
Przedsmak uniwersytetu
To będzie wyjątkowy czas dla Politechniki Radomskiej. Naj-
większa uczelnia w Radomiu po raz 61. zainaugurowała nowy 
rok akademicki. Nie brakuje także chętnych do uczestniczenia 
w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wyjątkowość rozpoczętego roku dotyczy finalizacji procesu 
przekształcenia Politechniki Radomskiej w Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny. – Mam ogromną nadzieję, 
że wszystkie ruchy, które poczyniliśmy w minionych latach, 
pozwolą nam doprowadzić tę kwestię do szczęśliwego finału – 
podkreśla rektor Politechniki Radomskiej Mirosław Luft.> 3

Laury dla Administratora
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Ad-
ministrator” rokrocznie zdobywa nagrody w prestiżowych 
konkursach. Tym razem działalność spółki miejskiej z Radomia 
doceniła Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
przyznając jej drugie miejsce w konkursie na najlepszą Firmę 
Inżynierską Mazowsza roku 2011 w kategorii „zarządzanie”. – To 
bardzo prestiżowa nagroda, więc radość z wyróżnienia jest 
tym większa – podkreśla prezes Administratora Karol Frieman.
Założeniem konkursu było wyłonienie firm nowoczesnych, 
sprawnie realizujących swoje zadania...> 5

PRZEWÓD SZTUKI 
I MIŁOŚCI

MISTRZOWSKI 
SUPLES

Minęło właśnie 25 lat, odkąd Robert 
Grudzień rozpoczął swoją oficjalną 
działalność artystyczną i jako mu-
zyk zainicjował promocję Radomia na 
międzynarodowej scenie. Kameralny 
koncert jubileuszowy wykonał 5 paź-
dziernika w kościele pw. Św. Rodziny 
przy ulicy Kelles-Krauza w Radomiu. 
To właśnie w tym miejscu wzięła swój 
początek oficjalna kariera znanego na 
całym świecie mistrza. > 6

Wielu medalistów mistrzostw świa-
ta czy Europy pierwsze sukcesy na 
zapaśniczych matach odnosiło w Ra-
domiu podczas międzynarodowego 
memoriału Władysława Miazio. W tym 
roku odbył się on już po raz 39. i znów 
kilkunastu sportowców zanotowało 
triumfy, które pozwalają im roztaczać 
marzenia o wielkiej karierze. 
Na starcie imprezy stanęło 211 ka-
detów z całej Europy Środkowo-
-Wschodniej. Wszak organizatorzy 
imprezy przez lata wypracowali dla 
niej najwyższą rangę. > 8
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TECHNIKA, CZYLI 
SIŁA W PRECYZJI
Radomska Rada Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych NOT ob-
chodzi w tym roku 60-lecie powołania 
do istnienia. Po uroczystej gali zain-
augurowane zostały Radomskie Dni 
Techniki. Świętowanie potrwa jednak 
jeszcze przynajmniej kilka dni.
Na uroczystej gali, która odbyła się 
w Teatrze Powszechnym, zgromadzili 
się przedstawiciele wielu radomskich 
środowisk związanych z techniką. > 3

CHIPY 
I NOWE LIMITY
Psy w Radomiu zostaną na trwałe 
oznakowane. Radni zwrócili ostat-
nio uwagę także na obowiązki ich 
właścicieli, wprowadzając zmiany 
w regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miasta 
Radomia. Zwiększyli również limit 
sklepów sprzedających alkohol.
Coraz częstsze przypadki pozostawia-
nia psów bez opieki oraz porzucania 
zwierząt, zmusiły radnych ...> 4

Prestiżowe wyzwanie
Plac Jagielloński ma się stać prawdziwą wizytówką miasta. Jak dokładnie będzie 
wyglądał, co się na nim znajdzie i w jakiej konfiguracji – to zadanie dla architektów, 
którzy staną w szranki konkursu ogłoszonego przez miasto. O tym, że sprawa jest 
poważna, niech świadczą choćby ustanowione nagrody dla zwycięzcy. Ich łączna 
pula wynosi 25 tysięcy złotych.

Zagospodarowanie centralnej czę-
ści Radomia, jaką od zawsze jest Plac 
Jagielloński, leży władzom miasta na 
sercu od dawna. Ogłoszenie konkursu 
było jednak naturalnie wstrzymywane, 
bo w sąsiedztwie trwała budowa Cen-
trum Słonecznego, a wokół modernizo-
wane były ulice, dzięki czemu powstały 
zupełnie nowe rozwiązania komunika-
cyjne. Remontowany jest też budynek 
teatru, więc kiedy wokół wszystko jest 
już niemal gotowe, jest odpowiednia 
chwila, żeby i Plac Jagielloński doczekał 
się wyglądu, na jaki zasługuje.

– Konkurs na zagospodarowanie placu 
ogłosiliśmy pod koniec września. Chce-
my, żeby w szranki stanęli najlepsi ar-
chitekci, uznani eksperci oraz najlepsze 
pracownie. – Mam nadzieję, że podobnie 
jak dla nas, już sama wizja przebudowy, 
czy też całkowitej modernizacji Placu 
Jagiellońskiego będzie prestiżowym wy-
zwaniem – podkreśla prezydent Radomia 
Andrzej Kosztowniak.

Wygląd placu musi zmienić się znacz-
nie, bo aktualnie nie dość, że jest moc-
no zaniedbany, utracił niemal całkowicie 
swoje dawne funkcje – miejskie i wypo-
czynkowe. W otoczeniu widoczny jest 
chaos przestrzenny. 

– Obszarów problemowych jest dokład-
nie dziesięć i projektantom wskazujemy 
je jako niezwykle istotne do rozwiąza-
nia. Oczekujemy różnorodnych propo-
zycji, ale z tym nie powinno być kłopo-
tów, bo warunki konkursu i regulamin 

są skonstruowane w ten sposób, żeby 
zagwarantować architektom możliwie 
dużą swobodę kreacji – informuje archi-
tekt miejski Stanisław Bochyński. 

Autorzy projektów muszą jednak 
uwzględnić fakt, że na placu staną dwa 
pomniki – Kazimierza Jagiellończyka, 

patrona Radomia oraz Armii Krajowej. 
– Oczekujemy wskazania lokalizacji i ga-
barytów pierwszego z nich, dla drugie-
go już przewidziano miejsce – dodaje 
Bochyński. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane 
są do 7 listopada br. Natomiast termin 

składania prac upływa 20 lutego 2012 r. 
Koszt realizacji przebudowy placu wy-
niesie ok. 8 mln zł. – Czekamy na nowy 
budżet unijny, być może będziemy mo-
gli ubiegać się o fundusze europejskie 
z programów na rewitalizację miast - 
kończy Andrzej Kosztowniak.   

Zmiany na deptaku
Począwszy od poniedziałku 10 października Miejski Zarząd 
Dróg i Komunikacji w Radomiu wprowadził zmiany organizacji 
ruchu na zamkniętym dla pojazdów odcinku ulicy Żeromskie-
go – od Niedziałkowskiego aż do placu Kazimierza Wielkiego. 
Deptak został podzielony na strefy.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 
wprowadził na deptaku cztery strefy, 
dla których przyjęto nowe zasady orga-
nizacji ruchu :
- pierwszy odcinek – od placu Kazimierza 
Wielkiego do ulicy Witolda; 

- drugi odcinek – od ulicy Witolda do za-
chodniej jezdni placu Konstytucji 3 Maja 
- trzeci odcinek – od zachodniej jezdni 
placu Konstytucji 3 Maja do Galerii Rosa 
- czwarty odcinek – od Galerii Rosa do 
ulicy Niedziałkowskiego. >3
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Stałe punkty dystrybucji:

•	 skrzyżowanie ulic 25-go Czerwca i Żeromskiego (dla aut jadących od ulicy Struga w kierunku dworca)

•	 skrzyżowanie ulic Słowackiego i 25-go Czerwca (dla aut jadących od Glinic w stronę Centrum)  

•	 tunel dworca PKP

•	 ulica Poniatowskiego (pomiędzy dwoma przystankami autobusowymi) 

•	 skrzyżowanie ulic Wierzbickiej i 1905 Roku (dla aut jadących od osiedla Południe w stronę ul. 1905 Roku)

•	 skrzyżowanie ulic Wernera i Malczewskiego

Pamięć jest wieczna

Od dawna wiadomo, że Las Kosowski 
był miejscem masowych mordów doko-
nywanych przez hitlerowców podczas 
II Wojny Światowej. Nie wiadomo ile 
osób wówczas zginęło, ale najprawdo-
podobniej około ośmiuset. Miejscowa 
ludność czciła ich pamięć wieszając na 
drzewach drewniane krzyże. Brakowało 
oficjalnego wskazania miejsca pamięci 
narodowej. Teraz jest, wraz z obeliskiem 
i tablicą, na której znalazł się napis: „Las 
Kosowski – miejsce masowych egzekucji 

dokonywanych przez niemieckiego oku-
panta w latach 1939-1944 na Polakach, 
Romach, Rosjanach oraz Żydach, których 
ciała pogrzebano tu w wielu zbiorowych 
mogiłach lub spalono rozsypując prochy 
dla zatarcia śladów zbrodni”. Jest także 
fragment wiersza Marcina Kępy „Las 
odpowie ciszą”.

