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Ulica gotowa

Na tę inwestycję radomianie cze-

kali od wielu lat – właśnie została 

oddana do użytku przebudowana 

ul. Tartaczna. Można nią przeje-

chać od Wierzbickiej do Młodzia-

nowskiej.

 str. 3

Bezdomni 
mogą się ogrzać

Ogrzewalnia dla osób szukają-

cych schronienia przed chłodem 

powstała przy Schronisku dla Bez-

domnych przy ul. Słowackiego 188. 

 str. 4

Ulgi i zniżki
dla seniorów

Zniżki na pobyt czy na zabiegi w 

sanatoriach Ciechocinka, tańsze 

wczasy w Jastrzębiej Górze – to 

m.in. osobom, które ukończyły 

60 lat, zapewnia Ogólnopolska Kar-

ta Seniora. Teraz można ją wyrobić 

także w Radomiu.

 str. 5

Taka piękna ruina

 str. 7

Felieton 
Adama Hildebrandta

Do końca roku

 str. 8

Gdzie jest 
witamina C?

Nie wszyscy wiedzą, że witamina C 

pełni ważne funkcje w organizmie. 

Dlatego konieczne jest jej codzien-

ne spożywanie, wraz z posiłkami.

 str. 9

ROKSANA CHALABRY

Droga tradycyjnie prowadząca do 
Sławna jest w tej chwili w zasadzie pla-
cem budowy. Trwa tu budowa obwodnicy 
zachodniej Radomia; nad drogą przerzu-
cony został już wiadukt. Jak tłumaczy Ro-
bert Dobosz, koordynator ds. komunikacji 
społecznej w Dragadosie, który jest wyko-
nawcą inwestycji, plany budowy w ogóle 
nie przewidywały przejazdu pod wiaduk-
tem w trakcie trwania prac. – Umożli-
wienie tego mieszkańcom, to dobra wola 
wykonawcy, który uprzedził, że w związku 
z nieukończoną budową może się zdarzyć, 
że droga będzie czasowo wyłączana z uży-
cia – powiedział nam Dobosz.

Okazało się, że przez kilka deszczo-
wych dni pod wiaduktem utworzyło 
się jezioro. Woda jest tak głęboka, że 
dojazd do posesji w Sławnie stał się 
niemożliwy. Trzeba nadrobić ok. 5-7 
km, by dojechać do domu. – Jedna 
droga do Sławna jest w fatalnym sta-
nie, z dziurami. Ciężko przejechać. 
Niby co jakiś czas wysypią żwir, ale 
to niewiele pomaga. Droga po dru-
giej stronie jest z płyt, które nadają 
się tylko do sprawdzania zawiesze-
nia – ironizuje jeden z mieszkańców.

– Od tamtego roku chodzimy do 
gminy, żeby zrobili drogę, ale bez 
efektu. Wójta to nie interesuje; po-
wiedział nam, żebyśmy kalosze zało-

żyli – twierdzi inny z mieszkańców.
W poniedziałek kilkudziesięciu 

mieszkańców Sławna i Wacławowa za-
blokowało wjazd samochodom Draga-
dostu na teren budowy obwodnicy. Do-
magali się odwodnienia przejazdu pod 
wiaduktem.

Pracownicy konsorcjum wezwa-
l i  pol ic ję.  W obecności  polic jan-
tów i koordynatora ds. komunikacji 
społecznej w Dragadosie udało się 
wypracować kompromis. – Policja 
wszystko spisała. Od najbliższej śro-
dy mają robić odwodnienie. Jeśli nie, 
w czwartek blokujemy z powrotem. 
Teraz się rozchodzimy – przekaza-
li protestującym reprezentanci pod-

czas rozmów z wykonawcą obwodnicy.
– To o tyle newralgiczne miejsce, 

że niespodziewanie spłynęła tu woda 
z gruntów. Takie sytuacje się jednak 
zdarzają, a my jesteśmy na nie przygoto-
wani; wodę wypompowujemy – wyjaśnia 
Robert Dobosz. – Budujemy odwodnie-
nie tego terenu i w najbliższym czasie 
mieszkańcy będą mogli bez przeszkód 
przejeżdżać.

W sprawie stanu dróg dojazdowych 
do Sławna próbowaliśmy skontak-
tować się z wójtem gminy Wolanów, 
Adamem Gibałą. W sekretariacie usły-
szeliśmy, że jest na spotkaniu. Kilka-
naście kolejnych prób zakończyło się fia-
skiem – linia telefoniczna była stale zajęta.

Zablokowali obwodnicę
Nie mają jak przejechać do swoich domów i brodzą w błocie. Bez kaloszy ani rusz. Dlatego miesz-

kańcy Sławna i Wacławowa zablokowali w poniedziałek wjazd na teren budowy obwodnicy za-

chodniej Radomia. Dopiero wtedy wykonawca inwestycji obiecał wykonać odwodnienie.
Fot. Szymon Wykrota
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Piątek, 10 listopada
  E x t a z y 
w  E x p l o s i o n . 
„Buzi to za mało” 
czy „Jesteś moją 
wyśnioną” – te 
kawałki na pew-
no usłyszycie na 
ż y w o  p o d c z a s 
najbliższej Disco 
Po l o  N i g h t  n a 
rogu Szarych Sze-

regów i Wernera. Za konsolą DJ Frag-
les. Panie imprezują za darmo, panowie 
za 10 zł. Wstęp od godz. 21. Impreza 
pod patronatem Radomskiej Grupy 
Mediowej.

Wystawa Grupy M-5 w Łaźni. 
O godz. 17 w galerii Łaźnia (ul. Traugut-
ta 31/33) rozpocznie się wernisaż wysta-
wy prac Grupy M-5, czyli Leszka Kwiat-
kowskiego, Krzysztofa Mańczyńskiego, 
Aleksandra Olszewskiego i Longina 
Pinkowskiego. „Czterej różni, wrażliwi 
i niespokojni artyści. Ludzie walczą-
cy – także i w naszym imieniu – o za-
chowanie wiary w wielką przemijającą 
siłę prawdziwej Sztuki. Ludzie godni 
szacunku i baczniejszej uwagi, gdyż nie 
ma nic bardziej zabójczego aniżeli obo-
jętność” – napisał w katalogu Jacek 
Werbanowski.

Potańcówka na Ustroniu. Stowa-
rzyszenie „Nasze Ustronie” zaprasza 
wszystkich mieszkańców Radomia na 
potańcówkę, w godz. 17-20 w Galerii 
Klubu Osiedlowego „Ustronie” (ul. San-
domierska 14). Zagra Arkadiusz Klank. 
Wstęp i poczęstunek bezpłatny!

DJ Inox w Lemonie. Ten wieczór 
będzie na pewno bardzo gorący. Na 
głównej scenie Lemona zagra jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych polskich 
DJ-ów, wielokrotny uczestnik Sunrise 
Festival – DJ Inox! Wstęp za 15 zł od 
godz. 21.

Sobota, 11 listopada
Camasutra w Explosion. „Porwij 
mnie”, „Do nieba bram” czy „Jesteś 
ideałem”. Znacie te hity? W Explosion 
Club wystąpi zespół Camasutra. Za kon-
solą DJ Yooshi. Wstęp od godz. 21 za 10 
zł. Impreza pod patronatem Radomskiej 
Grupy Mediowej.

Polska piosenka – Osiecka. Nie-
codzienny koncert na Święto Niepodle-
głości proponuje Radomska Orkiestra 
Kameralna. Projekt jest spotkaniem 
łódzkiej wokalistki – Izy Połońskiej 
i Leszka Kołodziejskiego – akordeoni-
sty, pianisty, aranżera i kompozytora. 
Oboje marzyli o zrealizowaniu piose-
nek do słów Agnieszki Osieckiej na 
swój sposób. Wśród wielu tytułów, któ-
re wzięli na warsztat znalazły się m.in. 
piosenki: „Zielono mi”, „Na całych 
jeziorach ty”, „Ja nie chcę spać” czy 
„Sztuczny miód”. Początek o godz. 18. 
Wstęp płatny.

Balloon Party w Strefie G2. Za-
praszamy na największą imprezę z balo-
nami w Radomiu. Uwaga – bilety ważne 
tylko z dokumentem potwierdzającym 
wiek od rocznika '01 i w górę. Zagra DJ 
Leo. Wstęp od godz. 21, bilety do wy-
grania na Facebooku Strefa G2 Radom.

IndepenDANCE w Lemonie. Wy-
jątkowa impreza w wyjątkowy dzień. 
Dzień Niepodległości świętujemy na 
klubowo! Podczas imprezy DJ Wojtass 
zagra specjalnego 30-minutowego seta 
złożonego tylko z najlepszych polskich 
produkcji minionego roku. Wstęp od 
godz. 21 za 15 zł.

Niedziela, 12 listopada
Spektakl Pod 
13-tką. W daw-
nej  garderobie 
gwiazd – Pod 13 
( u l .  P a r k o w a 
1 )  z o b a c z y m y 
o godz. 17 spek-
t a k l  „ W o j n a 
chłopska” w wy-

konaniu Amatorskiej Grupy Teatral-
nej. To interpretacja pierwszej części 
dramatu Jonasza Kofty pod tym samym 
tytułem. Historia gromady chłopskiej 
w czasach przesiąkniętych niepokojem, 
mistycyzmem i fanatyzmem staje się 
okazją i pretekstem do stawiania uni-
wersalnych pytań o równość, sprawiedli-
wość i moralność. Amatorska Grupa Te-
atralna istnieje od 2015 roku, a tworzą 
ją aktorzy z Suchedniowa, Kielc i Skar-
żyska-Kamiennej. Wstęp 5 zł. Bilety do 
kupienia na biletyna.pl i w Amfiteatrze.
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– Jako komitet i parafia św. Wacława, 
zarządca zabytkowej nekropolii rzym-
skokatolickiej, dziękujemy wszystkim, 
którzy choćby najmniejszą sumą wsparli 
renowację najstarszych i najpiękniej-
szych pomników – mówi Sławomir Ada-
miec, wiceprzewodniczący Społecznego 
Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmen-
tarza Rzymskokatolickiego. – W tym 
roku uzyskaliśmy ponad 23,1 tys. zł. To 
dobry wynik, który pozwoli nam na uzu-
pełnienie płatności za tegoroczne prace 
oraz podjęcie kolejnej renowacji w roku 
2018. Szczególną wdzięczność kierujemy 
do wolontariuszy, zbierających darowi-
zny, w tym młodzieży radomskich szkół. 
Cmentarz dzięki datkom i wysiłkowi 
zarządcy – parafii św. Wacława, przez 
ostatnie lata stał się pięknym przykła-
dem nie tylko pamięci o bliskich zmar-
łych, ale również o materialną i duchową 

wartość sztuki cmentarnej, czego świa-
dectwem są m.in. wyniki dorocznych 
kwest komitetu.

