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R E K L A M A

Budżet zmian

– To budżet zrównoważonego roz-
woju miasta – zapewnia prezydent 
Radosław Witkowski. W przyszłym 
roku miasto będzie mieć do dys-
pozycji pod 1 mld zł. Na inwestycje 
zaplanowano 149 mln zł.

 str. 3

Budują wiaty
na Śląskiej

Ma być wygodniej i bardziej es-
tetycznie – spółka Feniks na tar-
gowisku przy ul. Śląskiej buduje 
dwie wiaty. Pod dachem warzywa 
i owoce będziemy mogli kupować 
już od wiosny. 

 str. 4

Sztuka
dla bezdomnych

Potrzebne są m.in. zimowe buty, 
kurtki, swetry, skarpetki i kalesony. 
Można je już przynosić do czterech 
punktów w Radomiu, a w pierw-
szym tygodniu grudnia trai ą do 
bezdomnych radomian.

 str. 5

Retrospekcje 
w Resursie

3xR, czyli Radom, Resursa, Retro-
spekcja to coś dla miłośników sta-
rego Radomia – dla tych, którzy 
lubią dzielić się z innymi wspo-
mnieniami i dla tych, którzy chcą 
się czegoś nowego o swoim mie-
ście dowiedzieć.

 str. 6

Felieton 
Adama Hildebrandta

Rozmiar ma znaczenie

 str. 8

Pokazali charakter

Radomiak Radom pokonał GKS 
Bełchatów 2:1 w meczu 17. kolejki 
piłkarskiej II ligi. 

 str. 11

Fot. Jarosław Kwiatkowski

Absolwenci IV LO im. Tytusa Chałubińskiego – ale tylko starsi – zapewne od razu rozpoznali wnętrze. Młodsi radomianie, 

jeśli nawet bywają w Muzeum im. Jacka Malczewskiego, prawdopodobnie nie widzieli go nigdy. Dawna aula carskiego gim-

nazjum, potem aula „Chałubińskiego” to jedna z sal wystawowych muzeum. Tyle tylko, że na czas trwania rozmaitych eks-

pozycji ściany szczelnie zasłaniają kurtyny. Przy okazji remontu w niegdysiejszym gmachu pijarów zostały zdemontowane. 

– Rzeczywiście od bardzo już dawna nie było tutaj tak zaaranżowanej wystawy, by przy okazji nasi goście mogli też podziwiać 

urodę tej sali – przyznaje Adam Zieleziński, dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego. – Oczywiście, będziemy musieli ją na 

powrót zabudować, by móc prezentować ekspozycji. Ale zanim to nastąpi, chcielibyśmy ją taką pokazać radomianom. Może 

przy okazji wystawy rzeźby?

 O zmianach w Muzeum im. Jacka Malczewskiego po remoncie – str. 7

Odkryte Odkryte 

wspomnieniawspomnienia
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Piątek, 17 listopada
 We  L o v e 
Explosion. W ra-
mach kolejnej im-
prezy z cyklu „We 
Love Explosion” 
na scenie zagra 
Nowator, czyli Pa-
weł Lipski. Znacie 
jego kawałki z Ra-
dia Rekord FM. 

Za konsolą DJ Yooshi. Wstęp od godz. 
21; panowie imprezują za 10 zł, panie 
za darmo. Impreza pod patronatem Ra-
domskiej Grupy Mediowej.

Spotkanie z kulturą romską. 
Z okazji Międzynarodowego Dnia To-
lerancji Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (ul. Osiedlowa 9) zapra-
sza o godz. 11 na „Spotkanie z kulturą 
romską”. Uczestnicy będą mogli wysłu-
chać wykładu o Romach i ich kulturze, 
przygotowanego przez Agnieszkę Ca-
ban – wiceprezes zarządu Radomskiego 
Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” 
(Pomocna Dłoń) i kierownik Muzeum 
Dialogu Kultur – oddziału Muzeum Na-
rodowego w Kielcach. W programie spo-
tkania również projekcja filmu „Romane 
Butia. Profesje romskie” oraz spotkanie 
z jego twórcami – Pawłem Lachowskim 
i Aliną Doboszewską.

Kochanowski dla Radomia. W ra-
mach cyklu o godz. 12 w auli VI LO im. 
Jana Kochanowskiego rozpocznie się wy-
kład otwarty prof. dr. hab. inż. Eugeniu-
sza Molgi „Chemia i inżynieria chemicz-
na w różnych aspektach życia i techniki”.

Spotkanie z Longinem P. O godz. 
17.30 Resursa Obywatelska zaprasza na 
jubileuszowe „Spotkanie z Longinem P.”, 
czyli otwarcie retrospektywnej wystawy 
malarstwa artysty plastyka Longina Pin-
kowskiego, z okazji jubileuszu 50-lecia 
twórczości, połączone ze spotkaniem 
autorskim. Pinkowski urodził się w 1940 
roku w Osieku nad Notecią. Ukoń-
czył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku. W Radomiu 
mieszka od 1970 roku. Był członkiem 
najważniejszej z radomskich grup arty-
stycznych – Grupy M5.

Jam session w Amfiteatrze. W kli-
matycznej, modernistycznej przestrzeni 
Kawiarni Artystycznej o godz. 20 MOK 
„Amfiteatr” rozpoczyna nowy cykl – jam 
session! I zaprasza muzyków z instru-
mentami – do ich dyspozycji będą per-
kusja, wzmacniacz gitarowy i basowy. 
Do improwizowanych zabaw rozgrzeje 
zebranych zespół Funky Vibes – specja-
liści od muzyki funk, soul i jazzu. Funky 
Vibes to radomska grupa grająca w całym 
kraju. Skład zespołu: Magdalena „Buka” 
Boduła – wokal, Michał „Misza” Wró-
bel – bas, Bartek Czubak – gitara, Maciej 
Pawlak – perkusja, Wojciech Gadaszew-
ski – instrumenty klawiszowe. Będzie 
się też można pokrzepić w barze. Wstęp 
wolny.

Koncert w Resursie. O godz. 19.30 
na koncert z cyklu „Radomscy muzycy 
z Big Bandem Mundana” zaprasza Re-
sursa Obywatelska. Z Big Bandem wystą-
pi gościnnie Tomasz Strzewczyk – sakso-
fon. Wstęp wolny.

Kriswell w Lemonie. Bardzo polubi-
liście taneczne imprezy z Kriswell. Podob-
nie pewnie będzie i teraz. Dużo elektroni-
ki, muzyki house i trance. Wstęp dla pań 
za 10 zł, dla panów za 15 zł; wejście od 
godz. 21, selekcja.

Sobota, 18 listopada
Joker w Explosion. Sobotni wieczór 
w rytmach dance i disco polo. Będzie go-
rąco i wyjątkowo. Za konsolą DJ Fragles. 
Wstęp za 10 zł od godz. 21. Impreza pod 
patronatem Radomskiej Grupy Mediowej.

Spacer po Radomiu. Droga Mlecz-
na zaprasza do podziwiania zabytków 

najstarszej nekropolii. Co przewidują 
organizatorzy? Poznamy sylwetki osób 
walczących o niepodległość Polski 
w różnych okresach historycznych (po-
wstanie styczniowe, I wojna światowa, 
wojna polsko-bolszewicka) – tych po-
ległych w działaniach bojowych i tych, 
którzy dożyli sędziwego wieku i już 
w niepodległej Polsce aktywnie działali 
na rzecz Radomia i ojczyzny. Odwiedzi-
my mogiły osób  wspierających walczą-
cych – sanitariuszki Teresy Grodzińskiej, 
ks. Justyna Łady, lekarza Emila Waw-
rzyńca Gosławskiego. Organizatorzy 
spaceru przybliżą sylwetki najstarszych 
radomskich weteranów walk niepodle-
głościowych, m.in. Michała Osińskiego 
i Edwarda Jabłońskiego i opowiedzą 
o represjach stosowanych wobec wal-
czących. Co jeszcze? Kilka ciekawostek 
na temat rewolucji 1905 roku, powstania 
styczniowego, I wojny światowej i wojny 
polsko-bolszewickiej. Uczestnicy space-
ru zapalą też znicz ku pamięci poległym. 
Miejsce spotkania? Przed bramą główną 
cmentarza od strony ul. Limanowskiego. 
Godz. 12.

