
Środa 10 marca 2010 1 Gazeta Wyborcza 1 www.wyborcza.pl

4 Wydarzenia 1 Radom
www.radom.gazeta.pl

RA

KA TA RZY NA LUD WIŃ SKA

Mo wa o miesz kań cach Ra do mia,
któ rzy po sta no wi li wy bu do wać do -
my w Raj cu Po du chow nym. Dział -
ki są od da lo ne od głów nej szo sy, ci -
sza i spo kój.

– Po zor nie – mó wi Le sław Grzyb,
któ ry właś nie koń czy bu do wę do mu.
– Kie dy póź ną wios ną ku po wa łem
dział kę, dro ga by ła prze jezd na. Te raz
za miast niej jest błot ni sta ka łu ża.

Grzyb oraz lo ka to rzy są sied nie -
go za miesz ka łe go już do mu zwró ci -
li się do wój ta Jedl ni Let ni sko z proś -
bą o bu do wę dro gi.

– Za de kla ro wa liś my, że po kry je -
my 15 proc. kosz tów, zgod nie z za sa -
dą bu do wy w ra mach czy nów dro -
go wych – opo wia da. – Zo sta liś my za -
pew nie ni, że in we sty cja mo że być
uję ta w bu dże cie na 2010 r.

Ale po przy ję ciu bu dże tu przez
ra dę gmi ny oka za ło się, że re mon tu
dro gi w Raj cu nie ma w pla nach. Za -
bra kło na nią pie nię dzy.

– By liś my go to wi sfi nan so wać ją
sa mi – mó wi Grzyb. – Ocze ki wa liś my
tyl ko od wój ta za pew nie nia, że po pew -
nym cza sie kosz ty zo sta ną nam zre -
fun do wa ne. Zle ci liś my zro bie nie kosz -
to ry su. Utwar dze nie od cin ka o dłu -
go ści 100 i sze ro ko ści 5 m kosz to wa -
ło by ok. 19 tys. zł. Zna le źliś my wy ko -
naw cę, lo kal ne go przed się bior cę, i za -
pro po no wa liś my, że by pra ce przy bu -
do wie war stwy od są cza ją cej roz po -
cząć jesz cze zi mą. Uni k nę li byś my
prob le mu wód grun to wych i bło ta,

któ ry ma my dziś. Bez skut ku, wójt nie
mógł nas za pew nić, że pie nią dze na in -
we sty cję się znaj dą – do da je.

Miesz kań cy oba wia ją się o swo je
bez pie czeń stwo.

– Ja i są siad je steś my po za wa łach,
gdy by któ re muś z nas coś się sta ło, to
ka ret ka do nas nie do je dzie – opo wia -
da Grzyb. – Już te raz wja zdu od ma -
wia ją służ by ko mu nal ne, kosz ze śmie -
cia mi trze ba cią gnąć 100 m do utwar -
dzo nej dro gi. Par kie cia rze, któ rzy mie -
li u mnie ukła dać pod ło gę, też na ra zie
zre zy gno wa li, przy ja dą, kie dy uli ca
tro chę obesc hnie.

Czy w gmin nym bu dże cie jest aż
tak źle?

– Na tę dro gę i na wie le in nych nie
ma pie nię dzy – mó wi Ma riusz Rusz -
kow ski, kie row nik re fe ra tu za mó wień
pu blicz nych i dzia łań kry zy so wych
urzę du gmi ny w Jedl ni Let ni sko. – Nie -
któ re uli ce, przy któ rych stoi wię cej do -
mów, też cze ka ją na re mont. Miesz kań -
cy po win ni się po ro zu mieć. Są tam czte -
ry po se sje i wszyst kim po win no w ta -
kim sa mym stop niu za le żeć na utwar -
dze niu dro gi. Mo gą w ra mach swo ich
15 proc. zro bić od wod nie nie. Gmi na po -
tem dro gę utwar dzi – do da je.

Na pew no pie nią dze w przy szłym
ro ku się znaj dą?

– Nie, wszyst ko za le ży od te go, ja ki
bu dżet przyj mie ra da gmi ny na 2011 r.
– mó wi Rusz kow ski.

Miesz kań cy nie re zy gnu ją. Chcą
zgło sić do pro ku ra tu ry, że gmi na na -
ra ża ich na nie bez pie czeń stwo utra ty
zdro wia lub ży cia.1

Ka łu ża za miast dro gi
Chcie li spędzić spo koj ną eme ry tu rę na wsi. Wy bu do wa li do my, w któ rych te raz 
oba wia ją się miesz kać. Po wód? Za miast dro gi jest wiel ka ka łu ża, przez któ rą 
nie przejadą samochody służb komunalnych czy ka ret ka po go to wia 

W SKRÓ CIE 

WPo wszech nym
czy ta nie i dys ku sja

„Czy ta nie świa ta” – to cykl spot kań,
któ re or ga ni zu je Te atr Po wszech ny.
Ko lej ne od bę dzie się w przy szły po -
nie dzia łek. I tak jak w ubieg łym mie -
sią cu zo sta nie za pre zen to wa na sztu -
ka pro wo ku ją ca do dys ku sji. Tym ra -
zem ak to rzy przeczytają „Pięk ne dziec -
ko”, sztu kę Nic ky Sil ver, w któ rej po -
ja wia się wą tek grzesz nej mi ło ści nie -
ak cep to wa nej spo łecz nie. Nie mniej
istot na w sztu ce jest kwe stia ge ne zy
grze chu, po czu cia wi ny ro dzi ców, prze -
ka zy wa nia grze chu na stęp nym po ko -
le niom. Kie dy ofia ra sta je się zło czyń -
cą, bu dzi pra wie li tość... Czy moż li we
jest przer wa nie te go łań cu cha? Sztu -
ka Nic ky Sil ver mie sza ja wę ze snem,
su biek ty wi zu je wspom nie nia, poz wa -
la bo ha te rom wy pie rać nie wy god ną
dla sie bie rze czy wi stość. Dzię ki te mu
jesz cze bar dziej in try gu je.

