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Z sygnalizacją
bezpieczniej

Rodzice i uczniowie mogą wresz-

cie przestać się bać – zakończyły 

się prace przy przebudowie przej-

ścia dla pieszych u zbiegu ulic 

Warszawskiej i Parkowej. Inwe-

stycja kosztowała ok. 180 tys. zł.

 str. 3

Proces Sławomira T.

Jedną młodą kobietę miał udusić 

rękami, drugą rękami i sznurkiem. 

Ukradł im też telefony. W ponie-

działek przed Sądem Okręgowym 

w Radomiu rozpoczął się proces 

Sławomira T., oskarżonego o zabój-

stwo dwóch radomianek. Proces 

jest tylko częściowo jawny.

 str. 4

Można nawet 
spacerkiem

Z Elżbietą Zasadą, wójtem gminy 

Jastrzębia rozmawia Maciej Dobro-

wolski.

 str. 5

Powstaje 
Nowy Wacyn

W ciągu siedmiu, ośmiu lat na terenie 

nieistniejącego już Radiofonicznego 

Ośrodka Nadawczego na Wacynie ma 

powstać nowoczesne osiedle z 1800 

mieszkaniami, kawiarniami, punkta-

mi handlowymi i usługowymi oraz 

parkiem.

 str. 6

Co znaczy 
„spółdzielczy”?

Z doktorem Krzysztofem Sadurskim, 

prezesem zarządu Południowo-Ma-

zowieckiego Banku Spółdzielczego 

w Jedlińsku rozmawia Maciej Dobro-

wolski.

 str. 6

Felieton 
Adama Hildebrandta

Choroba miejska albo oczy w chodnik

 str. 8

Święto „Powszechnego”

Złoty deszcz na scenie, złota rybka dla dyrektora Zbigniewa Rybki, złote Glorie dla aktorów, a przede 

wszystkim świetny „Człowiek z La Manchy” - w sobotę przy pełnej widowni i z wieloma znakomitymi 

gośćmi Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego świętował 40. urodziny. str. 7
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Piątek, 20 października
We Love 
Explosion. 
I m p r e z a 
o  wdz ięcz -
ne j  nazwie 
„ We  L o v e 
Explosion”, 
a  g w i a z d ą 
wieczoru bę-
dzie zespół 

Mega Dance. Za konsolą DJ Yooshi. 
Początek o godz. 21. Panie imprezują za 
darmo, panowie za 10 zł. Patronat me-
dialny nad imprezą objęła Radomska 
Grupa Mediowa.

„Samolubna kartografia” w Łaź-
ni. O godz. 18 w galerii Łaźnia (ul. 
Traugutta 31/33) będzie można zoba-
czyć instalację krakowskiej grupy naN, 
czyli Alicji Panasiewicz i Adama Pana-
siewicza. Instalacja jest artystyczną wy-
powiedzią na temat własnego miejsca na 
Ziemi

Nowa wystawa w Resursie. Galeria 
Resursa zaprasza o godz. 18 na otwarcie 
wystawy fotografii wykonanej w technice 
gumy szlachetnej art. fot. Przemysława 
Barańskiego pt. „Ściana”. Autor jest 
członkiem Związku Artystów Fotogra-
fików Okręgu Świętokrzyskiego frakcji 
radomskiej, autorem ponad 30 wystaw 
i prezentacji autorskich. Jego ulubio-
nymi tematami są pejzaże, architektura 
i motywy marynistyczne.

IV urodziny klubu Lemon – dzień 
pierwszy. Po raz kolejny do Radomia 
zawita Skytech. To uczestnik tegorocz-
nej edycji największego festiwalu muzyki 
tanecznej na świecie – Tommorowland. 
Wstęp od godz. 21 dla wszystkich, którzy 
skończyli 17 lat. Panie imprezują za 10 
zł, panowie za 15 zł.

Sobota, 21 października
Etna w Explosion. Po raz kolejny 
w Radomiu wystąpi Etna, czyli zespół 
tworzony przez Joannę Kaczanowską. 
To będzie wyjątkowy wieczór. Za kon-
solą DJ Fragles. Wstęp 10 zł. Patronat 
medialny nad imprezą sprawuje Radom-
ska Grupa Mediowa.

Spacer po Radomiu. Tym razem 
cofniemy się do czasów, kiedy Radom 

żył przemysłem. COP, Łucznik, Rado-
skór – odkryjmy miejsca, które żyły wła-
snym życiem i organizowały życie miesz-
kańców Radomia. Poznamy m.in. historię 
pomnika Łucznika i browaru Saskich, do-
wiemy się, jakie papierosy produkowano 
w Radomiu, dokąd importowano płytki 
z Marywilu i jaki był zasięg radomskich 
telefonów. Spacer został podzielony na 
dwie części – ze względu na odległość 
obiektów od siebie. Start – godz. 12 
z okolic starej łaźni na Plantach (skrzyżo-
wanie ul. Planty i Broni).

Zawirowania Radomskie na Obo-
-zisku. MOK „Amfiteatr” zaprasza na 
ostatnie w tym roku Zawirowania Radom-
skie. Tym razem zabrzmi muzyka spod 
Szydłowca i Przysuchy. Na wydarzenie 
składają się warsztaty przyśpiewek (godz. 
12.30), warsztaty taneczne (godz. 16) i za-
bawa taneczna (godz. 19). Wstęp wolny. 
Na warsztaty obowiązują zapisy: nr. tel.: 
602-827-342, e-mail: oberekradomski@
gmail.com.

IV urodziny klubu Lemon – dzień 
drugi. Zagra Blinders – jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych na świecie 
polskich artystów (remiksował samego 
Axwella, wielokrotny uczestnik Sunrise 
Festival) i PumP Kin – mega showman, 
jedyny w swoim rodzaju DJ z LED-ową 
dynią na głowie. Będzie to jego pierwszy 
występ w Radomiu! Wstęp dla pań za 15 
zł, dla panów 20 zł. Impreza tylko dla 
pełnoletnich.

Niedziela, 22 października
Oprowadzanie po wystawie. Ma-
zowieckie Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” zaprasza o godz. 12 na 
oprowadzanie po wystawie „Od Male-
wicza do Strzemińskiego”. Ekspozycję 
można oglądać tylko do 29 października.

Wkręć się w teatr. O godz. 12 roz-
pocznie się w Kuźni Artystycznej spektakl 
„Tymoteusz wśród ptaków” Teatru Barna-
by. „Tymoteusz wśród ptaków” jest jed-
nym z sześciu utworów teatralnych napi-
sanych przez Jana Wilkowskiego, którego 
głównym bohaterem jest miś Tymoteusz. 
Przedstawienie dla dzieci od lat 3. Bilety: 
10 zł pojedynczy, 30 zł rodzinny (3 dzieci 
+ 2 dorosłych) do kupienia na biletyna.pl 
i przed spektaklem w Kuźni Artystycznej.
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Kolejny już raz Amazonki organi-
zują marsz, którym przypominają, jak 
ciężką chorobą jest rak piersi, a jedno-
cześnie pokazują, że walkę z tą choro-
bą można wygrać i żyć normalnie.

Uczestnicy zbiorą się o godz. 15.30 
przy Poradni Chorób Piersi (ul. Le-
karska 4). Dołączyć można w trakcie; 
marsz przejdzie ul. Lekarską, Tochter-
mana, Traugutta i Żeromskiego na pl. 
Corazziego. Tu, ok. godz. 16.30, zapla-
nowano krótki happening poświęcony 
tematyce walki z rakiem piersi.

NIKA

Marsz życia

i nadziei
Stowarzyszenie Amazonki – Dana za-

prasza w piątek, 20 października o godz. 

15.30 na Marsz Życia i Nadziei.

T Y G O D N I K

Tym razem Radomska Orkiestra 
Kameralna proponuje nam dzieła 
mistrzów pochodzących z różnych stron 
Europy: Norwegii, Rosji, Czech, Francji 
i Polski. Gwiazdą wieczoru będzie Jacob 
Shaw – wiolonczelista uhonorowany 

wieloma międzynarodowymi nagrodami, 
koncertujący na całym świecie, m.in. 
w Carnegie Hall, Berlin Konzerthaus, Sal-
le Gaveau, Royal Albert Hall, Guangzhou 
Opera Hous. Ukończył z najwyższym od-
znaczeniem Ecole Normale de Musique 
w Paryżu i Leopold Mozart Zentrum 
w Augsburgu. Z zamiłowania pedagog, 
ma własne studio nauczania w Kopenha-
dze, wykształcił wielu laureatów konkur-
sów. Prowadzi też kursy mistrzowskie 
w Europie, USA i Azji.

Jednym z utworów zaprezentowanych 
przez Jacoba Shawa z Radomską Orkie-
strą Kameralną będzie suita „Z czasów 
Holberga” Edwarda Griega, skompono-
wana specjalnie na 200. rocznicę urodzin 
największego komediopisarza północy, 
Norwega z pochodzenia. Kolejne mi-
strzowskie dzieło to nokturn op. 19, 
nr 4 Piotra Czajkowskiego. Choć muzyka 
Czajkowskiego związana jest z tradycją 
europejskiego zachodu, pozostaje na 
wskroś rosyjska. Natomiast za sprawą Da-
vida Poppera przeniesiemy się do Czech. 
Popper był wirtuozem gry na wiolonczeli, 
twórcą wielu utworów – koncertów, dzieł 
kameralnych i salonowych, etiud. Z kolei 
Gabriel Urbain Fauré to francuski kom-
pozytor i organista. Fauré był mistrzem 
małych form, stąd przewaga w jego 
twórczości pieśni i utworów fortepiano-
wych. Koncert „Kolory jesieni” zakończy 
znakomita „Orawa” Wojciecha Kilara. 
„Orawa jest jedynym utworem, w którym 
nie zmieniłbym żadnej nuty, choć prze-
glądałem go wielokrotnie. (…) Spełnia 
się w niej to, do czego dążę, aby być jak 
najlepszym Kilarem” – mówił Wojciech 
Kilar w jednym z wywiadów.

Koncert w sali Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej rozpocznie się o godz. 18.

NIKA

Muzyczne

kolory jesieni
Utwory Griega, Czajkowskiego i Kilara 

będzie można usłyszeć w sobotę, 21 paź-

dziernika podczas koncertu „Kolory jesieni”.

Organizatorzy – Stowarzyszenia Miesz-
kańców z Mroza chcą przede wszystkim 
zaprezentować radomianom działania 
i osiągnięcia organizacji pozarządowych, 
istniejących przy Centrach Aktywności 
Lokalnej. Liczą także na nawiązanie 
współpracy między organizacjami i mają 
nadzieję na zachęcenie mieszkańców 
Radomia do włączenia się w działalność 
trzeciego sektora. W Radomiu działa ok. 
500 różnego rodzaju organizacji, począw-
szy od klubów sportowych, organizacji 
zajmujących się kulturą, szeroko rozumia-
ną edukacją czy zrzeszających np. senio-
rów. Wiele z nich angażuje się w prace 10 
radomskich CAL-ów.

Festyn „Mieszkańcy – Mieszkań-
com” rozpocznie się na rynku o godz. 
12 i potrwa do godz. 17. Będą gry i zaba-
wy z chustą Klanza, malowanie twarzy, 
warsztaty robienia biżuterii z przeróż-

nych materiałów, warsztaty rzeźbiarskie, 
wyplatania papierowej wikliny, szydełko-
wania, decoupage'u, robienia balonowych 
zwierzaków, kwiatów z bibuły, ale także 
tańczenia oberka. Na stanowisku policji 
będzie można zobaczyć, jak bada się od-
ciski palców i wziąć udział w konkursach 
przygotowanych przez funkcjonariuszy. 
Na uczestników tego i innych konkur-
sów – plastycznego, wiedzy o historii Ra-
domia – będą czekać drobne upominki.

Zaprezentuje się orkiestra Grandioso, 
zespół Fermata, grupy taneczne, wokal-
ne oraz soliści, uczniowie radomskich 
szkół, a także podopieczni radomskich 
klubów. Będzie pokaz karate, walki 
wręcz i pomocy przedmedycznej. Na 
uczestników pikniku czekać ma nie tyl-
ko słodki poczęstunek.

CT

Festyn na rynku
Warsztaty robienia biżuterii, gry z chustą, pokaz karate i występ orkie-

stry Grandioso to tylko niektóre atrakcje festynu „Mieszkańcy – Miesz-

kańcom”, który odbędzie się w niedzielę, 22 października na rynku.
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W tym roku mija 75. rocznica czterech 
publicznych egzekucji: trzech w Rado-
miu i jednej w Rożkach, podczas których 
hitlerowcy stracili 50 osób; kilkunastu 
z nich było pracownikami Fabryki Bro-
ni. Co roku przy pomniku, który stanął 
w miejscu jednej z szubienic – na terenie 
Fabryki Broni, odbywają się rocznicowe 
uroczystości. Nie inaczej było w ostatnią 
sobotę. Przy pomniku zgromadzili się 
parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
miasta oraz pracownicy Fabryki Broni, 
w tym związkowcy, którzy w latach osiem-
dziesiątych byli inicjatorami budowy po-
mnika.

– Spotykamy się w bardzo ważnym 
miejscu, w miejscu, w którym bije serce 
naszego miasta. Kiedy mówimy o tym, że 
„zaczęło się w Radomiu”, to mamy na my-

śli właśnie to miejsce – mówił prezydent 
Radosław Witkowski. – Dziś wspomina-
my bohaterskich pracowników Fabryki 
Broni zamordowanych przez hitlerowców. 
Oni oddali swoje życie, abyśmy dziś nasz 
patriotyzm mogli pokazywać w sposób 
bezkrwawy. Pamiętajmy jednak, że wol-
ności nikt nie dał nam raz na zawsze. O tę 
wolność musimy dbać.

Na zakończenie uroczystości pod po-
mnikiem pomordowanych pracowników 
Fabryki Broni zostały złożone kwiaty, za-
palono znicze.

Ze świadectwami krewnych i znajo-
mych zamordowanych w październiku 
1942 roku można się zapoznać na portalu 
zapisyterroru.pl.

CT

Kwiaty w rocznicę
Pamięć pracowników Fabryki Broni zamordowanych przez Niemców 

w październiku 1942 roku uczczono podczas uroczystości, która odbyła 

się przy pomniku na terenie dawnej FB.

Fo
t. 

UM
 R

ad
om

Teresa Werner 
w Radomiu

Niezwykła piosenkarka i piękna kobieta.

Wtorek, 26 listopada, o godz. 16.00
Sala Koncertowa 

Radomskiej Orkiestry Kameralnej, 
ul. Żeromskiego 53

Bilety:
Polskie Biuro Podróży 

pl. Konstytucji 3 maja 5, 

Centrum Informacji 

Turystycznej 

ul. Traugutta 3,

oraz na kupbilecik pl

Polski

pl. Kons

Cen

oraz
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MILENA MAJEWSKA

– To przejście było do tej pory jednym 
z najniebezpieczniejszych miejsc w Ra-
domiu. Na przestrzeni kilku lat doszło 
tu do wielu nieszczęśliwych zdarzeń, 
również – niestety – śmiertelnych. Nie 
mogliśmy przejść obok tego problemu 
obojętnie, stąd decyzja o przebudowie 
przejścia. To kolejna sygnalizacja, któ-
ra – mam nadzieję – będzie zwiększała 
bezpieczeństwo mieszkańców – mówi 
wiceprezydent Konrad Frysztak.