SKOZCR od 22 lat prowadzi kwesty 
na cmentarzu przy ul. Limanowskie-
go. Do tej pory udało się zebrać ponad 
620 tys. zł. (33 kwesty). Rekordowe pod 
względem uzyskanych sum były m.in. li-
stopadowe kwesty w 2010 roku (50 tys. 
zł), w 2014 (40 tys. zł) i w 2016 (33 tys. zł).

W tym roku, przypomnijmy, komitet 
przeprowadził renowację dwóch nagrob-
ków: Jana Mileyki (ok. 1784-1842), puł-
kownika kawalerii i komendanta Radomia 
oraz rodziny Surmackich, z lat 80. XIX 
wieku. Koszt tych prac to 43 tys. 626 zł.

Na pilną renowację czeka blisko 350 
nagrobków wpisanych do rejestru za-
bytków.

CT

Wyniki kwesty
Ponad 23 tys. zł wrzucili radomianie do puszek wolontariuszy podczas 

tegorocznej, dwudniowej kwesty na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

Tym razem 
w salach MCSW 
można oglą-
dać nie sztukę 
współczesną, ale 
ekspozycję histo-
ryczną opowia-
dającą o dziejach 
radomskiej elek-

trowni. Zobaczymy historyczne, w więk-
szości oryginalne, dokumenty, druki, 
zdjęcia, papiery wartościowe, dawne 
materiały, urządzenia i aparaty elektro-
techniczne, a nawet elementy oświetlenia 
miejskiego; wszystko związane z dawną 
elektrycznością, a zwłaszcza z historią 
radomskiej elektrowni miejskiej i w pro-
fesjonalnej oprawie scenograficznej. 
Materiały pochodzą z prywatnej kolekcji 
Tomasza Staniszewskiego, Archiwum 
Państwowego w Radomiu, Muzeum 
Okręgowego im. Jacka Malczewskiego 
oraz innych muzeów, uczelni wyższych 
i instytucji wspierających projekt.

Skąd pomysł takiej akurat wystawy? 
Radomski oddział Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich postanowił uczcić 
pamięć urodzonego w Radomiu prof. 
Włodzimierza Krukowskiego (1887-
1941) oraz spopularyzować jego ideały 
i wkład w rozwój europejskiej elektro-
techniki. A jest okazja, bo w tym roku 
przypada 130. rocznica urodzin profe-
sora. Obchody zainaugurowała w środę 
„III Międzynarodowa Konferencja 
poświęcona profesorowi Włodzimierzo-
wi Krukowskiemu (1887-1941) i Jego 
pracom naukowym”. Na ścianie Mazo-
wieckiego Centrum Sztuki Współczesnej 
zaś wmurowana została pamiątkowa 
tablica poświęcona wybitnym postaciom 
związanym z działalnością radomskiej 
elektrowni i polskiej energetyki I połowy 
XX wieku: Witolda Idźkowskiego, 
Franciszka Bilka i Aleksandra Chądzyń-
skiego, pierwszego prezesa Oddziału 
Radomskiego SEP.

NIKA

Dzieje miejskiej

elektrowni

Od środy do końca stycznia przyszłego roku 

w MCSW „Elektrownia” można oglądać wy-

stawę „Początki elektryfikacji polskich miast. 

Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956”.
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Tradycyjnie Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 6 im. Jana Kochanowskiego 
organizuje w piątek, 10 listopada Marsz 
Wolności. To już 13. edycja, a odbywać się 
będzie pod hasłem „Legiony to...”. Tym ra-
zem uczniowie „Kochanowskiego” zapra-
szają radomian do wspólnego uczczenia 
150. rocznicy urodzin 
Józefa Piłsudskiego. 
Marsz rozpocznie 
o godz. 9 w katedrze 
msza święta w inten-
cji marszałka. Ok. 
godz. 10.10 ucznio-
wie ZSO przypomną 
wydarzenia, które ro-
zegrały się w podkra-
kowskich Oleandrach 
na trzy dni przed wy-
marszem I Kompanii Kadrowej z Galicji; 
będzie symboliczne złamanie szlabanu gra-
nicznego i przewrócenie budki strażniczej. 
Potem uczestnicy uroczystości udadzą się 
ul. eromskiego na rynek, gdzie dowódcy 
grup rekonstrukcyjnych złożą meldunek 
Józefowi Piłsudskiemu. Przewidziano też 
złożenie kwiatów pod pomnikiem Czynu 
Legionów.

Wieczorem nauczyciele i uczniowie 
Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara 
Kolberga zapraszają do siebie na koncert 
muzyki polskich kompozytorów. Począ-
tek o godz. 18. Wstęp wolny.

Oficjalne uroczystości związane z 99. 
rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości rozpocznie w sobotę o godz. 

12 msza w katedrze. Po niej wszyscy uda-
dzą się na pl. Konstytucji 3 Maja, gdzie 
przy płycie Grobu Nieznanego ołnierza 
wystawiona zostanie warta honorowa. 
Ok. godz. 13.20 przewidziano odegranie 
hymnu państwowego, wystąpienie oko-
licznościowe prezydenta Radomia, apel 

pamięci i salwę hono-
rową. Uczestnicy uro-
czystości złożą kwiaty 
na Grobie Nieznane-
go ołnierza, a całość 
zakończy wiązanka 
melodii w wykonaniu 
orkiestry wojskowej.

Jeśli chcemy wspól-
nie pośpiewać albo 
zanucić, powinniśmy 
się wybrać w niedzie-

lę o godz. 16 do Oratorium w. Filipa Neri 
(ul. Grzybowska 22), gdzie zaplanowano 
koncert „Wyśpiewana Niepodległa. Hi-
storia nutami pisana”. Program wieczoru 
obejmuje wspólne śpiewanie piosenek 
żołnierskich i patriotycznych, które towa-
rzyszyły Polakom w drodze do wolności. 
W czasie spotkania będzie można prze-
śledzić dzieje naszego narodu w latach 
1795-1989. Wykonawcami są uczniowie 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. 
Filipa Neri. Towarzyszyć im będzie ra-
domska orkiestra wojskowa i zespół mu-
zyczny Mateusza Murawskiego.

NIKA

Wyśpiewana
niepodległość

Marsz Wolności, koncert młodych muzyków z Zespołu Szkół Muzycznych 

i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – tak będziemy obchodzić 

w czasie weekendu 99. rocznicę odzyskania niepodległości.
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POLECAMY  OD 06.11 DO 18.11.2017R

2,70
4,50zł/1kg

Produkcja wł
asna

4,50zł/1kg

17,99

Chleb Staropolski 600g

Szynka wędzarza 

1kg Staropolskie Wędliny

Polędwiczanka z warzywami 

1kg JBB

11,99

17,99 2,99
5,98zł/1kg

Makaron Lubella 

500g różne rodzaje

Kawa Woseba 

250g Arabica, Espresso, 

Cafe Brasil, Crema Gold 

opakowanie

9,99
39,96zł/1kg

2,29
12,05zł/1kg

9,99

Twaróg  tłusty, półtłusty, chudy 

1kg Figand

Koncentrat pomidorowy 30% 

190g Łowicz
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MILENA MAJEWSKA

Ul. Tartaczna miała łączyć przemy-
słowe części Żakowic i Plant, ale przez 
lata była to tylko teoria. Ulica do tej pory 
składała się z dwóch odcinków – jednego 
od strony ul. Młodzianowskiej i drugiego 
od Wierzbickiej. Teraz przejazd jest moż-
liwy na całej długości.

– Radomscy przedsiębiorcy, którzy 
działają przy Tartacznej, zabiegali o tę 
drogę przynajmniej od 10 lat. I wreszcie 

mamy możliwość wspólnie ogłosić suk-
ces, czyli powstanie tej drogi. To nie tylko 
miasto, to nie tylko pieniądze, które zo-
stały przeznaczone na budowę z naszego 
budżetu, ale również przedsiębiorcy, któ-
rzy potrafili się zebrać, zrealizować doku-
mentację projektową i nam ją przekazać, 
dzięki czemu mogliśmy przystąpić do tej 
inwestycji – mówił we wtorek prezydent 
Radosław Witkowski.

Przy ul. Tartacznej działa około stu 
firm. Dla ich właścicieli i pracowników, 

to bardzo ważna inwestycja. – Byliśmy 
bardzo zdeterminowani, żeby ta ulica 
została przebudowana. To jest bardzo 
potrzebna droga. Droga, która – tak my-
ślę – będzie mocno uczęszczana, szcze-
gólnie przez mieszkańców pobliskich 
osiedli, przedsiębiorców i klientów – za-
uważył Zbigniew Jakubczyk, właściciel 
firmy Biuro Plus.

Ul. Tartaczna została przebudowana 
na długości 1100 m. – Na samym począt-
ku inwestycji przedsiębiorcy działający 
w strefie ul. Tartacznej zwrócili się do 
nas z prośbą, abyśmy zachowali ciągły 
dojazd do ich nieruchomości. I to udało 
się zrobić. Nie zdarzyło się, by do którejś 
z nieruchomości dojazd był ograniczony 
bez wiedzy firm. O każdym ograniczeniu 
uprzedzaliśmy. Staraliśmy się zapewnić 
dojazd przez jak najdłuższy czas trwania 
budowy – podkreślał wiceprezydent Kon-
rad Frysztak.

Nowa, asfaltowa jezdnia ma sześć me-
trów szerokości. Po jednej stronie został 
zrobiony chodnik z kostki, a po drugiej 
ciąg pieszo-rowerowy z asfaltu. Jest też 
kilka zatok parkingowych, gdzie wyzna-
czono m.in. miejsca postojowe dla pojaz-
dów osób niepełnosprawnych. Ponadto 
ulica zyskała nowe oświetlenie, a także 
oznakowania pionowe i poziome.

Koszt całej inwestycji to ok. 4,2 mln zł. 
Wykonawcą robót była firma Budromost-
Starachowice z Wąchocka.

Ulica gotowa
Na tę inwestycję radomianie czekali od wielu lat – właśnie została oddana 

do użytku przebudowana ul. Tartaczna. Można nią przejechać od Wierz-

bickiej do Młodzianowskiej.
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We wtorek w Urzędzie Miasta w Pion-
kach odbyło się pierwsze spotkanie 
samorządowców w tej sprawie. – Do 
Pionek przyjeżdża coraz więcej gości; 
chcą wypoczywać nad Stawem Gór-
nym – mówi burmistrz Romuald Zawod-
nik. – Dzięki rowerom turyści będą mo-
gli pojechać do Puszczy Kozienickiej czy 
nad nasz zalew. Przy organizacji syste-
mu roweru miejsko–gminnego chcemy 
współpracować z innymi samorządami. 
A podczas spotkania w Pionkach zdecy-
dowaliśmy, by to zrobić jak najszybciej.

System ma objąć gminy: Pionki, Jedl-
nia-Letnisko, Garbatka-Letnisko, Kozie-
nice, Zwoleń i Policzna. – Będzie można 
wsiąść na rower w Pionkach i pojechać do 
Czarnolasu. Będzie też można w szybkim 
tempie przemierzyć trasę m.in. ze Zwole-
nia do Pionek – tłumaczy Zawodnik.