Wystawa Sofi Żezmer w Oroń-
sku. O godz. 14 w Galerii Oranżeria 
w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
rozpocznie się wernisaż ekspozycji Sofi 
Żezmer „Looking Glass”. Sofi Żezmer 
jest artystką polskiego pochodzenia. 
Studiowała w New York University, Co-
oper Union B.A., Hunter College M.A. 
w Nowym Jorku. Od 1995 roku mieszka 
w Niemczech, w Wiesbaden. Artystka 
tworzy kolaże, fotografie, trójwymiaro-
we obiekty i instalacje site-specific. Pra-
cuje w różnych mediach, zestawia z sobą 
szkło, metal, drewno, plastik i przedmio-
ty codziennego użytku.

Litewska 
g a l a  w  Z e -
spole Szkół 
Muzycznych. 
O  g o d z .  1 8 
w sali koncer-
t o w e j  Z S M 
rozpocznie się 
niecodzienny 
koncert zatytu-

łowany „Litewska gala”. Wystąpią dwie 
znane radomskie formacje akordeono-
we, mające już na swoim koncie wiele 
ogólnopolskich i międzynarodowych 
sukcesów: orkiestra akordeonowa Humi 
Accordion Band i trio akordeonowe Ac-
cordions For World. Niespełna miesiąc 
temu obie formacje koncertowały na Li-
twie. Tym razem wraz z radomskimi mu-
zykami na scenie będzie można zobaczyć 
i usłyszeć również młodych muzyków 
litewskich, którzy wystąpią z koncertem 
towarzyszącym. Impreza biletowana. Bi-
lety do kupienia w sekretariacie ZSM.

Manieczki On Tour w Lemonie. 
Poczujecie klimat panujący na dysko-
tekach typu Manieczki. Mocna muzyka 
elektroniczna, dużo świateł i wyjątkowy 
klimat zaserwuje rezydent Sunrise Fe-
stival w Kołobrzegu DJ Drum. Impreza 
tylko dla pełnoletnich; wstęp 15 zł.

Niedziela, 19 listopada
Smykofonia na Mazowszu. O godz. 
16.30 rozpocznie się w Łaźni spotka-
nie dla melomaluszków pod hasłem 
„Skacze ptaszek po ulicy”. Trzy wesołe 
ptaszki (fagot, klarnet i obój) rozgrzeją 
zebranych tańcem, śpiewem i zabawą. 
W programie koncertu znalazły się utwo-
ry Mozarta, Tansmana i Lutosławskiego 
w wykonaniu muzyków orkiestry Sinfonia 
Varsovia. Wstęp wolny.

Koncert chóru Miasta Radomia. 
O godz. 18.45 w kościele Błogosławionej 
Annuarity i świętego Michała Archanio-
ła (ul. Królowej Jadwigi 13a) rozpocznie 
się koncert chóru Sancti Casimiri Can-
tores Radomienses z okazji liturgicznego 
wspomnienia św. Cecylii, patronki muzy-
ki kościelnej.

NIKA, ASZ
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T Y G O D N I K

Daniel (Marek Braun) i Isabelle 
(Izabela Brejtkop) od lat przyjaźnią się 
z Patrickiem (Jarosław Rabenda) i jego 
żoną. Ale małżeństwo tego drugiego się 
rozpada; Patrick znajduje nową part-
nerkę (Aleksandra Bogulewska) i z nią 
przychodzi na kolację do Daniela i Isa-
belle... Tak Francuz Florian Zeller za-
wiązuje akcję swojej komedii.

– Zeller pisze sztuki o tym, o czym 
piszą inni autorzy od początku świa-
ta, ale robi to w dość zabawny sposób. 
To pisanie trochę żartobliwe, choć tak 
naprawdę bardzo serio. I to jest coś, co 
mnie u niego pociąga – przekonuje Zbi-
gniew Rybka, reży-
ser polskiej prapre-
miery „Z drugiej 
strony”. – Ten aku-
rat tekst opowia-
da o tym, jak nie 
potraf imy dawać 
sobie rady z samym 
s obą i  w  kon se -
kwencji nie umie-
my dać sobie rady 
ze swoim życiem. 
Z nadmiaru albo 
delikatności, albo 
braku odwagi nie 
mówimy prawdy, 
nie mówimy tego, 
co myślimy – sobie, 
a później innym. 
Kłamiemy, wikłamy się w jakąś straszną 
pętlę, która w większym lub mniejszym 
stopniu rujnuje nasze życie.

Ani reżyser, ani aktorzy nie chcą 
zdradzać za wiele z fabuły. – Mamy tu 
dwa małżeństwa. Jeden z tych związ-

ków się rozpada i wszystko kończy się 
dobrze. A drugi związek trwa, choć wła-
ściwie nie ma ku temu powodów – nie-
znacznie uchyla rąbka tajemnicy Zbi-
gniew Rybka. Choć nieortodoksyjny, 
dyrektor „Powszechnego” uważa, że 
lepiej wybierać prawdę, bo – jak w zna-
nym porzekadle – kłamstwo ma krótkie 
nogi: – Trzeba sobie odpowiedzieć na 
pytanie, co jest ważniejsze: utrzymać 
związek za wszelką cenę, czy pozwolić 
sobie i otoczeniu żyć naprawdę.

Aktorzy i reżyser przekonują, że 
„Z drugiej strony” to gwarancja i reflek-
sji, i dobrej zabawy.

Sztukę Zellera przełożyła Barbara 
Grzegorzewska. Autorem scenografii 
jest Wojciech Stefaniak, a za kostiumy 
odpowiada Zofia de Ines.

NIKA

Premiera
w Powszechnym

Rzecz o tym, co naprawdę myślimy, ale boimy się powiedzieć – taka jest 

nowa premiera w Teatrze Powszechnym, którą w piątek będzie można 

zobaczyć na scenie kameralnej. Sztuka nosi tytuł „Z drugiej strony”, 

a napisał ją, znany już radomskim teatromanom, Florian Zeller.Dni Lwowa trwają od środy, a rozpo-
częły się wykładem „Wielkość i dra-
mat polskich Kresów”, który wygłosił 
Stanisław Srokowski – pisarz i publicysta, 
autor książek „Nienawiść” i „Strach”, na 
podstawie których był napisany scena-
riusz filmu „Wołyń”. Dzisiaj (piątek, 
17 listopada) organizatorzy wydarzenia, 
czyli radomski oddział Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich oraz Radomski Klub 
Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia” 
zapraszają o godz. 18 do Łaźni na wykład 
dr. Adama Duszyka, nauczyciela VI 
LO im. Jana Kochanowskiego „Józef 
Haller – Błękitny Generał”. Wezmą 
w nim udział również uczniowie z grupy 
rekonstrukcji historycznej z VI LO.

Natomiast w sobotę, 18 listopada, 
o godz. 17 także w Łaźni zaplanowano 
recital Wojciecha Habeli, aktora scen 
krakowskich pt. „Lwowskie krajobra-
zy serdeczne”. Przy fortepianie Paweł 
Bieńkowski.

NIKA

Dni Lwowa

i Kresów

Wykładu o gen. Józefie Hallerze i recitalu 

Wojciecha Habeli będzie można wysłuchać 

w piątek i sobotę w ramach III Dni Lwowa 

i Kresów Południowo-Wschodnich.