Na przebudowę przejścia miasto zde-
cydowało się głównie ze względu na 
sąsiedztwo szkół: Zespołu Szkół Niepu-
blicznych im. Juliusza Słowackiego i Pu-
blicznego Gimnazjum nr 5. – Zrobiliśmy 
to przede wszystkim dla bezpieczeń-
stwa pieszych. Ale dla mnie, jako rad-
nej z tego okręgu sprawą priorytetową 
i nadrzędną było bezpieczeństwo dzie-
ci, najmłodszych użytkowników drogi, 
którzy chodzą do pobliskich szkół. Nie-
jednokrotnie spotykałam się z apelami 
rodziców – zarówno z Oboziska, jaki 
i osiedla XV-lecia, że sygnalizacja świetl-
na jest w tym miejscu potrzebna – mówi 
radna Marta Michalska-Wilk. – Nasze 
miasto się zmienia. Radom się rozwija, 
ale przede wszystkim staje się miejscem 
bezpiecznym do życia.

Koszt przebudowy przejścia dla pie-
szych przy ul. Warszawskiej to ok. 180 
tys. zł. Powstała tam wzbudzana sygna-
lizacja świetlna i poszerzony został do-
tychczasowy przejazd rowerowy. W cią-

gu kilku najbliższych dni przy przejściu 
mają pojawić się także podpórki dla 
rowerzystów oczekujących na zmianę 
świateł.

– Zdecydowaliśmy o budowie sygna-
lizacji przy Parkowej, bo powoduje ona, 
że kierowcy wyjeżdżający z tej ulicy 
mogą łatwiej i bezkolizyjnie włączyć się 
do ruchu – twierdzi wiceprezydent Kon-
rad Frysztak.

To już drugie przejście dla pieszych 
na niewielkim odcinku ul. Warszaw-
skiej. Pierwsze, u zbiegu ul. Warszaw-

skiej i Kusocińskiego, w miejscu, gdzie 
często dochodziło do kolizji i wypadków, 
powstało, przypomnijmy, dwa lata temu 
w ramach kampanii społecznej Funda-
cji PZU „STOP wariatom drogowym”. 
Przejście zostało wyposażone w oświe-
tlenie, które zapala się, gdy pieszy zbliża 
się do pasów, maty antypoślizgowe i sys-
tem stale święcących „kocich oczek”.

Sygnalizacja na przejściu Warszawska/ 
Parkowa jest czternastą, jaka powstała 
w Radomiu od początku 2015 roku. Mia-
sto wydało na nie już ponad 1,8 mln zł.

Z sygnalizacją
bezpieczniej

Rodzice i uczniowie mogą wreszcie przestać się bać – zakończyły się pra-

ce przy przebudowie przejścia dla pieszych u zbiegu ulic Warszawskiej 

i Parkowej. Inwestycja kosztowała ok. 180 tys. zł.

Pobyt w szpitalu to dla dzieci wielki 
stres. Dlatego tak ważne jest, aby był 
z nimi ktoś bliski. Do tej pory rodzice 
chcący towarzyszyć swoim pociechom 
w szpitalu, mogli liczyć jedynie na swoją 
pomysłowość. Spali na krzesłach, kari-
matach czy materacach. Dzięki leżakom 
to się zmieni.

Leżaki ufundował Instytut Monitoro-
wania Mediów. – Obecność najbliższych 
osób podczas pobytu w szpitalu pozwala 
dzieciom oswoić się z niekomfortową 
sytuacją. Ważne jest więc, aby rodzice 
mogli spędzić ten stresujący czas w god-
nych warunkach – mówi Paweł Sanow-
ski, prezes Instytutu Monitorowania 
Mediów. – Cieszymy się, że mogliśmy 
odpowiedzieć na potrzeby szpitala i ku-
pić wygodne leżaki, na których rodzice 
będą mogli się zdrzemnąć w nocy pod-
czas czuwania przy łóżku dziecka.

Siedem leżaków trafi na oddział dzie-
cięcy, a trzy na obserwacyjno-zakaźny.

Radomski oddział Instytutu Moni-
torowania Mediów istnieje od 10 lat. 
Firma opiera swoją działalność na 
zasadach odpowiedzialności społecznej 
w biznesie – wspiera wartościowe ini-
cjatywy oraz dba o kreowanie dobrych 
praktyk w branży monitoringu mediów. 
Ponadto pracownicy Instytutu chętnie 
angażują się w zbiórki charytatywne, np. 
dla potrzebujących rodzin czy schronisk 
dla bezdomnych zwierząt.

CT

Leżaki

dla rodziców

10 leżaków trafiło na oddział dziecięcy 

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 

Skorzystają z nich rodzice, którzy chcą 

zostać ze swoimi dziećmi w trakcie ich 

pobytu w lecznicy.

Zabezpieczenie w budżecie miasta 
kwoty nie mniejszej niż 4 mln zł na 
remonty chodników i rozbudowę małej 
infrastruktury dla pieszych to pomysł ra-
domskich działaczy Nowoczesnej. – Chce-
my utworzenia w pełni funkcjonalnej 
i bezpiecznej przestrzeni dla pieszych, tak 
aby poruszanie się było łatwe dla wszyst-
kich radomian, dla osób starszych, matek 
z wózkami dziecięcymi i osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich. I tego, 
jak się okazało, chcą radomianie – pod-
kreśla Ewa Zarychta, członkini zarządu 
radomskiej Nowoczesnej.

Pod petycją do prezydenta Radomia 
podpisało się blisko 1,5 tys. osób. Pismo 
z podpisami już trafiło do Radosława 
Witkowskiego.

Przedstawiciele Nowoczesnej zazna-
czają, że to nie koniec działań. – Równo-
legle na ręce wszystkich radnych Rady 
Miejskiej Radomia złożyliśmy 28 listów 
z apelem o poparcie naszej inicjatywy 
i wywarcie presji na prezydencie. Tak, by 
kwota 4 mln znalazła się w przyszłorocz-
nym budżecie miasta, nawet jeżeli radni 
mieliby zgłosić odpowiednie poprawki do 
niego – mówi Adam Fundowicz.

Przedstawiciele Nowoczesnej pod-
kreślają, że pod petycją zebrano więcej 
podpisów niż potrzeba do uruchomienia 
konsultacji społecznych w Radomiu. 
A m.in. o uruchomienie takich konsultacji 
w sprawie wyznaczenia głównych ciągów 
pieszych autorzy wnoszą w petycji. Dlate-
go Nowoczesna oczekuje od prezydenta 
podjęcia odpowiednich działań.

CT

Apel

o chodniki

Prawie 1500 radomian podpisało petycję 

z prośbą, by w budżecie na 2018 rok znalazły 

się 4 mln zł na remonty chodników.

Pierwszy projekt zakłada budowę 
w tym miejscu dwóch jezdni o szero-
kości 4,5 m rozdzielonych pasem ziele-
ni. Każda jezdnia miałaby wydzielony 
pas dla samochodów (3 m) i pas dla 
rowerzystów (1,5 m). Do jezdni mia-
łyby przylegać zatoki do parkowania 
równoległego, a za nimi powstałyby 
chodniki. Według drugiego projektu 
ul. Narutowicza miałaby na tym samym 
odcinku jedną jezdnię o szerokości 7 
m, czyli dwa pasy po 3,5 m. Podobnie 
jak w pierwszym wariancie, do jezdni 
przylegałyby zatoki do parkowania, 
a za nimi chodniki. Dodatkowo, po 
południowej stronie ulicy powstałaby 

droga dla rowerów, która od 
chodnika byłaby oddzielona 
zieleńcem. W obu wariantach 
na odcinku od ul. Kościuszki 
do zjazdu do Zespołu Szkół 
Budowlanych oraz od ul. Pod-
walnej do ronda Kisielewskiego 
mają pozostać dwie jezdnie, po 
dwa pasy w każdym kierunku.

– Główny cel planowanych 
zmian to poprawa bezpieczeń-
stwa na ul. Narutowicza. Dziś 
jest ona przewymiarowana. 
Niestety, bardzo często kierow-
cy wykorzystują to i znacznie 

przekraczają dozwoloną prędkość. Pro-
jekty przebudowy zostały opracowane 
w taki sposób, by z jednej strony wymu-
sić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, 
a z drugiej, by utrzymać płynność ru-
chu, który akurat w tym miejscu nie jest 
zbyt duży. Jednocześnie chcemy zwięk-
szyć liczbę miejsc parkingowych, które 
są potrzebne w związku z sąsiedztwem 
szpitala, hali sportowej i Elektrowni, 
która w przyszłości chce mieć wejście 
także od strony Narutowicza – tłuma-
czy wiceprezydent Konrad Frysztak.

Konsultacje potrwają do 26 paź-
dziernika, a wypowiedzieć się na te-
mat zmian można dzisiaj (piątek, 20 

października) na spotkaniu z miesz-
kańcami, które zaplanowano w godz. 
15.30-18.30 u zbiegu ul. Narutowicza 
i ul. Traugutta (namiot konsultacyj-
ny). Uwagi do obu projektów można 
też przekazać drogą elektroniczną na 
adres: konsultacje@umradom.pl oraz 
w formie papierowej poprzez wypełnie-
nie ankiety w punktach obsługujących 
konsultacje: Biuro Rady Miejskiej (ul. 
Moniuszki 9), Biuro Obsługi Miesz-
kańca (ul. Kilińskiego 30), referat ko-
munikacji społecznej i promocji miasta 
(pok. 103, ul. Żeromskiego 530 i Cen-
trum Organizacji Pozarządowych (ul. 
Struga 1).

CT

Jak ma wyglądać Narutowicza?
Jak po przebudowie ma wyglądać ul. Narutowicza? Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przygotował dwa 

warianty. Najwięcej ma się zmienić na odcinku od ul. Podwalnej do Zespołu Szkół Budowlanych.
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To inwestycja, na którą miasto 
otrzymało dotację w wysokości 2 mln zł 
z Ministerstwa Sportu.

– Postanowiliśmy wyjść naprzeciw 
potrzebom uczniów PSP nr 15. To szkoła, 
która może się pochwalić wieloma 
sportowymi osiągnięciami. Wierzę, że 
po zakończeniu budowy tych sukcesów 
będzie jeszcze więcej – mówi prezydent 
Radosław Witkowski. – Ale to, co jest 
ważniejsze od jakichkolwiek medali, to 
stworzenie dla dzieci takich warunków, 
by jak najchętniej uczestniczyły w za-
jęciach sportowych. Mam też nadzieję, 
że nowa sala będzie służyć nie tylko 
uczniom „piętnastki”, ale wszystkim 
mieszkańcom tej części miasta.

Zgodnie z projektem powstanie pełno-
wymiarowy obiekt o wymiarach 26,72 na 
44,76 m, o wysokości 10 m, z trybunami 
na prawie 200 miejsc. Powstanie również 
łącznik z głównym budynkiem szkoły 
oraz zaplecze sanitarne i szatnie. Obiekt 
w całości zostanie dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

Budowa ma się zakończyć w połowie 
2019 roku.

CT

Powstanie

nowa hala

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 przy 

ul. Kieleckiej będzie miała nową salę gimna-

styczną. Miasto ogłosiło przetarg na budowę.

1 października weszły w życie przepisy, 
dzięki którym na emeryturę mogą przejść 
kobiety w wieku 60 lat i o pięć lat starsi 
mężczyźni. Ta zmiana dotyczy też rolni-
ków, co – w opinii działaczy PSL – uderza 
w ludzi pracujących na roli. – Na mocy 
poprzedniej reformy wieku emerytalnego 
pracujący na roli mogli przechodzić na 
emeryturę w wieku 55 lat kobiety i 60 
mężczyźni – wyjaśnia Mirosław Mali-
szewski, poseł PSL. – To był postulat 
naszej partii, uwzględniony przez naszego 
ówczesnego koalicjanta Platformę 
Obywatelską. Był jeden warunek: rolnik 
musiał przepracować w gospodarstwie 30 
lat i zrzec się jego prowadzenia.

Maliszewski przypomina, że w ustawie 
zapisano, iż ten przywilej dla rolników 
będzie trwał do 2017 roku. – Jako PSL 
deklarowaliśmy, że gdy poziom życia na 
polskiej wsi będzie podobny, to przedłu-
żymy ten termin o kolejne pięć lat i taki 
projekt ustawy złożyliśmy – mówi Mali-
szewski. – Kiedy do sejmu trafił projekt 
ustawy przygotowanej przez prezydenta 
Andrzeja Dudę, był tam zapis o możli-
wości przejścia rolników na emeryturę 
w wieku 55 i 60 lat, ale głosami większości 
parlamentarnej zniknął.

Poseł twierdzi, że PSL nie składa broni 
i zamierza walczyć o przywrócenie po-
przednich zasad przejścia na emeryturę. 
Ludowcy zamierzają zbierać podpisy pod 
obywatelskim projektem ustawy.

WW

PSL nie składa

broni

Wiek emerytalny dla rolników powinien 

zostać obniżony – przekonują działacze 

radomskich struktur PSL.
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Budynek dla PSE powstanie przy ul. 
Anny Walentynowicz, na działce o po-
wierzchni 3,2 ha. To teren, który rada 
miejska zgodziła się wydzierżawić spółce 
na 40 lat. Umowę dzierżawy podpisano 
kilka dni temu. – Wspólnie z władzami 
Radomia udało nam się zaplanować 
inwestycję, która wzmacnia region 
ekonomicznie i umożliwia utworzenie 
nowych miejsc pracy – mówi wiceprezes 
zarządu PSE Stanisław Skoczylas. – Na 
podstawie analiz ekonomicznych pod-
jęliśmy decyzję o rozszerzeniu zakresu 
inwestycji, co zwiększy nakłady i wydłu-
ży czas jej realizacji. Ponieważ jesteśmy 
spółką skarbu państwa, planowanie 
inwestycji wymaga od nas szczególnej 
staranności. Dzięki decyzji rady miej-
skiej, wydłużającej dzierżawę terenu do 
40 lat, osiągniemy równowagę między 
realizacją naszych celów strategicznych 
a poniesionymi kosztami.

Budynek PSE ma być gotowy w 2021 
roku. Będzie to czterokondygnacyjna 
budowla o powierzchni ok. 9 tys. m. 
Wartość inwestycji szacuje się na 15 mln 
zł.  – Decyzja w sprawie inwestycji w Ra-
domiu potwierdza, że jesteśmy atrak-
cyjnym miastem do lokowania dużego 
kapitału – mówi prezydent Radosław 
Witkowski.

Obecnie w PSE w Radomiu pracuje 
ok. 170 osób. Po wybudowaniu nowej 
siedziby będzie ich 200.

CT

PSE wybuduje

siedzibę
Na wydzierżawionych od miasta 40 ha 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wybudują 

swoją nową siedzibę.

R E K L A M A

We wtorek tuż przed godz. 6 strażacy 
odebrali zgłoszenie o wybuchu gazu 
w kuchni znajdującej się na parterze 
jednego z budynków w miejscowości 
Owadów w gminie Jastrzębia. Wybuch 
uszkodził ścianę działową pomieszcze-
nia i spowodował pożar.

– W budynku znajdowały się dwie 
osoby. Jedna z nich, kobieta w wieku 
ok. 70 lat, doznała poparzeń kończyn 
górnych i została zabrana do szpita-
la – powiedział nam Konrad Neska, 
rzecznik PSP w Radomiu.