– W Kozienicach już od jakiegoś czasu 
myśleliśmy o rowerze miejskim, ale dla 
małych samorządów takie przedsięwzię-
cie jest dość kosztowne. Natomiast po-
łączenie kilku gmin w jednym projekcie 
może okazać się jak najbardziej możliwe 
do zrealizowania – uważa zastępca bur-
mistrza Kozienic Igor Czerwiński.

Wspólną inicjatywą zainteresowany 
jest także wójt Garbatki-Letnisko Robert 
Kowalczyk. – Od lat mówi się o integra-
cji sąsiadujących ze sobą samorządów, 
ale na razie niewiele z tego wynika. Pro-
jekt wspólnego roweru może być pierw-
szym przykładem takiej dobrej i sąsiedz-

kiej działalności – uważa Kowalczyk.
Zastępca burmistrza Zwolenia Wło-

dzimierz Kabus jest zdania, że najpierw 
należy policzyć koszty przedsięwzię-
cia. – Wspólny rower to oczywiście do-
bre i perspektywiczne rozwiązanie. Jed-
nak nie ma nic za darmo i samorządy 
będą musiały ponosić pewne określone 
koszty w postaci abonamentu – zauważa 
Kabus.

Jeżeli dojdzie do porozumienia samo-
rządów i firm, które oferują system, to 
miejskie rowery mogą pojawić się już na 
początku przyszłego roku. Jak wstępnie 
oszacowano, tylko w samych Pionkach 
powinno być dziewięć stacji bazowych 
i ok. 60 rowerów. Stacje mogą zostać 
zlokalizowane m.in. w rejonie Stawu 
Górnego, Ogródka Jordanowskiego, obu 
dworców kolejowych. We wszystkich 
gminach zainteresowanych projektem 
byłoby blisko 150 rowerów i ok. 25 stacji 
bazowych.

Rower miejski to pierwszy etap za-
cieśniania współpracy między gmina-
mi. Kolejnym ma być wspólna dla kilku 
gmin karta turystyczna. – Użytkownik 
takiej karty mógłby liczyć na zniżki w in-
stytucjach kultury. Dodatkowo chcemy, 
by co 10 rower był wyposażony w silnik 
elektryczny. W ramach systemu miały-
by się pojawić także meleksy – wyjaśnia 
burmistrz Pionek.

WW

Rower połączy
samorządy

Pionki, Jedlnia-Letnisko, Garbatka-Letnisko, Kozienice, Zwoleń i Policz-

na – po terenie tych gmin już od przyszłego roku mogą zacząć jeździć 

miejskie rowery.

R E K L A M A
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Bezdomni mogą się ogrzać

– Nie możemy sobie pozwolić, żeby 
jakikolwiek mieszkaniec Radomia w te 
chłodne dni miał problem ze znalezieniem 
miejsca, w którym mógłby się ogrzać. Dla-
tego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu 
tymczasowej ogrzewalni – mówi wicepre-
zydent Jerzy Zawodnik. – Oczywiście nie 
rezygnujemy z budowy Centrum Pomocy 
Osobom Bezdomnym przy ul. Zagłoby. 
Mamy już gotowy projekt i pozwolenie 

na budowę. Ta inwestycja jest brana pod 
uwagę w pracach nad projektem przyszło-
rocznego budżetu Radomia.

Ogrzewalnia to w istocie kontener 
mieszkalny, wyposażony w krzesła, 
w którym będą mogły się ogrzać oso-
by nieoczekujące żadnej innej pomocy. 
Obok jest toaleta i pojemnik na śmie-
ci. Ogrzewalnia jest przygotowana na 
przyjęcie jednorazowo ok. 30 osób. Ma 

być czynna w godz. 18-8. Jeśli będzie 
duży mróz, bezdomni będą się tu mogli 
ogrzać i odpocząć także w ciągu dnia.

O uruchomieniu interwencyjnych 
miejsc pomocy dla bezdomnych została 
poinformowana policja, straż miejska 
i pogotowie ratunkowe. Chodzi o to, by 
patrolujący ulice mogli do ogrzewalni 
skierować tych bezdomnych, którzy nie 
potrzebują żadnego innego wsparcia.

Ponieważ jest coraz zimniej, szcze-
gólnie w nocy, radomscy policjanci już 
zaczęli kontrolować miejsca, w których 
mogą przebywać osoby bezdomne. 
Sprawdzają m.in. klatki schodowe, piwni-
ce, opuszczone budynki, a także ogródki 
działkowe. Funkcjonariusze współpracu-
ją także z instytucjami powołanymi do 
niesienia pomocy osobom bezdomnym 
i samotnym.

Policja apeluje do wszystkich, żeby 
nie przechodzić obojętnie wobec osób, 
które potrzebują pomocy, np. leżących 
w parkach czy na działkach. Często wy-
daje nam się, że to pijani. Widząc osobę 
narażoną na wychłodzenie, pomóżmy 
jej i nie bądźmy obojętni. Jeśli ktoś ma 
informacje o miejscach pobytu osób 
bezdomnych, powinien je przekazać do 
właściwych instytucji, także do policji. 
Pamiętajmy, że czasami jeden telefon 
może uratować komuś życie. A w okresie 
jesienno-zimowym z powodu wychłodze-
nia organizmu umiera kilkanaście osób.

CT

Ogrzewalnia dla osób szukających schronienia przed chłodem powstała 

przy Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Słowackiego 188. Może z niej 

skorzystać ok. 30 osób.
– To bardzo ważny projekt. Oddział 

kardiologiczny zyska nowoczesny 
sprzęt, który zdecydowanie poprawi nie 
tylko diagnostykę, ale również jakość 
leczenia – twierdzi prezydent Radosław 
Witkowski.

W ramach doposażenia oddziału 
lecznica przy ul. Tochtermana planu-
je kupić sprzęt medyczny spełniający 
najwyższe standardy. Będzie to m.in. 
aparat RTG z ramieniem „C”, system 
telemetrii 3-, 4-stanowiskowy z dopo-
sażeniem, echokardiograf obrazujący 
układ krążenia w wymiarze 4D, system 
Holter EKG czy stół do testów pochyle-
niowych. Nowy sprzęt umożliwi szybką 
i precyzyjną diagnostykę pacjentów 
z chorobami serca.

– To kolejny krok w stronę zmiany ja-
kości leczenia w placówce przy Tochter-
mana. W ciągu ostatnich kilku miesięcy 
informowaliśmy o innych projektach, 
które mają poprawić jakość funkcjono-
wania i leczenia w naszym szpitalu – za-
uważa prezydent Witkowski.

Sprzęt zostanie kupiony w ramach 
projektu „Zakup sprzętu, urządzeń 
i aparatury medycznej służącej leczeniu 
chorób układu krążenia dla potrzeb 
Oddziału Kardiologicznego Radom-
skiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. 
Tytusa Chałubińskiego”. Wartość całego 
projektu to prawie 2 mln zł. Ponad 1,5 
mln zł szpital otrzyma z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

CT

Kardiologia 

dostała miliony

Prawie 2 mln zł przeznaczy Radomski Szpital 

Specjalistyczny na doposażenie oddziału 

kardiologicznego w nowoczesny sprzęt.

Młodzi członkowie partii powołują się 
na wyrok Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego. – W grudniu 2016 roku alarmo-
waliśmy, że strefa płatnego parkowania 
w Radomiu prawdopodobnie działa 
niezgodnie z ustawą – przypomina szef 
radomskiej Wolności Mateusz Waśkie-
wicz. – W marcu skierowaliśmy zawia-
domienie do prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa, a prokura-
tura skierowała sprawę do policji, skąd 
materiały zostały przekazane z powro-
tem do prokuratury. Do tej pory nie ma 
żadnego rozstrzygnięcia.

Naczelny Sąd Administracyjny 
października tego roku podjął uchwałę 
rozstrzygająca, jak powinno się pobierać 
opłaty w strefie płatnego parkowa-
nia. – Sąd uznał, że zgodnie z ustawą 
o drogach publicznych z 1985 roku, 
opłatę za postój pojazdów na drogach 
publicznych w strefie płatnego parko-
wania można pobierać tylko w miej-
scach do tego wyznaczonych – twierdzi 
Waśkiewicz.

Zdaniem działaczy partii Wolność, 
wyrok NSA odnosi się i do sytuacji 
w Radomiu. – MZDiK tak naprawdę 
nie może i nie będzie mógł pobierać 
opłat poza miejscami wyznaczony-
mi – mówi Waśkiewicz. – Nie można 
uznać całego centrum miasta za strefę 
płatnego parkowania. Naszym zdaniem 
trzeba będzie zwracać pieniądze, pobra-
ne w miejscach niewyznaczonych.

WW

Czyżby strefa

nielegalna?

– Miasto powinno zwrócić kierowcom 

pieniądze za parkowanie w strefie na 

miejscach bez oznaczeń – twierdzą 

działacze partii Wolność.
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IWONA KACZMARSKA

Od sześciu lat krakowskie stowarzy-
szenie MANKO – Głos Seniora, we 
współpracy m.in. z Ministerstwem Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, Mini-
sterstwem Zdrowia oraz wieloma innymi 
instytucjami zajmuje się polityką senio-
ralną i wspieraniem osób starszych. Od 
tego też czasu wydaje osobom po 60. 
roku życia Ogólnopolską Kartę Seniora. 
Od poniedziałku partnerem programu 
OKS stał się również Radom.

– Nowoczesne miasto to takie, 
w którym wszyscy – niezależnie od wie-
ku – czują się dobrze. A tak się składa, 
że w ostatnim czasie jedna czwarta po-
pulacji polskich, choć nie tylko, miast, 
to osoby starsze. Dlatego od 2,5 roku 
staramy się, by Radom był liderem, jeśli 
chodzi o politykę senioralną – stwier-
dził w poniedziałek prezydent Rado-
sław Witkowski. – Mamy Radomską 
Kartę Seniora, mamy bilet senioralny; 
z myślą o radomskich seniorach two-
rzymy program „Siła w seniorach”. 
W ramach tego projektu powstanie 
m.in. poradnia geriatryczna, planujemy 
także zakup czujników czadu dla osób 
po 65. roku życia. A dzisiaj proponuje-
my radomskim seniorom Ogólnopolską 
Kartę Seniora.