Uroczyste odsłonięcie obelisku odbyło 
się przy wspólnej modlitwie katolików, 
Żydów, protestantów, prawosławnych 
i Romów.   

Tablica poświęcona pomordowanym przez hitlerowców Polakom, Rosjanom, 
Romom i Żydom w Lesie Kosowskim została uroczyście odsłonięta w nie-
dzielę 2 października. – Nie ja jeden czekałem na ten dzień, kiedy ten las 
zyska odpowiednią i należną mu rangę miejsca pamięci narodowej – mówił 
wzruszony Przemysław Bednarczyk, radomski historyk, główny inicjator 
uczczenia pamięci zamordowanych.

Partner z Dalekiego 
Wschodu
Tajwański Taoyuan został dwunastym miastem partnerskim Radomia. 
Stosowną umowę o współpracy podpisali 28 września: prezydent 
Taoyuan-Su Jia Ming i prezydent Radomia – Andrzej Kosztowniak.

Na mocy umowy, oba partnerskie sa-
morządy zgodziły się poświęcić inicjo-
waniu, promocji i rozwojowi dwustronnej 
i obopólnie korzystnej współpracy. Ma 
ona dotyczyć przede wszystkim: stref 
edukacji, przedsiębiorczości, admini-
stracji, kultury, planowania i rozwoju, 
promocji, sportu. Padły też deklaracje 
o ogólnej wymianie idei, wiedzy oraz 
doświadczeń. Miasta będą wspierać się 
wzajemnie przede wszystkim w procesie 
inicjowania relacji pomiędzy instytucjami 
użyteczności publicznej oraz organiza-
cjami biznesowymi po obu stronach.

Obaj prezydenci zadeklarowali wspie-
ranie kontaktów personalnych obu 

miast, będących podstawą dla rozwoju 
przyjacielskich relacji oraz wzajemnego 
zrozumienia.

Umowa została podpisana podczas 
dwudniowej wizyty delegacji miasta 
Taoyuan w Radomiu. Goście z Tajwanu 
odwiedzili radomską podstrefę Tarno-
brzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Uczestniczyli także w spotkaniach 
na Politechnice Radomskiej i w Fabryce 
Broni. 

Umowa jest efektem rozwijającej się 
od kilku lat współpracy Radomia ze stro-
ną tajwańską. W ramach tych kontaktów 
prezentowane były w naszym mieście 
wystawy przybliżające kulturę, sztukę, 

historię oraz współczesne oblicze Tajwa-
nu. Strona tajwańska ufundowała sprzęt 
komputerowy wartości około 50 tysięcy 
złotych dla Hospicjum Królowej Aposto-
łów oraz dwa stypendia umożliwiające 
młodym radomianom bezpłatne studia 
na uniwersytecie tajwańskim.

Miasta partnerskie Radomia: Bańska 
Bystrzyca (Słowacja), Daugawpils (Ło-
twa), Homel (Białoruś), Huzhou (Chiny), 
Magdeburg (Niemcy), Ozery (Rosja), 
Ploiesti (Rumunia), Samorząd Rejonu 
Wileńskiego (Litwa), Stara Zagora (Buł-
garia), Talavera de la Reina (Hiszpania), 
Taoyuan (Tajwan), Tarnopol (Ukraina).   

Ślady, które przetrwają
We wtorek, 4 października, pożegnaliśmy Krystynę Dzierżanowską, prze-
wodniczącą I kadencji Rady Miejskiej w Radomiu, która w latach 1991-94 
pełniła również funkcję kuratora oświaty w naszym mieście. Pośmiertnie 
odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Medalem Bene Merenti Civitas Radomiensis.

Na wymienienie zasług i osiągnięć Kry-
styny Dzierżanowskiej dla radomskiej 
oświaty i organizacji niosących pomoc 
potrzebującym nie starczyłoby miejsca 
w niejednej publikacji. W politycznym 
świecie zapamiętana została jako prze-
wodniczącą I kadencji Rady Miejskiej 
w Radomiu. W latach 1991-94 pełniła 
również funkcję kuratora oświaty. Była 
dyrektorem Technikum Budowlanego, 
później Zespołu Szkół Budowlanych 
w Radomiu. Z jej inicjatywy powstało 
Kolegium Nauczycielskie, przyczyniła się 
też do powstania Liceum Plastycznego. 
Była organizatorem kursów i szkoleń dla 
bezrobotnych. Udzielała się w pracach 
Kościelnego Komitetu Pomocy Uwięzio-
nym i Represjonowanym oraz Kościelnego 
Komitetu Pomocy Bezrobotnym. Była 
jedną z założycielek Klubu Inteligencji 
Katolickiej im. kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Radomiu. Ostatnio pełniła funkcję 
sekretarza KIK. – W szczególności zapa-
miętamy jej dobre, oddane Bogu serce, 
w którym było miejsce dla każdego czło-
wieka – wspominali podczas uroczystości 
pogrzebowych przyjaciele z KIK-u. Kry-

styna Dzierżanowska spoczęła w grobie 
rodzinnym na radomskim cmentarzu rzym-
skokatolickim przy ul. Limanowskiego. 
Jeszcze po śmierci mogła przyczynić się 
dla dobra Hospicjum Królowej Apostołów 
w Radomiu. Jej wolą było bowiem, żeby 
zamiast kwiatów przekazać do puszek 
ofiarę, która zasili konto placówki.

W uznaniu jej zasług jako pedagoga i wy-
chowawcy młodzieży, aktywnej działaczki 
na rzecz rozwoju oświaty w Radomiu, 
głębokiego zaangażowania w działal-
ność organizacji społecznych związanych 
z ruchem katolickim oraz niesieniem po-
mocy poszkodowanym i słabszym, zo-
stała odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski a prezydent 
Radomia Andrzej Kosztowniak nadał jej 
pośmiertnie Medal Bene Merenti Civitas 
Radomiensis.

– Trudno pogodzić się z odejściem Kry-
styny Dzierżanowskiej z naszej społecz-
ności. Śp. bp Jan Chrapek mówił, że przez 
życie trzeba iść tak, żeby ślady człowieka 
go przetrwały. Krystyna Dzierżanowska 
swoją działalnością za życia sprawiła, 
że owoce jej pracy będą trwały wiecz-

nie. A Ona zawsze będzie żyła w naszej 
pamięci – powiedział Dariusz Wójcik, 
obecny przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu.   
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Migawka z miasta…

Just Edi – Adrian Pruski, młody i wszechstronnie uzdolniony komik-ekwili-
brysta z Radomia wrócił ostatnio do swojego rodzinnego miasta z pokazem 
kończącym obecny sezon. Widzów zachwycał nowym obliczem manipulacji, 
interaktywnej komedii oraz jazdą na monocyklu. O jego nieprzeciętnych 
umiejętnościach przekonał się ostatnio Przemysław Cebula z Urzędu Miej-
skiego, nad którym artysta wykonał pokaz żonglerki trzema mieczami.



Przedsmak uniwersytetu
To będzie wyjątkowy czas dla Politechniki Radomskiej. Największa uczelnia w Radomiu po raz 61. zainauguro-
wała nowy rok akademicki. Nie brakuje także chętnych, którzy do lat młodzieńczej edukacji wracają podczas 
zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Wyjątkowość rozpoczętego właśnie 
roku dotyczy finalizacji procesu prze-
kształcenia Politechniki Radomskiej 
w Uniwersytet Technologiczno-Huma-
nistyczny. – Mam ogromną nadzieję, że 
wszystkie ruchy, które poczyniliśmy 
w minionych latach, pozwolą nam do-
prowadzić tę kwestię do szczęśliwego 
finału – podkreśla rektor Politechniki 
Radomskiej Mirosław Luft. Warto przy-
pomnieć, że w tej chwili w ramach uczelni 
działa sześć wydziałów, Instytut Filolo-
giczno-Pedagogiczny, Instytut Zdrowia, 
a także Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Nie bez znaczenia dla starań radomskiej 
uczelni na drodze do uzyskania statusu 
uniwersytetu jest również rozwinięcie 
współpracy międzynarodowej z innymi 
uczelniami czy zwiększenie liczby stu-
dentów zagranicznych podejmujących 
w niej studia.

Mirosław Luft podkreśla, że cieszy 
go także ciągły rozwój infrastruktu-
ralny uczelni. – Możemy pochwalić się 
najlepszą i najnowocześniejszą bi-
blioteką spośród polskich politechnik. 
Budynek Olimpu po remoncie został 
w pełni przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Poza tym, chyba 
każdy słyszał o projekcie e-politechni-
ka – wylicza rektor uczelni. Wspomniany 
projekt zakłada wprowadzenie wirtu-
alnej platformy edukacyjnej pozwa-
lającej na korzystanie przez Internet 
z biblioteki, dziekanatu oraz na kontakt 
on-line studentów z wykładowcami. 
Publiczne Punkty Dostępu do Inter-
netu będą natomiast pełniły funkcje 
informacyjno-usługowe dla studentów, 
interesantów i pracowników Politechniki 

w dostępnych dla nich obiektach uczel-
ni. Będą oni mogli skorzystać zarówno 
z bezprzewodowej sieci internetowej, 
jak i z terminali multimedialnych, czyli 
tzw. infokiosków.