Producentem obrazu jest działające 
w Zamościu Towarzystwo Leśmianow-
skie. Reżyserem i scenarzystą została 
Natasza Ziółkowska-Kurczuk, a autorem 
zdjęć Tomasz Michałowski. Film kręcono 
głównie w Zamościu – w gmachu Akade-
mii Zamojskiej, Archiwum Państwowym, 
Sądzie Okręgowym, muzeum, ogrodzie 
zoologicznym, w Szkole Życia, kawiarni 
Galicya-Cafe i w Domu Centralnym 
w mieszkaniu Bolesława Leśmiana. 
Ale są w nim także ujęcia z Iłży – z izby 
pamięci Leśmiana, domu Sunderlandów 
i malinowego chruśniaka.

– Towarzystwo Leśmianowskie ma już 
podpisaną umowę z miastem Zamość na 
dotację, która pokryje koszt wykonania 
zdjęć. Powstanie scenariusza wsparło 
materialnie Stowarzyszenie Autorów 
ZAiKS. Otrzymaliśmy też pomoc od kil-
ku bardzo życzliwych osób, które ponio-
sły koszty transportu, zakwaterowania 
i wyżywienia ekipy filmowej – tłumaczy 
prezes Towarzystwa Leśmianowskiego 
Sławomir Bartnik.

Autorzy filmu wykonali już spo-
ro pracy, jednak dużo wciąż jest do 
zrobienia. Chodzi szczególnie o do-
kończenie montażu, skomponowanie 
i wykonanie muzyki do filmu, korekcję 
dźwięku oraz udźwiękowienie filmu, 
aktorską interpretację tekstów Bo-
lesława Leśmiana, projekty animacji 
i realizację animacji komputerowych, 
tłumaczenie. By dzieło miało wła-
ściwy charakter i było odpowiednim 
hołdem dla artysty, potrzeba znacznie 
więcej funduszy niż zgromadzono. 
Stąd w Towarzystwie Leśmianowskim 
decyzja, by projekt zgłosić do platfor-
my PolakPotrafi.pl.

Wpłat można dokonywać, pod 
adresem: polakpotrafi.pl/projekt/film-o-
-boleslawie-lesmianie/ do 1 grudnia do 
godz. 22.10.

NIKA

Wesprzyj

film o Leśmianie

Każda z osób czytających te słowa może 

zostać współtwórcą „Filmu o Leśmianie”. Jak 

to zrobić? Wszystko kryje się za magicznym 

pojęciem crowdfundingu.
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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

Umowy o dofinansowanie projektów 
podpisali w ostatnich dniach członek 
zarządu województwa mazowieckiego 
Rafał Rajkowski i beneficjenci.

Wyższe Seminarium Duchowne 
otrzyma ponad 1,1 mln zł dofinansowa-
nia unijnego na termomodernizację sali 
gimnastycznej, tj. jednego z kompleksu 
budynków użyteczności publicznej 
WSD. W ramach projektu wykonane 
zostaną prace remontowo-budowlane: 
ocieplenie ścian, stropodachów czy 
wymiana okien i drzwi zewnętrznych. 
Przeprowadzone zostaną też prace 
instalacyjne, związane z modernizacją 
kotłowni i zmianą sposobu ogrzewania 
na pompy ciepła. Poza tym oświetlenie 
ma być wymienione na energooszczęd-
ne; zamontowane zostaną również 
ogniwa fotowoltaiczne.

Całkowita wartość projektu pod 
nazwą „Zwiększenie efektywności 
energetycznej Wyższego Seminarium 
Duchownego w Radomiu” to 1 mln 442 
tys. 689 zł. Kwota unijnego dofinanso-
wania wynosi 1 mln 154 tys. zł.

Z kolei do gminy Zakrzew trafi ponad 
770 tys. zł na utworzenie ekspozycji 
w Muzeum Etosu Rycerskiego w Taczo-
wie oraz dobudowę wieży widokowej 
z platformą dla niepełnosprawnych. W ra-
mach projektu powstanie wystawa stała 
przedstawiająca etos rycerski w kontek-
ście historyczno-kulturowym z początku 
XV wieku, czyli czasów bitwy pod Grun-
waldem. Aranżacje sal będą nawiązywały 
do tematyki przedstawianych zagadnień, 
a zastosowane rozwiązania multimedialne 
uatrakcyjnią wystawę i rozwiną prezen-
towane wątki historyczne. Projekt będzie 
realizowany w partnerstwie ze Stowa-
rzyszeniem Braci Sienkiewiczowskiej 
oraz Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy 
Działania „Razem dla Radomki”.

Całkowita wartość projektu „Park Hi-
storyczny Rycerze Bogurodzicy – ekspo-
zycja muzealna” to 1 mln 648 tys. 620 zł, 
a kwota dofinansowania to 774 tys. 797 zł.

Taczów to wieś o bogatej historii, 
której początki sięgają średniowiecza. 
Było to też gniazdo rodowe rodziny 
Powałów (Ogończyków), z których bez 
wątpienia najsłynniejszym był Mikołaj 
Powała z Taczowa, jeden z bohaterów 
bitwy pod Grunwaldem. Kilka lat temu 
gmina wybudowała kompleks historycz-
ny, upamiętniający Mikołaja Powałę. 
Muzeum Etosu Rycerskiego jest częścią 
tego kompleksu.

CT

Na seminarium
i dla muzeum
Ponad 1,1 mln zł unijnego wsparcia na 

termomodernizację budynków dostanie 

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, 

a ponad 770 tys. zł trafi do Muzeum Etosu 

Rycerskiego w Taczowie.

ROKSANA CHALABRY

Projekt budżetu miasta na następny 
rok musi być gotowy do 15 listopada. Te-
raz na zapoznanie się z najważniejszym 
finansowym dokumentem Radomia 
mają czas radni. Dochody w 2018 roku to 
1 mld 137 mln zł (w tym roku 1 mld 95 mln 
zł). Wydatki przewyższają dochody i mają 
wynieść 1 mld 190 mln zł (w tym roku 
1 mld 41 mln zł). Deficyt zaplanowano na 
poziomie 53,5 mln zł.

Jak wyjaśniał dziennikarzom we śro-
dę prezydent Witkowski, fundamentem 
takiej konstrukcji budżetu była kontynu-
acja zobowiązań wyborczych. – W moim 
przekonaniu to budżet zmian, które 
w naszym mieście są niezbędne. To także 
budżet zrównoważonego rozwoju miasta, 
bo są tu pozycje, które dotykają ludzi 
młodych – takie, jak przedszkole, żłobek, 
park na Obozisku czy Michałowie i wie-

le placów zabaw – wyliczał. – Będą też 
sztywne zapisy dotyczące polityki senio-
ralnej, czyli programu „Siła w seniorach”. 
Będą pieniądze m.in. na modernizację 
budynku przy ul. Traugutta, gdzie w przy-
szłości znajdzie się Radomskie Centrum 
Aktywności Seniorów czy 100 tys. zł na 
zakup czujników czadu dla seniorów, by 
poprawić ich bezpieczeństwo.

W 2018 roku jak zwykle najwięcej pie-
niędzy – 423,4 mln zł – miasto przeznaczy 
na oświatę i wychowanie; to o 7,5 mln zł 
więcej, niż w tym roku. Na opiekę spo-
łeczną mamy wydać kwotę porównywalną 
z tym rokiem – 303,4 mln zł. Wydatki na 
transport i łączność mają wynieść o 65,5 
mln zł więcej niż w 2017 roku; będzie to 
163,4 mln zł. Gospodarka komunalna 
i mieszkaniowa będzie kosztować miasto 
92,5 mln zł (teraz 72,7 mln zł). Ochrona 
zdrowia pochłonie 9,9 mln zł, bezpie-
czeństwo publiczne – 24,1 mln zł, a wy-

datki na administrację publiczną – 62,8 
mln zł. Na kulturę fizyczną i sport będzie 
29 mln zł, o 10 mln zł więcej niż w 2017 
roku.