Spot ka nie po pro wa dzi Ja nusz
Ła go dziń ski, ak tor ra dom skie go te -
a tru. Miej sca moż na re zer wo wać te -
le fo nicz nie pod nu me rem: 48 384 53
22, moż na rów nież wy słać sms na
nu mer 604 566 406 al bo do ko nać re -
zer wa cji dro gą in ter ne to wą: bi le -
ty@te atr.ra dom.pl. Wstęp wol ny. Po -
czą tek godz. 18.1 CIG, AJ

W uli czkę wja zdu od ma wia ją służ by ko mu nal ne, ko sze ze śmie cia mi trze ba 
cią gnąć 100 me trów do utwar dzo nej dro gi
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ul. Poniatowskiego 5, tel. 48 362 80 50

3D ALICJA W KRAINIE CZARÓW (USA, b.o.,
dubbing) – 9.30, 11.45, 14
3D ALICJA W KRAINIE CZARÓW (USA, b.o., napisy)
– 19.30, 21.45
SŁYSZELIŚCIE O MORGANACH? (USA, l.12) –
11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.30
OPĘTANI – (USA, 15) – 10.45, 14.45, 19, 21.15
WILKOŁAK (USA, l.15) – 11.15, 13.30, 15.45,
18, 20.15, 22.30
AUTOR WIDMO (USA, l.15) – 13, 17.30, 20
PERCY JACKSON I BOGOWIE OLIMPIJSCY:
ZŁODZIEJ PIORUNA (kanad., USA, l.12) – 10.30
KOŁYSANKA (pol., l.15) – 15.30
RANDKA W CIEMNO (pol., l.15) – 12.45, 17
PLANETA 51 (USA, b.o.) – 9.45
3D AVATAR (USA, l.12) – 16.15

TEATR

TEATR POWSZECHNY 
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

pl. Jagielloński 15

tel. 48 384 53 22 
Romeo i Julia – 18, DS
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RADOM

MUZEUM IM. MALCZEWSKIEGO
Rynek 11, tel. 48 362 21 14; czynne: pon. 10-15, wt.-
czw. 9-15, pt. 10-17, sob. – nieczynne, niedz. 10-16 –
dzień bezpłatny

Benedykt Dybowski 1833-1930. Rycerz Niezłomny
Jacek Malczewski 1854-1929
Był zamek
Zanim powstało miasto
Kolekcja rodziny Pinno
Ekspozycja Działu Przyrody
Zabawne zabytki. Gry i zabawki ze zbiorów rodziny
Sosenko

MUZEUM WSI RADOMSKIEJ
ul. Szydłowiecka 30, tel. 48 332 92 81;
czynne: wt.-pt. 8-15, sob. i niedz. 10-15

W poniedziałek muzeum nie udostępnia obiektów
zwiedzającym, ale jest otwarte dla spacerowiczów w
godz. 10-17.

Pod strzechą, gontem i dachówką. Chłopskie
domy w Polsce – wystawa w kurniku z Konar
Na wiejskiej drodze – w stodole z Grójca
Wystawa pszczelarska – Domek Pszczelarza

Kupić, sprzedać, pohandlować – spichlerz z Wilkowa
Historia maszyn i narzędzi rolniczych – ekspozycja
stała

ŁAŹNIA – RADOMSKI KLUB
ŚRODOWISK TWÓRCZYCH 
I GALERIA

czynny: pon-śr. 8-16, czw.-pt. 11-16 niedz. 11-16
budynek przy ul. Traugutta 31/33

Trzy dekady w Radomiu – prace Jana Andrzeja
Jasińskiego
Guma – fotografie Przemysława Barańskiego

RESURSA OBYWATELSKA
ul. Malczewskiego 16, tel. 48 362 42 63,
czynne: pon.-pt. 10-16

Haft artystyczny Katarzyny Kołodziejczyk
Fotograficzne metamorfozy – fotografie uczniów XI
LO im. Staszica
Wystawa Plakatu Chopinowskiego

GALERIA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO RADOMIA

ul. Żeromskiego 56, tel. 048 362 07 46
czynna: pon.-pt. 10-14

Makieta urbanistyczna historycznego centrum
Radomia w skali 1:500 – ekspozycja stała 
Dziedzictwo Kulturowe Radomia – Architektura

DY ŻU RY AP TEK

Radom – pl. Konstytucji 3 Maja 5, tel. 48 362 34 16,
ul. Traugutta 1a, tel. 48 340 03 40
Kozienice – ul. Lubelska 6, tel. 48 611 00 17
Pionki – ul. Radomska 3, tel. 48 612 15 99
Przysucha – ul. Warszawska 25, tel. 48 675 56 46
Warka – ul. Senatorska 6, tel. 48 667 20 75

DY ŻU RY SZPI TA LI

ul. Aleksandrowicza 5, tel. 48 361 30 00
oddziały: chirurgii dziecięcej, neurochirurgiczny,
kardiochirurgia, pulmonologiczny, otolaryngologiczny
kardiologiczny, ginekologiczno-położniczy, chirurgii
urazowo-ortopedycznej, pediatryczny, neurologiczny,
okulistyczny, wewnętrzny 

TE LE FO NY ALAR MO WE

RADOM Policja 997, 48 345 26 26
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Straż miejska 986, 0 48 362 04 64
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 99428999141
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