Inauguracja roku akademickiego po-
łączona z immatrykulacją studentów 
i uhonorowaniem nowych doktorów 

była również okazją do wręczenia odzna-
czeń dla osób, które w minionych latach 
miały wkład w rozwój uczelni. Senat 
Politechniki Radomskiej uhonorował 
m.in. prezydenta Andrzeja Kosztowniaka 
medalem im. Kazimierza Pułaskiego za 
znaczący wkład pracy w rozwój uczelni. 
Prezydent, jako absolwent Wydziału 

Ekonomicznego Politechniki Radomskiej 
na kierunkach ekonomia i administracja 
oraz Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie podkreślił, że doskonale zna 
realia i potrzeby studentów. – Cieszę się, 
że nasza uczelnia daje im coraz więcej 
możliwości. Mam nadzieję, że w pełni 

je wykorzystają dla rozwoju przyszłej 
kariery zawodowej – powiedział.

Swoje zajęcia rozpoczęli także uczest-
nicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Z roku na rok cieszą się one coraz 
większą popularnością. Seniorzy mogą 
wybierać w bogatym wachlarzu zajęć, 
bowiem organizatorzy przygotowali 
m.in. wykłady z historii, kultury, sztuki, 
ekonomii, prawa czy religioznawstwa. 
Ciekawostką jest, że także seniorzy 
mogą proponować tematykę zajęć. Stąd 
zrodził się pomysł na wykłady języko-
znawców czy informatyków.

Co ciekawe, podczas jednego z ostat-
nich spotkań gośćmi Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku byli policjanci z Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji. 
Funkcjonariusze opowiadali uczestnikom 
o zagrożeniach, jakie mogą napotkać. 
Celem tych spotkań jest bowiem zwięk-
szenie bezpieczeństwa zwłaszcza osób 
starszych. W swojej prelekcji policjanci 
przedstawili sposób działania spraw-
ców różnego rodzaju przestępstw oraz 
wyjaśnili, na czym polega popularne 
w ostatnim czasie oszustwo na tzw. 
„wnuczka”. Funkcjonariusze apelowali 
do uczestników o wzmożoną czujność 
oraz radzili jak postępować, żeby nie stać 
się ofiarą oszusta. Przekonywali ich do 
właściwych i bezpiecznych zachowań. 
Jednym z celów tego typu spotkań jest 
także budzenie u społeczności lokalnej 
poczucia obowiązku zgłaszania organom 
ścigania informacji o przestępstwach, 
których są świadkami. 

Na zakończenie policjanci rozdali 
uczestnikom materiały profilaktycz-
no-informacyjne.   

MZDiK wprowadził na deptaku cztery 
strefy:
- pierwszy odcinek – od placu Kazimierza 
Wielkiego do ulicy Witolda (wjazd przez 
ulicę Traugutta) – dojazd do posesji z nu-
meracją parzystą 2-26 oraz nieparzystą 
3-21;
- drugi odcinek – od ulicy Witolda do za-
chodniej jezdni placu Konstytucji 3 Maja 
(wjazd przez ulicę Witolda) – dojazd do 
posesji z numeracją parzystą 26-36 oraz 
nieparzystą 23-29;
- trzeci odcinek – od zachodniej jezdni 
placu Konstytucji 3 Maja do Galerii Rosa 
(wjazd przez ulicę Moniuszki) – dojazd do 
posesji z numeracją parzystą 38/40-50 
oraz nieparzystą 31-51;
- czwarty odcinek – od Galerii Rosa do 
ulicy Niedziałkowskiego (wjazd od stro-
ny ulicy Niedziałkowskiego) – dojazd do 
posesji z numerami 53 (gmach Urzędu 
Miejskiego) i 56 (budynek klubu Łaźnia).
Mieszkańcy oraz właściciele sklepów 
i punktów usługowych nie mogą jeździć 
teraz całą długością deptaka, a jedynie 
najkrótszymi odcinkami prowadzącymi 
do ich posesji. 

Wjazd na deptak jest możliwy dla aut 
z zaopatrzeniem (w godzinach od 18 do 
10), rowerów oraz pojazdów z umiesz-

czonym w nich zezwoleniem, wydanym 
przez MZDiK.

Celem zmian jest ograniczenie wjazdu 
aut na deptak, wyeliminowanie przypad-
ków przejazdu pojazdów uprawnionych 

przez całą długość zamkniętego dla ru-
chu odcinka tej ulicy, a także poprawa 
bezpieczeństwa pieszych oraz ochrona 
nawierzchni deptaka przed niszczeniem 
go przez pojazdy.   

Technika, czyli siła 
w precyzji
Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT obchodzi 
w tym roku 60-lecie powołania do istnienia. Po uroczystej gali zainauguro-
wane zostały Radomskie Dni Techniki. Świętowanie potrwa jednak jeszcze 
przynajmniej kilka dni.

Na uroczystej gali, która odbyła się 
w Teatrze Powszechnym im. Jana Ko-
chanowskiego w Radomiu, zgromadzili 
się przedstawiciele wielu radomskich 
środowisk związanych z techniką. – To 
dzięki wam Radom postrzegany jest jako 
miasto techniki. Dziękuję wszystkim po-
koleniom techników za ogromny wkład 
w rozwój naszego miasta – podkreślił 
prezydent Andrzej Kosztowniak. – Odkąd 
pamiętam, radomska jednostka była jed-
ną z najprężniej działających – chwaliła 
także prezesa Zarządu Głównego Fede-
racji SNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. 
– Niezwykle istotną rolą była również 
praca z młodzieżą. I będę państwa nadal 
do niej dopingować. Bez młodych ludzi 
bowiem technika nie ma przyszłości –
przekonywała.

Spotkanie było okazją do dyskusji nad 
przyszłością. Nie jest bowiem tajemnicą, 
że poszukiwani są partnerzy finansowi, 
którzy włączyliby się do realizacji inwe-
stycji wspólnej, jaką ma być Centrum Kon-
gresowe. – Z pewnością jego powstanie 
stanowiłoby przełom w działalności tech-
ników. Mam nadzieję, że dzięki wiedzy, 
ale i prezentowanemu przez Państwa 
do tej pory uporowi, uda się wszelkie 

ambitne przedsięwzięcia wykonać – dodał 
prezydent Kosztowniak. 

W poniedziałek, w Ramach Dni Tech-
niki, w Domu Technika NOT odbyło się 
już Seminarium Naukowo-Techniczne 
zatytułowane Aktualny stan prac mo-
dernizacyjnych na linii kolejowej nr 8 na 
odcinkach Warszawa – Radom – Kielce–  
Kraków. We wtorek, chętni uczestniczyli 
w zwiedzaniu laboratoriów Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Radomskiej, 
a popołudniu odbyły się wykłady na-
ukowe, które poprowadzili prof. dr hab. 
Danuta Kotnarowska i dr inż. Andrzej 
Michalczewski.

Przed nami jeszcze m.in. seminarium 
„Ochrona własności przemysłowej”, które 
odbędzie się 12 października w Zespole 
Szkół Samochodowych. Na piątek za-
planowano natomiast seminarium za-
tytułowane 10 lat istnienia zbiornika 
Domaniów – problemy związane z eks-
ploatacją i gospodarką wodną. W Domu 
Technika NOT, w godz. 11-15 odbywać się 
będzie natomiast wystawa radomskich 
szkół wyższych. Dni Technika sfinalizuje 
poniedziałkowe drugie Międzynarodowe 
Seminarium poświęcone pamięci prof. 
Włodzimierza Krukowskiego.   

Zmiany na deptaku
Począwszy od poniedziałku 10 października Miejski Zarząd Dróg i Komuni-
kacji w Radomiu wprowadził zmiany organizacji ruchu na zamkniętym dla 
pojazdów odcinku ulicy Żeromskiego – od Niedziałkowskiego aż do placu 
Kazimierza Wielkiego. Deptak został podzielony na strefy.

Pasowanie na studentów Politechniki Radomskiej.
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MZDiK prosi o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie!



Radomscy radni z bliska…
Jest ich 28. To oni w dużym stopniu decydują o naszym mieście. Sami ich wybraliśmy, ale tak naprawdę nie za 
bardzo ich znamy. Chodzi o radnych Rady Miejskiej w Radomiu. Chcemy pokazać, że to nie tylko politycy, osoby 
z tzw. „świecznika”, a zwykli ludzie, tacy jak każdy z nas. Dlatego przedstawiamy Państwu każdego z nich, ale 
również od strony bardziej prywatnej. Dziś ADAM BOCHEŃSKI.

Jak Pan trafił do polityki?
– Trzeba by się cofnąć do 1998 roku, 

kiedy po raz pierwszy kandydowałem 
w wyborach samorządowych. Chwilecz-
kę, nawet wcześniej, aż do 1993 roku 
kiedy to po raz pierwszy zetknąłem się 
z polityką. Kandydowałem wówczas do 
sejmu z ramienia Związku „Solidarność”. 
Wówczas nie został jednak przez nas 
przekroczony próg wyborczy i nie zasia-
dłem na ławach sejmowych. Potem już 
na stałe związałem się z samorządem 
i staram się być temu wierny. Nie dążę 
do wielkiej polityki.