Zadziwiające dużo chcą władze miasta 
wydać w przyszłym roku na kulturę. Jej 
budżet zaplanowano na poziomie 51,6 
mln zł, czyli aż o... 33,6 mln zł więcej niż 
wyniósł tegoroczny. Jak zdradził prezy-
dent Witkowski, w 2018 roku ma zostać 
ogłoszony konkurs architektoniczny na 
projekt sali dla Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej. Dopytywany przez dzien-
nikarzy, nie chciał jednak powiedzieć, 
czy chodzi o budowę nowej siedziby, czy 
remont obecnej. W przyszłym roku teatr 
dostanie klimatyzację, a Łaźnia wyre-
montowany za 200 tys. zł dach.

W sumie na inwestycje władze miasta 
planują wydać 149 mln zł. W tym roku in-
westowaliśmy za 117 mln zł, więc to wzrost 
o 33 mln. Największe przyszłoroczne inwe-

stycje to rewitalizacja kamienicy Deskurów 
za 22 mln 510 tys. zł i budowa trasy N-S za 
19 mln zł. Kolejny 1 mln pochłonie wypo-
sażenie kamienicy Deskurów. Po 8 mln zł 
miasto chce przeznaczyć na rewitalizację 
ratusza i Radomski Program Drogowy, 
czyli utwardzanie dróg gruntowych. Na 
modernizację i budowę dróg w ramach tzw. 
czynówek zaplanowano 5 mln zł. Z kolei 
przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 to 
wydatek rzędu 7 mln 80 tys. zł. Inwestycje 
w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym 
i pogotowiu ratunkowym to nieco ponad 
7,7 mln zł. Modernizacja pl. Jagielloń-
skiego będzie kosztowała prawie 7 mln zł, 
a „poprawa jakości środowiska miejskiego 
w Radomiu poprzez rozwój terenów zie-
leni w dzielnicach Obozisko i Michałów” 
– 4, 5 mln zł. Na adaptację budynku przy 
ul. Kilińskiego 20 na potrzeby Publiczne-
go Przedszkola nr 4 planuje się wydać 4,3 
mln zł, a na budowę hali sportowej przy 
PSP nr 15 – 3 mln. Wśród inwestycji zna-
lazły się także: budowa kładki na Ustroniu 
(2 mln zł), przebudowa skrzyżowania ulic 
Wernera i Szarych Szeregów (2 mln zł), 
rozbudowa ul. Lekarskiej i Tochtermana 
(2 mln zł), budowa ciągu pieszo-rowero-
wego łączącego bulwary z ul. Maratońską 
(1,3 mln zł), budowa sygnalizacji świetlnej 
wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania ul. 
Mieszka I i Królowej Jadwigi/ Brzustowska 
(1 mln 120 tys. zł). Na budowę drogi do-
jazdowej do nowej siedziby Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych miasto chce prze-
znaczyć 1 mln zł.

Jak podkreślał Radosław Witkowski, 
projekt przyszłorocznego budżetu za-
wiera inwestycje, które mają mieć przeło-
żenie na poprawę jakości życia w Rado-
miu. – Na pierwszy plan wysuwają się tu 
Radomski Program Drogowy, rewitaliza-
cja Miasta Kazimierzowskiego czy budo-
wa nowoczesnych placów zabaw, przed-
szkoli i żłobka – wyliczał prezydent. – Nie 
zapominamy również o otwarciu w przy-
szłym roku Radomskiego Centrum Spor-
tu. Te wszystkie inwestycje mają przeło-
żenie na życie mieszkańców.

Do spółki Port Lotniczy Radom ma 
trafić 7 mln 400 tys. zł. – To zobowiąza-
nie zapisane w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Radomia do 2029 
roku, musi więc zaistnieć z tytułu nabycia 
akcji. To kwota tylko na ich spłatę, a nie 
na utrzymanie lotniska – wyjaśniał Sła-
womir Szlachetka, skarbnik miasta.

Do projektu budżetu miasta na 2018 
rok radni i komisje rady mogą teraz wno-
sić poprawki i swoje uwagi.

Budżet zmian
– To budżet zrównoważonego rozwoju miasta – zapewnia prezydent Radosław Witkowski. W przy-

szłym roku miasto będzie mieć do dyspozycji pod 1 mld zł. Na inwestycje zaplanowano 149 mln zł. 

Najwięcej pieniędzy pochłonie rewitalizacja kamienicy Deskurów i budowa trasy N-S.
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R E K L A M A

IWONA KACZMARSKA

Inwestycja zaczęła się pod koniec 
września. – Początkowo planowaliśmy 
jedną wiatę, ale ze względów technicz-
nych okazało się to niemożliwe. Dlatego 
powstaną dwie – jedna, mniejsza, krót-
sza, na naszym terenie, a druga, większa,  
na terenie, który Feniks dzierżawi od 
miasta – mówi Aneta Włodarczyk-Ma-
łecka, wiceprezes spółki Feniks. – To bla-
szane, łukowate konstrukcje, dość wyso-
kie – w najwyższym miejscu mają ponad 
6 metrów, ze świetlikami, więc nie ma 
konieczności doświetlania. Nawierzchnię 
placu zaplanowaliśmy z kostki. Klienci 
nie będą się już więc potykali na nie-
równościach, a jeśli przyjdą po zakupy 
z wózeczkami, bez wysiłku je przeciągną. 
Chodziło nam także o to, by handlującym 
łatwiej było utrzymać teren w czystości.

Na razie nie wiadomo, jak zosta-
nie zorganizowany handel pod wiata-
mi. – Oczywiście, chcemy, by był jak 
najbardziej uporządkowany, ale wszyst-
ko zależy od naszych kupców. Część 
chce pozostać przy straganach, ale część 
sprzedających widziałaby swoje stanowi-
ska w formie zamkniętej. Prawdopodob-
nie więc pod wiatami powstaną również 
kioski czy pawilony – tłumaczy Aneta 
Włodarczyk-Małecka.

ROSA Hale na postawienie wiat ma 
czas do końca marca. – Potem czekają 
nas odbiory techniczne i urządzanie tar-
gowiska. Tak więc pierwsze zakupy pod 
dachem radomianie będą mogli zrobić 
późną wiosną – zapewnia wiceprezes 
spółki Feniks.

Na czas budowy targ warzywny został 
przeniesiony na drugą stronę ul. Po-
znańskiej. – Już się przyzwyczaiłam do 
tej zmienionej lokalizacji i nie zamie-
rzam zdradzać Śląskiej – śmieje się pani 
Janina. – Robię tu zakupy od ponad 20 
lat i czas już był najwyższy, żeby targowi-
sko uporządkować. Latem nie ma wiel-
kiego problemu, ale wiosną czy teraz, 
jesienią, kiedy pada, jest plucha i błoto, 
kupowanie na niezadaszonym placu jest 
strasznie uciążliwe. Siatki, parasolka; 
na plecy się człowiekowi leje, nie ma jak 
wyjąć portfela... Zupełnie to nie przysta-

je do XXI wieku. Mam tylko nadzieję, 
że stanowiska nie zostały zaprojektowa-
ne zbyt blisko siebie. Teraz kupcy mieli 
swoje stragany po obu stronach alejki, 

ale dla kupujących nie zostawało wiele 
miejsca. Wiadomo – w takim miejscu 
ludzie stają, kupują, oglądają, wracają, 
ciągną wózeczki, niosą siatki w obu rę-
kach... I wiecznie ktoś kogoś niechcący 
popychał, ktoś komuś wpadał na plecy 
albo na wózeczek. Mam nadzieję, że po 
remoncie będzie się można swobodnie 
przemieszczać.