Ogólnopolską Karta Seniora ma 
już prawie 85 tys. osób w całej Polsce. 
Dzięki niej mogą korzystać ze zniżek 
w ponad 800 punktach, instytucjach 
i ośrodkach zdrowia w całej Polsce. Np. 
bilet na spektakl w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie z OKS jest 

o 15 proc. tańszy, w kilku sanatoriach 
w Ciechocinku osoby starsze, legity-
mujące się Ogólnopolską Karta Se-
niora, dostaną od 5 do nawet 20 proc. 
zniżki na zabiegi czy pobyty kuracyjne. 
W Gródku nad Dunajcem jeden z do-
mów wczasowych oferuje noclegi i cało-
dzienne wyżywienie 20 proc. taniej, a za 
godzinny rejs statkiem zapłacimy tylko 
10 zł od osoby. W Jastrzębiej Górze są 
zniżkowe wczasy dla seniora, a w Ko-
łobrzegu napijemy się ze zniżką czeko-
lady. Ofertę specjalną w poniedziałki 
przygotowuje jedna z krakowskich 
restauracji. Z Ogólnopolską Kartą Se-
niora można skorzystać z tańszych lub 
bezpłatnych badań, wykonać darmowe 
testy słuchu, zniżkowo wyleczyć zęby. 
Co ważne, OKS może, bezpłatnie, wy-
robić sobie osoba, która ukończyła 60 
lat. Jest więc dostępna dla tych, którzy 
muszą jeszcze pięć lat czekać, by wyro-
bić sobie Radomską Kartę Seniora.

W poniedziałek w magistracie pre-
zydent Witkowski i wiceprezydent 
Jerzy Zawodnik wręczyli kilkanaście 
pierwszych kart członkom radomskich 
klubów seniora, podopiecznym domów 
pomocy społecznej i słuchaczom Uni-
wersytetów III Wieku.

– To, że jesteśmy partnerem tego 
akurat programu stowarzyszenia 
MANKO, oznacza, że każdy radomia-
nin, który ukończył 60 lat i chce mieć 
Ogólnopolską Kartę Seniora, może to 
zrobić w Radomiu, w urzędzie miej-
skim. Trzeba przyjść do pok. 180, wy-
pełnić wniosek o wydanie OKS i od 
razu otrzymuje się kartę – zapewnia 
wiceprezydent Zawodnik. – Można 
też przystąpić do programu Ogólno-
polskiej Karty Seniora, wypełniając 
formularz zgłoszeniowy. Jest dostępny 
na stronie internetowej glosseniora.pl; 
trzeba pobrać, wypełnić i odesłać do 
krakowskiego stowarzyszenia wniosek, 
dołączając kopertę z adresem seniora 
i znaczek pocztowy.

Ulgi i zniżki
dla seniorów

Zniżki na pobyt czy na zabiegi w sanatoriach Ciechocinka, tańsze wcza-

sy w Jastrzębiej Górze i tańszy posiłek w Kudowie Zdroju, ulgowe bilety 

w niektórych teatrach i kinach Krakowa – to wszystko osobom, które 

ukończyły 60 lat, zapewnia Ogólnopolska Karta Seniora. Teraz można ją 

wyrobić także w Radomiu.
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O konsultacje poprosił Miejski Za-
rząd Dróg i Komunikacji. „W związku 
z obecnym deficytem miejsc postojo-
wych w centrum miasta, jak i koniecz-
nością zapewnienia bezpieczeństwa 
wszystkim uczestnikom ruchu drogo-
wego, będą zbierane opinie radomian, 
które będą pomocne w wypracowaniu 
optymalnego rozwiązania korzystnego 
dla wszystkich zainteresowanych stron, 
a przede wszystkim dla mieszkańców ul. 
Wyszyńskiego w Radomiu” – możemy 
przeczytać w komunikacie magistratu.

W ramach konsultacji odbędą się dwa 

spotkania z mieszkańcami: w czwartek, 
16 listopada w godz. 15-17 i w sobotę, 
25 listopada w godz. 10-13; oba przy ul. 
Wyszyńskiego (namiot konsultacyjny).

Każdy mieszkaniec Radomia będzie 
mógł także przedstawić swoją opinię 
albo w formie elektronicznej poprzez 
nadsyłanie uwag na adres: konsulta-
cje@umradom.pl, albo w formie pa-
pierowej poprzez wypełnienie ankiety 
w czterech stałych punktach obsługują-
cych konsultacje.

CT

Ruch na Wyszyńskiego
Zmiana organizacji ruchu na ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie 

tematem konsultacji społecznych, zaplanowano na 13-26 listopada.

– To wielki sukces – cieszy się To-
masz Wojtkiewicz, prezes Nextbike 
Polska. – Uruchamiając w tym roku 
w Radomiu system z prawdziwego 
zdarzenia, spodziewaliśmy się, że wy-
pożyczeń będzie bardzo dużo. Jednak 
rzeczywistość przerosła nasze oczeki-
wania. Widać wyraźnie, że radomianie 
pokochali rowery. 

Radomski Rower Miejski, przypo-
mnijmy, wystartował 1 kwietnia z 25 
stacjami, z których można było wypo-
życzyć 250 rowerów. Na początku maja 
uruchomiono nową stację – przy E. 
Leclerc, a miesiąc temu kolejną – ITM 
Poland os. Południe. Tym samym liczba 
dostępnych dla mieszkańców rowerów 
wzrosła do 285.

Od 1 kwietnia rowery były wypożycza-
ne 152 tys. razy. Najchętniej w czerw-
cu – 34 tys. 517 razy. Dzienny rekord 
padł jednak w maju – w piątek, 19 maja 
rowery wypożyczono aż 1822 razy! red-

ni czas wypożyczenia roweru w tym se-
zonie wynosił 19 minut i 58 sekund.

– To był bardzo udany sezon. Liczba 
wypożyczeń potwierdziła to, co rado-
mianie jednoznacznie powiedzieli nam 
już podczas testów systemu roweru 
miejskiego – że chcą takiej alternaty-
wy dla jazdy samochodem lub auto-
busem – twierdzi prezydent Radosław 
Witkowski. – Bardzo się też cieszę, że 
pozyskaliśmy dwóch pierwszych partne-
rów, którzy wspólnie z nami chcą rozwi-
jać sieć wypożyczalni. Mam nadzieję, że 
za ich przykładem pójdą kolejni i otwie-
rając następny sezon, będziemy mogli 
przedstawić radomianom jeszcze lepszą 
ofertę, czyli więcej wypożyczalni i więcej 
rowerów.

W systemie Radomskiego Roweru 
Miejskiego zarejestrowanych jest ponad 
12 tys. osób.

CT

Koniec sezonu
rowerowego

W ubiegły czwartek zakończyła się tegoroczna edycja Radomskiego Ro-

weru Miejskiego. Jednoślady trafią na pięć miesięcy do magazynu, gdzie 

przejdą gruntowny remont.
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Jedlnia Letnisko, Garbatka Letnisko, 
Kowalków, Kozłów, Młodocin Mniej-
szy, Ruda Wielka, Lipsko, Białobrzegi, 
Jasieniec i w Radomiu Zespół Szkół 
Muzycznych oraz PSP Nr 1. To w ciągu 
tylko zaledwie dwóch tygodni miejsca, 

w których przeprowadzona została ak-
cja „Wyprawka dla pierwszoklasisty” 
w ramach kampanii „Jesteś widoczny, 
jesteś bezpieczny”. Pierwszaki otrzy-
mały odblaski i obejrzały film o bez-
pieczeństwie w ruchu drogowym.

– Przypominamy nie tylko dzie-
ciom, ale też ich rodzicom, by każ-
dego dnia były zakładane elementy 
odblaskowe – mówi Dariusz Piątek, 
dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Radomiu.

Samorząd województwa mazo-
wieckiego od 15 lat wspiera akcje 
dotyczące bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. „Jesteś widoczny, jesteś 
bezpieczny” jest kolejną z nich. Or-
ganizatorzy poprzez zabawę, cieka-
we prelekcje i materiały promocyjne 
chcą dotrzeć do dzieci i młodzieży. 

– Elementy odblaskowe sprawią, 
że będziemy widoczni na drodze. 
Warto wiedzieć, jak je zakładać, 
aby były skuteczne – mówi Rafał 
Rajkowski, członek samorządu wo-
jewództwa mazowieckiego. 

Spotkania z uczniami klas pierw-
szych i  ich rodzicami to także 
okazja aby zaapelować nie tylko 
o posiadanie odblasków, ale przede 
wszystkim o ich noszenie, o prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i o bycie wzo-
rem do naśladowania dla swoich 
pociech.

JESTEŚ WIDOCZNY! JESTEŚ BEZPIECZNY!
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Kamienica została wybudowana w XIX 
wieku i w czasie zaborów funkcjonowało 
tu kasyno dla rosyjskich urzędników. Po-
tem budynek pełnił funkcje oświatowe. 
Po zakończeniu II wojny światowej przy 
ul. Słowackiego 6 znalazła swoją siedzibę 
szkoła specjalna, później podstawówka. 
W latach dziewięćdziesiątych kamienica 
opustoszała. Miasto nie miało pomysłu, 
jak zagospodarować piękną kamienicę. 
W końcu zdecydowano, że nieruchomość 
dostanie kilkoro zabużan, jako rekom-
pensatę za mienie utracone na wschodzie. 
Kresowiacy jej jednak nie chcieli, bo jak 
kilka obcych rodzin miało sprzedać budy-
nek i podzielić się pieniędzmi?

Przez kilka lat kamienica stała pusta 
i niszczała. W 2007 roku nieruchomość 
miasto sprzedało osobie prywatnej. Bu-
dynek nie jest zabytkiem, ale znajduje się 
w strefie ochrony konserwatorskiej, więc 
ewentualny remont trzeba było konsul-
tować z konserwatorem zabytków. Nowy 
właściciel postanowił zorganizować tu 
szkołę tańca. Uzyskał zgodę na zmianę 
przeznaczenia obiektu, ale wygląd budyn-
ku – ze wszystkimi detalami architekto-
nicznymi – miał zostać zachowany. Prace 
ruszyły nawet szybko – rozebrano dach, 
ściany działowe i stropy. I na tym remont 
się skończył. Zaniepokojonych stanem 
ruiny przechodniów powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego uspokajał, że mury 
są solidne, co stwierdziła ekspertyza i nie 
grożą zawaleniem.

W ciągu dziesięciu lat nieruchomość 
zmieniła właściciela. I została wpisana do 
gminnej ewidencji zabytków, czyli znajduje 
się niejako pod podwójną ochroną. Kilka 
miesięcy temu wycięto drzewa, krzaki i za-
rośla na posesji, odsłaniając smutną ruinę.

NIKA

Taka piękna ruina
Pozostałości XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Słowackiego 6 budzą niepokój przechodniów – czy wiatr nie przewróci ściany 

na przystanek? A kiedyś był to przepiękny obiekt, służący najpierw rosyjskiemu zaborcy, potem przez długie lata uczniom. 

Czy da się go uratować, czy trzeba go będzie wyburzyć?
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„Radom – nie marnujmy publicznych pieniędzy”, „Radom zamiast 
Modlina to aberracja”, „Okno na świat z wybitymi szybami” „Radom 
znów lotniskiem-widmo?” – to tylko niektóre tytuły, które w mediach 
ogólnopolskich pojawiły się w kontekście naszego lotniska. Znalazło 
się ono również w rankingu najbardziej bezużytecznych portów świata 
przygotowanym przez Money.pl – polski portal internetowy zajmujący się 
finansami, gospodarką i ekonomią. Było to chwilę po tym, gdy umowa 
lotniska z jedynymi liniami latającymi z naszego miasta wygasła.