Przyczyny wybuchu bada straż pożarna.

MM

Pożar
w Owadowie
70-letnia kobieta trafiła do szpitala po 

wybuchu gazu w jednym z budynków 

w Owadowie.

ROKSANA CHALABRY

O wyłączenie jawności rozpraw wnio-
skował i obrońca oskarżonego, i proku-
rator, a także sam Sławomir T. Sąd się 
do tych próśb przychylił. – Z uwagi na 
okoliczności ze sfery życia prywatnego 
osób poszkodowanych sąd uznał za za-
sadne wyłączenie jawności części proce-
su – uzasadniał decyzję przewodniczący 
składu, sędzia Stanisław Olchowy.

Wyłączone zostały zeznania oskarżo-
nego i poszkodowanych, członków ro-
dziny zamordowanych kobiet.

Tuż przed odczytaniem aktu oskar-
żenia 30-letni Sławomir T. przyznał, że 
w przeszłości leczył się psychiatrycznie. 
Ponieważ mieszkaniec Radomia od-
bywał już karę pozbawienia wolności 
za podobne przestępstwa, prokurator 
postawił mu zarzuty w warunkach re-
cydywy. – Używając przemocy, pole-
gającej na zaciskaniu rękoma szyi Syl-
wii S., a także przy pomocy sznurka, 
w wyniku czego doznała ona obrażeń 
ciała w postaci m.in. pasmowatych za-
sinień w bocznej części szyi, podbie-
gnięć tkanki podskórnej okolic mostka 

i obojczyka prawego, spo-
wodował jej zgon poprzez 
uduszenie – mówił pro-
kurator Andrzej Stojak, 
przedstawiając akt oskar-
żenia. – Działając z zamia-
rem bezpośredniego po-
zbawienia życia Magdaleny 
S., używając przemocy po-
legającej na zaciskaniu rę-
koma jej szyi, spowodował 
zgon poprzez uduszenie.

Ponadto prokuratura 
oskarżyła Sławomira T. 
o przywłaszczenie telefo-
nów komórkowych zamor-
dowanych kobiet; jednego 
o wartości nie mniejszej 
niż 700 zł i drugiego, ze 
słuchawkami, o wartości 
nie mniejszej niż 530 zł.

Zgodnie z art. 148 pa-
ragraf 1 kodeksu karnego, 
„kto zabija człowieka, pod-
lega karze pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozba-
wienia wolności albo karze dożywotniego 
pozbawienia wolności”.

Przypomnijmy: jedna z kobiet, 18-let-
nia Sylwia została znaleziona 5 listopa-
da ubiegłego roku w kompleksie leśnym 
w dzielnicy Sołtyków przez przypadkowe 

osoby w odległości ok. 30 
m od drogi. Jak stwierdzili 
biegli, przyczyną zgonu było 
gwałtowne uduszenie. Do 
zabójstwa doszło 4 listopada 
podczas spotkania z oskar-
żonym Sławomirem S. Po 
tym fakcie mężczyzna przy-
krył częściowo zwłoki Syl-
wii sianem. Po zatrzymaniu 
Sławomir T. przyznał się do 
zabójstwa i ujawnił miejsce 
ukrycia jeszcze jednego ciała. 
25-letnia Magdalena S. po-
szukiwana była jako zaginio-
na od 19 sierpnia 2016 roku. 
Jej zwłoki znaleziono 8 listo-
pada na terenie ogródków 
działkowych przy ul. Osiowej 
na Wacynie; miejsce wskazał 
oskarżony.

Sławomir T. był już wielo-
krotnie karany za różnego 
rodzaju przestępstwa i ska-

zany na karę łączną siedmiu lat i sześciu 
miesięcy pozbawienia wolności, którą 
odbył w całości. Zakład karny opuścił 26 
kwietnia ubiegłego roku.

Proces Sławomira T.
Jedną młodą kobietę miał udusić rękami, drugą rękami i sznurkiem. Ukradł im też telefony. W po-

niedziałek przed Sądem Okręgowym w Radomiu rozpoczął się proces Sławomira T., oskarżonego 

o zabójstwo dwóch radomianek. Proces jest tylko częściowo jawny.

Przetarg na to zadanie ogłosiło 
miasto, a oferty można było składać do 
9 października. Zgłosiła się tylko jedna 
firma – PG Energetyka z Radomia. 
Proponuje wykonanie iluminacji za 367 
tys. 770 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest wyko-
nanie pierwszego etapu prac iluminacji 
klasztoru ojców bernardynów od strony 
północnej, tj. od ul. Żeromskiego i pół-
nocno-zachodniej – czytamy w ogłosze-
niu. Trzeba je prowadzić pod nadzorem 
konserwatora.

Zakres prac obejmuje m.in. montaż 
słupów oświetleniowych i opraw oświe-
tleniowych LED i wykonanie instalacji 
ochrony przeciwporażeniowej. Ilumina-
cja ma być gotowa w połowie grudnia.

RCH

Klasztor
z iluminacją
Jedna firma chce wykonać iluminację kościo-

ła i klasztoru bernardynów.

Uchwała o wprowadzeniu jednolitego 
Systemu Informacji Miejskiej została 
przyjęta przez Radę Miejską, przypo-
mnijmy, w 2014 roku. Pierwsze nowe 
tabliczki z nazwami ulic pojawiły się rok 
później, ale tak naprawdę proces ich wy-
miany ruszył na dobre w ubiegłym i tym 
roku. Proces instalacji SIM od początku 
był planowany na ok. 10 lat.

Do tej pory Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji zainstalował już 399 
tabliczek. Najwięcej pojawiło się na 
Glinicach (głównie w części północno-
-wschodniej), Dzierzkowie i osiedlu Nad 
Potokiem. – Obszar od ul. Słowackiego 
na północ, prawie do ul. 11 Listopada, 
został oznakowany już w miarę komplek-
sowo – mówi Dawid Puton, rzecznik MZ-
DiK. – Nowe tablice pojawiły się także 
przy wybranych ulicach na Firleju, Hali-
nowie, Idalinie, w Śródmieściu, na Ustro-

niu, Wacynie, Wośnikach i Wólce Klwa-
teckiej. Są instalowane przede wszystkim 
tam, gdzie do tej pory nie było żadnych 
innych informacji o nazwach ulic lub były 
one bardzo nieczytelne.

Na każdej tabliczce jest podana pełna 
nazwa ulicy albo placu (wraz z imionami 
i ewentualnie stanowiskami patronów) 
oraz numeracja posesji na odcinku od 
miejsca lokalizacji planszy, aż do naj-
bliższego skrzyżowania. Na białym pa-
sku na dole znajduje się nazwa obszaru 
Systemu Informacji Miejskiej. Ten układ 
graficzny jest bardzo zbliżony do podob-
nych systemów w kraju, m.in. w Warsza-
wie, Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu lub 
Poznaniu, dzięki czemu także osoby 
przyjezdne mogą bez problemów odna-
leźć się w naszym mieście.

– Chociaż tabliczki wieszane są od-
powiednio wysoko, dla wandali nie sta-

nowi to przeszkody – przyznaje Dawid 
Puton. – Zdarzyło się już kilka przypad-
ków kradzieży oznakowania, m.in. przy 
Giserskiej i Siennej) lub jego dewastacji; 
takie sytuacje były ostatnio przy Kolber-
ga, Olsztyńskiej i Christianiego.

MZDiK apeluje do mieszkańców Ra-
domia – jeżeli zauważycie, że ktoś krad-
nie albo niszczy tabliczki SIM z nazwami 
ulic, zgłaszajcie takie przypadki do straży 
miejskiej pod całodobowy numer telefo-
nu 986. Zarząd dróg przypomina, że za 
wywieszanie tabliczek z numerami bu-
dynków odpowiadają właściciele posesji. 
Muszą być one zgodne z wytycznymi SIM. 
W przypadku wątpliwości warto zapoznać 
się z księgą standardów SIM, mapą po-
działu Radomia na obszary SIM i wyka-
zem przyporządkowania ulic i placów do 
tych obszarów.

CT

Przybywa tablic SIM
Prawie 400 dużych, czytelnych tabliczek Systemu Informacji Miejskiej z nazwami ulic zostało powieszonych 

do tej pory w Radomiu.
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Z Elżbietą Zasadą, 

wójtem gminy Jastrzębia 

rozmawia Maciej Dobrowolski.

Pani wójt, jak pani – kobieta radzi sobie na 
urzędzie?

– Doskonale! Myślę, że kobiety są 
bardziej bojowe, odpowiedzialne, go-
spodarne...

Ale kobiety mają romantyczne dusze, 
szybko się zakochują i mężczyźni mają na nie 
ogromny wpływ.

– I o to chodzi! Że się zakochują. Ja 
się zakochałam w mojej gminie. I to jest 
właśnie to – to mi bardzo pomaga w pra-
cy. Ja w Jastrzębi mieszkam, więc czuję 
potrzeby mieszkańców. Oczywiście, za-
wsze wielkie mankamentem jest brak 
pieniędzy. Bo gdyby tych pieniędzy było 
dużo, to zrobiłybyśmy dużo, dużo więcej. 
Bo kobiety kochają wydawać pieniądze...

A propos mieszkania... Dowiedziałem się, że 
w powiecie radomskim są dwie fajne miej-
scowości, dwie fajne gminy, które absolutnie 
królują, jeśli chodzi o chęć zamieszkania. To 
Skaryszew, na pierwszym miejscu i gmina 
Jastrzębia na drugim.

– Oczywiście statystyki nie kłamią. 
Jesteśmy na drugim miejscu w po-
wiecie; tu bardzo chętnie przebywają 
nowi mieszkańcy, tu się budują, tu się 
meldują. Tak że myślę, że ta promocja 
gminy jest bardzo dobra. Mieszkańcy 
sami zachęcają do życia tutaj; również 
zmiany, które zachodzą w naszej gmi-
nie, powodują, że mieszkańcy Radomia, 
być może innych miejscowości także, 

widzą, że do Jastrzębi warto się prze-
prowadzić, warto tu zamieszkać. Piękną 
drogę teraz mamy; oczywiście, to jest 
droga powiatowa, ale gmina Jastrzębia 
dołożyła do niej 1 mln zł. Mamy więc 
naprawdę wspaniały dojazd. I piękne 
widoki. W ogóle Jastrzębia czeka na 
mieszkańców.

Plusem pani gminy jest to, że jest trochę da-
leko, ale nie za daleko. Co to znaczy „trochę 
daleko”? Ile to jest kilometrów od Radomia?

– Myślę, że do granic to jest około sze-
ściu, siedmiu kilometrów. Można nawet 
spacerkiem, bo droga jest dobra. A ro-
werem to już sama przyjemność – prze-
jechanie tej trasy.

Pani wójt, Jastrzębia jest na tyle daleko od 
Radomia, że macie chronione obszary przy-
rody, które powodują, że jest czym oddychać 
i na co popatrzeć.

– Piękne mamy widoki, naprawdę. Za-
praszam! Jadąc tą nową, piękną drogą, 

można wszystko zobaczyć. To jest otuli-
na Puszczy Kozienickiej. Wprawdzie dla 
gospodarstw, dla mieszkańców Natura 
2000 jest jednak pewnym utrudnieniem, 
ale za to mamy jakże piękne i dziewicze 
krajobrazy. Zapraszam w rejon Woli Go-
ryńskiej, Gorynia, Mąkos Starych. Można 
stanąć, pooddychać i zachwycać się.

A grzyby były?
– O, ogromne ilości!

Zrobiła pani jakieś słoiki? Ususzyła na 
święta?

– Zrobiłam. I ususzyłam, i zamroziłam. 
Myślę, że to zapas nie tylko na jeden rok.

Pani wójt, zbliża się 2018 rok. Jaki będzie 
dla pani i dla gminy?

– Myślę, że bardzo dobry. Jak ten, 
który mija. Dlatego, że mamy napraw-
dę fajne inwestycje – takie, które albo 
rozpoczęliśmy i będziemy je w przyszłym 
roku kończyć i będzie „wow”, albo ta-
kie, na które już pozyskaliśmy środki i są 
one zapisane na 2018 rok. W tym roku 
miał powstać punkt selektywnej zbiórki 
odpadów, ale z jakichś przyczyn została 
przesunięta dotacja, więc będzie w roku 
przyszłym. Dostaliśmy pieniądze. To 
jest na samej granicy, przy wjeździe do 
gminy Jastrzębia. Zrobiliśmy w tym roku 
piękny zalew, taki kompleks wypoczyn-
kowy. Naprzeciwko jest stara oczyszczal-
nia i tam zrobimy piękny i nowoczesny 
punkt odpadów.

A kto był w Wiedniu, to wie, że w centrum 
miasta stoi fantastyczna, teraz zmoderni-
zowana, spalarnia śmieci. Jest też punkt 
selektywnej zbiórki odpadów. Wygląda to 

świetnie i absolutnie nie przeszkadza. Ba, 
jest atrakcją turystyczną ze względu na 
swoją architekturę. Cóż, żyjemy w XXI wieku 
i czas najwyższy przejść do tego wieku 
właśnie.

– Dokładnie tak. I tak będzie i u nas. 
Bo nie po to dostajemy środki zewnętrz-
ne, żebyśmy zrobili coś, z czego nie bę-
dziemy mogli korzystać. Chodzi o to, 
żeby stanąć i nie czuć zapachu, że tak 
powiem ładnie, śmieci. Nasz punkt ma 

być ładny, zdrowy, estetyczny. I myślę, że 
będzie się czym pochwalić.

A co z zalewem?
– Zapraszamy; proszę przyjechać i zo-

baczyć. Był zarośnięty obiekt, oczko wod-
ne. Teraz jest pięknie odnowiony; poło-

wa jest dla rybaków, a to dlatego, że nie 
wszystkie tereny są naszą własnością. Trzy 
czwarte zalewu jest nasze; odkupiliśmy 
część terenów, jeszcze musimy nad dwo-
ma mieszkańcami popracować. Zachwa-
lać mogłabym długo. Jest piękna, nowa 
trawa, jest grill, jest piękna altana, jest 
plac zabaw dla dzieci, jest stół do tenisa 
i stolik do szachów; jest naprawdę dużo, 
dużo atrakcji. Wszystko jest oświetlone, 
a w ciągu tygodnia, dwóch będzie również 

monitoring. Żeby długo mogło tam być 
tak ładnie.

I ostatnie pytanie  – czy zakontraktowaliście 
śnieg na święta?

– Ależ absolutnie tak!

Można nawet spacerkiem
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Z doktorem Krzysztofem 

Sadurskim, prezesem zarządu 

Południowo-Mazowieckiego Ban-

ku Spółdzielczego w Jedlińsku 

rozmawia Maciej Dobrowolski.

Co to znaczy bankowość spółdzielcza? Co to 
znaczy bank spółdzielczy?

– Bank spółdzielczy to tradycja, to 
profesjonalizm, to nowoczesność. To 
wszystko to, co możemy dać klientowi, 
który szuka usług finansowych.

Ale tego dowiem się w każdym „sieciowym” 
banku. Czym więc różni się od nich bank 
spółdzielczy?