 Była jednak przerwa w Pana karie-
rze jako radnego, dlaczego?

– W 1998 roku do kandydowania namó-
wił mnie mój przyjaciel, wówczas Radny 
Rady Powiatu. Zakończyło się to sukce-
sem. Potem również kandydowałem, ale 
na kadencję 2004-2008 nie zostałem 
wybrany. Z kolei w kolejnych wyborach 
znów mi się udało zostać radnym. Ostat-
nie, zeszłoroczne wybory uważam za 
największy sukces, ponieważ oddano na 
mnie dwa razy tyle głosów co poprzed-
nio. To znaczy, ze mieszkańcy Radomia mi 
zaufali. Za co bardzo im dziękuję.

Co jest największą bolączką Rado-
mia?

– Może zabrzmi to jak truizm, ale na 
pewno bezrobocie, które od lat jest wy-
sokie i utrzymuje się w okolicach 22 proc. 
Zaznaczyć trzeba jednak, że dane staty-
styczne, nie zawsze odpowiadają rzeczy-
wistości i zasięg realnego problemu może 
być zupełnie inny.

Czy z problemami dotyczącymi bez-
robocia przychodzą do Pana radomia-
nie?

– Z tego typu problemami mieszkańcy 
Radomia przychodzą do mojego miejsca 
pracy, czyli Powiatowego Urzędu Pracy. 
Tu mam z tym do czynienia na co dzień, 
można by powiedzieć, że to mój chleb 
powszedni. Z kolei na dyżurach radnych 
spotykam się z innymi bolączkami miesz-
kańców miasta dotyczącymi na przykład 
dróg.

W jaką stronę powinien rozwijać się 
Radom?

– Geograficznie Radom ma szczęśliwe 
i jednocześnie nieszczęśliwe położe-
nie. Urbanistycznie w sposób naturalny 
rozwija się w kierunku północnym i po-
łudniowym. Tu warto też wspomnieć 
o planach zagospodarowania przestrze-
ni. Te plany są bardzo ważne w rozwoju 
infrastruktury. Mają pomóc nie tylko na 
mieszkańcom, ale i dać możliwości in-

westorom. Tak dochodzimy do kwestii 
gospodarczej. Kluczowe jest właśnie po-
zyskiwanie inwestorów. Wiem, że o tym 
mówią wszyscy, ale tak jest prawda. Jeśli 
będziemy mieć coraz więcej inwestorów, 
a sytuacja temu sprzyja, bo Radom nale-
ży do specjalnej strefy ekonomicznej, oni 
nie tylko stworzą nowe miejsca pracy, ale 
i nakręcą koniunkturę. Samorząd też na 
tym skorzysta, to jest jakby naturalne.

Za co kocha Pan Radom?
– Urodziłem się tu, wychowałem, zdo-

byłem wykształcenie. Tu poznałem żonę, 
znalazłem pracę. Tu jest moja rodzina, tu 
też wychowałem kolejne pokolenie. Tego 
się nie da uchwycić , zmierzyć… trudno 
też to wyrazić słowami. Jak to mówią nie 
szkiełkiem i okiem, a duszą trzeba mie-
rzyć pewne rzeczy. Nie jest to też sen-
tymentalizm, z mojej strony. Chciałbym 
raczej podkreślić wyjątkową więź z tym 
miastem. 

Radom ma też swój urok, bowiem nie 
ma w nim takiej pogoni, takiego pośpie-
chu jak w innych dużych miastach. Ra-
dom ma więc swój urok.

A więc jak się Pan relaksuje?
– Jeśli chodzi o wypoczynek, to raczej 

klasycznie: spacery z psem, wędrówki po 
lesie, czytanie dobrej literatury.

A jeśli chodzi o hobby?
– Jakiegoś szczególnego hobby nie mam. 

Jeśli zaś chodzi o zainteresowania to lu-
bię historię, szczególnie okres Powstania 
Styczniowego. Ale w kręgu moich zain-
teresowań są także sprawy społeczne. 

Jakie jest Pana życiowe motto? 
– Na moim ostatnim plakacie wybor-

czym widniało nastepujące hasło: „Lubię 
pomagać ludziom.” Można powiedzieć, 
że ta właśnie dewiza jest moim życio-
wym motto.   

Adam Bocheński
50 lat, urodzony w Radomiu, żonaty, 
ojciec dwóch synów.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 
Studia podyplomowe na kierunku za-
rządzanie zespołem w Wyższej Szkole 
Zarządzania i Przedsiębiorczości im. 
Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Praca zawodowa: Kierownik Związ-
kowego Biura Pracy przy ZRNSZZ „S” 
Ziemia Radomska; Od 1999 roku Z-ca 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Radomiu.
Staż samorządowy: Radny III, V i VI 
kadencji. W obecnej kadencji Przewod-
niczący Komisji Rozwoju. Działa również w komisjach Gospodarki oraz Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny.
Wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Urzędnik też człowiek, 
chętnie pomoże...
Każdy z nas musi co jakiś czas załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim. Niektórym na samą 
myśl o wizycie w magistracie cierpnie skóra. A zapewniamy, że zupełnie niepotrzebnie. Czasy 
urzędników wrogo nastawionych do petentów, miejmy nadzieję, bezpowrotnie minęły. Dziś 
sprawy trzeba załatwiać szybko, sprawnie i skutecznie. Urzędnik ma obowiązek, ale i ochotę 
pomagać mieszkańcowi. W Radomiu to standard. Żeby jeszcze bardziej ułatwić Państwu po-
ruszanie się po Urzędzie Miejskim w Radomiu w każdym numerze naszej gazety przybliżać 
będziemy kolejny wydział. Oprócz jego kompetencji, znajdą się również informacje użyteczne 
jak numery pokojów, telefonów, maile, czy nazwisko dyrektora. Zachęcamy do kompletowania 
tych artykułów, bo w efekcie stworzą one swoisty informator o Urzędzie Miejskim w Radomiu, 
taki jakiego nie znajdziecie Państwo nigdzie.

Biuro Obsługi Mieszkańca można okre-
ślić jako wysunięty przyczółek urzędu. 
Nie tylko z racji położenia – znajduje się 
na wprost głównego wejścia do urzę-
du od strony ulicy Kilińskiego i każde-
go wchodzącego wita wyraźna, duża 
tablica z nazwą tej komórki, znajdują-
ca się ponad przeszklonymi drzwiami, 
zachęcającymi, by je otworzyć. I warto 
z tej zachęty skorzystać, bo ten przy-
czółek przyjął na siebie wielkie zadania, 
skracając drogę interesantów do odpo-
wiedniego wydziału i oszczędzając nasz 
czas. 

W Biurze Obsługi Mieszkańca można 
załatwić naprawdę wiele spraw, nie za-
głębiając się w korytarze urzędowego 
budynku. 

Na stanowiskach BOM udzielana jest 
merytoryczna informacja o sposobie 
załatwienia konkretnej sprawy. Można 
tu również można pobrać i, po wypeł-
nieniu, złożyć wniosek w konkretnej 
sprawie.

Wnioski do wydziałów i biur, które 
nie mają swoich stanowisk w Biurze 
Obsługi Mieszkańca, mogą być skła-
dane na stanowisku informacyjnym. 
A swoją bezpośrednią reprezentację 
ma tu wydziały: Architektury, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, oraz Geodezji. 
Jeśli więc budujesz dom albo chcesz wy-
ciąć drzewo, masz psa rasy uznanej za 
agresywną, albo załatwić setki innych 
spraw prowadzonych w tych wydzia-
łach – zacznij od wizyty w BOM-ie. Może 
nawet nie trzeba będzie wchodzić dalej. 

W BOM-ie jest też specjalne okien-
ko do załatwiania spraw związanych 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 
Urzędnik z magistratu, który został 
przeszkolony w ZUS, doradza osobom 
prowadzącym działalność, jak wypełnić 
dokumenty i druki. Jesteś osobą niesły-
szącą? Nie ma problemu. Pomoże ci miła 
urzędniczka, która włada językiem mi-
gowym i od lat pracuje w BOM, ma więc 
ogromne doświadczenie.   

Biuro Obsługi Mieszkańca (symbol BOM)

Biuro Obsługi Mieszkańca

kierownik 
Marcin Sekuła
ul. Kilińskiego 30
pok. 19 (parter)
tel. (48) 36 20 181, tel. (48) 36 20 182
tel. (48) 36 20 417, tel. (48) 36 20 419
tel. (48) 36 20 424, tel. (48) 36 20 428
tel. (48) 36 20 429 
e-mail: bom@umradom.pl

Chipy i nowe limity
Psy w Radomiu zostaną na trwałe oznakowane. Radni zwrócili ostatnio 
uwagę także na obowiązki ich właścicieli, wprowadzając się zmiany w regu-
laminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia. 
Zwiększyli również limit sklepów sprzedających alkohol.