Jak mówi Aneta Włodarczyk-Małecka 
modernizacja targu owocowo-warzywne-
go to pierwszy etap porządkowania han-
dlu przy ul. Śląskiej. – Planujemy w przy-
szłości także ucywilizowanie tej części 

z ubraniami. Nadal byłby to targ, takie 
uzupełnienia hali, ale np. z ujednolicony-
mi, estetycznymi pawilonami – wyjaśnia 
wiceprezes spółki Feniks.

Budują wiaty

na Śląskiej
Ma być wygodniej i bardziej estetycznie – spółka Feniks na targowisku 

przy ul. Śląskiej buduje dwie wiaty. Pod dachem warzywa i owoce będzie-

my mogli kupować już od wiosny.
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Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 
właśnie rozstrzygnął przetarg na wykona-
nie prac. Budromost Starachowice zaofe-
rował cenę 2 mln 282 tys. zł. Zadeklaro-
wał jednocześnie zakończenie robót do 31 
maja przyszłego roku i udzielenie siedmio-
letniej gwarancji. – Skrzyżowanie Szarych 
Szeregów, Mireckiego i Wernera to praw-
dziwy czarny punkt w naszym mieście. 
Przez lata brakowało jednak w tej sprawie 
konkretnych działań. Postanowiłem tę 
sytuację zmienić. Jestem przekonany, że 

po przebudowie bezpieczeństwo w tym 
miejscu zdecydowanie się poprawi – mówi 
prezydent Radosław Witkowski.

Zgodnie z projektem wszystkie wydzie-
lone pasy do skrętu w lewo będą miały swo-
je sygnalizatory. Dodatkowo na ul. Werne-
ra powstanie pas dla skręcających w prawo 
w Szarych Szeregów. Podobne udogodnie-
nie uzyskają kierowcy chcący skręcić w pra-
wo z ul. Mireckiego w Wernera.

CT

Wygrał Budromost
Do końca maja przyszłego roku starachowicki Budromost przebuduje 

skrzyżowanie ulic Wernera, Mireckiego i Szarych Szeregów.

Umowę o największej jak dotąd warto-
ści Fabryka Broni podpisała z przedsię-
biorstwem GROB Werke GmbH &Co KG. 
Producent ma dostarczyć 14 sztuk cen-
trów frezerskich w układzie poziomym za 
ponad 30 mln zł. Kolejna umowa opiewa 
na ponad 7 mln zł, a w jej ramach produ-
cent – DMG MORI Polska – przekaże pięć 
centrów tokarskich. Trzecią umowę podpi-
sała w ostatnim czasie FB z GFM Machi-
nery GmbH. Na jej podstawie do fabryki 
trafi osiem centrów frezerskich w układzie 
pionowym z paletyzacją za ok. 14 mln zł. 
Wszystko ma być dostarczone do Radomia 
do czerwca 2018 roku. Ale fabryka podpi-
sała ostatnio również wiele innych umów 
na dostawę maszyn, a pierwsze z nich już 
pracują.

„Umowy zostały podpisane w ramach 
projektu inwestycyjnego, którego celem 
jest zwiększenie mocy produkcyjnych Fa-

bryki Broni umożliwiających wytwarza-
nie kilkukrotnie większej ilości broni niż 
obecnie. Inwestycja pozwoli na uzyskanie 
wystarczających mocy produkcyjnych dla 
zaspokojenia potrzeb Wojska Polskiego, 
służb mundurowych, rynku cywilnego 
i eksportu” – czytamy w komunikacie 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którego FB 
jest częścią.

Proces unowocześnienia zakładu rozpo-
czął się w sierpniu, kiedy to Fabryka Broni 
podpisała umowę kredytową na kwotę ok. 
81,4 mln zł z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego. Całość inwestycji, wraz z wkładem 
własnym FB, to ok. 90,45 mln. zł. W ra-
mach projektu inwestycyjnego planowany 
jest zakup ok. 70 nowoczesnych maszyn 
i urządzeń, z czego większość to sterowane 
numerycznie centra frezerskie i tokarskie.

CT

Fabryka Broni
kupuje maszyny

Ponad 50 mln zł wyda Fabryki Broni „Łucznik” na zakup maszyn niezbęd-

nych do zwiększenia mocy produkcyjnych. Pierwsze urządzenia już dostar-

czono, większość zostanie uruchomiona w drugim kwartale 2018 roku.

Obecnemu operatorowi linii 1, 2, 5, 6 
i 26, czyli firmie Michalczewski dziesię-
cioletnia umowa skończy się w lipcu 2018 
roku, więc już rok wcześniej zaczęła się 
nowa procedura przetargowa. Wpłynęło 
siedem ofert. Wożeniem pasażerów były 
zainteresowane firmy z Radomia, Wrocła-
wia, Torunia i Izabelina, a także konsor-
cja z Bełżyc i Świerklańca, Świętochłowic 
i Jaworzna oraz z Warszawy. Najdroższa 
oferta opiewała na kwotę ponad 111 mln 
zł, najtańsza – na kwotę prawie 89 mln zł. 
Przetarg wygrała radomska spółka Mi-
chalczewski.

Ze zwycięzcą MZDiK podpisze umowę 
na 10 lat. Nowy operator będzie wykony-
wał ok. 1 mln 670 tys. wozokilometrów 
rocznie. Jest zobowiązany do kupna 28 
fabrycznie nowych autobusów 12-metro-

wych. Wszystkie muszą być dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli 
niskopodłogowe. Muszą też być wyposażo-
ne w klimatyzację, monitoring, ładowarki 
USB i tzw. ciepły guzik, a ponadto w ka-
sowniki w ramach systemu Radomskiej 
Karty Miejskiej i System Dynamicznej In-
formacji Pasażerskiej, czyli m.in. monitory, 
wyświetlacze i głosowe zapowiedzi przy-
stanków. Co istotne – kierowcy zatrudnieni 
u nowego operatora będą wykonywać swo-
je obowiązki w oparciu o umowę o pracę.

Pierwsze cztery nowe autobusy wyjadą 
na radomskie ulice 1 sierpnia 2018 roku. 
Dziesięć dni później wykonawca ma reali-
zować przewozy już 17 autobusami, a od 
21 sierpnia wszystkimi pojazdami.

CT

Nowe autobusy
W przyszłym roku na ulice Radomia wyjedzie 28 fabrycznie nowych 

autobusów, wyposażonych m.in. w klimatyzację i monitoring.
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Przed rokiem Bartek Maślak, uczeń Ze-
społu Szkół Spożywczych i Hotelarskich 
wraz z grupą przyjaciół zorganizował zbiór-
kę zimowej odzieży dla osób bezdomnych. 
Nie spodziewali się takiego odzewu – ze-
brali m.in. 85 kurtek, 90 par spodni, 120 
koszul, 14 koców i wiele innych rzeczy. 
Bezdomnym przekazali nie tylko ubrania; 
uczniowie „gastronomika” przygotowali 
też dla obdarowywanych ciepły posiłek.

STRACH PRZED ZIMĄ

– To nie jest tak, że młodzi ludzie tylko 
siedzą przed komputerami i nie wiedzą, 
co się wokół nich dzieje. Są młodzi ludzie, 
którzy chcą pomagać, którym los innych 
nie jest obojętny – przekonuje Bartek Ma-
ślak. – Zbliża się zima, a wokół nas są lu-
dzie, którym ten okres nie kojarzy się z ko-
lorowymi bombkami, białym puchem czy 
spędzaniem czasu w rodzinnym gronie przy 
suto zastawionym stole. Są tacy, którzy ze 
strachem wyczekują pierwszych płatków 
śniegu. To ci, którzy nie mają domu. I im 
właśnie ja i moi znajomi chcemy pomagać.