– Co dalej z lotniskiem? – pytają ludzie w całej Polsce. Pomysłów jest 
wiele. Na jednym z branżowych portali wróciła idea uruchomienia cargo, do 
którego jednak konieczne są olbrzymie inwestycje. Oczywiście, obecny stan 
rzeczy, z wizerunkowego punktu widzenia, jest strzeleniem sobie w stopę. Bo 
jak inaczej nazwać fakt, że nikt (zarówno zarząd spółki Port Lotniczy Radom, 
jak i właściciel) nie zadbał o to, żeby po zakończeniu umowy z jednym 
przewoźnikiem, od razu na jego miejscu pojawił się drugi? Wtedy loty 
odbywałyby się w sposób ciągły, a pasażerowie by nie uciekli. Teraz trwają 
negocjacje zarówno z potencjalnymi przewoźnikami, jak i inwestorami. 
I tylko szkoda, że chętni do latania z Radomia zostali zawieszeni w próżni. 
Oficjalnie nie wiadomo nic. No, może prawie nic, bo wszystko skrywa tzw. 
tajemnica handlowa. Wiemy jedynie, że izraelski inwestor się wycofał, 
a miasto prowadzi negocjacje z Przedsiębiorstwem Polskie Porty Lotnicze. 
Nieoficjalnie można usłyszeć, że zainteresowanie PPPL-u zawdzięczamy PiS-
-owi. A mówiąc prościej – spółka kierowana przez ludzi partii rządzącej ma 
przykaz solidnego inwestowania w naszym mieście, co może tylko cieszyć. 
Potencjalny przewoźnik pozostaje jednak czystą zgadywanką. Osobiście 
obstawiam, że z Radomia najpierw zaczną latać czartery (wyrzucone 
z Okęcia), a potem, także kierowany przez ludzi PiS-u, LOT albo/i słoweńska 
Adria, lub utworzony przez byłych pracowników LOT-u Enter Air. Adria 
ma takie samoloty, które mogłyby latać bez przedłużania pasa i zabierać 
większą liczbę pasażerów, co w obecnej sytuacji Sadkowa jest niezwykle 
istotne. Jedno jest pewne – inwestycje są konieczne. Nadal bowiem 
nie doczekaliśmy się przedłużenia i przebudowy pasa startowego, 
wybudowania dodatkowych płyt postojowych oraz uruchomienia systemu 
ILS. Na to, niestety, miasta, jako jedynego właściciela, nie stać.

Co więc robić dalej? Czekać na jakąś jasną polityczną decyzję, 
w momencie gdy prezydent sam jej podjąć nie potrafi? Czy czekać na 
moment, aż negocjacje z potencjalnym przewoźnikiem się zakończą 
i coś z Radomia znów zacznie latać? Mimo, że politycy różnych opcji stają 
na rzęsach, aby radomskie lotnisko uratować (albo zamknąć), śmiało 
mogę powiedzieć, że rzęsy najlepszym fundamentem nie są. A może się 
mylę? Może już niebawem dowiemy się czegoś, co nas bardzo zaskoczy 
i Radom stanie się drugim po Okęciu lotniskiem na Mazowszu, z którego 
co kilkanaście minut będą odlatywać samoloty? Oby tak się stało! Wtedy 
z całą odpowiedzialnością powiem, że mój sceptycyzm co do słowności 
polityków był błędny. Może lotnisko jest nam potrzebne tylko po to, by 
do niego dopłacać? Jeśli prezydent nie potrafi podjąć męskiej decyzji, co 
dalej, to podpowiem – trzeba z mieszkańcami zagrać uczciwie i odsłonić 
karty: tajemnic handlowych i masterplanu. Powiedzieć wprost, ile jeszcze 
musimy do lotniska dopłacać. Wtedy pomocne będzie referendum. Przecież 
prezydent tuż po objęciu urzędu dał lotnisku czas na uruchomienie lotów do 
końca 2014 roku. A ja, widząc ten marazm, również daję czas na przekonanie 
mnie do słuszności pomysłu lotniska cywilnego w Radomiu. Do końca roku. 
Później oczekuję konkretów.

I piszę to ja – ktoś, kto nasze lotnisko kocha od dziecka.

ADAM HILDEBRANDT

Do końca roku

NieObiektywnym 
okiem

– To miasto, jak każde miasto czy wieś, 
w której się rodzimy, to środek świata. Ta 
przestrzeń niewielka, w której się obra-
camy, nasze domy, ulice, cmentarze, ko-
ścioły, ta przestrzeń wiekami wysiłkiem 
ludzkim zabudowywana, jest centrum 
świata, do którego wszystkie inne kawał-
ki uniwersum są odniesiome, zrelatywi-
zowane. Każdy z nas tak czuje – mówił 
7 marca 1994 roku prof. Leszek Koła-
kowski, odbierając tytuł honorowego 
obywatela Radomia.

Tutaj się urodził – 23 października 
1927. Był synem Jerzego Juliana Ko-
łakowskiego, działacza społecznego 
i oświatowego, publikującego pod pseu-
donimem Jerzy Karon. Matka zmarła, 
kiedy Leszek miał trzy lata. W Rado-
miu spędził lata dzieciństwa, tu chodził 
do szkoły podstawowej. Od wybuchu II 
wojny światowej do 1942 roku mieszkał 
we wsi Skórnice, później w Garbatce, 
okresowo, w tym cały 1943 rok, również 
w Warszawie. Po śmierci ojca w 1943 
roku pozostawał pod opieką ciotki na 
Żoliborzu, potem mieszkał na Saskiej 
Kępie. Pod koniec okupacji zdał małą 
maturę, częściowo w Warszawie, a czę-
ściowo w Radomiu.

Pod koniec 1945 przeniósł się do Ło-
dzi, gdzie rozpoczął studia na Uniwer-
sytecie Łódzkim. Wtedy też wstąpił do 

komunistycznego Akademickiego Związ-
ku Walki Młodych „Życie” i do PPR. 
W 1949 wraz z żoną Tamarą z domu Dy-
nenson, z wykształcenia psychiatrą, prze-
niósł się do Warszawy.

Jeden z najwybitniejszych współcze-
snych filozofów, zajmujący się głównie 
historią filozofii, historią idei oraz filo-
zofią religii. Eseista, publicysta i prozaik.

W latach 1964-68 był Leszek Koła-
kowski profesorem na Uniwersytecie 
Warszawskim i w Polskiej Akademii 
Nauk. Symboliczną datą w życiu filozo-
fa był 21 października 1966. W tym dniu 
wygłosił na Wydziale Historycznym UW 
wykład „Rozwój kultury polskiej w ostat-
nim 10-leciu”, upamiętniający przełom 
październiko-
wy, a dotyczący 
sytuacji panu-
jącej w polskiej 
kulturze.  Nie 
jest to jedno-
znaczny począ-
tek nowej drogi 
Kołakowskiego, 
ale raczej kul-
minacyjny punkt 
p r z e m y ś l e ń 
dotyczących za-
leżności między 
m a r k s i z m e m 
a  r e l i g i ą .  Z a 
zbyt radykalną 
krytykę władz 
i odchodzenie 
w  n a u c z a n i u 
studentów od 
oficjalnego kanonu marksizmu już 27 
października wydalono go z partii.

Kiedy po wydarzeniach marcowych 
1968 władze odebrały prof. Kołakow-
skiemu prawo wykładania i publikowa-
nia, wyemigrował. Po krótkim pobycie 
w Paryżu wyjechał do Montrealu, gdzie 
na przełomie 1968 i 1969 wykładał na 
McGill University, a potem do Kalifor-
nii. Po roku wykładów w Berkeley prze-
niósł się ostatecznie do Anglii. Tu związał 
się z Uniwersytetem Oksfordzkim, gdzie 
w latach 1972–1991 był wykładowcą 

(Senior Research Fellow) w All Souls 
College. Po przejściu na emeryturę przy-
znano mu tytuł Honorary Member of 
Staff. Oprócz tego wykładał m.in. w Yale 
University, University of New Haven, 
Berkeley University oraz University of 
Chicago, gdzie pracował jako „visiting 
professor”.

Słynny esej prof. Kołakowskiego „Tezy 
o nadziei i beznadziejności”, opublikowa-
ny w paryskiej „Kulturze” w 1971, stwo-
rzył intelektualny fundament dla strategii 
opozycji antykomunistycznej, inspirując 
powstanie Komitetu Obrony Robotni-
ków i Uniwersytetu Latającego. Przypisu-
je mu się m.in. pomysł stworzenia w PRL 
wolnych związków zawodowych. Współ-
pracował z Polskim Porozumieniem 
Niepodległościowym w kraju. W latach 
1977–1980 był oficjalnym przedstawi-
cielem KOR-u za granicą i odpowiadał 
za kontakty między środowiskiem KOR 
a emigracją.

W 1991 został członkiem rzeczywistym 
Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem 
Fundacji im. Stefana Batorego i Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich. Kawaler Or-
deru Orła Białego. Od 2006 był honoro-
wym członkiem Rady Fundacji Centrum 
Twórczości Narodowej.

Zmarł 17 lipca 2009 roku w szpitalu 
w Oksfordzie. 29 lipca prof. Leszek Koła-
kowski został pochowany na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach.

Jeden z najwybitniejszych filozofów 
obchodził w Radomiu swoje 80. urodzi-
ny. Na ścianie kamienicy Niedziałkow-
skiego 26 znajduje się poświęcona mu 
tablica. Napisano na niej m.in. „Uczył, 
jak przyzwoicie żyć, jak znosić cierpienie, 
jak przeciwstawiać się złu”.

NIKA

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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Aleja prof. Leszka

Kołakowskiego
osiedle XV-lecia, Śródmieście

Aleja biegnie wzdłuż Potoku Północnego od ul. Warszawskiej do 
25 Czerwca; od ul. Warszawskiej do Struga przez osiedle XV-lecia, 

od Struga do 25 Czerwca przez Śródmieście
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PIECZONE BURAKI NADZIE-

WANE SUSZONYMI MORELAMI 

W TYMIANKOWYM SOSIE 

SKŁADNIKI
– 6 dużych buraków

– 3 łyżki oliwy

– sok z połowy cytryny

– świeży tymianek

– 100 g moreli

– 1 ząbek czosnku

– sól i pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE
Buraki dokładnie myjemy i pojedynczo 

zawijamy w folię aluminiową; 

wcześniej skrapiamy je delikatnie 

oliwą, sokiem z cytryny i nacieramy 

roztartym czosnkiem, dodajemy po 

gałązce tymianku. Tak przygotowane 

buraki pieczemy w temperaturze 180 

stopni przez ok. 30 minut, aż staną się 

miękkie. Następnie upieczone buraki 

delikatnie studzimy, zdejmujemy 

z nich folię i przekładamy do naczynia 

do zapiekania. Nacinamy górę 

buraków, do których wkładamy 

suszone morele. Delikatnie jeszcze raz 

polewamy wszystko oliwą z dodatkiem 

tymianku, czosnku i odrobiną soku 

z cytryny. Doprawiamy solą i pieprzem 

do smaku. Pieczemy jeszcze przez ok. 