Coraz częstsze przypadki pozosta-
wiania psów bez opieki oraz porzucania 
zwierząt, w tym psów agresywnych 
i ras uznawanych za agresywne, zmu-
siło miejskich radnych do dyskusji nad 
poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. 
Przegłosowali więc m.in. wprowadzenie 
systemu trwałego oznakowania psów, 
polegającego na wszczepieniu elektro-
nicznego identyfikatora pod skórę zwie-
rzęcia. Transpondery te będą spełniać 
normy unijne i zostaną wprowadzone 
do międzynarodowej internetowej bazy 
danych kompatybilnej z Ogólnopolską 
Bazą Danych Zwierząt Znakowanych. 
System znakowania i ewidencji umożliwi 
podjęcie natychmiastowej interwencji 
w momencie ewentualnego zaginięcia 
zwierzęcia i odnalezienie jego właści-
ciela. Na zakup chipów miasto w tym 
roku zarezerwowało kwotę 100 tysię-
cy złotych. Chipowanie rozpocznie się 
w przyszłym roku. W pierwszej kolejności 
identyfikatory wszczepione będą psom 
ze schroniska.

Wprowadzone zostały też szczegó-
łowe regulacje dotyczące obowiązków 
osób utrzymujących zwierzęta domowe. 
Hodowla zwierząt na nieruchomościach 
stwarza pewne uciążliwości dla otocze-
nia, związane z dodatkowym hałasem, 
wydzielaniem odorów, dlatego też wpro-
wadzone zostały regulacje mające na celu 
ochronę prywatności mieszkańców oraz 
dbałość o utrzymanie właściwych relacji 
międzysąsiedzkich.

Zgodnie z zapisem w regulaminie, osoby 
utrzymujące psy zobowiązani są m.in. do 
poddania ich corocznemu szczepieniu 
przeciwko wściekliźnie, niezwłocznego 
usuwania zanieczyszczeń spowodowa-
nych przez zwierzęta w szczególności 

z ulic, chodników, placów, terenów zieleni, 
klatek schodowych i umieszczanie ich 
w pojemnikach na odpady lub urządze-
niach kanalizacji sanitarnej. Zabroniona 
jest również hodowla zwierząt domo-
wych w budynkach wielomieszkaniowych 
(np. bloki, zabudowa szeregowa i bliźnia-
cza), na nieruchomościach o zabudowie 
jednorodzinnej położonych na terenach 
zabudowy wielorodzinnej oraz na nieru-
chomościach położonych na terenach 
intensywnej zabudowy jednorodzinnej.

Po raz pierwszy od 2004 roku radni zde-
cydowali się na podniesienie limitu liczby 
sklepów, które będą mogły sprzedawać 
napoje zawierające ponad 4,5 procenta 
alkoholu. Do tej pory Urząd Miejski mógł 
wydać nie więcej niż 350 pozwoleń dla 
sklepów i 250 punktów podających al-
kohol, czyli restauracji itp. Po gorącej 
dyskusji, limit ten został zwiększony. Dla 
sklepów wynosi on teraz pół tysiąca, dla 
restauracji – 350.   
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Właściciele psów są zobligowani do trwałego 
oznakowania swoich pupili.



Założeniem konkursu było wyło-
nienie firm nowoczesnych, sprawnie 
realizujących swoje zadania, budują-
cych obiekty w oparciu o nowoczesne 
projekty, dynamicznie rozwijające się, 
stosujące nowoczesne technologie 
i metody zarządzania, osiągające wy-
sokie parametry ekonomiczne i o du-
żym udziale produkcji innowacyjnej. 
„Administrator” spełnił te wysokie 
wymagania i znalazł się w czołówce 
firm mazowieckich w swojej branży.

– Cieszy mnie ta wysoka ocena funk-
cjonowania miejskiej spółki, wysta-
wiona przez fachowców. Gratuluję 
sukcesu i dziękuję za dobrą pracę jej 
pracownikom i zarządowi, a także, 
tradycyjnie, proszę o więcej – mówi 
prezydent Radomia Andrzej Kosz-
towniak.

RTBS „Administrator” Sp. z o. o. pro-
wadzi działalność na rynku radomskim 
już od ponad 15 lat. Głównym przed-
miotem działalności spółki jest budowa 
domów mieszkalnych i ich eksploatacja 
w formule TBS, budowa lokali miesz-
kalnych i użytkowych na sprzedaż, oraz 
zarządzanie nieruchomościami, głównie 
na zlecenie wspólnot mieszkaniowych. 
Właścicielem spółki jest Gmina Miasta 
Radomia (udział 86,2%) oraz Radomskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
„RADPEC” S.A. (13,8%).

Spółka jest właścicielem 1123 lokali 
mieszkalnych (w formule TBS) znajdu-
jących się w 26 budynkach położonych 
w różnych częściach Radomia. Budyn-
ki te zostały wybudowane w okresie 
1997–2004 r. Cechuje je wysoki standard. 

Warto wspomnieć, że kilka z nich zostało 
uhonorowanych prestiżową nagrodą „In-
westycja Roku”. Otoczenie zewnętrzne 
budynków zagospodarowane zostało 
zgodnie z potrzebami i sugestiami miesz-
kańców. W ostatnim czasie wybudowa-
no place zabaw, dokonano nasadzeń 
kwiatów i krzewów ozdobnych. Ponadto 
w celu poprawy bezpieczeństwa część 
budynków została objęta siecią monito-
ringu miejskiego. Na bieżąco realizowane 
są konieczne remonty m. in. dachów czy 
malowanie klatek schodowych.

Aktualnie spółka zarządza także 147 
wspólnotami mieszkaniowymi na terenie 
Radomia i jego okolic, co daje jej pozycję 
niekwestionowanego lidera na lokalnym 
rynku. Na bazie piętnastoletniego do-
świadczenia spółka tworzyła i wdrażała 
standardy nowoczesnego zarządzania 
nieruchomościami. Wyjaśniała zapisy 
ustawy o własności lokali, doradzała przy 
zakładaniu wspólnot mieszkaniowych, 
przedstawiała korzyści płynące ze współ-
pracy z profesjonalnym zarządcą nieru-
chomości – jednym słowem edukowała 
i nadal edukuje w dziedzinie zarządzania 
nieruchomościami.

Od 2007 roku RTBS „Administrator” 
rozszerzył swoją działalność na rynku 
mieszkaniowym o budowę lokali miesz-
kalnych na sprzedaż. W 2008 roku spółka 
zakończyła budowę 92 lokali mieszkal-
nych przy ul. Rapackiego 7A. W latach 
2008-2009 spółka zrealizowała kolejną 
inwestycję z 48 lokalami mieszkalnymi 
przy ul. Rapackiego 10 i ul. Rapackiego 
10A. Wszystkie lokale posiadają wysoki 
standard i nowoczesną formę zabudowy. 
Teren wokół budynków jest ogrodzony 

i monitorowany, wyposażony w miejsca 
parkingowe, plac zabaw, tereny zielone, 
ozdobne nasadzenia. W czerwcu 2011 
roku, spółka oddała do użytkowania 
budynek, w którym znajduje się 60 
mieszkań, przy czym warto zaznaczyć, 
że zdecydowana większość z nich ma 
już swego właściciela.

Ponadto RTBS „Administrator” roz-
począł kolejną inwestycję obejmującą 
budowę trzech nowoczesnych budyn-
ków mieszkalnych (łącznie 84 lokale), 
wyposażonych m.in. w urządzenia kli-
matyzacyjne i logotermy. Przewidywany 
termin ukończenia inwestycji to przełom 
trzeciego i czwartego kwartału 2012 
roku. Warto wspomnieć, że Spółka jest 
właścicielem kolejnych terenów inwe-
stycyjnych, na których zaplanowano 
budowę „zielonego osiedla” i, co ważne, 
opartego na najnowszych rozwiązaniach 
ekologicznych.

Spółka zatrudnia także wysoko wykwa-
lifikowaną kadrę ze specjalistycznymi 
uprawnieniami, w tym radców praw-
nych, zespół księgowych, analityków 
oraz największą w regionie radomskim 
grupę licencjonowanych zarządców nie-
ruchomości. Dzięki swemu wieloletniemu 
doświadczeniu i rozbudowanemu zespo-
łowi spółka jest w stanie zaoferować 
korzystne warunki współpracy a także 
realizować zlecenia na najwyższym po-
ziomie, zarówno dla klientów indywidu-
alnych, jak i korporacyjnych.

Warto także zwrócić uwagę, że spółka 
realizuje założenia marki miasta Rado-
mia – „Siła w precyzji”, stając się jednocze-
śnie przy tym jednym z najbardziej roz-
poznawalnych przedsiębiorstw regionu.

Podsumowując, na przestrzeni ponad 
15 lat spółka ugruntowała swoją dobrą 
markę na rynku lokalnym. Wszelkie po-
jawiające się problemy rozwiązywane są 
na bieżąco, czego dowodem jest coraz 

większa satysfakcja mieszkańców bu-
dynków stanowiących własność, wy-
budowanych na sprzedaż czy też tylko 
i wyłącznie zarządzanych przez RTBS 
„Administrator” Sp. z o. o.   

Laury dla Administratora
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” rokrocznie zdobywa nagrody w prestiżowych 
konkursach. Tym razem działalność spółki miejskiej z Radomia doceniła Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa przyznając jej drugie miejsce w konkursie na najlepszą Firmę Inżynierską Mazowsza roku 2011 w ka-
tegorii „zarządzanie”. – To bardzo prestiżowa nagroda, więc radość z wyróżnienia jest tym większa – podkreśla 
prezes Administratora Karol Frieman.