– Przede wszystkim ma wieloletnią tra-
dycję. Wieloletnia tradycja spowodowała 
to, że jesteśmy profesjonalnie przygo-
towani i – co najistotniejsze – decyzyjni 
w porównaniu do banków komercyjnych, 
do dużych banków. Tam ścieżka decy-
zyjna jest wydłużona z racji ich struktur. 
Nasze struktury są proste, banki są małe. 
Jeżeli chodzi o ścieżkę decyzyjną, może-
my być bardziej elastyczni w porównaniu 
z dużymi bankami komercyjnymi.

Panie prezesie, a co znaczy słowo, które jest 
chyba słowem kluczem – „spółdzielczy”?

– Spółdzielczy znaczy, że stosujemy 
zasady demokratyczne w zarządzaniu. 
Jesteśmy blisko ludzi; tutaj decydują 
członkowie, którzy są współwłaściciela-

mi banku spółdzielczego. I mamy pewne 
zasady odrębne od działalności podmio-
tów gospodarczych komercyjnych – dla 
nas zysk jest tylko celem dla realizacji 
potrzeb naszych członków, natomiast nie 
jest celem działalności banku osiąganie 
jak najwyższych zysków. Oczywiście zyski 
musimy osiągnąć, żeby móc się rozwijać. 
Ale zysk nie jest tą rzeczą najważniejszą.

Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy 
w Jedlińsku to bank, który powstał w 1911.

– Tak, 106 lat temu założyli go światli 
ludzie z Jedlińska.

Ziemianie, przed-
siębiorcy, ksiądz 
proboszcz...

– Tak; to osoby, 
które chciały zro-
bić coś dobrego dla 
innych. Bo trzeba 
pamiętać, że w tym 
czasie to był bank 
nie dla tych osób, 
które go zakłada-
ły, tylko dla tych, 
które potrzebowa-
ły taniego kredytu 
i które chciały złożyć 
oszczędności w ban-
ku, do którego mia-
łyby zaufanie. Zaufa-
nie wiązało się w tym 
banku z osobami, 
które były w składzie 
jego zarządu.

Bank przetrwał zawieruchy wojenne?
– Przetrwał. Bank przepracował 106 lat 

nieprzerwanie. Pracował w czasie pierw-
szej wojny i w czasie drugiej. Oczywiście, 
w okresie PRL-u też. Z tym, że wszystkie 
te okresy wiązały się z inflacją, zawieru-
chą wojenną... Bank tracił wszystkie pie-
niądze, które zarobił. Ale przetrwał.

W 2007 roku podjęliście decyzję o rozwoju.
– Tak, podjęliśmy decyzję o roz-

woju. Łącząc się z dość dużym ban-
k iem –  Ba n k iem Sp ó łd z ielc z y m 
w Szydłowcu. I z połączenia tych dwóch 

banków – Banku Spółdzielczego w Je-
dlińsku i Banku Spółdzielczego w Szy-
dłowcu powstał Południowo-Mazowiec-
ki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, który 
obsługuje południowe Mazowsze, jak 
zresztą mówi nazwa. W tej chwili dzia-
łamy na terenie całego województwa 
mazowieckiego, ale skupiamy się gene-
ralnie na południowej części.

To 11 placówek, i 70 zatrudnionych osób.
– Tak, w tej chwili jest dość dużo pla-

cówek i 70 pracowników. Nowoczesne 
technologie powodują to, że bank już 
nie musi inwestować w nowe lokale. In-
westujemy w technologie.

Przychodzę do pana i do pańskich pracowni-
ków. Chcę rozwijać swój biznes, a podstawą 
dla niego jest kredyt – mądry i sensownie 
opracowany, oferta specjalnie dla mnie. 
Dlaczego mam przyjść do pana – do niewiel-
kiego banku, takiego sąsiedzkiego, a nie do 
wielkiego i „sieciowego”, który ma w Polsce 
kilkaset oddziałów?

– Dlatego, że pan będzie traktowa-
ny indywidualnie. Nie będziemy pana 
rozpatrywali jako grupy przedsiębior-
ców, należących do jakiejś tam branży. 
Rozpatrujemy sprawę typowego Kowal-
skiego – jakie są jego potrzeby, jakie są 
jego oczekiwania. Nasze regulacje tak są 
skonstruowane, że pozwalają indywidu-
alnie stworzyć ofertę dla każdej osoby, 
nie dla grupy osób. Natomiast bank ko-
mercyjny z racji swojej wielkości nie jest 
tego w stanie zrobić.

Gdyby pan, panie prezesie, widząc, co teraz 
dzieje się w Polsce, w jakim kierunku idzie 
gospodarka, w jakim kierunku idą potrzeby 
klientów banku – zarówno indywidualnych, 
jak i biznesowych – pomyślał sobie „jak 
będzie wyglądał mój bank za pięć lat?”.

– Zupełnie inaczej. W tej chwili trwa 
zmiana struktury naszego banku. Będą 
trzy centra doradcze: w Jedlińsku, 
w Szydłowcu i w Radomiu; na tym się 
oprzemy. I wszystko połączone elek-
troniką. Ponieważ jesteśmy jednym 
z nielicznych banków spółdzielczych, 
który już dawno temu zaczął się bawić, 
w pozytywnym znaczeniu tego sło-
wa, elektroniką, który jako pierwszy 
w regionie wprowadził karty płatnicze 
i bankomaty, to jesteśmy do tej elek-
troniki przygotowani, łącznie z kwali-
fikacjami naszej kadry. Nie będzie już 
tej tradycyjnej bankowości – że stempel 
i gotówka. Po prostu stawiamy na elek-
troniczne kanały.

Nie boi się pan takiego rozwoju technologii?
– Nie mamy wyjścia. Bo całe otocze-

nie, cały świat w tej chwili, cała banko-
wość to bankowość w naszym smartfo-
nie. W tej chwili nie ma potrzeby stania 
w kolejce do okienka bankowego i przy-
bijania stempla.

Życzę w takim razie naszej rodzimej firmie 
– to bardzo dobrze, że firmy z naszego regio-
nu rozwijają się i coraz prężniej dają sobie 
radę – samych sukcesów.

Bardzo dziękuję.

Co znaczy „spółdzielczy”?
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To pierwsza tak wielka inwesty-
cja mieszkaniowa w Radomiu od 20 
lat – nowa dzielnica powstanie na pra-
wie 30 ha, między ul. Przytycką, Listo-
padową, Radiową i Uniwersytecką. 
Przedsięwzięcia podjęły się dwie firmy 
deweloperskie: Unidevelopment, spółka 
należąca do Grupy UNIBEP, od lat re-
alizująca podobne projekty w Warszawie 
i Poznaniu oraz radomska RO.SA Invest.

– Realizacja naszych planów wpłynie 
pozytywnie na zachodnią część Rado-
mia – mówi Zbigniew Gościcki, prezes 
Unidevelopmentu. – Powstanie tu przyja-
zna przestrzeń miejską, której charakter 
będzie odpowiadał kierunkom rozwoju 

miasta i możliwościom, jakie daje atrak-
cyjna lokalizacja nieruchomości. Tereny 
te zyskają na znaczeniu i, co najważniej-
sze, będą wreszcie dostępne dla miesz-
kańców.

Projekt zakłada zbudowanie 30 blo-
ków, w których będzie 1800 miesz-
kań. – Planujemy mieszkania o po-
wierzchni ok. 50 metrów, przeznaczone 
dla trzyosobowej rodziny – tłumaczył we 
wtorek Krzysztof Mikołajczyk z firmy 
Unidevelopment. – Bo z przeprowadzo-
nych przez nas badań w Radomiu wyni-
ka, że jest to metraż, który spełnia ocze-
kiwania mieszkańców. Być może kolejne 
badania spowodują, że ten metraż będzie 
rósł. Dla nas projektowanie większych 
mieszkań nie stanowi żadnego problemu.

Budowa już ruszyła – powstaje wie-
lorodzinny budynek z 46 mieszkania-
mi o zróżnicowanym metrażu i dwoma 
lokalami usługowymi na parterze. Na 
terenie nowego osiedla powstaną także 
punkty usługowe. – Do tego zobowiązuje 
nas studium uwarunkowań i kierunków 
rozwoju miasta – wyjaśniał architekt Ja-
cek Mroczkowski, jeden z twórców kon-
cepcji Nowego Wacyna. – Tuż przy ul. 
Przytyckiej postawimy cztery lokale; ich 
powierzchnie będą wykorzystywane na 
cele komercyjne i usługowe. Nie wyklu-
czamy także stworzenia ośrodka kultury 
i lokalnego placu miejskiego. Chcemy, by 
ten teren korespondował z resztą osiedla. 
Nie zapominajmy, że w pobliżu znajduje 
się Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ra-
domskie Centrum Onkologii.

Inwestorzy podkreślają, że „najważ-
niejszym elementem w realizacji projek-
tu Nowy Wacyn jest stworzenie dzielni-
cy pełnej zieleni, z ogólnodostępnym 
parkiem i przestrzenią do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców Radomia i oko-
lic. Aby maksymalnie wykorzystać atut 
krajobrazu, zaprojektowaliśmy domy, 
których bryła przypomina kształtem 
podkowę. Taka konstrukcja umożliwia 
otwarcie budynków na pobliski akwen 
i park”. – W przyszłym roku chcemy roz-
począć budowę jednego albo dwóch ko-
lejnych budynków. Należy pamiętać, że 
musimy czekać na pozwolenia i spełnić 
wszystkie procedury. W sumie liczymy, 
że budowę całego osiedla zakończymy 
w ciągu siedmiu lub ośmiu lat – poinfor-
mował Krzysztof Mikołajczyk.

Koncepcja zagospodarowania terenu 
zapewnia, jak twierdzą inwestorzy, za-
chowanie odpowiednich proporcji mię-

dzy budynkami, drogami i terenami re-
kreacyjnymi. Jej twórcy chcą wykorzystać 
możliwości potoku, który płynie przez 
Wacyn – na jego bazie, przy współpracy 
z miastem i przy wykorzystaniu pienię-
dzy z europejskiego programu Life, ma 
powstać niewielka rzeczka i oczka wod-
ne. Na razie akwen pełni funkcję zlewni, 
do której przedostają się wody opadowe 
z terenu Radomia. „Planujemy zago-
spodarowanie zabudowy mieszkaniowej 
po obu stronach akwenu wodnego: na 
terenach zielonych oraz wzdłuż projek-
towanej drogi głównej, zwieńczonej pla-
cem miejskim” – czytamy w prospekcie 

Nowego Wacyna. – „Zaproponowana 
infrastruktura drogowa ukształtowana 
będzie w sposób bezkolizyjny, poprzez 
wydzielenie dróg samochodowych, ście-
żek rowerowych i chodników. Główna 
ulica planowanego osiedla może stać się 
jednocześnie połączeniem komunikacyj-
nym z miastem”.

Radiofoniczny Ośrodek Nadawczy 
Radom na terenie między obecnymi 
ul. Uniwersytecką, Przytycką, Listopa-
dową, Langiewicza i Radiową powstał 
w 1928 roku. Znajdowały się tu czte-
ry maszty – jeden o wysokości 150 m 
i trzy po 100 m, dzięki którym w dwu-
dziestoleciu międzywojennym możliwe 
było odbieranie programu radiowego. 
W PRL-u maszty służyły głównie zagłu-
szaniu Radia Wolna Europa. Olbrzymi 
teren był ogrodzony i pilnowany. W 2013 
roku właściciel – spółka Emitel zdecydo-
wała o rozbiórce dwóch masztów, trzeci 
zniknął w ubiegłym roku.

D ł u g o  t r w a ł y 
dyskusje, jak moż-
na byłoby zagospo-
darować rozległy 
teren po RON-ie. 
Część  środowisk 
p o s t u l o w a ł a ,  b y 
na kilkudziesięciu 
hektarach urządzić 
tereny rekreacyjne 
z chronionym kra-
jobrazem. W 2011 
roku warszawska 
spółka Junimex De-
velopment kupiła 
od Telekomunika-
cji Polskiej 30 ha, 
planując budowę 

osiedla mieszkaniowego. Miało powstać 
od 800 do 1000 mieszkań w zabudowie 
wielo-i jednorodzinnej, a ponadto przy-
chodnia, apteka, poczta, przedszkole, 
sklepy, restauracja z kręgielnią, market 
budowlano-przemysłowy oraz – gdyby 
zaszła taka potrzeba – kościół. Początek 
inwestycji planowano na 2014 rok.

Powstaje Nowy Wacyn
W ciągu siedmiu, ośmiu lat na terenie nieistniejącego już Radiofonicznego Ośrodka Nadawczego na Wacynie ma powstać 

nowoczesne osiedle z 1800 mieszkaniami, kawiarniami, punktami handlowymi i usługowymi oraz parkiem. A to wszystko 

w pełni dostępne dla radomian. We wtorek architekci i inwestorzy przedstawili koncepcję zagospodarowania terenu.
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IWONA KACZMARSKA

Na jubileuszową premierę wybra-
no broadway'owski hit „Człowiek z La 
Manchy” Mitcha Leigha, Dale Wasser-
mana i Joe Dariona – musical o potędze 
marzeń i o tym, że marzenia bywają za-
raźliwe i mają moc przemieniania ludzi. 
Waldemar Zawodziński (inscenizacja, 
reżyseria i scenografia) stworzył w Ra-
domiu widowisko barwne, dynamiczne 
i niezwykle wysmakowane plastycznie. 
Grają nie tylko aktorzy. „Gra” monu-
mentalny zamek, stroje, najdrobniejsze 
nawet rekwizyty. Ale „Człowiek z La 
Manchy” – wszak to musical – wymaga 
od aktorów nie tylko grania, ale także 
śpiewania i tańczenia; czasem jednocze-
śnie. Bardzo dobrze wywiązuje się z tego 
zadania para głównych bohaterów – Łu-
kasz Mazurek (Don Kichot, Cervantes) 
i Sabina Karwala (Aldonsa, czyli Dulcy-
nea), oboje obdarzeni świetnymi głosa-
mi. Odruchową sympatię budzi Sancho 
Pansa w wykonaniu Łukasza Stawowczy-
ka. Z cervantesowskiego pierwowzoru 
został mu tylko zdrowy rozsądek; tu jest 
młody, żywiołowy, pełen zapału i miłości 
do swego pana. Na uwagę zasługuje gra 
Przemysława Redkowskiego (Oberży-
sta); w pamięci zostaną na pewno kre-

acje Aleksandry Bogulewskiej (Anto-
nia), Izabeli Brejtkop (Gospodyni Don 
Kichota), Karola Puciatego (Padre) czy 
Konrada Korkosińskiego (Doktor Sam-
son Carrasco).

Ale słowa uznania należą się całej, 
40-osobowej, obsadzie „Człowieka z La 
Machy” – sceny zbiorowe zagrane są po 
mistrzowsku. A wielkim atutem przedsta-
wienia jest muzyka grana przez zespół na 
żywo, ze sceny.

Nic więc dziwnego, że widzowie na-
grodzili sobotnią premierę nie tylko 
gromkimi brawami, ale i stojącą owacją. 
Aktorzy odwdzięczyli się publiczno-
ści bisem – jedną z piosenek musicalu. 
A na ich głowy sypał się deszcz złotych 
płatków...

BYŁ TU NAWET BOGUSŁAWSKI...