15 minut.

SMACZNEGO 

Zdrowa osoba dorosła powinna do-
starczać sobie ok. 80 mg witaminy C 
dziennie. Więcej potrzebują jej natomiast 
karmiące mamy i osoby starsze, ale też 
osoby aktywne fizyczne, uprawiające 
sport czy narażone na długotrwały stres. 
Oprócz znanej wszystkim funkcji wzmac-
niania układu odpornościowego, witami-
na C zmniejsza uczucie zmęczenia i po-
maga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego. Dlatego warto po nią 
sięgnąć, gdy czeka nas zwiększony wysi-
łek umysłowy, np. ważna prezentacja czy 
egzamin. Jest cennym antyoksydantem, 
który walcząc z wolnymi rodnikami m.in. 
opóźnia procesy starzenia komórek. Do-
cenią ją także kobiety chcące mieć zdro-
wą i zadbaną skórę, ponieważ witamina C 
wspomaga produkcję kolagenu.

Gdzie jest najwięcej witaminy C?

NIE TYLKO CYTRYNA

Wbrew utartemu przekonaniu to wcale 
nie cytryna zawiera najwięcej witaminy C. 
W 100 g tego owocu kryje się jej ok. 50 mg. 
Dla porównania w 100 g czarnych porze-
czek jest aż ok. 180 mg witaminy C! Także 
nektar z tych owoców jest bardzo dobrym 
źródłem witaminy C. Natomiast w 100 g 
truskawek jest jej, średnio, tylko 66 mg. 
Nie martwmy się, że sezon na te owoce 
się skończył, ponieważ także mrożone 
owoce dostarczą nam dużo witaminy C. 

100 g mrożonych czarnych porzeczek ma 
jej ok. 164 mg, a 100 g mrożonych truska-
wek ok. 60 mg. Z kolei np. dostępne cały 
rok kiwi zawiera ok. 60 mg witaminy C 
w 100 g. Oprócz jedzenia świeżych i mro-
żonych owoców pijmy też powstałe z nich 
soki, np. szklanka pasteryzowanego soku 

pomarańczowego zabezpieczy dzienne 
zapotrzebowanie na witaminę C aż w 50-
60 proc.! Warto wspomnieć, że szklanka 
soku – także tego pasteryzowanego, z kar-
tonu – zgodnie z zaleceniami Instytutu 
Żywności i Żywienia, może zastąpić jed-
ną z minimum pięciu porcji warzyw lub 
owoców w ciągu dnia. Taka porcja, poza 
witaminą C, dostarcza antyoksydantów 

roślinnych, które wzmacniają działanie 
witaminy. Jest to znacząco lepszy sposób 
jej dostarczania niż w postaci pastylek.

NATKA PIETRUSZKI NIE TAKA NIEPOZORNA

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, 
że bogactwo witaminy 
C kryje się też w wa-
rzywach. Np. niepozor-
na natka pietruszki to 
prawdziwa witaminowa 
bomba – niemal 180 
mg witaminy C w 100 
g! Niewiele ustępuje 
jej czerwona papryka, 
która ma jej średnio 
(przeciętnie) aż 144 mg 
w 100 g. Warto jeść tak-
że brukselkę (ok. 94 mg 
witaminy C w 100 g), 
brokuły (ok. 83 mg wi-
taminy C w 100 g), kala-
fiora (ok. 70 mg witami-
ny C w 100 g), a także 

warzywa kapustne (w 100 g białej kapusty 
jest ponad 50 mg witaminy C). Sięgajmy 
także po soki warzywne i warzywno-owo-
cowe z udziałem tych warzyw. To także do-
bry sposób, by przyzwyczaić najmłodszych 
do smaku warzyw czy owoców, za którymi 
nie przepadają i jednocześnie, urozmaica-
jąc ich dietę, zapewnić codzienną dawkę 
pochodzącej z nich witaminy C.

CENNY DLA ORGANIZMU BŁONNIK

Poza tym, że warzywa i owoce, a tak-
że przetwory z nich pochodzące – ta-
kie, jak soki, mogą być źródłem wita-
miny C, to zawierają inne witaminy, 
substancje odżywcze i prozdrowotne, 
które pozytywnie wpływają na funk-
cjonowanie organizmu, a nawet przy-
czyniają się do zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia chorób dietozależnych. 
Dodatkowo soki mętne i przecierowe 
oraz musy zawierają cenny dla orga-
nizmu błonnik. Dlatego należy pamię-
tać o włączaniu warzyw i owoców do 
codziennego menu. Warto także pod-
kreślić, że spożycie owoców i warzyw 
nadal nie osiąga absolutnego minimum 
400 gramów dziennie (z wyłączeniem 
ziemniaków). Z tego powodu organi-
zacje z całego świata podejmują różne 
działania, aby zwiększyć poziom spoży-
cia warzyw i owoców. Jednym z takich 
działań było podpisanie w Warszawie, 
przez przedstawicieli 21 krajów, także 
Polski, podczas XIII Międzynarodowe-
go Kongresu Promocji Warzyw i Owo-
ców, deklaracji na rzecz wspierania 
oraz promowania idei spożycia warzyw, 
owoców, a także niskoprzetworzonych 
przetworów takich, jak np. soki, czy 
musy bez dodatku cukru.

FIT.PL

Gdzie jest witamina C?
Myślimy o niej ciepło, gdy na dworze robi się zimniej. I słusznie, ponieważ wspomaga działanie syste-

mu odpornościowego. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pełni też inne ważne funkcje. Dlatego koniecz-

ne jest codzienne dostarczanie organizmowi, wraz z pożywieniem, witaminy C.

Fo
t. 

In
te

rn
et

R E K L A M A



10 PIĄTEK – CZWARTEK 10-16 LISTOPADA 2017PO GODZINACH

DO ZOBACZENIA W TV

Piątek, 10 listopada

TVP 1
godz. 12.40 – Polowanie na muchy
komedia
Polska 1969
Wajda według Janusza Głowackiego: 
pierwsze zwiastuny walczącego femini-
zmu w Polsce końca lat 60. XX wieku. 
Brawa dla zdobywczej Małgorzaty Brau-
nek w karykaturalnej roli intelektualistki, 
choć całość nie do końca do śmiechu i nie 
tylko ku przestrodze.

TNT
godz. 13.20 – Skrzydełko czy nóżka
komedia
Francja 1976

wietny – jak zawsze – Louis de Funes 
jako znawca wyrafinowanej kuchni fran-
cuskiej, wydający wojnę fastfoodom.

KINO POLSKA
godz. 20.00 – Operacja Samum
dramat sensacyjny
Polska 1999
Władysław Pasikowski próbuje współ-
czesnego kina szpiegowskiego: oficero-
wie polskiego wywiadu na chwilę przed 
wojną w Zatoce wyprowadzają z Iraku 
agentów CIA. Na faktach!

Sobota, 11 listopada

TV 4
godz. 14.50 – Uliczny wojownik
film sensacyjny
Japonia/ USA 1994
Szalony dyktator kontra pułkownik 

wojsk ONZ. Kino akcji z Van Damme’em 
wzorowane na grze komputerowej. Moż-
na by sobie darować, ale to ostatni film 
Raula Julii.

KINO POLSKA
godz. 15.45 – Obywatel Piszczyk
komediodramat
Polska 1988
Ciąg dalszy przygód pechowca Jana Pisz-
czyka. Jest rok 1960. Jan Piszczyk (Jerzy 
Stuhr) wychodzi z kina, w którym obej-
rzał „Zezowate szczęście”. Jest oburzo-
ny i uważa, że został ośmieszony. Trafia 
na człowieka gotowego wysłuchać jego 
„prawdziwej” historii. Jest nim kapitan, 
który prowadził w jego sprawie śledztwo 
przed ośmiu laty. Piszczyk rozpoczyna 
opowieść.

TVP 1
godz. 20.15 – 1920 Bitwa Warszawska
dramat wojenny
Polska 2011
Jerzy Hoffmann o wojnie polsko-bolsze-
wickiej 1920 jakby opowiadał o czasach 
z Sienkiewiczowskiej trylogii: pierwszy 
polski film w technologii 3D ze zdjęciami 
Sławomira Idziaka.

Niedziela, 12 listopada

POLSAT
godz. 15.40 – Dzień Świstaka
komedia
USA 1993
Bill Murray jako prezenter pogody w po-
szukiwaniu lepszego ja i Andie MacDo-
well jako producentka w pętli czasu. Kla-
pa w Ameryce, w Polsce – film kultowy.

Zburzenie posesyj 
drewnianych

Jak siê dowiadujemy na ul. Focha 
z wiosn¹ 1938 r. maj¹ byæ zburzone 
domki drewniane, ci¹gn¹ce siê od 
ul. Focha do dawnej „spó³ki rolnej”. 
W domkach tych znajduj¹ siê ¿ydow-
skie warsztaty szewskie, blacharskie 
i 2 sklepiki spo¿ywcze. Posesja nale¿y 
do p. Piotrowskiego.

Zburzona równie¿ zostanie budka 
drewniana naprzeciwko Domu Robot-
niczego.

Zarz¹dzenie w³adz miejskich, po-
dyktowane wzglêdami estetycznymi, 
wydaje siê niezbyt zgodne z polityk¹ 
budowlan¹, stosowan¹ wobec ul. Fo-
cha, gdzie niedawno wzniesiono parte-
rowy budynek murowany, równie¿ na-
daj¹cy siê ze wzglêdów estetycznych 
do zburzenia.

Trybuna, 1937, nr 47

Opieka nad dziatw¹ 
szkoln¹

Wydzia³ Oœwiatowy Zarz¹du Miej-
skiego przyst¹pi³ do rozdawania butów 
biednej dziatwie szkó³ powszechnych.

Przewiduje siê rozdanie 500 par butów.
*

Miêdzyszkolny Komitet Rodzicielski 
nie rozpocz¹³ dotychczas akcji do¿y-
wiania na terenie szkó³ powszechnych.

Dzieci bezrobotnych, brak ten od-
czuwaj¹ dotkliwie.

*
W trosce o zdrowie dziatwy szkol-

nej T-wo TOZ przyst¹pi³o do wyda-
wania bezp³atnie tranu œwie¿ego dla 

dzieci anemicznych i biednych.
Równoczeœnie prowadzi TOZ do¿y-

wianie w ¿ydowskich szko³ach religij-
nych.

Trybuna, 1937, nr 47

Zatrucie rodziny

W rodzinie znanego kupca radom-
skiego Henocha Cymermana wydarzy-
³o siê tragiczne zajœcie.

Przez pomy³kê córka Cymermana 
wsypa³a do mleka zamiast kakao pro-
szek na szczury, powoduj¹c otrucie 
ca³ej rodziny.