Nauka to teraz 
przyjemność
Jasne, nowoczesne sale, pełen aneks sportowy z halą i boiskami oraz zadba-
ne otoczenie – tak wygląda teraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 przy 
ul. Ofiar Firleja w Radomiu. Wszystko lśni nowością i wcale nie dziwi fakt, 
że dzieci z tej części miasta chętniej niż wcześniej przychodzą do szkoły.

W dwukondygnacyjnym segmencie 
szkolnym mieści się sześć sal dydak-
tycznych, biblioteka, czytelnia, jadal-
nia i szatnie. Powierzchnia użytkowa 
obiektu to ponad 1,7 tys. m2. Taką samą 
powierzchnie użytkową ma budynek sali 
gimnastycznej o wymiarach 24 X 44 m, 
wraz z zapleczem. 

Władze miasta zapewniły też dzieciom 
z Firleja aż dwa boiska w tej szkole. Jedno, 
o powierzchni ponad 2,3 tys. m2 i wymia-
rach 60x30 m przeznaczone jest do gry 
w piłkę nożną. Podobnie jak wszystkie 
boiska powstałe w ostatnich latach, 
ma nawierzchnię z trawy syntetycznej. 
Również syntetyczną nawierzchnię, ale 
ceglastej barwy, ma drugie boisko, wielo-
funkcyjne – do piłki ręcznej, koszykówki 
i siatkówki. Jego powierzchnia to ponad 
1000 m2, wymiary: 44x24 m. Wykonane 
zostały też drogi dojazdowe, chodniki, 
miejsca postojowe, teren jest oświetlony 
i ogrodzony.

Całkowita wartość prac związanych 
z przebudową szkoły nr 18 wyniosła 
8,8 mln zł.

Przypomnijmy, że równo przed rokiem 
zakończyła się budowa leżącego w bez-
pośrednim sąsiedztwie przedszkola nr 
22. To spore, piętrowe przedszkole. Ma 
sześć w pełni wyposażonych sal dy-
daktycznych, przeznaczonych dla 150 
dzieci. Bardzo przestronna stołówka 
zajmuje blisko 350 m2 z 1400 m całości 
powierzchni użytkowej. Zagospodaro-
wany też został teren przylegający, na 
którym urządzony jest plac zabaw. Koszt 
budowy przedszkola wyniósł blisko 5 
milionów złotych.   

Broń przenosi się do strefy
Radomska Fabryka Broni zmieni niebawem swoją siedzibę, ale spokojnie, pozostanie 
w naszym mieście. Nowa lokalizacja została wyznaczona na terenie Wólki Klwatec-
kiej w obrębie radomskiej podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Nowy, nowoczesny obiekt wybuduje Agencja Rozwoju Przemysłu.

Wiadomość, którą w Radomiu przekazał 
Andrzej Szortyka z zarządu Agencji Roz-
woju Przemysłu, zbiegła się z jubileuszem 
10-lecia działalności radomskiej podstre-
fy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Europark Wisłosan. To zresztą 
informacja ze wszech miar znakomita, 
bo nowa lokalizacja wiąże się z samymi 
korzyściami dla fabryki i jej pracowników. 

Nowy zakład Fabryki Broni powstanie 
na terenie Wólki Klwateckiej. – To ozna-
cza, że Fabryka Broni będzie korzystać 
z przywilejów wynikających z działal-
ności w strefie ekonomicznej, a zaosz-
czędzone dzięki temu pieniądze będzie 
mogła przeznaczyć na rozwój – zaznacza 
Andrzej Szortyka.

Aktualnie ARP jest na etapie finalizo-
wania prac projektowych, trwa procedura 
uzyskiwania pozwolenia na budowę. 
Realizacja inwestycji powinna rozpocząć 
się wiosną przyszłego roku. Na przełomie 
2012 i 2013 roku Fabryka Broni zosta-
nie przeniesiona do nowego budynku, 
który stanie na 4-hektarowej działce 
w pobliżu firm Rohrbogen i Zbyszko. 
Działka została przez ARP odkupiona od 
miasta Radom za kwotę około 1,5 mln zł. 

W nowym obiekcie znajdą się także nowe 
urządzenia i nowe linie technologiczne.

Budynek, w którym aktualnie działa 
Fabryka Broni zostanie zagospodaro-
wany przez ARP w sposób korzystny dla 
gospodarki i społeczności lokalnej z po-

szanowaniem historycznego znaczenia 
tego symbolu radomskiego przemysłu.

Tymczasem w Ośrodku Lasów Pań-
stwowych w Jedlni Letnisko została 
zorganizowana konferencja z okazji 
10-lecia radomskiej podstrefy, z udziałem 
przedsiębiorstw funkcjonujących na jej 
obszarze, instytucji okołobiznesowych, 

przedstawicieli władzy oraz miast i gmin 
współpracujących z Agencją Rozwoju 
Przemysłu S.A., która zarządza TSSE. 
Konferencja jest doskonałą okazją do 
podsumowania minionych 10 lat wspólnej 
pracy, nawiązania nowych kontaktów 
oraz zaplanowania kierunków dalsze-
go rozwoju przedsiębiorstw oraz samej 
strefy.

Patronatem honorowym wydarzenie 
objęli: Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, Polska Agencja Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych oraz Agencja 
Rozwoju Przemysłu S.A.

Od początku swojego istnienia w pod-
strefie Radom przedsiębiorstwa z wielu 
branż i różnych rejonów świata zainwe-
stowały ok. 400 mln zł tworząc jednocze-
śnie ok. 1200 miejsc pracy. Podobne war-
tości w realizacjach inwestycji osiągają 
firmy działające na terenie Radomskiej 
Podstrefy TSSE, które nie korzystają 
z pomocy publicznej w Specjalnych Stre-
fach Ekonomicznych. 

W zeszłym roku Podstrefa Radom TSSE 
została powiększona o kolejne 16 ha 
i w chwili obecnej obejmuje obszar ponad 
151 ha.   
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Wiceprezes „Administratora” – Ryszard Wiosna z dumą prezentuje statuetkę za zdobycie 
drugiego miejsca w konkursie na najlepszą Firmę Inżynierską Mazowsza roku 2011 w ka-
tegorii „zarządzanie”.

Dzieciom z Firleja aż śmiały się oczy, kiedy 
po raz pierwszy zwiedzały nową szkołę.

Siedziba Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Radomiu.



Przewód sztuki i miłości
Minęło właśnie 25 lat, odkąd Robert Grudzień rozpoczął swoją oficjalną działalność artystyczną i jako muzyk 
zainicjował promocję Radomia na międzynarodowej scenie. Kameralny koncert jubileuszowy, w którym uczest-
niczyli najbliżsi przyjaciele i wierni fani muzyka, wykonał 5 października w kościele pw. Św. Rodziny przy ulicy 
Kelles-Krauza w Radomiu.

To właśnie w radomskim kościele pw. 
Św. Rodziny rozpoczęła się oficjalna karie-
ra znanego na całym świecie mistrza. – Co 
ciekawe, był to mój debiut – przypomniał 
jubilat na rozpoczęcie wyjątkowego kon-
certu. Nie mogło zabraknąć wspomnień 
o miejscach i godzinach ćwiczeń w tym-
że kościele, ale także o osobach, które 
pomagały artyście na drodze twórczej. 
– Ogromną rolę na niej odegrali ksiądz 
prałat Stanisław Wrocławski, długoletni 
proboszcz parafii Św. Rodziny oraz biskup 
Jan Chrapek, tragicznie zmarły 10 lat 
temu, ordynariusz diecezji radomskiej. 
Pierwszy był między innymi współau-
torem pomysłu zorganizowania w Rado-
miu cyklicznych koncertów organowych, 
które zapoczątkowały Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
Radom – Orońsko – wspominali obecni.

Ks. Wrocławski wspierał również inne 
festiwale, organizowane przez jubila-
ta w całej Polsce. Biskup Jan Chrapek 
tymczasem podsycał tę ideę i wspólnie 
z Grudniem realizował wiele projektów 

artystycznych. To właśnie wspomnianym 
kapłanom dedykowany był jubileuszowy 
koncert. Robertowi Grudniowi gratulował 
też biskup Wacław Depo, ordynariusz 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej. 

Podczas koncertu list gratulacyjny od 
byłego rektora Wyższego Seminarium 
Duchownego w Radomiu, odczytał ks. 
Piotr Jaśkiewicz, obecny proboszcz parafii 
Św. Rodziny. – Błogosławiony Jan Paweł II 
powiedział, że człowiek który zamknięty 
byłby na sztukę, będzie zamknięty na 
miłość. Życzę więc, aby kolejne lata Two-
jej pracy twórczej owocowały w miłość, 
która wniesie Twoje imię w poczet ludzi 
kultury XX i XIX wieku – napisał bp Depo.

Trzeba podkreślić, że imprezy jubile-
uszowe Roberta Grudnia odbywają się 
w całej Polsce. Artysta prowadzi bowiem 
aktywne życie koncertowe od Tokio, 
przez całą Europę, po Stany Zjednoczone. 
Podejmuje także liczne inicjatywy me-
nedżerskie i organizatorskie, a koncerty 
jubilata odbywają się na wielu estradach 
świata. 