CZTERY W RADOMIU I JEDNO W GRÓJCU

Warto przejrzeć szafy i pawlacze 
i sprawdzić, czy nie mamy tam zimo-
wych, ciepłych rzeczy, których już nie 

nosimy. Bezdomni potrzebują 
butów na zimę, kurtek, swetrów, 
kalesonów, rękawiczek, czapek, 
polarów, skarpetek, spodni, cie-
płych koszul, kołder i koców. Rze-
czy, choć używane, powinny być 
całe i czyste; buty dobrze byłoby 
powiązać w pary sznurowadłami. 
Mieszkańcy Radomia mogą przy-
nosić odzież zimową do czterech 
punktów: sklepu „Budowlaniec” 
(ul. Żwirki i Wigury 18; pon. – pt. 
w godz. 9-18, sob. w godz. 9-14), 
do sklepu „Maxima-Metalplast” 
(ul. Struga 6, obok Resursy Oby-
watelskiej), do serwisu GSM (ul. 
Wyścigowa 3) oraz do Radomskiej 
Szkoły Rocka (ul. Sienkiewicza 
8). Ubrania przyjmują także Gar-
mażeryjne Rewolucje w Grójcu. 
(Aleja Niepodległości 116).

– Zbiórka trwa do 1 grudnia. 
W pierwszym tygodniu grud-
nia zaś, wraz z wolontariuszami 
i streetworkerkami z Caritasu oraz 
funkcjonariuszami Straży Miejskiej 
będziemy chodzić tam, gdzie za-
zwyczaj przebywają bezdomni. Rozdamy 
zebrane rzeczy i podamy ciepły posiłek, 
który zapewni nasza szkoła – mówi Bar-
tek Maślak.

Organizatorzy akcji zapewniają że 
jeśli zebranych rzeczy będzie więcej niż 
potrzebują osoby bezdomne, nadwyżka 

trafi do Caritas Diecezji Radomskiej. 
I Caritas zdecyduje, komu z podopiecz-
nych przydadzą się najbardziej.

„DYZMA...” DLA BEZDOMNYCH

Bartek to nie tylko uczeń „gastrono-

mika”; jest także aktorem w Resursie 
Obywatelskiej i kilka miesięcy temu 
wcielił się w postać Nikodema Dyzmy 
w spektaklu „Dyzma raz jeszcze”. – Kie-
dy Bartek opowiadał nam o swojej akcji, 
zaczęliśmy się zastanawiać, jak mogli-
byśmy się w nią włączyć. I tak powstał 

pomysł zagrania „Dyzmy...” charyta-
tywnie – mówi Renata Metzger, dyrek-
tor Resursy Obywatelskiej. – Ponieważ 
podczas ubiegłorocznej zbiórki najbar-
dziej deficytowe okazały się buty, po-
stanowiliśmy, że za pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży biletów na przedstawienie 
kupimy właśnie buty dla bezdomnych. 
Dla nich przecież to najważniejszy ele-
ment ubioru. Jeśli zostanie jakaś kwota, 
to – po zorientowaniu się, co osobom 
bezdomnym jest jeszcze potrzebne – do-
kupimy brakujące rzeczy.

Musical „Dyzma raz jeszcze” zagrany 
zostanie w piątek, 8 grudnia. Reżyserem 
spektaklu jest Katarzyna Sasal, na co 
dzień pedagog i opiekun Teatru Poszuki-
wań. A gra prawie 40 osób – aktorzy Te-
atru Poszukiwań, grupa taneczna i grupa 
wokalna. Bilet kosztuje 20 zł i można go 
kupić w Resursie Obywatelskiej. Pierwszy 
już został sprzedany.

–  Widz ia łam już  spektak l ,  a le 
z ogromną przyjemnością obejrzę go 
raz jeszcze. Młodzież jest wspaniała, 
a Bartek w roli Dyzmy rewelacyjny – za-
chwyca się posiadaczka biletu nr 1, Mag-
dalena Lasota, radna Rady Miejskiej 
Radomia, członek komisji kultury. I za-
pewnia: – Mam już bilet, a teraz będę 
namawiała innych, żeby także wybrali 
się na przedstawienie i wsparli akcję 
Bartka. Warto kupić bilet zarówno z jed-
nego, jak i z drugiego powodu.

Sztuka dla bezdomnych
Potrzebne są m.in. zimowe buty, kurtki, swetry, skarpetki i kalesony. Można je już przynosić do czterech punktów w Radomiu, 

a w pierwszym tygodniu grudnia trafią do bezdomnych radomian. Resursa Obywatelska zaprasza też na spektakl „Dyzma raz 

jeszcze”, z którego dochód pomoże osobom bezdomnym.
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We wtorkowy wieczór sala kameral-
na Resursy Obywatelskiej wypełniła się 
do ostatniego miejsca. – Resursa od lat 
zajmuje się promowaniem historii Ra-
domia; robimy to tu, w naszej siedzibie 
albo w przestrzeni miejskiej. Z kolei 
twórcy facebookowego profilu „Radom. 
Retrospekcja” dzielą się wspomnieniami 
o mieście i archiwalnymi fotografiami 
w przestrzeni wirtualnej. Postanowiliśmy 
te dwie przestrzenie w pewnym sensie 
połączyć. Mamy nadzieję, że coś fajnego, 
ciekawego nam z tego wyjdzie – mówiła 
o idei 3xR Renata Metzger, dyrektor Re-
sursy Obywatelskiej.

PANORAMA RZEWUSKIEGO

Na inaugurację spotkań 3xR organi-
zatorzy przygotowali opowieść o naj-
starszych zachowanych radomskich fo-
tografiach i najstarszej fotograficznej 
panoramie Radomia. Zdjęcie pochodzi 
z 1871 roku, a wykonał je Bolesław Rze-
wuski. Urodzony w 1845, fachu uczył się 
prawdopodobnie u swojego starszego 
brata Walerego – bardzo znanego kra-
kowskiego fotografa. Do Radomia przy-
jechał Bolesław w 1868, mieszkał przy 
ul. Malczewskiego w domu Dzikow-
skiego i tutaj też musiał mieć swoją pra-
cownię. Co uwiecznił trzy lata później? 
Zebrani szybko wskazali wieżę fary, syl-
wetkę kościoła Świętej Trójcy, gmach 
pijarów, wieżę ratusza... Tyle tylko, że 
wszystkie te charakterystyczne dziś dla 
śródmieścia obiekty, w drugiej połowie 
XIX wieku wyglą-
dały nieco inaczej. 
Na kolejnych zdję-
ciach – aż do współ-
czesnych – mogli-
śmy prześledzić, 
jak się zmieniały. 
Obiektyw Rzewu-
sk iego  uchwyc i ł 
też dach synago-
gi – ze świetlikami; 
radomską synago-
gę znamy głównie 
z  opisu  i  dwóch 
zdjęć, na których 
widać tylko frag-
menty elewacji.

Dla niektórych 
zaskoczeniem był 
widok krzyża wień-
c z ą c e g o  w  1 8 7 1 
roku gmach pija-
rów.  –  W częśc i 
obecnej siedziby Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego znajdował się wtedy kościół 
pw. Świętego Marcina. To ta wysoka sala 
ekspozycyjna, gdzie mogliśmy oglądać 
obrazy Malczewskiego – wyjaśniała Re-
nata Metzger.

Ale skąd taka panorama centrum Ra-
domia mogła zostać zrobiona? Czy to 
możliwe, że w drugiej połowie XIX wie-
ku gdzieś na dzisiejszych Borkach, Plan-
tach czy Potkanowie stał budynek na tyle 
wysoki? – To mógł być, dziś nieistnieją-
cy, młyn parowy Jana Pentza – postawił 
hipotezę Piotr Rogólski z Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego. Na dowód pokazał 

fotografię ze zbiorów MJM, wykonaną 
z wieży kościoła farnego przez Antoniego 
Adamowicza, który przejął zakład Rze-
wuskiego, gdzie mamy jakby lustrzane 
odbicie zdjęcia z 1871 roku.