Na widowni tego sobotniego wieczo-
ru zasiedli przedstawiciele Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, par-
lamentarzyści, prezydent i wiceprezyden-
ci, radni. Na jubileusz „Powszechnego” 
przybyła m.in. także Barbara Wojdan, 
wdowa po pierwszym dyrektorze ra-
domskiego teatru Zygmuncie Wojdanie 
i następca Wojdana w fotelu dyrektora, 
Wojciech Kępczyński, autor najgłośniej-

szej i najszerzej komentowanej premie-
ry – musicalu „Józef i cudowny płaszcz 
snów w technikolorze”, a także pomy-
słodawca Międzynarodowego Festiwalu 
Gombrowiczowskiego.

Dyrektor Zbigniew Rybka nie omiesz-
kał przypomnieć, że tradycje teatral-
ne Radomia sięgają 300 lat wstecz, już 
200 lat temu teatr miał tu stały budy-
nek i w naszym mieście występował ze 
swoją trupą sam Wojciech Bogusław-
ski. A „Człowiek z La Manchy” jest już 
277. premierą w nowożytnej historii 
Teatru Powszechnego. – Kontynuujemy 
drogę poprzedników, ale i tworzymy 
własną – zaznaczył szef „Powszechne-
go”. – Prawda i wolność w tworzeniu – to 
jest magia teatru. Damy wam wszystko, 
co możemy dać, tworząc sztukę. Bo teatr 
spełnia się w odbiorcy. Tworzymy go ra-
zem – my tu, wy tam.

BRAWA DLA KLIMATYZACJI

Szef „Powszechnego” był ciekaw, czy 
lobbing w sile ponad 30 osób, które gra-
ją w „Człowieku z La Manchy”, skłoni 
władze miasta do zwiększenia teatral-
nej dotacji. Takiej gwarancji Zbigniew 
Rybka nie dostał, ale prezydent Rado-
sław Witkowski miał dla niego, aktorów 

i teatromanów dwie dobre wiadomo-
ści – w przyszłym roku pl. Jagielloński 
zostanie wyremontowany, a teatr będzie 
miał wreszcie klimatyzację.

– Panu, panie dyrektorze, aktorom, 
pracownikom obsługi i pracownikom 
administracyjnym, czyli tym, którzy sta-
nowią o sile naszego teatru życzę sukce-
sów, życzę owacji tylko na stojąco i za-
wsze pełnej widowni – mówił prezydent, 
wręczając szefowi radomskiej sceny pa-
miątkowy grawer.

Podobne życzenia, gratulacje i słowa 
uznania na temat premiery padały z ust 
wszystkich gości. Były też kwiaty, inne 
grawery i pamiątkowe dyplomy. Po-
słowie Platformy Obywatelskiej: Anna 
Białkowska i Leszek Ruszczyk obrado-
wali dyrektora „Powszechnego”... złotą 
rybką, która ponoć spełnia marzenia.

ZŁOTE, SREBRNE I BRĄZOWE GLORIE

Jednak 40-lecie teatru stało się 
przede wszystkim okazją do odznacze-
nia najbardziej zasłużonych dla pla-
cówki. Agnieszka Komar-Morawska, 

dyrektor departamentu narodowych in-
stytucji kultury w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego przywiozła 
medale Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis. Złotą Glorię otrzymał dyrektor Zbi-
gniew Rybka, srebrną Danuta Dolecka, 
a brązowe: Izabela Brejtkop, Joanna Ję-
drejek, Łukasz Mazurek i Marek Braun. 
Ministerialne odznaki „Zasłużony dla 
Kultury” Agnieszka Komar-Morawska 
wręczyła Markowi Zielonce i Jolancie 
Janus. Także miasto przyznało swoje 
medale. Bene Merenti Civitas Rado-
miensis otrzymali: Iwona Pieniążek, 
Jarosław Rabenda i Wojciech Ługowski.

– Serce mi dziś mocniej bije. Jestem 
mocno wzruszony, bo zostawiłem tu 
osiem lat swojego życia i kilka fajnych 
rzeczy udało się w tym czasie zrobić – za-
pewniał Wojciech Kępczyński; o tym, że 
jego ośmioletnie dyrektorowanie dobrze 
zapisało się w pamięci radomian, świad-
czyły gorące oklaski.

Gości sobotniej premiery nieomal już 
od progu witały monumentalne rzeźby 
Józefa Wilkonia – Don Kichot na koniu 
i Sancho Pansa na ośle, ale wilkoniowego 
Don Kichota było w teatrze więcej. W ga-
lerii Mozaika można było oglądać wysta-
wę rysunków artysty które zilustrowały 
wydaną niedawno powieść Cervantesa.

Święto „Powszechnego”
Złoty deszcz na scenie, złota rybka dla dyrektora Zbigniewa Rybki, złote Glorie dla aktorów, a przede wszystkim świetny 

„Człowiek z La Manchy” – w sobotę przy pełnej widowni i z wieloma znakomitymi gośćmi Teatr Powszechny im. Jana Kocha-

nowskiego świętował 40. urodziny.
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R E K L A M A

Piękna złota polska jesień. Liście spadają z drzew, w marketach oprócz 

promocji na znicze pokazały się pierwsze czekoladowe Mikołaje, a w telewizji 

zaczął się sezon na reklamy leków na grypę i przeziębienie. A że akurat zgrałem 

się z sezonem reklamowym i właśnie dopadło mnie jakieś przeziębienie, to tym 

razem poruszę temat pewnej choroby. Choroby miejskiej.

Jest to choroba ciężka i przewlekła, z którą nasze miasto od wielu, wielu lat 

nie może sobie poradzić. I choć prób walki z nią było wiele, to efektu terapii nadal 

nie widać. Jak zatem nazywa się owa choroba? To szyldoza. Wredna, obrzydliwa, 

dokuczliwa i chyba nieuleczalna. Ze szpecącymi reklamami bowiem włodarze 

naszego miasta nie potrafią (albo nie chcą) definitywnie się rozprawić. A przecież 

chaos reklamowy w Radomiu jest przytłaczającym problemem. Przykładów 

miejsc szczególnie zaśmieconych reklamami, gdzie nasze poczucie estetyki wyje 

z bezsilności, jest mnóstwo. Nawet główne ulice miasta, jak Żeromskiego czy 

Moniuszki i Piłsudskiego są pełne szpecących szyldów i reklam. Najjaskrawszym 

przykładem tego dramatu jest kamienica Dowkontta 4, gdzie wiszą aż 22 

potworne reklamy. (Co wrażliwszym radzę, by omijali to wstydliwe miejsce 

z daleka. A jak już musicie, to jak najszybciej przemykajcie z oczami wbitymi 

w chodnik.) Właśnie ten odstraszający budynek zainspirował mnie trochę do 

poruszenia tego tematu. Ostatnio bowiem na facebookowym profilu „Radom 

Retrospekcja” zostało zamieszczone zdjęcie z albumu okolicznościowego 

Zakładów Metalowych. „Aż trudno wyobrazić sobie dziś tę kamienicę bez 

banerów” - tak podpisano owo zdjęcie. Owszem, obecnie jest to trudne, jednak 

archiwalne fotografie mogą nam w tym pomóc. Chaos reklamowy i ogólna 

brzydota jest również w okolicach marketów lub też miejsc szczególnie się 

korkujących. Przyczepy reklamowe na parkingach czy też szpecące billboardy to 

już niemal standard krajobrazu Radomia. Niestety.

A miało być tak pięknie. „Za rok powinna być gotowa uchwała krajobrazowa, 

likwidująca chaos reklamowy w Radomiu” – pisaliśmy na portalu Co Za Dzień 

w marcu 2016 roku. W uchwale, którą miała przygotować Miejska Pracownia 

Urbanistyczna, miały się znaleźć zasady i warunki sytuowania obiektów małej 

architektury, szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń. Dwa lata już prawie minęły, a czy ktokolwiek słyszał, by taka uchwała 

była przygotowywana i weszła w życie? Ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie, 

jak postępują nad nią prace? Jeśli miałbym napisać, co od tego czasu się w tej 

kwestii w mieście zmieniło, to mógłbym śmiało zostawić znaczącą pustkę. Bo 

nie zmieniło się nic. Przegłosowano jedynie uchwałę intencyjną. Co to znaczy? 

Uchwała intencyjna ma taką samą moc, jak list intencyjny – działa to mniej więcej 

tak, że ktoś zamierza coś zrobić. Jednak kiedy i czy w ogóle coś zrobi lub zmieni, 

pewności nie mamy. Mogę śmiało napisać, że moją intencją jest zarabianie tyle, 

ile prezydent lub prezes spółki, który owe listy intencyjne podpisuje. Jednak to jest 

tylko intencja. Tak samo jak intencją byłego prezesa lotniska były choćby loty do 

Egiptu lub współpraca z nieistniejącymi liniami lotniczymi 4 You Airlines. Intencją 

był też izraelski inwestor dla radomskiego lotniska. Tak więc w naszym mieście 

dobrych intencji było mnóstwo, jednak mało z nich wynikało konkretów.

Konkret w walce z szyldozą jednak był. Co prawda, bardzo mały i skromny, 

konkrecik raczej. W ubiegłe wakacje jedna z lokalnych agencji reklamowych 

ogłosiła konkurs „Zaszyldowani”. W ramach tego konkursu radomscy 

przedsiębiorcy otrzymali szansę na odmianę swoich siedzib i wymianę 

starego szyldu na nowy. Wystarczyło zgłosić się do konkursu i zdobyć poparcie 

mieszkańców Radomia. Do konkursu zgłosiło się 13 radomskich właścicieli 

sklepów i punktów usługowych. Wtedy zwycięzcą konkursu została słynna od 

1946 roku cukiernia „Oleńka” z ul. Focha, zbierając 214 głosów.

Jedna jaskółka wiosny nie czyni, choć lepsze to, niż nic. Co z tego, że jeden 

obiekt wypiękniał, kiedy miejsc szpecących w naszym mieście mamy setki 

lub nawet tysiące, a z chaosem reklamowym władza wyraźnie sobie nie radzi 

lub nie chce poradzić? A wstyd i niesmak jak był, tak jest. Jak informuje Portal 

Samorządowy, 20 października po raz drugi obchodzimy w Polsce Święto 

Krajobrazu. Może warto, by krajobraz naszego kochanego Radomia był wolny od 

szpetnych reklam i by rzeczywiście już za rok było co świętować?

ADAM HILDEBRANDT

Choroba miejska albo oczy w chodnik

NieObiektywnym 
okiem

Feliks Tadeusz, syn Feliksa Jana i Jani-
ny z Karschów małżonków Łagodzińskich 
urodził się w Radomiu w 1897. Maturę 
zdał w 1917 roku. Przebywając w Mińsku, 
wstąpił do I Korpusu Polskiego w Rosji, 
który sformowany został 24 lipca 1917 na 
Białorusi z żołnierzy polskich, wywodzą-
cych się z armii rosyjskiej, a służących we 
Froncie Zachodnim i Froncie Północnym 
(Białoruś, Polesie, Litwa, Łotwa); dowódz-
two korpusu powierzono gen. Józefowi 
Dowbór-Muśnickiemu. Do walk z Niem-
cami, do czego powołano formację, nigdy 
nie doszło, a korpus musiał się zmierzyć 
z bolszewikami. Feliks przeszedł z nim cały 
szlak bojowy, uczestniczył m.in. w walkach 
z Gwardią Czerwoną i zdobyciu twierdzy 
Bobrujsk, zdobywał Mińsk Litewski. 21 
maja 1918 roku I Korpus Polski został 
rozbrojony przez Niemców. Feliks nie 
zdecydował się na powrót do Radomia; 
przedostał się do Włoch. W 1919 roku 
wstąpił do powstałego Turynie polskiego 
pułku im. Adama Mickiewicza i z nim 
wrócił do odrodzonej Polski. Wziął udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku 
i dopiero po jej zakończeniu – w stopniu 
porucznika – powrócił do Radomia.

Czy wybór studiów na Wydziale Far-
makologicznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego podyktowany został rzeczywistymi 
zainteresowaniami Feliksa Tadeusza, czy 
raczej drogę zawodową wytyczył mu oj-
ciec? Feliks Łagodziński senior od 1895 
roku prowadził bowiem w kamienicy te-
ściów – Karschów przy placu Sobornym 

aptekę. Niewykluczone, że chciał ją zo-
stawić jedynemu synowi. Z drugiej stro-
ny... Feliks Jan miał też przecież Hotel 
Europejski – założył go przy tym samym 
placu Sobornym w 1899 roku. Może więc 
sam Feliks Tadeusz chciał być farmaceu-
tą? Tytuł magistra farmacji uzyskał w 1925 
roku. Przejął po ojcu aptekę (obecny 
pl. Konstytucji 3 Maja) i istniejącą przy 
niej – jedną z pierwszych w Polsce - Fabry-
kę Preparatów Farmaceutycznych i Gale-
nowych z urządzeniami parowymi. Fabry-
ka słynęła, nie tylko w Radomiu, z tego, 
że właściciel wprowadził w niej niezwykłe 
jak na owe czasy przywileje socjalne dla 
pracowników. 
Feliks Tade-
usz był także 
p i e r w s z y m 
w  m i e ś c i e 
farmaceutą, 
który zdecy-
dował się za-
trudnić w ap-
tece kobiety. 
W 1935 roku 
Łagodziński 
otworzył skład 
a p t e c z n y . 
W 1936 roku 
p r e z e s o w a ł 
radomskiemu 
o d d z i a ł o w i 
Polskiego Po-
wszechnego 
Towarzystwa 
Farmaceutycz-
nego.

Z m o b i l i -
z o w a n y  w e 
wrześniu 1939 
roku, został skierowany do Centrum Za-
opatrzenia Sanitarnego w Warszawie. 
Internowany, uciekł do Rumunii. Inne 
źródła mówią, że do Rumunii dotarł jako 
dowódca pociągu zaopatrzenia sanitarne-
go. Nie zagrzał tam długo miejsca – przez 
Jugosławię i Włochy przedarł się do Fran-
cji. Tu wstąpił do polskiego wojska, a po 
opanowaniu Francji przez Niemców udało 
mu się dostać do Wielkiej Brytanii.

W czasie okupacji aptekę i skład ap-
teczny prowadziła żona Feliksa Tade-

usza – działaczka ruchu oporu. To ona 
dbała, by działający w konspiracji mieli 
leki i środki opatrunkowe, a w piwnicach 
pod apteką przechowywała broń, amunicję 
i prasę podziemną. W składzie aptecznym 
było również laboratorium fotograficzne, 
gdzie trafiały do wywołania zdjęcia robio-
ne przez Niemców. Personel, także zaan-
gażowany w pracę konspiracyjną, wykony-
wał dodatkowe odbitki z niektórych zdjęć 
(m.in. z egzekucji ulicznych czy likwidacji 
getta). Zachowały się do dzisiaj i są cen-
nym materiałem historycznym.

Po zakończeniu II wojny światowej Fe-
liks Tadeusz włączył się w akcję niesienia 
pomocy Polsce, wysyłając, wraz ze swo-
ją grupą, 22 przesyłki ze sprzętem i 600 
skrzyń z lekami. Znaczna część tej pomo-
cy trafiła do radomskiego szpitala. W 1946 
roku Łagodziński wrócił z Anglii do Rado-
mia. Wrócił także do swojej apteki przy pl. 
Konstytucji 3 Maja; prowadził ją do 1950 
roku, kiedy to apteka została upaństwo-
wiona. Feliks Tadeusz zdecydował się wte-
dy na pracę farmaceuty w radomskim szpi-
talu, a potem w hurtowni farmaceutycznej.