Robert Grudzień jest absolwentem Aka-
demii Muzycznej w Łodzi oraz Hochschule 
für Musik w Düsseldorfie. Koncertował 
na najbardziej prestiżowych festiwa-
lach muzycznych w Polsce i na świecie. 
Znany jest także ze swojej działalności 
organizacyjnej i charytatywnej, za które 
otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Jest 
twórcą i dyrektorem Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
odbywającego się w 48 miastach Polski; 
inicjatorem stałych cykli festiwalowych 
w Lublinie, Leżajsku, Jędrzejowie, Zelo-
wie, Kalwarii Zebrzydowskiej. Muzyk jest 
też organizatorem i propagatorem akcji 
na rzecz zabytkowych organów w Polsce. 
Artysta współpracuje z kilkudziesięcio-
ma gwiazdami filmowymi, teatralnymi 
i muzycznymi z całego świata. Dokonał 
wielu nagrań płytowych, radiowych i te-
lewizyjnych. I chociaż jest honorowym 
obywatelem Leżajska, Zelowa, Jędrze-
jowa i Stalowej Woli, poczytuje sobie za 
zaszczyt możliwość sławienia Radomia 
w świecie.   

Teatr dla najmłodszych

Teatr Powszechny im. J. Kochanowskie-
go w Radomiu zainaugurował działalność 
Sceny Fraszka – nowej, lalkowej sceny 
adresowanej do najmłodszej publiczności, 
dokładnie 23 maja 2010 roku. Pierwszym 
spektaklem Sceny Fraszka był „Kopciu-
szek” Marty Guśniowskiej na podstawie 
znanej baśni braci Grimm. 

Zarówno „Kopciuszek”, jak i kolejne 
spektakle „Czerwony Kapturek” Agaty 
Sowy oraz „Tygrys Pietrek” Hanny Janu-
szewskiej, zdążyły przysporzyć nowej 
scenie oddanych widzów i to nie tylko 
tych najmłodszych. 

Przedstawienia na Scenie Fraszka reali-
zowane są przez najlepszych reżyserów 

scen lalkowych, do tej pory byli to: Petr 
Nosálek – inscenizator wielu teatrów lal-
kowych, Jacek Malinowski – dyrektor arty-
styczny Teatru Maska w Rzeszowie oraz 
Krystian Kobyłka – dyrektor Opolskiego 
Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu.

Zespół aktorski tworzą absolwenci 
Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza 
w Warszawie – Wydziału Sztuki Lalkar-
skiej w Białymstoku: Magdalena Pawelec, 
Magdalena Witczak, Przemysław Bosek, 
Maciej Łagodziński oraz Robert Mazurek. 

Dla tych, którzy z niecierpliwością cze-
kają na kolejne przedsięwzięcie Sceny 
Fraszka, mamy dobrą wiadomość. Już 
16 października o godz. 13 odbędzie się 

premiera sztuki Marty Guśniowskiej pt. 
„Nieznośka i Kmieć” w reżyserii Petra 
Nosálka. Jest to sympatyczny, pogodny, 
pełen humoru spektakl (z morałem!).

Za górami, za lasami żyje sobie bardzo 
kapryśna Królewna, która przysparza 
wszystkim zmartwień, a swoim zachowa-
niem budzi powszechną niechęć. Każdy 
dzień rozpoczyna w złym humorze, nigdy 
się nie uśmiecha, niczego i nikogo nie 
lubi. Krótko mówiąc: jest nieznośna, bo 
„nie znosi znosić”… 

Tymczasem królestwo przeżywa kryzys, 
ponieważ z powodu dotkliwego braku 
baraniny (w której zdecydowanie ponad 
miarę gustuje Król) nie nakarmiony po-

zostaje zamieszkujące te tereny Smok. 
W tej sytuacji – jak to zwykle w bajkach 
bywa – pojawia się myśl, by poszukać 
śmiałka, który zgładzi Smoka a w na-
grodę (?) poślubi nieznośną Królewnę. 
Śmiałków jednak jak na lekarstwo… 

Na szczęście na ogłoszenie odpowiada 
pewien sprytny, odważny, pewny siebie 
młody Kmiotek, który – jak to zwykle 
w bajkach bywa – śpiewająco poradzi so-
bie i z groźnym Smokiem, i z uprzykrzoną 
Królewną. A przy okazji okaże się być nie 
do końca tym, za kogo się podaje…

Teatr, a ściślej Scena Fraszka, serdecz-
nie zaprasza wszystkie dzieciaki i nie 
tylko!   

Jesienna Akademia Literatury

Nie zmienia się formuła wykładów: 
spotkania odbywać się będą co dwa 
tygodnie o godz. 17. Tym razem, w Roku 
Miłosza, zaproszeni goście opowiedzą 
o życiu i twórczości noblisty. Jak zawsze 
w roli wykładowców wystąpią uznani 
specjaliści - historycy literatury i wy-
kładowcy akademiccy.

Stanisław Żak jest literaturoznawcą, 
historykiem i publicystą, wykładowcą 
akademickim. Był m.in. stypendystą Fun-
dacji Kościuszkowskiej, przebywał na 
Uniwersytecie Harvarda pod kierunkiem 

Wiktora Weintrauba. W 2011 r. odzna-
czony został Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto został 
uhonorowany medalem „Vir Bonus” (Do-
bremu Mężowi) przez Stowarzyszenie im. 
Jana Karskiego w Kielcach oraz odznaką 
„Za zasługi dla Kielecczyzny”.

Alina Kochańczyk jest historykiem 
literatury, krytykiem literackim. Po stu-
diach polonistycznych podjęła pracę 
w Zakładzie Literatury Współczesnej 
Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Stale 
współpracuje z kwartalnikiem „Akcent”.

Ewa Kołodziejczyk jest literaturo-
znawcą, wykładowcą akademickim. 
Ukończyła filologię polską na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Jest alumnem 
Collegium Invisibile, w którym w latach 
1995-2001 zajmowała się literaturą 
współczesną (pod opieką prof. dr. hab. 
Jana Błońskiego i prof. dr. hab. Ryszarda 
Nycza). Rozprawę doktorską o poezji 
Józefa Czechowicza pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Mariana Stali obroniła na 
Wydziale Polonistyki UJ w 2005 roku. 
Pracuje w Instytucie Filologiczno-Pe-
dagogicznym Politechniki Radomskiej, 
gdzie wykłada historię literatury XX 
wieku oraz przedmioty z antropologii 
kultury. Obecnie przygotowuje książkę 
o amerykańskich wątkach w twórczości 
Czesława Miłosza. 

Marek Zaleski jest krytykiem literac-
kim, eseistą, publicystą i wykładowcą 

uniwersyteckim. Pracuje w Instytucie 
Badań Literackich PAN (Pracownia Lite-
ratury XX i XXI wieku) oraz w Instytucie 
Stosowanych Nauk Społecznych UW. 
Studiował polonistykę na Uniwersytecie 
Warszawskim, jego praca magisterska 
dotyczyła poezji Czesława Miłosza. Był 
stypendystą m.in. Funduszu Pomocy 
Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej 
(Paryż), Towarzystwa Historyczno-Li-
terackiego (Paryż), Akademii Brytyj-
skiej (Londyn). W 2001 przebywał na 
University of Iowa w ramach programu 
„International Writing Program”. 

Przez wiele lat był zastępcą redak-
tora naczelnego „Res Publiki Nowej”. 
W 1990 r. został laureatem Nagrody im. 
Kościelskich, w 2006 - Nagrody Literac-
kiej Gdynia a w roku 2007 - Nagrody im. 
Kazimierza Wyki. Od 2005 jest jurorem 
Nagrody Literackiej Nike.   

X JESIENNA AKADEMIA LITERATURY 
„TROPEM MIŁOSZA”

12 października 2011 r. (środa)
„Kresy i stary świat”
prof. Stanisław Żak, Uniwersytet Huma-
nistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanow-
skiego w Kielcach
26 października 2011 r. (środa)
„Gorzki smak wolności. Miłosz w okresie 
PRL-u i w pierwszym kraju emigracji”
dr Alina Kochańczyk, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej
9 listopada 2011 r. (środa)
„Amerykański alfabet Czesława Miłosza”
dr Ewa Kołodziejczyk, Instytut Filologicz-
no-Pedagogiczny Politechniki Radomskiej
23 listopada 2011 r. (środa)
„Szukanie ojczyzny”
prof. Marek Zaleski, Instytut Badań Lite-
rackich Polskiej Akademii Nauk
X Jesiennej Akademii Literatury towa-
rzyszy wystawa „Tak mało powiedzia-
łem”, której scenariusz opracowała Marta 
Trojanowska.

Już prawie półtora roku Scena Fraszka zaprasza najmłodszych widzów do Teatru Powszech-
nego w Radomiu. Najnowsza premiera – „Nieznośka i Kmieć” już w niedzielę 16 października. 
To sympatyczny, pogodny, pełen humoru spektakl (z morałem!) w reżyserii Petra Nosálka.

Wszystkich ciekawych świata, miłośników poezji, a także 
uczniów, studentów i nauczycieli, którym zdobyta wie-
dza przyda się w szkole i na uczelni, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Radomiu zaprasza od środy 12 października 
na X Jesienną Akademię Literatury.
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Robert Grudzień podczas jubileuszowego koncertu razem z Andrzejem Mędrzyckim, który 
również obchodzi w tym roku jubileusz pracy artystycznej.