ROWEROWY RADOM

Do podzielenia się wspomnieniami 
i dokumentami, ale już na jeden, okre-
ślony, temat zachęcał zgromadzonych 
w sali kameralnej Resursy Łukasz Wy-
krota, z Radomskiego Towarzystwa Re-
trocyklistów „Sprężyści”. – Radom to 
nie tylko produkcja rowerów w Fabryce 
Broni, ale także znakomita drużyna ko-
larska, funkcjonujący przez dziesięciole-
cia tor kolarski. Wiele rzeczy już udało 
nam się odkryć, ale i wiele jest jeszcze 
do odkrycia – w domowych archiwach, 
w zapomnianych może albumach czy ko-
lekcjach zdjęć po pradziadku. Zachęca-
my do szukania i podzielenia się z nami 
tymi pamiątkami – mówił Łukasz Wykro-
ta. – A 16 grudnia zapraszamy na wystawę 
o rowerowej historii Radomia. Chcemy, 
by był to początek pierwszego w Polsce 
Muzeum Polskich Rowerów Zabytko-
wych.

„AMBROZJI” SMAK I CZAR

O tym, że dla radomian historia ich 
rodzinnego miasta jest bardzo ważna, 
świadczy m.in. głosowanie w tegorocz-
nym budżecie obywatelskim – projekt 
Retropedii Radomia zdobył tyle głosów, 
że w przyszłym roku będzie realizowa-
ny. Ma to być historyczna Wikipedia 

Radomia, tworzona przez społeczność 
zarejestrowanych użytkowników. To 
oni będą wzbogacać Retropedię o ko-
lejne wpisy czy już istniejące uzupełnią 
o nowe wiadomości i zdjęcia. Rozrzuco-
ne dotychczas informacje o miejscach, 
ludziach i wydarzeniach zostaną ze-
brane w jednym miejscu. – Informacje 
o danym obiekcie uzyskamy, skanując 
kod QR z tabliczki na danym budynku. 
Ta forma poznawania miejsc jest już 
bardzo popularna na świecie. Bo nie da 
się przecież umieścić na budynku czy 
pomniku ogromnej tablicy z całą histo-
rią. A i zwiedzać chcemy z telefonem, 

a nie z masą przewodników – tłumaczy-
ła Barbara Łopyta, założycielka profilu 
„Radom. Retrospekcja” i pomysłodaw-
czyni Retropedii. – Dla mniej zaawan-
sowanych technologicznie wszystkie in-
formacje będą do znalezienia na stronie 
w Internecie.

Barbara Łopyta przekonywała, że 
ciekawe może być wszystko. – Choćby 
wspomnienia dotyczące Zakładów Me-
talowych, Radoskóru, wytwórni telefo-
nów. Pracowały tam tysiące ludzi; dla 
nich, dla ich rodzin to były bardzo ważne 
miejsca – przypomniała. – A dzisiejsza 
Parkowa, niegdysiejsza Latona czy Zdro-
wie..? Daty, fakty są oczywiście bardzo 
istotne, ale czy nie jest też ważny smak 
deseru „ambrozja” z dawnej Parkowej? 
Może nawet ktoś ma przepis? I Retrope-
dia jest takim miejscem, gdzie przepis na 
„ambrozję” może się pojawić. Ogromnie 
liczę na to, że państwo się włączą aktyw-
nie w ten projekt. Każde zdjęcie, każdy 
materiał jest ważny.

SZTAMBUCH BABCI PANI MARII

Już na inauguracyjnym spotkaniu ra-
domianie chwalili się swoimi zbiorami. 
Elżbieta Maj miała dla zebranych za-
gadkę – jaką część Radomia przedsta-
wia przyniesiona przez nią fotografia? 
Zrobiona została w 1960 lub 61 roku, 
a uchwycono na niej, jak podpowiadała 
pani architekt, serce naszego miasta. Na 
zdjęciu zobaczyliśmy pusty plac, dwie 
parterowe chałupinki i fragmenty dwóch 
budynków za drzewami. Konsternacja. 
Ale ktoś z obecnych rozpoznał anteny 

na dachu jednego 
z murowanych bu-
dynków.  –  To ul . 
Staszica – powie-
dział. Rzeczywiście. 
Na placu jest dziś 
parking, a zamiast 
c h a ł u p i n e k  s t o i 
wieżowiec przy ul. 
Niedziałkowskiego. 
Zdjęcie zrobiono 
prawdopodobnie 
z okien obecnego 
urzędu miejskiego. 
Zachwyt zebranych 
wzbudziło szkolne 
świadectwo, które 
w 1912 roku otrzy-
mała na pensji Marii 
Gajl babcia Marii 
Bilewskiej – ogrom-
ne, na sztywnym kar-
tonie. Po babci pani 

Marii został także sztambuch. Jadwiga 
Kośmińska z kolei podzieliła się z uczest-
nikami spotkania zdjęciami i opowieścią 
o stowarzyszeniach: męskim i żeńskim 
młodzieży katolickiej, które działały kie-
dyś przy farze.

Wszystkie fotografie i dokumenty 
zostały zeskanowane i można je będzie 
obejrzeć, a także przeczytać związane 
z nimi historie na profilu „Radom. Re-
trospekcja”.

Następne spotkanie 3xR w drugi wto-
rek grudnia. – Rzucimy wtedy trochę 
światła na cyfry – zapowiada tajemniczo 
dyrektor Resursy Obywatelskiej.

Retrospekcje

w Resursie
3xR, czyli Radom, Resursa, Retrospekcja to coś dla miłośników starego Ra-

domia – dla tych, którzy lubią dzielić się z innymi wspomnieniami i dla tych, 

którzy chcą się czegoś nowego o swoim mieście dowiedzieć. A wtorkowe, 

inauguracyjne, spotkanie pokazało, że takich osób jest całkiem sporo.

Trzecia edycja Arboretum pokazała, 
że konkurs cieszy się wielkim uznaniem 
kompozytorów na całym świecie. Nade-
słano bowiem 110 partytur. Oceniało je 
trzyosobowe jury: angielski kompozytor 
Paul Patterson, absolwent Royal Aca-
demy od Music w Londynie, znakomity 
polski kompozytor Piotr Moss i do nie-
dawna dyrektor Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej Maciej ółtowski. Obra-
dujący w pierwszych dniach września 
w siedzibie ROK jurorzy mieli niełatwe 
zadanie. Każdej z nadesłanych partytur 
należa ło poświęcić 
wiele uwagi. Na pod-
stawie samego tyl-
ko zapisu nutowego 
wprawne ucho kom-
pozytora lub dyrygen-
ta potrafi odtworzyć 
realne brzmienie kom-
pozycji, choć często nie 
jest to zadanie łatwe, 
szczególnie w przy-
padku dzieł awangar-
dowych, posługują-
cych się nowoczesną, 
skomplikowaną nota-
cją. Po dwóch dniach 
obrad jury uzgodniło 
werdykt.  Ponieważ 
utwory nadsyłano ano-
nimowo, sami jurorzy z niecierpliwością 
czekali na ujawnienie danych kompozy-
torów. Okazało się, że wśród tych najlep-
szych są także Polacy.

Do drugiego etapu, czyli koncertu fina-
łowego, podczas którego utwory zostaną 
wykonane przez Radomską Orkiestrę Ka-
meralną, zostało zakwalifikowanych sześć 
prac. To Albert Carbonell Sauri  (Hisz-
pania) i „Sketches”, Gianluca Castelli 
(Niemcy; pochodzenie: Włochy) i „Much 
Madness/ Four haunting delusions”, 
Michael Gatonska (Polska; pochodzenie 

USA) i „Deep is the voice of the Forest”, 
Wojciech Kostrzewa (Polska) i „Novelet-
te”, Andrea Portera (Włochy) i „Dra-
gon-fly Emblem” oraz Hajime Shimizu 
(Japonia) i „Kazaogi – Beschwörung des 
Windes”. 

