środowisku mieszkańcom 
Białobrzegów i turystom będzie milej spędzać 
wolny czas – podkreślił wicemarszałek Rafał 
Rajkowski.

 mazovia.pl
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Skorzysta 115 benefi cjentów

 Mieszkańcy ziemi radomskiej w godny sposób czcili rocznicę 100-lecia Bitwy Warszawskiej, będącej prze-
łomowym momentem zwycięstwa Polaków nad prącymi na podbój Europy bolszewikami. Przypomnieli też 
walki i zwycięstwa odnoszone nad wrogami w minionym stuleciu. Na zdjęciu: zorganizowana przez leśników 
uroczystość pod krzyżem na „Załamanku” koło Pionek, gdzie oddziały AK dowodzone, przez „Marię”, odniosły 
zwycięstwo nad hitlerowcami przemieszczającymi się z Kozienic w kierunku Radomia.

 Z inicjatywy samorządowców powiatu radomskiego w Iłży nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu „O Szablę Starosty Radomskiego w 100-lecie Bi-
twy Warszawskiej”. Konkurs internetowy cieszył się dużym powodzeniem, 
szczególnie wśród młodzieży. Jego zwycięzcą został Paweł Nowakowski. 
Replikę szabli kawaleryjskiej i smartfon wręczył mu starosta radomski 
Waldemar Trelka.

 W siedzibie Radpec SA przy ul. Żelaznej w Radomiu nastąpiło podpisanie umowy inwestycyjnej wartości 
około 130 mln zł, dotyczącej modernizacji kotłów w ciepłowniach „Północ” i „Południe”, co umożliwi ogrze-
wanie nie tylko sprawnym lecz także bezpiecznym zdrowotnie dla środowiska. Umowę podpisali: Tomasz 
Nita – Prezes Zarządu RADPEC SA i Ziemowit Słomczyński Prezes Zarządu SBB ENERGY, czyli fi rmy, która 
zrealizuje tę wielką inwestycję. Więcej na str.  4.

 Wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski podpisał w Radomiu umo-
wy z przedstawicielami kilkunastu powiatów i gmin subregionu radom-
skiego, wspierające fi nansowo przez samorząd wojewódzki infrastrukturę 
sportową. W skali Mazowsza wsparcie wyniesie ono 10 mln zł, obejmując 
115 powiatów i gmin, w subregionie radomskim – 27 samorządowych be-
nefi cjentów, których wnioski otrzymały najwyższą punktację. Podpisujący 
umowę Burmistrz Szydłowca Artur Ludew poinformował, że wsparcie 
w kwocie 80 tys. zł pozwoli na sfi nansowanie utworzenia bezobsługowego 
parku linowego.

 Małgorzata Skrzyszewska z Zarządu MOSiR w Radomiu i Tadeusz Klat, dyrektor generalny fi rmy ANA 
LIGHT Sp. z o.o. podpisali umowę na modernizację stadionu przy ul. Narutowicza. Na stadionie, na którym 
rozgrywają mecze m.in. piłkarze Radomiaka, a także rywalizują lekkoatleci i zawodnicy innych dyscyplin 
sportowych, zostaną zainstalowane 4 maszty z oświetleniem LED o wysokości 35 metrów.

 Wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński i organizator widowiska 
Adrian Pruski, skutecznie, jak się okazało, promowali 25 sierpnia IX Mię-
dzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy i Precyzji, cieszący się w grodzie nad 
Mleczną dużą popularnością.

PO(D)GL ĄDY

W 100-lecie Bitwy Warszawskiej

O szablę starosty…

RADPEC inwestuje

Oświetli niczym słońce Promowali artystów ulicznych