Zmarł 19 listopada 1981 roku. Został 
pochowany na cmentarzu przy ul. Lima-
nowskiego.

NIKA

Korzystałam z publikacji Społecznego Komite-
tu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymsko-
katolickiego w Radomiu pt. „Cmentarz rzym-
skokatolicki w Radomiu przy dawnym Trakcie 
Starokrakowskim obecnie ul. B. Limanowskie-
go”, Radom 2010

Jest taka ulica w Radomiu
Kilkudziesięciu patronów radomskich ulic i placów to osoby wielce dla Radomia – jego historii, życia politycz-

nego, gospodarki, kultury – zasłużone. W wielu przypadkach jest jednak tak, że dowiadujemy się, kim byli, 

w momencie nazwania ich imieniem ulicy, a potem o ich wyjątkowości zapominamy.
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Ulica Feliksa Tadeusza

Łagodzińskiego
Rajec Poduchowny

Dawniej ul. Władysława Skowrońskiego; prostopadła 

do ul. Podleśnej, równoległa do ul. Pacyńskiej
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SURÓWKA Z SELERA

SKŁADNIKI
– 1 średni seler

– garść rodzynek

– garść orzechów włoskich

– 3 czubate łyżki majonezu

– 2 łyżki gęstego jogurtu naturalnego

– ew. biały pieprz

PRZYGOTOWANIE
Rodzynki zalać gorącą wodą. Selera 

umyć, obrać i zetrzeć na tarce o grubych 

oczkach. W misce wymieszać majonez 

z jogurtem, dodać szczyptę białego 

pieprzu. Do sosu dodać seler, odsączone 

rodzynki i posiekane orzechy włoskie. 

Wymieszać. Można schłodzić, ale nie jest 

to konieczne.

Surówka świetnie pasuje do pieczonych 

i smażonych mięs.

SAŁATKA Z GRUSZKĄ, 
ORZECHAMI, SEREM 
PLEŚNIOWYM I RUKOLĄ

SKŁADNIKI
– 2 duże twarde gruszki

– 1 łyżka soku z cytryny

– 2 łyżki oliwy

– 1 łyżka cukru pudru

– garść połówek orzechów włoskich

– 1/4 szklanki oleju

– 150 g sera z niebieską pleśnią

–  100 g rukoli (mniej więcej dwie duże 

garście)

Sos: 1/3 szklanki oliwy, 2 ząbki czosnku, 

1 łyżka ostrej musztardy, 1 łyżka miodu, 

1 łyżka soku z cytryny, 1 łyżka likieru 

z czarnej porzeczki lub malinowego, 1/4 

łyżeczki soli, świeżo mielony czarny lub 

kolorowy pieprz

PRZYGOTOWANIE
Piekarnik rozgrzać do 220 stopni. Gruszki 

obrać, przekroić wzdłuż na ćwiartki, 

wyciąć gniazda nasienne, ułożyć 

w posmarowanym oliwą żaroodpornym 

naczyniu, skropić sokiem z cytryny, 

polać resztą oliwy i oprószyć połową 

cukru pudru. Piec 20-25 min. W połowie 

pieczenia przewrócić i posypać 

resztą cukru pudru. Gruszki powinny 

zrumienić się i trochę zmięknąć, ale 

nie rozpaść się. Lekko przestudzone 

gruszki pokroić w dość grubą kostkę. 

Póki pieką się gruszki, w głębokiej 

patelni na średnim ogniu rozgrzać olej. 

Wrzucić orzechy włoskie i smażyć aż się 

dobrze zrumienią, cały czas mieszając 

i pilnując, żeby się nie przypaliły. 

Usmażone orzechy osączyć na ręczniku 

papierowym i grubo posiekać.

Czosnek zetrzeć. Dobrze wymieszać 

składniki sosu. Rukolę umyć 

i odwirować. Do miski wrzucić rukolę, 

pokrojone gruszki i orzechy, pokruszony 

ser pleśniowy, polać sosem, wymieszać. 

Podawać od razu.

SMACZNEGO 

TAXIdrzwiami 

NAJTANIEJNAJTANIEJ

R E K L A M A

Jeśli męczy cię kaszel, nie musisz od 
razu sięgać po specyfiki z apteki. Wiele 
lat temu nasze babcie przygotowywały 
lekarstwa domowymi sposobami. Warto 
więc wrócić do babcinych sposobów zwal-
czania choroby. W tym celu sięgnijmy po 
naturalny antybiotyk, jakim jest czosnek.

Jakie właściwości ma czosnek? Prze-
różne i na pewno wszystkie wysoce sku-
teczne. Oto jak działa: walczy z wirusa-
mi, działa przeciwzakrzepowo, pokonuje 
bakterie, skutecznie rozprawia się z pa-
sożytami, działa przeciwgrzybicznie, jest 
świetnym przeciwutleniaczem.

Przedstawiamy przepis na syrop 
z czosnku, który pomoże skutecznie 
zwalczać kaszel. Do jego zrobienia po-
trzebna będzie: cytryna, czosnek, miód 
i słoik z pokrywką.

Przygotowanie jest proste. Przetnij 
cytrynę na pół i wyciśnij sok do miski. 
Możesz zrobić to widelcem lub użyć 

wyciskarki do cytrusów. Następnie ze-
trzyj 3-4 ząbki czosnku, mieszając go 
z sokiem z cytryny. Czosnek oraz sok 
i miąższ z cytryny mają właściwości an-
tyseptyczne oraz rozpuszczające flegmę; 
niszczą też bakterie. Następnie do tak 
przygotowanego soku dodajemy miód, 
który najpierw możemy lekko ogrzać 
w naczyniu z ciepłą wodą. Pamiętajmy, 
że woda musi być ciepła, ponieważ miód, 
gdy użyjemy gorącej wody albo potrak-
tujemy go mikrofalami czy temperaturą 
wyższą niż 50 stopni, straci swoje właści-
wości lecznicze i antybakteryjne.

Wszystkie składniki mieszamy do-
kładnie i przelewamy do słoika. Zakrę-
camy i wstawiamy do lodówki. Można 
również trzymać syrop w temperatu-
rze pokojowej (zwłaszcza jeśli chcemy 
go podawać dziecku), jednak wówczas 
smak czosnku będzie bardziej wyczu-
walny.

Do syropu można również dodać 
kilka składników, które będą pomocne 
w walce z kaszlem i przeziębieniem.

Imbir. Możesz zetrzeć kawałek świe-
żego imbiru na tarce i dodać do syropu.

Pieprz cayenne. Doskonale rozgrze-
wa organizm i pomaga w walce z cho-
robą. Dodaj do mikstury w niewielkiej 
ilości, ponieważ działanie rozgrzewające 
jest bardzo mocne.

Mięta. To kolejny dobroczynny skład-
nik, który możesz uwzględnić w swoim 
syropie.

Kora dzikiej wiśni. Jeśli posiadasz 
zmieloną korę wiśni, dodaj do syropu 
jedną łyżeczkę.

Dorośli powinni przyjmować po jednej 
łyżeczce syropu. Ponieważ syrop zawiera 
surowy czosnek, powinien być stosowany 
u dzieci powyżej trzeciego roku życia.

FIT.PL

Na kaszel wypróbuj czosnek
Charakterystyczny zapach, mocny smak, a do tego niezwykłe właściwości. Tak, mówimy o czosnku, który jest równie 

skuteczny na przeziębienie, jak silne leki zwalczające chorobę. Czosnek to doskonały składnik… syropu na kaszel.

W chłodniejsze dni organizm potrzebu-
je więcej energii do ogrzania ciała. Wzra-
sta metabolizm, a my nabieramy ochoty 
na wysokokaloryczne potrawy. Dni stają 
się coraz krótsze, słońca jak na lekarstwo, 
a nas dopada jesienna chandra, którą nie-
jednokrotnie zwalczamy słodyczami. Oto 
kilka skutecznych sposobów na to, aby je-
sienno-zimowa pora nie zrujnowała figury 
i dobrego samopoczucia.

GDY MASZ OCHOTĘ NA SŁODKIE LUB 

TŁUSTE…

W jesiennej diecie bardzo ważna jest 
częstotliwość spożywania posiłków. Naj-
lepiej jeść pięć razy dziennie, ale mniejsze 
porcje. Pomijanie śniadań i długie przerwy 
między posiłkami mogą skutkować ataka-
mi wilczego głodu. Jeśli mamy ochotę na 
tłuste jedzenie, wybierzmy ryby morskie, 
np. śledzia, łososia czy makrelę, które są 
bogate w „dobre” kwasy tłuszczowe ome-
ga-3 oraz witaminy A i E. Gdy chodzi za 
nami myśl o zjedzeniu czegoś słodkiego, 
odczekajmy parę minut, skupiając uwagę 
na czymś innym. Czasem tyle wystarczy, 
aby nie ulec pokusie. Jeśli jednak dalej 
mamy chęć na coś słodkiego, sięgnijmy 
po zdrowe przekąski, takie jak owoce, ba-
kalie i orzechy. Nic złego się nie wydarzy, 
jeśli od czasu do czasu ulegniemy pokusie 
i skosztujemy kilku kostek czekolady lub 
kawałka ciasta – najlepiej jednak zjeść je 
w pierwszej połowie dnia, gdy jesteśmy 
najbardziej aktywni.

JEDZ CIEPŁE I… OSTRE

W okresie jesienno-zimowym warto jeść 

więcej ciepłych posiłków. W ramach po-
żywnego śniadania zamiast kanapki lepiej 
rozgrzeje nas sycące musli z gorącym mle-
kiem. O tej porze roku najlepiej sprawdzą 
się gęste i pikantne potrawy, np. sycące 
zupy, które nie tuczą, a dodatkowo mają 
właściwości rozgrzewające. Dania z taki-
mi przyprawami, jak papryka, chili, pieprz, 
imbir i kurkuma, które zawierają kapsaicy-
nę, pobudzają trawienie i powodują wzrost 
temperatury ciała. Bardzo ostrych potraw 
powinny jednak unikać osoby z wrzodami 
żołądka i kłopotami z sercem.

SIĘGAJ PO MROŻONKI I KISZONKI

Nawet jeśli jesienią nie mamy już do 
dyspozycji tylu świeżych warzyw co la-
tem, nie oznacza to, że mamy z nich zre-
zygnować. Warto wówczas zdecydować 

się na mrożonki, które dzięki temu, że są 
przechowywane w niskiej temperaturze, 
zachowują większość właściwości odżyw-
czych. Dobrym rozwiązaniem jest rów-
nież sięganie po produkty kiszone, np. 
kapustę czy ogórki, które zawierają poży-
teczne dla jelit bakterie. Jest to szczegól-
nie ważne o tej porze roku – naturalna 
flota bakteryjna jelit ma istotny wpływ na 
odporność organizmu, stanowiąc barierę 
dla atakujących nas zarazków.

ZADBAJ O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

Warto być aktywnym przez cały rok. 
Nie oznacza to wcale konieczności kato-
wania się jesienią co drugi dzień na siłow-
ni. Może zamiast ćwiczeń fitness większą 
przyjemność sprawi nam godzina spędzo-
na na basenie, lekcji tańca, wspinaczce po 

ściance czy grze w tenisa? W ładniejszy 
dzień, zamiast siedzieć w domu, koniecz-
nie wybierzmy się na półgodzinny spacer 
lub krótką przejażdżkę rowerem – nie 
tylko doda nam to energii i pozwoli za-
chować zdrowie, ale również znacząco po-
prawi samopoczucie. A gdy pogoda za 
oknem całkowicie zniechęca do wyjścia 
z domu – zamiast zajadać słodycze przed 
komputerem czy telewizorem, lepiej po-
ćwiczyć, choćby przez kwadrans, korzy-
stając np. z wielu znajdujących się w sieci 
planów treningowych.

DOSTARCZ ORGANIZMOWI JODU

W okresie jesienno-zimowym organizm 
zużywa więcej jodu. Pierwiastek ten stano-
wi kluczowy składnik hormonów tarczycy, 
które odpowiadają m.in. za podniesienie 
tempa przemiany materii i wytworzenie 
większej ilości ciepła. Aby zwiększyć ilość 
jodu w organizmie, dobrze jest wzbogacić 
dietę w większą ilość ryb morskich, ale rów-
nież glonów, spiruliny czy innych alg. Warto 
również wybrać się na seans do groty solnej, 
w której panuje mikroklimat porównywalny 
z tym, który występuje nad morzem. Czyste 
powietrze, zjonizowane dzięki soli, wzmac-
nia system immunologiczny organizmu, 
poprawia kondycję, odpręża i wspomaga 
leczenie rozmaitych dolegliwości.

Nadejście jesieni nie musi oznaczać 
dodatkowych kilogramów i złego samo-
poczucia. O każdej porze roku możemy 
być pełni energii i w dobrej kondycji fi-
zycznej – wiele tak naprawdę w tej kwe-
stii zależy od nas.

FIT.PL

Jak nie tyć jesienią?
Gdy nadchodzi jesień, coraz częściej mamy ochotę na słodkie, ciepłe i wysokokaloryczne potrawy. Nie ma 

w tym nic zaskakującego – organizm powoli przestawia się na tryb „trzeba jakoś przetrwać tę zimę”. Co zro-

bić, aby jesienna aura za oknem i większy apetyt nie skończyły się niechcianymi dodatkowymi kilogramami?
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Orzechy ziemne, zwane też arachidowy-
mi, to skarbnica kwasów oleinowych, obni-
żających poziom cholesterolu we krwi, 
a tym samym zapobiegających miażdżycy 
i chorobom układu krwionośnego. Są też 
bogate w roślinne białko, potas, magnez, 
witaminę E i błonnik. To wszystko powo-
duje, że masło orzechowe powinien jeść 
każdy z nas, a w szczególności wegetaria-
nie w celu uzupełniania niedoboru białka, 
wynikającego z braku mięsa w diecie.

Obecność kawałków orzechów w ma-
śle z pewnością spowoduje zaintereso-
wanie i przychylność dzieci, otwartych na 
ciekawe i nowe pomysły także w swoim 
codziennym menu. Właśnie dla nich 
produkt ten stanowi idealną propozycję 
na zdrowe, energetyczne śniadanie czy 
przekąskę. Nie od dziś wiadomo, że orze-
chy są najlepszym paliwem dla mózgu.

FIT.PL

Paliwo
dla mózgu
Czy warto jeść masło orzechowe i czy jest 

ono zdrowe?
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R E K L A M A

DO ZOBACZENIA W TV

Sudoku

Piątek, 20 października

METRO
godz. 20.00 – Spokojnie, to tylko 
awaria
komedia
USA 1982
W czasie lotu nowego samolotu kompu-
ter pokładowy zabija załogę i przejmuje 
nad wszystkim kontrolę. W rękach Teda 
Strikera, byłego pilota wojskowego, spo-
czywa los pasażerów.

PARAMOUNT CHANNEL

godz. 20.00 – Ferrest Gump
tragikomedia
USA 1994
Na tle powojennych losów Stanów Zjed-
noczonych ukazana jest historia życiowe-
go nieudacznika, Forresta Gumpa, który 
mimo to, albo właśnie dlatego, staje się 
bohaterem narodowym.

TVP 1
godz. 1.30 – Człowiek ze złotym pi-
stoletem
film sensacyjny
Wielka Brytania 1974
007 otrzymuje zlecenie zlikwidowania za-
wodowego mordercy – Scaramangi, który 
na wyspie u wybrzeży Chin zainstalował 
urządzenie służące do przetwarzania 
energii słonecznej w elektryczną.