Dziêki natychmiastowej pomocy 
wszystkich uratowano.

Trybuna, 1938, nr 41

Mo¿liwoœci eksportu 
skóry i obuwia

do Zaolzia
Radomski przemys³ skórzany, szu-

kaj¹cy rynków zbytu, zainteresowaæ 
siê winien pozyskaniem Zaolzia dla 
swej produkcji. Przemys³ skórzany na 
Œl¹sku Zaolzañskim jest s³abo rozwi-
niêty. Znajduje siê tam 42 zak³adów 
bran¿y skórzanej, o sile mechanicznej 
9 km. które zatrudniaj¹ ogó³em 90 ro-
botników. S¹ to zatym warsztaty pry-
mitywnego rzemios³a.

Po wyrugowaniu mechanicznego 
obuwia Baty otwieraj¹ siê du¿e mo¿li-
woœci dla naszej produkcji obuwniczej.

Na Œl¹sku Zaolzañskim zatrud-
nionych by³o wed³ug statystyki z r. 
1930 – 50225 robotników. Ludnoœæ Za-
olzia liczy 250 tys. mieszkañców.

Trybuna, 1938, nr 42

Z po¿ó³k³ych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

11˚/7˚
t. odczuwalna 8˚ C

ciśnienie 1016 hPa

wilgotność 69%

Piątek 10.11

10˚/4˚
t. odczuwalna 8˚ C

ciśnienie 1011 hPa

wilgotność 58%

Sobota

9˚/5˚
t. odczuwalna 6˚ C

ciśnienie 1007 hPa

wilgotność 60%

Niedziela

8˚/3˚
t. odczuwalna 5˚ C

ciśnienie 1009 hPa

wilgotność 66%

Poniedziałek

5˚/3˚
t. odczuwalna 1˚ C

ciśnienie 1014 hPa

wilgotność 73%

Wtorek

6˚/3˚
t. odczuwalna 5˚ C

ciśnienie 1019 hPa

wilgotność 87%

Środa

6˚/-2˚
t. odczuwalna 4˚ C
ciśnienie 1026 hPa
wilgotność 67%

Czwartek

źródło: twojapogoda.pl
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radio

NAJWIĘKSZE

TANECZNE

HITY!

KRZYSZTOF DOMAGAŁA
SZYMON JANCZYK

ROSA Radom do meczu z Treflem So-
pot podeszła w roli faworyta. Co prawda, 
„Smoki” miały mało czasu na przygoto-
wanie, bo jeszcze kilka dni wcześniej gra-
ły wyjazdowy mecz Ligi Mistrzów z grec-
kim AEK-iem, ale i tak to podopieczni 
Wojciecha Kamińskiego powinni w tym 
spotkaniu zainkasować komplet punk-
tów. Niestety, nic z tego nie wyszło.

Goście rozpoczęli mecz z wysokiego C 
i prowadzili niemal od samego począt-
ku. Już w pierwszej kwarcie sopocianie 
postraszyli rzutami z dystansu i dzięki 
temu zbudowali sporą przewagę. ROSA 
w pierwszej połowie miała duże proble-
my ze skutecznością, a goście pewnie to 
wykorzystali i po dwóch kwartach prowa-
dzili różnicą 13 punktów.

Po zmianie stron ROSA zabrała się za 
odrabianie strat. W dwóch pierwszych 
minutach po wznowieniu gry radomia-
nie rzucili cztery „trójki” i zbliżyli się do 
gości na zaledwie pięć punktów. Dwa 
z tych celnych rzutów oddał Robert Wit-
ka, który tym samym przekroczył granicę 
4 tys. punktów zdobytych na parkietach 
Polskiej Ligi Koszykówki. ROSA niesio-
na dopingiem publiczności starała się do-
prowadzić do remisu, ale przed ostatnią 
kwartą przegrywała różnicą trzech punk-
tów. Niestety, w ostatniej odsłonie meczu 

gra radomian się zacięła, a goście odbu-
dowali przewagę i wygrali to spotkanie 
93:78. Trefla do zwycięstwa poprowadził 
zdobywca 21 punktów Filip Dylewicz.

ROSA Radom – Trefl Sopot 78:93 
(15:25, 25:28, 26:16, 12:24)

ROSA: Punter 18, Auda 14, Witka 14, 
Sokołowski 13, Harrow 6, Bojanowski 6, 
Piechowicz 4, Zajcew 3, Zegzuła 0

Trefl: Dylewicz 21, Karolak 17, Zack 

12, Brown 10, Kolenda 10, Śmigielski 9, 
Marković 7, Mielczarek 5, Stefański 2

Zaledwie trzy dni później zobaczy-
liśmy zupełnie inną ROSĘ. Rado-
mianie we własnej hali mierzyli się 
z zeszłorocznym finalistą Ligi Mi-
strzów, tureckim Banvitem Bandir-
mą. Naszpikowany gwiazdami zespół 
z południa Europy dobrze rozpoczął 
ten mecz i zgodnie z przewidywania-

mi prowadził po pierwszej połowie 
14 punktami.

Po zmianie stron „Smoki” pokazały 
charakter. Radomianie zagrali twardo 
w obronie i przez 20 minut stracili zaledwie 
15 punktów, a sami rzucili dwa razy wię-
cej. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego 
mozolnie odrabiali straty i na kilka minut 
przed końcem mieli sześć „oczek” mniej 
niż rywale. Na szczęście nasza drużyna po-
trafiła przechylić szalę zwycięstwa na swo-
ją stronę i wygrać pierwsze w tym sezonie 
spotkanie w koszykarskiej Lidze Mistrzów. 

Ważne zwycięstwo z pewnością zbudu-
je ROSĘ przed trudnym spotkaniem ze 
Stelmetem Zielona Góra. Mimo dobrej 
gry obronnej, przed meczem z zielono-
górzanami radomianie muszą popra-
wić skuteczność w ofensywie, a przede 
wszystkim rzuty z dystansu. W meczu 
z Banvitem tylko dwukrotnie na 18 prób 
trafili do kosza za trzy punkty. Mistrzo-
wie Polski przyjadą do Radomia w naj-
bliższą sobotę, 11 listopada. Początek 
meczu o godz. 12.40.

ROSA Radom – Banvit Bandirma 
49:48 (11:15, 8:18, 15:7, 15:8)

ROSA: Punter 11, Auda 10, Sokołow-
ski 9, Harrow 9, Zajcew 6, Piechowicz 4, 
Witka, Bojanowski, Szymański

Banvit: Thomas 9, Vidmar 8, Kulig 7, 
Gecim 6, Taylor 6, Caloiaro 6, Altintig 2, 
Akyel 2, Rautins 2

Dwa oblicza ROSY
Za ROSĄ Radom dwa ważne spotkania. W pierwszym z nich podopieczni Wojciecha Kamińskiego 

wyraźnie przegrali we własnej hali z Treflem Sopot, a w drugim sprawili wielką sensację i pokonali 

turecki Banvit Bandirma, odnosząc tym samym pierwsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

Sobotnia impreza ma specyficzny cha-
rakter. Ma połączyć pamięć i patriotyzm 
z aktywnym spędzaniem wolnego czasu. 
Na stadionie MOSiR-u o godz. 10 wy-
startuje Niepodległościowa Dyszka. Ok. 
350 amatorów biegania stanie na starcie, 
by po dwóch pięciokilometrowych okrą-
żeniach ponownie wbiec na stadion, na 
którym mieści się również meta. Każdy 
z uczestników imprezy może liczyć na 
pamiątkowy medal i koszulkę, a także na 
gorący posiłek, który pomoże zregenero-
wać siły biegaczom. W biegu może wziąć 
udzial każdy, kto skończył 16 lat i za-
pisał się na oficjalną listę. Zapisy będą 
przyjmowane jeszcze w piątek w godz. 
18-20 i w sobotę w godz. 8-9.30 w kasach 
MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9.

Ci, którzy preferują krótsze dystan-
se, będą mogli wystartować w Biegu 
Niepodleglości. Dwukilometrowy bieg 
ma charakter mocno patriotyczny – każdy 
z uczestników zostanie wyposażony we 
flagę. Aby wziąć udział w tym biegu, nie 
należy się wcześniej rejestrować, wystar-
czy przyjść do MOSiR-u przed godz. 12; 
to godzina startu. Impreza zakończy się 
na rynku.

SJ

Uczczą biegiem

niepodległość
W sobotę radomianie po raz piąty uczczą 

Święto Niepodległości na sportowo. 

Stowarzyszenie Biegiem Radom! wspólnie 

z MOSiR-em organizuje Bieg Niepodległości.
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ROSA Radom 

wygrała 

pierwszy mecz 

w tym sezonie 

Ligi Mistrzów
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WYNIKI

PIŁKA NOŻNA
16. kolejka II ligi
Wisła Puławy – Radomiak Radom 1:0 (0:0)

14. kolejka IV ligi
►  Oskar Przysucha – Mszczonowianka 

Mszczonów 4:3 (0:0)

►  LKS Promna – MKS Piaseczno 3:0 (1:0)

►  Mazur Karczew – Energia Kozienice 

2:3 (1:0)

►  Broń Radom – Znicz II Pruszków 3:0 (0:0)
►  Drogowiec Jedlińsk – Błonianka 

Błonie 0:1 (0:0)

12. kolejka Ekstraligi
AZS UJ Kraków – LUKS Sportowa 
Czwórka Wosztyl.eu Radom 2:2 (0:0)

KOSZYKÓWKA
6. kolejka Polskiej Ligi Koszykówki
ROSA Radom – Trefl Sopot 78:93 (15:25, 
25:28, 26:16, 12:24)

5. kolejka grupy C koszykarskiej 
Ligi Mistrzów
ROSA Radom – Banvit Bandirma 49:48 
(11:15, 8:18, 15:7, 15:8)

SIATKÓWKA
8. kolejka PlusLigi
KS Aluron Warta Zawiercie – Cerrad 
Czarni Radom 2:3 (21:25, 21:25, 25:19, 
25:19, 14:16)

6. kolejka I ligi kobiet
E. Leclerc Radomka Radom – Uni Opole 
3:1 (14:25, 25:16, 25:20, 25:15)

PIŁKA RĘCZNA
7. kolejka I ligi mężczyzn
KS Uniwersytet Radom – KSZO 
Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski. 
25:29 (15:13)

ZAPOWIEDZI

PIŁKA NOŻNA
17. kolejka II ligi
Radomiak Radom – GKS Bełchatów; 
12 listopada (niedziela), godz. 13; 
stadion MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9 
w Radomiu

15. kolejka IV ligi
►  Energia Kozienice – Oskar Przysucha; 

11 listopada (sobota), godz. 11; 
stadion w Kozienicach

►  Pilica Białobrzegi – LKS Promna; 11 
listopada (sobota), godz. 13; stadion 
w Białobrzegach

►  Znicz II Pruszków – Drogowiec 
Jedlińsk; 12 listopada (niedziela), 
godz. 12; stadion w Pruszkowie