Mistrzowski 
suples
Wielu medalistów mistrzostw świata czy Europy pierwsze sukcesy 
na zapaśniczych matach odnosiło w Radomiu podczas międzyna-
rodowego memoriału Władysława Miazio. W tym roku odbył się on 
już po raz 39. i znów kilkunastu młodych sportowców zanotowało 
triumfy, które pozwalają im roztaczać marzenia o wielkiej karierze.

Jak co roku, na starcie imprezy stanęło 
211 kadetów z całej Europy Środkowo-
-Wschodniej. Wszak organizatorzy impre-
zy przez lata wypracowali dla niej najwyż-
szą rangę. Obok zapaśników z naszego 
kraju w zmaganiach rywalizowali m.in. 
klasycy z Białorusi, Litwy oraz Ukrainy.

Liczne grono reprezentantów krajów, 
gdzie zapasy są jedną z czołowych dys-
cyplin, stanowił dla fanów sportu zachętę 
do odwiedzenia hali Zespołu Szkół Bu-
dowlanych. Nic więc dziwnego, że finały 
cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Tradycyjnie, podczas uroczystego 
otwarcia zmagań ślubowanie złożyli 
m.in. nowi uczniowie Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego. Szefowie Olimpijczyka 
Radom odznaczyli również wszystkie 
osoby, które włączyły się w organizację 
wakacyjnego turnieju im. Pytlasińskiego, 
który został uznany za jedną z najlep-
szych imprez w Europie w zakończonym 
sezonie letnim.

Korzystając z okazji, warto przypomnieć 
też nieco zapomnianą poza środowiskiem 
sportowym sylwetkę patrona memoriału. 
Miazio urodził się 5 czerwca 1898 roku 
w Warszawie. W 1919 roku, jako uczeń 
Szkoły Podoficerskiej w Dęblinie, po raz 
pierwszy zetknął się z zapasami. Jego 
zdolności i zaangażowanie w rozwój 

sportu zostały błyskawicznie docenio-
ne przez Polski Związek Atletyczny, do 
którego zarządu trafił już w 1925 roku. 
Po niedługim czasie zorganizował sekcje 
młodzieżowe przy polskiej YMCA czy sto-
łecznych Skrze i Świcie. Jego działalność 
wstrzymała na chwilę II wojna światowa, 
jednak tuż po niej przeniósł się do Rado-
mia, gdzie w 1946 roku został trenerem 
nowopowstałych przy KS Radomiak sekcji 
zapaśniczej i podnoszenia ciężarów.

Co ciekawe, organizował w Radomiu 
Mistrzostwa Polski w kategoriach walk 
grecko-rzymskich, zakładał kolejne sekcje 
w RKS-ie Radom i Ogniwie Skarżysko-
-Kamienna. Dochował się wielu wycho-
wanków, o których głośno było na matach 
nie tylko kraju, ale i zagranicy. Turniej, 
którego jest patronem odbywa się od 
1971 roku.   

Podczas Memoriału Miazia nowi uczniowie SMS-u złożyli uroczyste ślubowanie.

Podopieczni Zdzisława Kolanka z Olim-
pijczyka oraz SMS-u zgarniali nie tylko 
medale, ale i wyróżnienia indywidualne. 
Najlepszym zawodnikiem z Radomia zo-
stał uznany triumfator w kat. 58 kg Igor 
Rdzanek. Najlepszym klasykiem SMS-u 
Dawid Kuczyński, a Ziemi Radomskiej 
Damian Tokarski z Orlika Wierzbica.

Aktywni od startu
Najmłodsi radomianie od wielu lat uczestniczą we współzawodnictwie sportowym szkół 
wszystkich szczebli. Trzy lata temu rywalizacja zyskała miano Radomskiej Olimpiady Mło-
dzieży. Z roku na rok, zmagania cieszą się coraz większą popularnością. 

Od września do czerwca każdego 
roku w ramach współzawodnictwa 
sportowego szkół wszystkich szcze-
bli odbywają się rozgrywki sportowe, 
obejmujące średnio 20 dyscyplin i oko-
ło 85 konkurencji w różnych kategoriach 
wiekowych. System współzawodnictwa 
obejmuje szkoły podstawowe do lat 13, 
szkoły gimnazjalne do lat 15 oraz szkoły 
średnie w kategorii dziewcząt i chłop-
ców. – W zmaganiach bierze udział po-
nad 20 tysięcy młodych radomian. To 
jest wręcz fenomenalna liczba, którą 
Radom może dumnie prezentować na 
wszelkiego rodzaju spotkaniach i pre-
zentacjach promujących nasze miasto – 
przekonuje Jarosław Ludwiński, pre-
zes Szkolnego Związku Sportowego. 
W ostatnich latach system współza-
wodnictwa został rozszerzony o szereg 
nowych dyscyplin m.in.: piłkę nożną 
halową, zapasy, piłkę nożną i mini piłkę 
nożną dziewcząt, siatkówkę plażową, 
aerobik dziewcząt, triobasket chłopców.

W celu przyczynienia się do upo-
wszechniania kultury fizycznej dzieci 
i młodzieży, podejmowane są liczne 
działania, zachęcające do czynnego 
uczestnictwa w sporcie jak najwięk-
szej ilości uczniów. Należy podkreślić 

szczególną dbałość o bezpieczeństwo 
uczestników imprez, staranny dobór 
dyscyplin i bezpośrednich organizato-
rów, wysoki poziom organizacyjny zma-
gań, wychowawczo-zdrowotny charak-
ter poszczególnych dyscyplin i w końcu 
aktywność sportową nauczycieli, peda-
gogów oraz uczniów. Wszystko to ma 
na celu nadanie wysokiej rangi syste-
mowi współzawodnictwa sportowego 
szkół, który ma przypominać Igrzyska 
Olimpijskie.

Warto podkreślić, że zwycięzcy w ka-
tegorii szkół podstawowych i gimna-
zjalnych reprezentują miasto podczas 
półfinałów regionalnych, a następnie 
w finałach Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. Odbywają się one 
w dwóch kategoriach wiekowych (do 13 
i 15 lat). Stanowią integralną część sys-
temu współzawodnictwa sportowego, 
umożliwiają aktywne uczestnictwo 
dzieci w szkolnych i międzyszkolnych 
imprezach sportowych. 

W ubiegłym sezonie klasyfikację gene-
ralną wśród szkół podstawowych zdo-
minowali sportowcy z PSP nr 4. Zdobyli 
w sumie 1535 punktów rankingowych. 
Wyprzedzili m.in. reprezentację PSP nr 3 
oraz PSP nr 9. W rywalizacji gimnazjali-

stów równych sobie nie mieli uczniowie 
„Ósemki”. Zdobyli w sumie 1392,5 pkt 
i drugie PG nr 13 wyprzedzili o 330 pkt. 
Na najniższym stopniu podium, z wyni-
kiem 1037,5 pkt stanęli reprezentanci 
PG nr 3. W gronie starszych zawodni-
ków rywalizacja podzielona jest na ka-
tegorię męską oraz żeńską. Najlepszymi 
sportsmenkami mogło pochwalić się V 
Liceum Ogólnokształcącego im. Romu-
alda Traugutta, które wyprzedziło VIII 
LO im. Jana Sobieskiego oraz XII LO im. 
Polskich Olimpijczyków. Wśród chłop-
ców najcenniejsze laury wyrównanej 
rywalizacji zgarnęli uczniowie Zespołu 
Szkół Technicznych, którzy wyprzedzili 
ekipę XII LO im. Polskich Olimpijczyków 
oraz V LO im. Romualda Traugutta.

Radomska Olimpiada Młodzieży roz-
grywana jest pod patronatem Prezy-
denta Miasta Radomia. Każdego roku 
odbywa się uroczyste podsumowanie 
Radomskiej Olimpiady Młodzieży, ogło-
szenie wyników, połączone z wręcze-
niem nagród Prezydenta Miasta dla naj-
lepszych szkół, nauczycieli i uczniów. 
Na ten cel przeznacza się rokrocznie ok. 
200 tys. zł. Koordynatorem i głównym 
organizatorem jest Szkolny Związek 
Sportowy w Radomiu.

Tegoroczne zmagania rozpoczęły się 
tradycyjnie od biegów przełajowych, 
których gospodarzami byli Publicz-
ne Gimnazjum nr 8 i Uczniowski Klub 
Sportowy Michałów. Do rywalizacji 
przystąpiło niemal 800 zawodniczek 
i zawodników, a gdyby nie limity w po-
szczególnych kategoriach wiekowych, 

z pewnością byłoby ich znacznie więcej. 
Jako pierwsza, a zarazem najmłodsza 
uczestniczka tegorocznej ROM triumf 
zanotowała Magdalena Kubczyńska, 
uczennica Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 18. Wśród gimnazjalistek 
pierwszy złoty medal zgarnęła Joanna 
Tomaszewska z „Trzynastki”.   
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Władysław Miazio wraz z zapaśnikami Radomiaka.

Młodzi sportowcy uczestniczą w kilkudziesięciu dyscyplinach, w tym oczywiście piłce nożnej.
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