Sobota, 21 października

TVP 1
godz. 8.10 – Rancho w dolinie

western
USA 1956
Jubal Troop trafiana na ranczo dobro-
dusznego hodowcy bydła, Shepa Hor-
gana. Młoda żona gospodarza, Mae, za-
czyna uwodzić przystojnego pracownika. 
Jubal ignoruje jej zaloty. Mae postanawia 
się zemścić.

TVP 2
godz. 0.30 – Nietykalni
komediodramat
Francja 2011
Wychowany na paryskich przedmieściach 
imigrant z Senegalu wychodzi z więzienia. 
By uzyskać prawo do zasiłku, odwiedza 
pracodawców. Trafia do sparaliżowanego 
Philippe’a, który poszukuje pielęgniarza.

Niedziela, 22 października

PULS
godz. 8.45 – Szpiedzy tacy jak my
komedia
USA 1985
Amerykanie wysyłają do Rosji dwóch agen-
tów oraz dwóch cywili, którzy, udając szpie-
gów, mają odwrócić uwagę od prawdziwej 
akcji. Fałszywi agenci psują asom wywiadu 
idealnie zaplanowane przedsięwzięcie.

SUPER POLSAT
godz. 10.30 – Godzina pąsowej róży
film dla młodzieży
Polska 1963
Ania przenosi się do epoki fin de siecle’u, 
w lata 80. XIX wieku. Początkowo ten 
świat ją bawi, potem dziewczyna zaczyna 
się buntować.
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Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól planszy cyframi od 1 do 9 
(po jednej cyfrze w każdym polu). Każda z wpisywanych cyfr może wystąpić 
tylko raz w każdym z wierszy, kolumn i obszarów.

18˚/9˚
t. odczuwalna 18˚ C

ciśnienie 1019 hPa

wilgotność 66%

16˚/8˚
t. odczuwalna 15˚ C

ciśnienie 1020 hPa

wilgotność 73%

18˚/9˚
t. odczuwalna 18˚ C

ciśnienie 1015 hPa

wilgotność 59%

12˚/4˚
t. odczuwalna 11˚ C

ciśnienie 1018 hPa

wilgotność 83%

12˚/6˚
t. odczuwalna 11˚ C

ciśnienie 1024 hPa

wilgotność 70%

13˚/-2˚
t. odczuwalna 13˚ C

ciśnienie 1028 hPa

wilgotność 66%

13˚/-3˚
t. odczuwalna 12˚ C

ciśnienie 1027 hPa

wilgotność 66%

Pt. 20.10

Sobota

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Ceny pieczywa
w Radomiu

Zarz¹d Miejski w Radomiu podaje do 
wiadomoœci publicznej od dnia 2 wrze-
œnia br nastêpuj¹ce ceny pieczywa obo-
wi¹zuj¹ w Radomiu:

chleb z m¹ki pytlowej 65 proc. – 34 
gr. za kg.

chleb z m¹ki sitkowej (odci¹ga-
nej) – 29 gr. za kg.

chleb z m¹ki razowej 95. proc. – 29 
gr. za kg.

bu³ki wodne z m¹ki pszennej 65 
proc. – 65 gr.

czyli bu³ka wagi 77 gramów – 5 gr.
Pieczywo winno byæ oznaczone nazw¹ 

m¹ki, z której zosta³o wypieczone, uwi-
docznion¹ na kartkach z firm¹ i adresem 
piekarni. Je¿eli pieczywo jest wypiekane 
z m¹ki ¿ytniej i pszennej, winno to byæ 
równie¿ uwidocznione na tych kartkach.

Trybuna, 1937, nr 37

Otwarcie teatru
„Rozmaitoœci”
10 listopada

W wigiliê radosnego Œwiêta Niepod-
leg³oœci, dnia 10 listopada br. nast¹pi 
uroczyste otwarcie teatru „Rozmaitoœci” 
z udzia³em pana wojewody kieleckiego.

Otwarcie teatru po³¹czone bêdzie 
z wielkim balem, z którego dochód 
przeznacza siê na pomoc zimow¹ dla 
bezrobotnych.

Trybuna, 1937, nr 45

Ods³oniêcie pomnika
pu³k. Czachowskiego
W sali konferencyjnej Sejmiku Po-

wiatowego odby³o siê pod przewodnic-

twem dowódcy miejscowego garnizonu 
zebranie Komitetu Budowy Pomnika 
mauzoleum ku czci powstania stycznio-
wego pu³k. Dyonizego Czachowskiego. 
Na zebraniu ustalono ostatecznie termin 
ods³oniêcia pomnika na 30 października.

Celem rych³ego zakoñczenia prac 
prezes M. Den zadeklarowa³ imieniem 
spo³eczeñstwa ¿ydowskiego 500 z³.

Trybuna, 1938, nr 40

Czy w Radomiu
powstanie wy¿sza
szko³a techniczna?

Na konferencji w sprawie szkolnictwa 
zawodowego, która odby³a siê w Ra-
domiu z udzia³em przedstawiciela Mi-
nisterstwa Oœwiaty, prezydent Grzecz-
narowski popiera³ projekt utworzenia 
w Radomiu wy¿szej szko³y technicznej 
na wzór szko³y Wawelberga.

W zwi¹zku z uruchomieniem warsz-
tatów Szko³a Chemiczno-Garbarska 
otrzyma od Wspólnoty Interesów 
maszyny garbarskie na wyposa¿enie 
warsztatów.

Trybuna, 1938, nr 40

Najwy¿sze spo¿ycie 
miêsa w C.O.P.

wykazuje Radom
Konsumpcja miêsa w pow. radom-

skim wynosi 23,8 kg. na g³owê rocz-
nie. Najni¿sze spo¿ycie miêsa zachodzi 
w Pinczowie 9,9 kg. W Stopnicy 11,2 
kg., w Opocznie 11,4 kg., w Jêdrzejowie 
12,1 kg. Na Opatów i Sandomierz przy-
pada nieco powy¿ej 14 kg.

Trybuna, 1938, nr 40

Z po¿ó³k³ych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

źródło: twojapogoda.pl
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Po domowej pora żce 
z Espadonem Szczecin ra-
domianie udali się na der-
bowe starcie z Dafi Społem 
Kielce. Niestety, ten poje-
dynek nie ułożył się po my-
śli podopiecznych Roberta 
Prygla. Radomianie zagra-
li bojaźliwie i pozwolili się 
rozkręcić rywalom zza mie-
dzy. W drużynie z Kielc 
brylował wychowanek ra-
domskiego zespołu Jakub 
Wachnik. To właśnie ten 
gracz pognębił „Wojsko-
wych” i poprowadził swo-
ją drużynę do pierwszego 
zwycięstwa w tym sezonie.

Da f i  Sp ołem K ie l -
ce – Cerrad Czarni Ra-
dom 3:2 (25:21, 18:25, 
25:23, 27:29, 15:11)

Cerrad :  Drosz yńsk i , 
Żaliński, Teriomienko, Filip, Fornal, 
Huber, Watten (l) oraz Ostrowski, Vin-
cic, Wasilewski (l), Ziobrowski, Kwa-
sowski

Po zimnym prysznicu w Kielcach ra-
domianie mieli tylko kilka dni na dojście 
do siebie, już w środę bowiem grali we 
własnej hali z BBTS-em Bielsko-Biała. 

Był to dla naszego zespołu ostatni dzwo-
nek, bo w przypadku kolejnej porażki 
radomianie byliby w bardzo ciężkiej 
sytuacji.

Na szczęście nasza dru-
żyna zagrała dobre za-
wody. Cerrad Czarni już 
w pierwszym secie rozbili 
rywali do 16. W kolejnej 
partii goście próbowali 
powrócić do tego meczu, 
ale i tak po wyrównanej 
końcówce lepsi okazali 
się gospodarze. A poraż-
ka w tym secie wyraźnie 
dobiła bielszczan, którzy 
po 10. minutowej przerwie 
nie mieli już ochoty do gry. 
Dlatego trzecia partia za-
kończyła się gładkim zwy-
cięstwem „Wojskowych”, 
a cały mecz padł łupem 
naszego zespołu, który po 
raz pierwszy w tym sezonie 
wygrał we własnej hali.

Partnerem regionalnym 
meczu z BBTS-em Bielsko-
-Biała była gmina Zwoleń, 

a kibice z tej miejscowości głośno dopin-
gowali radomskich siatkarzy i poprowa-
dzili ich do zwycięstwa we własnej hali.

Po tym zwycięstwie Cerrad Czarni 
Radom awansował na 9. miejsce w tabeli 
PlusLigi. Kolejne spotkanie „Wojskowi” 
rozegrają już jutro, 21 października, kie-
dy to na wyjeździe zmierzą się z ZAKSĄ 
Kędzierzyn-Koźle.

Cerrad Czarni Radom – BBTS Biel-
sko-Biała 3:0 (25:16, 25:23, 25:17)

Cerrad: Droszyński, Żaliński, Terio-
menko, Filip, Fornal, Ostrowski, Watten 
(l) oraz Ziobrowski, Rybicki, Kwasowski

KD

Przełamanie Cerradu Czarnych
Po porażce z Dafi Społem Kielce Cerrad Czarni Radom w końcu się przełamali. „Wojskowi” wygrali we własnej hali z BBTS-em Bielsko-Biała 3:0 i odczarowali własną halę. Partnerem 

regionalnym tego meczu była gmina Zwoleń.
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Bogusława Jaworska, burmistrz 
Zwolenia: – Dla nas to już trzeci rok 

w Partnerstwie Regionalnym Cerradu 

Czarnych Radom. W pierwszym sezonie 

dołączyliśmy nieco tylnymi drzwiami, 

w pierwszym rozdaniu bowiem nikt się do 

nas nie odezwał. Ale potem zadzwonił do 

mnie Marek Łuszczek, czyli zastępca bur-

mistrza z Iłży z informacją o tym projekcie. 

Szybko się zdecydowaliśmy i został dla nas 

domowy mecz z PGE Skrą Bełchatów, czy-

li rywalem z górnej półki. Od tamtej pory 

gmina Zwoleń cały czas jest z Cerradem 

Czarnymi Radom.

Zwoleń to miejsce, które mocno stawia na 

sport. Nasz samorząd wspiera wiele ze-

społów różnymi dotacjami. Są siatkarki, są 

piłkarze ręczni i oczywiście piłkarze Zwole-

nianki. Co prawda w ostatnich tygodniach 

nie radzą sobie najlepiej, ale w tym klubie 

funkcjonuje aż 10 grup młodzieżowych. 

To cieszy, że dzieci garną się do sportu 

i chcą trenować, a zadaniem samorządu 

jest umożliwienie im realizacji własnych 

pasji. I my w Zwoleniu staramy się to robić. 

A mamy też sukcesy w szkoleniu młodzie-

ży, szczypiorniści z naszego miasta przebi-

jają się bowiem do gry w Ekstraklasie. A to 

jest dla nas wielki powód do dumy.Gmina Zwoleń
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KRZYSZTOF DOMAGAŁA

Na inaugurację rozgrywek Radomka 
wygrała na trudnym terenie w Świeciu 3:2 
i wydawało się, że w kolejnych meczach 
pójdzie za ciosem. Co prawda, przed 
domowym meczem z Solną Wieliczka 
trener Jacek Skrok studził oczekiwania, 
ale i tak wydawało się, że faworytkami tej 
potyczki będą radomianki.

Nasza drużyna dobrze rozpoczęła ten 
pojedynek i pewnie wygrała pierwszego 
seta 25:13. Po tym sukcesie kibice zgro-
madzeni w hali MOSiR-u szykowali się 
do świętowania szybkiego zwycięstwa 
swojej drużyny, ale ich feta została prze-
rwana przez krzyk Gabrieli Borawskiej. 
Przyjmująca Radomki źle wylądowała 
po jednym z ataków i mocno podkręciła 
staw skokowy. Zawodniczka została znie-
siona z boiska przez koleżanki i jeszcze 
w trakcie spotkania pojechała do szpita-
la. Po badaniach okazało się, że nie nade-
rwała mięśni, ale i tak odpocznie od tre-
ningów co najmniej cztery tygodnie. – To 
typowa kontuzja siatkarska. Nie jest zbyt 
groźna, ale nie można się z nią spieszyć, 
bo zbyt szybki powrót do treningów może 
tylko pogłębić ten uraz. Dlatego do tej 
sytuacji podchodzimy z dużym spoko-
jem – wytłumaczył Jacek Skrok.

Po stracie Borawskiej Radomka sta-
nęła. Dziewczyny przegrały dwie kolej-
ne partie i mecz zaczął im się wymykać 
z rąk. – Kontuzja Gabrysi kompletnie nas 
rozbiła. Po tym nie byłyśmy w stanie się 

otrząsnąć i chyba ten fakt kosz-
tował nas porażkę w drugim 
secie, a możne nawet i w trze-
cim – powiedziała po meczu 
Patrycja Gądek, przyjmująca 
radomskiego zespołu.

Na szczęście w czwartej par-
tii Radomka wróciła do gry. 
Zawodniczki pokazały charak-
ter i zdołały doprowadzić do 
rozgrywki tie-breakowej. Jed-
nak w decydującym momencie 
spotkania minimalnie lepsze 
okazały się siatkarki z Wieliczki 
i to one wygrały cały mecz 3:2.

E. Leclerc Radomka Ra-
dom – 7R Solna Wielicz-
ka 2:3 (25:13, 15:25, 24:26, 
25:22, 12:15)

E. Leclerc Radomka Ra-
dom: Przepiórka, Borawska, 
Śmieszek, Szczepańska, Gądek, 
Kubacka, Bator (l), Samul (l) 
oraz Ponikowska, Biała, Molę-
da, Pelczerska, Miechowicz

Po porażce z Solną Wieliczka Radom-
ka udała się w podróż do Gliwic na mecz 
z KŚ AZS Politechniki Śląskiej. Pod-
opieczne Jacka Skroka przed tym me-
czem miały na swoim koncie trzy punkty, 
czyli tyle samo co drużyna ze Śląska, ale 
i tak były zdecydowanymi faworytkami 
tego starcia. A trener otwarcie mówił, że 
jedzie do Gliwic po komplet punktów.

Po dwóch pierwszych setach mogliśmy 
mu wierzyć. Radomka wygrała te partie 
dosyć pewnie, dwa razy 25:21, ale mimo 
niewielkiej przewagi punktowej po grze 
naszego zespołu widać było pewność, a to 
przekładało się na pozytywny wynik.

W trzecim secie Radomka prowadziła 
już 16:12, ale po tym gra naszej drużyny 
kompletnie się rozsypała. Podopieczne 
Jacka Skroka przegrały tego seta do 23. 

To był pierwszy sygnał dla E. Leclerc Ra-
domki Radom, że mecz w Gliwicach się 
sam nie wygra. Niestety, nasze siatkarki 
nie były już w stanie znaleźć odpowiedzi 
na coraz lepiej grające gospodynie. Dru-
żyna ze Śląska również w czwartej partii 
odrobiła straty do Radomki i wygrała 
tego seta 25:19. A w tie-breaku rządzi-
ły już tylko gliwiczanki, które wygrały tę 
partię 15:11, a całe spotkanie 3:2.