►  Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Broń 
Radom; 12 listopada (niedziela), 
godz. 13; stadion w Grodzisku 
Mazowieckim

13. kolejka Ekstraligi
LUKS Sportowa Czwórka Wosztyl.eu 
Radom – Mitech Żywiec; 12 listopada 
(niedziela), godz. 17.30; stadion 
MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9 
w Radomiu

KOSZYKÓWKA
7. kolejka Polskiej Ligi Koszykówki
ROSA Radom – Stelmet Zielona Góra; 
11 listopada (sobota), godz. 12.40; hala 
MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9

6. kolejka grupy C koszykarskiej 
Ligi Mistrzów
ROSA Radom – SIG Strasburg; 15 
listopada (środa), godz. 18.30; hala 
MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9

SIATKÓWKA
7. kolejka I ligi kobiet
PWSZ Jedynka Tarnów – E. Leclerc 
Radomka Radom; 11 listopada (sobota), 
godz. 19; hala w Tarnowie

PIŁKA RĘCZNA
8. kolejka I ligi mężczyzn
SPR PWSZ Tarnów – KS Uniwersytet 
Radom; 11 listopada (sobota), godz. 16; 
hala w Tarnowie

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

ul. Struga 22, tel. 791 383 806

SPORT

Mecz  z  beniaminkiem PlusLig i 
z Zawiercia rozpoczął się lepiej dla pod-
opiecznych Roberta Prygla. W pierwszym 
secie oglądaliśmy wzajemne badanie się 
rywali, którzy po raz pierwszy stanęli 
naprzeciw siebie. W końcu radomianie 
odskoczyli na trzy punkty, co pozwoliło 
im dyktować tempo gry w końcówce seta. 
Drugi set to jeszcze lepsza gra „Wojsko-
wych”. Czarni przejęli inicjatywę i wy-
korzystywali błędy rywali. Bardzo dobry 
mecz rozgrywał Michał Filip, który był 
praktycznie nieomylny w ataku. Rado-
mianie nie pozostawili złudzeń beniamin-
kowi i ponownie wygrali do 21.

Sytuacja mocniej skomplikowała się po 
przerwie. Czarni objęli czteropunktowe 
prowadzenie, jednak szybko je stracili. 
Niewykorzystana szansa przy stanie 6:2 
dla radomian i skuteczna pogoń siatkarzy 
z Zawiercia sprawiły, że w decydującym 
momencie seta to gospodarze prowadzi-
li 18:17. Chwilę później zaliczka Warty 
wzrosła do trzech „oczek”. Na finiszu lep-
szy był Aluron, który wykorzystał błędy 
Czarnych i wygrał 25:19.

Najgorsze miało dopiero nadejść. 
W czwartej odsłonie gry „Wojskowi” 

kompletnie  s ię 
zagubili. Wróciły 
d e m o n y  z  m e -
czu z Be łchato-
w e m  –  l i c z n e 
błędy, brak zrozu-
mienia na parkie-
cie i ani się obej-
rzel iśmy, a  już 
Warta prowadziła 
16:11. Gospoda-
r z e  n i e  o d d a l i 
przewagi do koń-
ca seta. Grzegorz 
Bociek zamienił 
się rolami z Fili-
pem, a jego sku-

teczne ataki poprowadziły Aluron do 
zwycięstwa 25:19.

Kiedy wszystko wskazywało na to, że 
w tie-breaku szykuje nam się deja vu 
z meczu ze Skrą, Czarni nagle odżyli. 
Nie obyło się jednak bez drżenia serc 
fanów „Wojskowych”, gdy radomianie, 
mimo przewagi 5:2, przy zmianie stron 
przegrywali 7:8. Na szczęście drużyna 
Prygla wykorzystała doświadczenie. 
Nie mylił się aliński, znów dobrze 
grał Filip, a wreszcie skuteczny blok 
zapewnił naszym siatkarzom zwycię-
stwo 16:14.

Po ośmiu spotkaniach PlusLigi Cer-
rad Czarni zajmują 11 miejsce w tabeli 
z dorobkiem 10 punktów. Teraz pod-
opiecznych Roberta Prygla czeka dłuższa 
przerwa w rozgrywkach. Kolejny mecz 
zostanie rozegrany w środę, 29 listopa-
da, w Radomiu. „Wojskowi” zmierzą się 
z Jastrzębskim Węglem SA.

Aluron Virtu Warta Zawier-
cie – Cerrad Czarni Radom 2:3 
(21:25, 21:25, 25:19, 25:19, 14:16)

SZYMON JANCZYK

Pięciosetowy thriller
dla Cerradu

Siatkarze Cerradu Czarni Radom stali się specjalistami od siatkarskich 

thrillerów. Wyjazdowe spotkanie z Aluronem Warta Zawiercie „Wojsko-

wi” wygrali dopiero po tie-breaku, chociaż prowadzili już 2:0.
W meczu z puławianami podopiecz-

nym Jerzego Cyraka nie sprzyjało szczę-
ście. W pierwszych minutach gry upie-
kło im się jednak zagranie ręką w polu 
karnym, którego nie dostrzegł arbiter. 
To radomska drużyna kontrolowała 
grę, ale gospodarze tworzyli groźniejsze 
sytuacje. Przed szybką stratą gola „Zie-
lonych” ratowały skuteczne interwencje 
Gostomskiego i defensorów. Radomianie 
obudzili się pod koniec pierwszej części 
meczu. Jednak Sebastian Madejski był 
w doskonałej dyspozycji. Golkiper Wisły 
był bohaterem spotkania, a jego parady 
po strzałach Leandro pozwoliły puławia-
nom odnieść końcowe zwycięstwo.

Po przerwie tempo gry nieco zwolni-
ło. Początkowo to „Zieloni” przeważali, 
jednak strzał Mazana obronił Madejski, 
a dobitka Brągla trafiła w poprzeczkę. 
Trenerzy postawili na roszady, na czym 
lepiej wyszedł Bohdan Bławacki. Nie-

trafione wybory Jerzego Cyraka – wpro-
wadzenie Bemby i Filipowicza za Colinę 
i Wolaka – zaważyły na tym, że radomia-
nie stracili przewagę w środku pola. Wte-
dy do ataku ruszyli gospodarze. Świetne 
podanie w pole karne od Smektały wyko-
rzystał Alen Ploj, który z bliskiej odległo-
ści wpakował piłkę do siatki. „Zielonym” 
nie udało się już wyrównać i do Radomia 
wrócili bez punktów.

Po porażce z puławianami Radomiak 
spadł na czwarte miejsce, dając się wy-
przedzić ŁKS-owi. Strata do łodzian wy-
nosi punkt, ale do lidera z Jastrzębia „Zie-
loni” tracą już cztery „oczka”. W niedzielę, 
12 listopada, o godz. 13 Radomiak podej-
mie na własnym stadionie GKS Bełchatów.

Wisła Puławy – Radomiak Radom 
1:0 (0:0)

SJ

Porażka Radomiaka
Po raz drugi w tym sezonie smaku porażki zaznali piłkarze Radomiaka 

Radom. „Zieloni” przegrali wyjazdowe spotkanie z Wisłą Puławy 0:1, 

tracąc bramkę w ostatnich minutach spotkania.

KRZYSZTOF DOMAGAŁA

Radomianki w tym sezonie zostały 
specjalistkami od pięciosetowych bata-
lii. W pierwszych pięciu meczach bieżą-
cych rozgrywek drużyna Jacka Skroka 
zawsze rozgrywała tie-break. W decy-
dującej rozgrywce Radomka dwa razy 
okazała się lepsza od rywalek, a trzy 

razy schodziła z parkietu pokonana. 
Teraz nasza drużyna chciała w końcu 
wygrać za trzy punkty.

Zespół z Opola przed przyjazdem do 
Radomia również miał na swoim kon-
cie dwa zwycięstwa, ale zajmował niższe 
miejsce w tabeli i to radomianki były 
faworytkami sobotniej potyczki. Przed 
startem spotkania trener Jacek Skrok 

zdecydował się na dwie korekty w skła-
dzie i w wyjściowym zestawieniu znalazła 
się rozgrywająca Maja Pelczarska i przyj-
mująca Julita Molenda, które w trakcie 
gry zostały zmienione przez Aleksandrę 
Przepiórkę i Renatę Białą.

O pierwszym secie meczu z Opolem 
radomianki powinny jak najszybciej za-
pomnieć. Nasza drużyna niemal nie ist-
niała na parkiecie i przegrała tę partię 
14:25. Na szczęście w trzech kolejnych 
setach Radomka zagrała zdecydowanie 
lepiej. Do dobrze dysponowanej Majki 
Szczepańskiej dołączyła Patrycja Gądek 
i Renata Biała, a spore zagrożenie spra-
wiały również środkowe Sonia Kubacka 
i Gabriela Ponikowska. Ta druga szalała 
również w polu serwisowym i w całym 
meczu posłała aż pięć asów, a jeszcze 
więcej jej zagrywek sprawiło gigantycz-
ne problemy po opolskiej stronie siatki. 
Tak dysponowanej radomskiej drużyny 
nie sposób było zatrzymać i E. Leclerc 
Radomka Radom pewnie wygrała seta 
numer dwa, trzy i cztery, dzięki czemu 
triumfowała w całym spotkaniu 3:1.

– Nie zagraliśmy idealnie, ale cieszy 

fakt, że w końcu udało nam się zainkaso-
wać trzy punkty. Dziewczyny pokazały, że 
potrafią zagrać w pełni skoncentrowane 
i nie oddać wywalczonej przewagi. Jed-
nak przed nami ciągle wiele pracy – po-
wiedział po meczu Jacek Skrok, trener E. 
Leclerc Radomki Radom.

Po tym zwycięstwie Radomka awanso-
wała na piąte miejsce w tabeli. Kolejny 
mecz podopieczne Jacka Skroka rozegra-
ją już jutro (sobota, 11 listopada), kiedy 
to na wyjeździe zmierzą się z Grupą Azo-
ty PWSZ Tarnów. Spotkanie rozpocznie 
się o godz. 19, a telewizyjną transmisję 
tego meczu będą mogli Państwo oglądać 
na portalu CoZaDzien.pl.

E. Leclerc Radomka Radom – Uni 
Opole 3:1 (14:25, 25:16, 25:20, 25:15)

E. Leclerc Radomka: Pelczarska, 
Gądek Kubacka, Szczepańska, Molen-
da, Ponikowska, Bator (l), Samul (l) oraz 
Biała, Przepiórka, Miechowicz

Uni Opole: Cabajewska, Strózik, Wi-
towska, Michalak, Zackiewicz, Mroczko, 
Kuziak (l) oraz Abramajtis, Dąbrowska, 
Woniczka, Woniczka

Radomka z kompletem
E. Leclerc Radomka Radom w końcu zainkasowała trzy punkty. Podopieczne Jacka Skroka wygrały 

we własnej hali z Uni Opole 3:1 i zaliczyły spory awans w ligowym zestawieniu.
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