– Nagle straciliśmy swoją pewność. 
Dziewczyny przestały kończyć ataki, 
a i na zagrywce spuściliśmy nieco z tonu. 
Dzięki temu rywalki się nakręciły, a my 
nie zdołaliśmy na to odpowiedzieć – tłu-
maczył po meczu trener radomskiego 
zespołu, Jacek Skrok.

Patrząc na pomeczowe statystyki trud-
no doszukiwać się elementu, w którym 
radomski zespół ustępował rywalkom. 
Nasze siatkarki lepiej spisywały się na 
zagrywce i w przyjęciu, w bloku obie dru-
żyny były porównywalne, tak samo jak 
w ataku. Dlatego o końcowym sukcesie 
w tym spotkaniu zadecydowały detale, 
które tego dnia były lepsze po gliwickiej 
stronie siatki.

Po tym spotkaniu E. Leclerc Radomka 
Radom z czterema punktami na koncie 
zajmuje siódme miejsce w ligowej tabeli. 
Kolejny mecz podopieczne Jacka Skro-
ka rozegrają już w najbliższą sobotę, 21 
października o godz. 17.30. Tego dnia 
radomianki w hali MOSiR-u zmierzą 
się z ligowym liderem MKS-em Kalisz. 
Telewizyjną transmisję z tego spotkania 
będą mogli państwo obejrzeć na portalu 
CoZaDzien.pl.

KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gli-
wice – E. Leclerc Radomka Radom 
3:2 (21:25, 21:25, 25:23, 25:19, 15:11)

Radomka Radom: Przepiórka, Gą-
dek, Kubacka, Szczepańska, Biała, Po-
nikowska, Bator (l), Samul (l) oraz Mie-
chowicz, Pelczarska, Molenda, Śmieszek

Zadyszka Radomki Radom
E. Leclerc Radomka Radom złapała małą zadyszkę na starcie I-ligowych zmagań. Drużyna Jacka Skroka w minionym tygodniu 

przegrała dwa mecze, oba po 2:3.
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WYNIKI

PIŁKA NOŻNA
13. kolejka II ligi
Radomiak Radom – ŁKS Łódź 1:1

11. kolejka IV ligi
►  LKS Promna – Wilga Garwolin 1:2

►  Naprzód Skórzec – Oskar Przysucha 

2:4

►  Pilica Białobrzegi – Drogowiec Jedlińsk 

2:0

►  Mszczonowianka Mszczonów – Broń 

Radom 2:3

►  Energia Kozienice – Pogoń Grodzisk 

Mazowiecki 0:5

10. kolejka Ekstraligi
LUKS Sportowa Czwórka Wosztyl.eu 

Radom – Medyk Konin 0:5

SIATKÓWKA
4. kolejka PlusLigi
Dafi Społem Kielce – Cerrad Czarni 

Radom 3:2 (25:21, 18:25, 25:23, 27:29, 

15:11)

5. kolejka PlusLigi
Cerrad Czarni Radom – BBTS Bielsko-

-Biała 3:0 (25:16, 25:23, 25:17)

PIŁKA RĘCZNA
6. kolejka I ligi
ASPR Zawadzkie – KS Uniwersytet 

Radom 25:27 (16:15)

KOSZYKÓWKA

3. kolejka Polskiej Ligi Koszykówki
Anwil Włocławek – ROSA Radom 86:65 

(20:14, 20:13, 19:21, 27:17)

2. kolejka grupy C koszykarskiej 
Ligi Mistrzów
Estudiantes Madryt – ROSA Radom 

78:68 (20:16, 25:19, 12:23, 21:10)

ZAPOWIEDZI

PIŁKA NOŻNA
14. kolejka II ligi
Olimpia Elbląg – Radomiak Radom; 21 

października (sobota), godz. 15; stadion 

w Elblągu

12. kolejka IV ligi
►  Broń Radom – Energia Kozienice; 

21 października (sobota), godz. 17; 

stadion MOSiR-u przy 

ul. Narutowicza 9 w Radomiu

►  Drogowiec 

Jedlińsk – Mszczonowianka 

Mszczonów; 21 października 

(sobota), godz. 14; stadion 

w Jedlińsku

►  Mazur Karczew – Pilica Białobrzegi; 

21 października (sobota), godz. 15; 

stadion w Karczewie

►  Oskar Przysucha – MKS Piaseczno; 

21 października (sobota), godz. 14; 

stadion w Przysusze

►  LKS Promna – Perła Złotokłos; 22 

października (niedziela), godz. 11; 

stadion w Falęcicach

KOSZYKÓWKA
4. kolejka Polskiej Ligi Koszykówki
ROSA Radom – Polski Cukier Toruń; 22 

października (niedziela), godz. 12.40; 

hala MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9

3. kolejka grupy C koszykarskiej 
Ligi Mistrzów
ROSA Radom – Umana Reyer Wenecja; 

24 października (wtorek), godz. 18.30; 

hala MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9 

w Radomiu

SIATKÓWKA
6. kolejka PlusLigi
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cerrad 

Czarni Radom; 21 października 

(sobota), godz. 17; Hala Azoty 

w Kędzierzynie-Koźlu

4. kolejka I ligi
E. Leclerc Radomka Radom – MKS 

Calisia Kalisz; 21 października (sobota), 

godz. 17.30; hala MOSiR-u przy ul. 

Narutowicza 9 w Radomiu

R E K L A M A

Nie dostałeś kredytu
w swoim banku?
Przyjdź do nas!

Tutaj 
otrzymasz 

kredyt

Fines Operator Bankowy RADOM
ul. Focha 6, tel. 48 363 02 03                ul. Traugutta 13, tel. 48 362 44 26

POŻYCZKI sprawdzonych irm!
KREDYTY wielu banków!

• gotówkowe i konsolidacyjne
• 
• pożyczki pozabankowe

KAROLINA KOŁTUNIAK

W składzie ROSY na to spotkanie za-
brakło kontuzjowanego Daniela Szym-
kiewicza, który został w Polsce i prze-
szedł szczegółowe badania – w związku 

z tym „Smoki” poleciały do Hiszpanii 
bez nominalnego rozgrywającego. Nie 
wpłynęło to jednak znacząco na prze-
bieg spotkania. W pierwszych minutach 
obie ekipy szły łeb w łeb. Następnie to 
gospodarze przejęli inicjatywę i wyszli 

na 8-punktowe prowadzenie (20:12). 
Druga część gry skupiła się wokół cel-
nych „trójek” zespołu Estudiantes, który 
przez dłuższy moment utrzymywał nawet 
15-punktową przewagę (40:25). W koń-
cówce tej części gry sprawy w swoje ręce 
wziął Patrik Auda, który zdobył w krót-
kim czasie 6 „oczek” i zmniejszył przewa-
gę gospodarzy do stanu 45:35.

Po zmianie stron radomianie zaczęli 
bardzo odważnie grać i skutecznie od-
rabiać straty. Grę gospodarzy trzymał 
wtedy rozgrywający Omar Cook, ale to 
po naszej stronie punktowali wszyscy: 
Punter, Auda, Sokołowski, Zegzuła 
i Zajcew z Trojanem. Po podkoszowej 
akcji Igora Zajcewa piłkę z tablicy rywali 
zebrał najniższy tam Filip Zegzuła, a jego 
trafienie przyniosło upragniony remis 
57:57 w ostatnich sekundach III kwarty. 
Chwilę później Michał Sokołowski wy-
korzystał rzut wolny i ROSA wyszła na 
prowadzenie.

Choć ostatnią ćwiartkę od punktów 
rozpoczął Zajcew, później superstrzelec 
z Madrytu Dario Brizuela wyrównał cel-

nym rzutem z dystansu i znów gospoda-
rze przejęli inicjatywę. Choć Zajcew trafił 
jeszcze raz z daleka i ponownie wyprowa-
dził ROSĘ na krótkotrwałe prowadzenie 
62:63, ostatecznie to Hiszpanie zachowali 
więcej zimnej krwi. Z łatwością rozrzuca-
li obronę radomskich „Smoków”, którzy 
skupili się na odrabianiu strat. Kilka błę-
dów własnych oraz tych spowodowanych 
twardą obroną gospodarzy zadecydowały 
ostatecznie o tym, że w końcówce to Mo-
vistar zanotował więcej „oczek” i spo-
kojnie dowiózł zwycięstwo do ostatniej 
syreny spotkania.

Mimo porażki z faworyzowanym te-
amem ze stolicy Hiszpanii, środowy 
mecz można zaliczyć do udanych. Gra 
ROSY w poszczególnych momentach 
naprawdę mogła się podobać i zabrakło 
jedynie kropki nad „i” w postaci utrzy-
mania prowadzenia. Kolejna szansa, by 
na żywo obejrzeć radomskich koszykarzy 
już w najbliższą niedzielę, 22 październi-
ka, gdy ROSA we własnej hali zmierzy 
się z Polskim Cukrem Toruń w ramach 
rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki.

Hiszpanie za mocni
ROSA Radom przegrała swój drugi mecz w koszykarskiej Lidze Mistrzów. Tym razem radomianie 

musieli uznać wyższość hiszpańskiego Movistaru Estudiantes Madryt. Spotkanie zakończyło się 

zwycięstwem gospodarzy 78:68.

Mimo zachowania drugiej lokaty w li-
gowej stawce, Radomiak ostatnich kil-
ku kolejek spotkań nie może zaliczyć do 
udanych. W ostatnich siedmiu meczach 
podopieczni Jerzego Cyraka aż pięcio-
krotnie remisowali, raz zaznali porażki 
i raz zwyciężyli. 
Na s z c z ę ś c ie 
Warta Poznań, 
z którą rado-
mianie walczą 
o fotel l idera, 
również straci-
ła w minionej 
kolejce punkty 
i nie powiększy-
ła swojej prze-
wagi nad nimi. 
Także Leandro 
na razie zacho-
wuje pierwsze 
miejsce w kla-
syfikacji strzel-
ców II ligi.

Od pierwsze-
go gwizdka sędziego, zarówno na mu-
rawie, jak i na trybunach było gorąco. 
W początkowej fazie meczu wydawało 
się, że Radomiak jest w sporych opa-
łach, a ŁKS całkowicie przejmuje inicja-
tywę, co i rusz oddając strzały – mniej 
lub bardziej celne – na bramkę Huberta 
Gostomskiego. Nie przełożyło się to na 
szczęście na wynik, ponieważ Radomiak 
dał się zdominować i stwarzał pozorne 
zagrożenie pod bramką rywali tylko co 
jakiś czas i po utracie gola z pewnością 
nadal nie miałby nic do powiedzenia. Po 
dwóch kwadransach gry powinno być 
0:1 dla gości. Piłkę uderzoną z metra, 
cudem odbił Gostomski, który akurat 
przeciął tor jej lotu i sparował ją na po-
przeczkę. Futbolówka odbiła się jeszcze 
od poprzeczki, a młody golkiper mógł 
zatrzymać ją w dłoniach tuż przed linią 
bramkową.

Sześć minut po gwizdku sędziego 
oznajmiającym początek drugiej części 
gry, Leandro Rossi spróbował swojego 
szczęścia i z pola karnego, z ostrego 
kąta uderzył z całej siły w stronę bram-
ki. Piłka szczęśliwie odbiła się od jed-

nego z defen-
sorów i wpadła 
do siatki, dając 
go s p o d a r z om 
prowad z en ie . 
W 55. minucie 
n a  2 : 0  p o w i -
nien powtórzyć 
Matthieu Bem-
ba – ten jednak, 
gdy miną ł już 
zwodem bram-
karza, podniósł 
piłkę i z bardzo 
bl i sk iej  od le -
głości nie trafił 
w bramkę.

Wydarzen ia 
na boisku zo -

stały przyćmione przez oprawy, które 
prezentowali kibice obydwu ekip w swo-
ich sektorach. Niestety, nie wszyscy 
stanęli na wysokości zadania. Popisy 
fanów popsuł jeden pseudokibic, który 
rzymskimi ogniami strzelał do obecnej 
na stadionie ochrony. Za to zachowa-
nie radomski klub może zostać surowo 
ukarany.

W ostatnich minutach goście z Ło-
dzi, a konkretnie Damian Guzik, do-
prowadzili do wyrównania pięknym 
strza łem z dystansu. Mimo k i lku 
przerw w grze i aż 6 doliczonych mi-
nut, w samej końcówce nic się już nie 
działo, a samo spotkanie zakończyło 
się rezultatem 1:1.

21 października w Elblągu Radomiak 
zmierzy się z miejscową Olimpią.

KAROLINA KOŁTUNIAK

Radomiak
zremisował z ŁKS-em

Radomiak Radom zremisował 1:1 z ŁKS-em Łódź w meczu 13. kolejki pił-

karskiej II ligi. Spotkanie ściągnęło na trybuny stadionu ponad 4 tys. fanów.

W ostatnich kolejkach „Uniwerek” 
nie spisywał się najlepiej. Podopieczni 
Mariusza Greli przegrali cztery mecze 
z rzędu i o przełamanie mieli postarać 
się w meczu z zamykającym ligową ta-
belę ASPR-em Zawadzkie.

Jednak o zwycięstwo z autsajderem nie 
było tak łatwo. Co prawda, to radomianie 
otworzyli wynik i po trzech minutach gry 
prowadzili 1:0. Ale potem na długie mi-
nuty do głosu doszli gospodarze. ASPR 
budował przewagę i po kwadransie gry 
prowadził 9:7. A jeszcze w pierwszej po-
łowie zdołał odskoczyć nam na cztery 
bramki (14:10). Na szczęście podopiecz-
ni Mariusza Greli przed przerwą zniwe-
lowali straty do rywali i po 30 minutach 
przegrywali, ale tylko 15:16.

Od początku drugiej połowy gra się 
wyrównała. A z każdą kolejną akcją 
radomianie zyskiwali przewagę. Po 40 
minutach gry, po tym jak rzut karny 
wykorzystał Piotr Pezda, Uniwersy-

tet powrócił na prowadzenie (20:19). 
W tym fragmencie gry to radomianie 
dominowali na parkiecie i seriami zdo-
bywali bramki, dlatego po 53 minutach 
nasz zespół prowadził 25:20. Wydawało 
się, że Uniwersytet spokojnie dowiezie 
przewagę do końca, gdy na jeszcze jeden 
zryw zdecydowali się gospodarze. ASPR 
odrobił straty i na dwie minuty przed 
końcem spotkania przegrywał tylko 
25:26. Na szczęście w końcówce bramkę 
zdobył Mateusz Wiak i Klub Sportowy 
Uniwersytet Radom wygrał wyjazdowe 
spotkanie z ASPR-em Zawadzkie 27:25.

Po tym zwycięstwie radomski zespół 
awansował na 11. miejsce w tabeli. Ko-
lejne spotkanie podopieczni Mariusza 
Greli rozegrają dopiero na początku 
listopada, kiedy to we własnej hali zmie-
rzą się z KSZO Odlewnią Ostrowiec 
Świętokrzyski.

KD

W końcu wygrali
W meczu 6. kolejki I ligi Uniwersytet Radom wygrał na wyjeździe 

z ASPR Zawadzkie 27:25.

Fo
t. 

Em
il 

Ek
er

t

Fo
t. 

Em
il 

Ek
er

t

«
Kevin Punter 

zdobył 20 

punktów, 

ale to nie 

wystarczyło 

do pokonania 

Hiszpanów

SPORT


	01KO
	02KO
	03KO
	04KO
	05KO
	06KO
	07KO
	08KO
	09KO
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