Koncert odbędzie się we wtorek, 21 
listopada o godz. 18 w Zespole Szkół 
Muzycznych. Po wykonaniu kompozycji 
przez Radomską Orkiestrę Kameralną 
zapadnie decyzja głównego jurora, prof. 
Krzysztofa Pendereckiego, o wyborze 
laureatów. To on sam ich wskaże, bo 

Arboretum to konkurs 
autorski. Przyznane zo-
staną trzy nagrody re-
gulaminowe: pierwsza 
w wysokości  30 tys. zł, 
druga 10 tys. zł i trzecia 
5 tys. zł. Swoje popar-
cie i sympatie będzie 
mogła wyrazić także 
publiczność .  Każda 
osoba z widowni otrzy-
ma kartę do głosowa-
nia, na której będzie 
mogła wskazać ulubio-
ny utwór. Twórca, któ-
ry uzyska największą 
liczbę głosów, otrzy-
ma nagrodę specjalną 
w wysokości 5 tys. zł.

Celem Międzynarodowego Konkursu 
Kompozytorskiego Krzysztofa Penderec-
kiego „Arboretum” jest wzajemne zbliże-
nie muzyki współczesnej i publiczności 
regularnych koncertów filharmonicznych. 
Konkurs owocuje także powstaniem wielu 
nowych dzieł, z których sześć doczeka się 
światowego prawykonania podczas tego 
koncertu finałowego w Radomiu.

Ceny biletów na koncert: bilet normal-
ny 20 zł, ulgowy 18 zł.

NIKA

Kogo wskaże
prof. Penderecki?

We wtorek, 21 listopada dowiemy się, kto z szóstki kompozytorów, któ-

rzy zakwalifikowali się do drugiego etapu III Międzynarodowego Kon-

kursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego „Arboretum” zyskał 

największe uznanie mistrza. Swojego faworyta wskaże też publiczność.
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Największe zmiany dotyczą kolekcji 
dzieł Jacka Malczewskiego. Patron mu-
zeum opuścił swoją długoletnią siedzi-
bę, by rozgościć się w czterech salach 
skrzydła przy rynku, gdzie dotychczas 
prezentowane były ekspozycje czaso-
we. – Tu są lepsze warunki konserwator-
skie – przekonuje Paulina Szymalak-Bu-
gajska, kierownik działu sztuki dawnej 
MJM. – W nowej aranżacji zdecydowa-
liśmy się na podzielenie naszej kolekcji 
Malczewskiego na cztery grupy tematycz-
ne. W pierwszej sali, zaraz przy wejściu, 
możemy zobaczyć prace związane z ro-
dziną, z dziećmi. W drugiej mamy por-
trety męskie, a w trzeciej – autoportrety. 
Ostatnia sala to portrety kobiece.

Wystawa Jacka Malczewskiego to 49 
prac – ze zbiorów własnych muzeum 
i z sześciu kolekcji prywatnych. Poza 
tymi znanymi obrazami, możemy także 
oglądać nowe. To depozyty. Możemy po-
dziwiać „Scenę alegoryczną”, w której tle 
Malczewski umieścił dwór w Wielgiem, 
będący własnością jego wuja Feliksa Kar-
czewskiego, gdzie wielki symbolista spę-
dził cztery młodzieńcze lata. Drugi nowy 
depozyt to „Tobiasz z aniołem” (ok. 
1900-1910). Praca nie była przesadnie 
eksponowana, a w 1938 roku znajdowała 
się w kolekcji Mieczysława Gąseckiego 
(1883-1948) – konserwatora i malarza, 

zaufanego towarzysza i pomocnika ma-
larskiego Jacka Malczewskiego w ostat-
nich latach jego życia. Przy okazji zwie-
dzania ekspozycji warto też odświeżyć 
znajomość z poprzednimi depozytami 
Malczewskiego: „Powrotem Sybiraka”, 
„Autoportretem z kwiatem mostu” czy 
„Kobietą na tle morza”, które do remon-
tu wisiały na tyle krótko, że może nie 
wszyscy zdążyli je zobaczyć. – Wypoży-

czono nam te prace na rok, który właśnie 
teraz się kończy. Musielibyśmy je więc 
zwrócić właścicielom. Bardzo nas cieszy 
ich decyzja, by obrazy pozostawić u nas 
na kolejne 12 miesięcy – mówi Paulina 
Szymalak-Bugajska.

Ekspozycję dzieł Jacka Malczewskiego 
już można oglądać, można też zajrzeć do 
Domu Gąski i Esterki, by zobaczyć „Za-
nim powstało miasto. Początki Rado-

mia”. Na razie niedostępna jest galeria 
malarstwa polskiego XIX i XX wieku, 
bo w korytarzu remont się jeszcze nie za-
kończył. Kolekcją polskiego malarstwa 
będziemy się mogli jednak cieszyć jeszcze 
w tym roku.

– A w grudniu zapraszamy na nowe 
wystawy czasowe. Pokażemy „Magiczny 
Lwów” z Muzeum Historycznego Mia-
sta Lwowa. To ponad 70 fotogramów 
przedstawiających nie tylko miasto, jego 
architekturę, ale także scenki rodzajowe 
czy typy ludzkie – mówi Ilona Pulnar, 
kierownik działu naukowo-
-oświatowego MJM. – Dru-
ga grudniowa wystawa to 
szopki bożonarodzeniowe. 
Będzie m.in. ta z Zielonego 
Balonika, szopki krakowskie 
i ciekawostki: dwie szopki 
z Afryki.

Przypomnijmy: remont 
w muzeum Malczewskiego 
wymusiły przepisy przeciw-
pożarowe. Trzeba było m.in. 
wyznaczyć nową drogę ewa-
kuacyjną, zamontować kur-
tynę wodną i 32 pary drzwi 
przeciwpożarowe, wymienić 
instalacje wodociągowe. Placówka dosta-
ła na to 870 tys. zł z urzędu marszałkow-
skiego i jeszcze 21 tys. na prace porząd-
kowe. Ponad 300 tys. zł muzeum wydało 
na nowe rolety; zamontowano ich 74. 

Zyskały sale wystawowe – pomalowano 
ściany, wycyklinowano podłogi.

Będąc w muzeum warto na chwilę zaj-
rzeć do największej sali ekspozycyjnej. 
Nie ma tu w tej chwili żadnej wystawy, 
zdemontowano też – po dobrych kilkuna-
stu latach wszystkie kurtyny, na których 
wieszane były eksponaty. I odsłoniła 
się przepiękna aula dawnego carskiego 
gimnazjum, a potem „Chałubińskie-
go” – z ogromnymi oknami, kolumien-
kami, trojgiem drzwi, kinkietami na ścia-
nach. – Oczywiście, będziemy musieli ją 

na powrót zabudować, by móc prezento-
wać ekspozycje – tłumaczy dyrektor Zie-
leziński. – Ale zanim to nastąpi, chcie-
libyśmy ją taką pokazać radomianom. 
Może przy okazji wystawy rzeźby?

Muzeum wraca do życia
Po ponad pół roku przerwy wreszcie wracamy do życia – cieszy się Adam Zieleziński, dyrektor Muzeum im. Jacka Malczew-

skiego. – Wykorzystaliśmy remont, wymuszony przez restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe, by nie tylko odświeżyć nieco 

sale, ale także zrobić pewne przemeblowania wystaw stałych.

R E K L A M A
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W Radomiu, w 14. pod względem wielkości mieście w Polsce, od dawna 

było… płasko jakoś. Nisko. Zwyczajnie. No, że wieżowców przez duże „W” nie 

było – o to mi się rozchodzi! Nie od dzisiaj przecież wiadomo, że rozmiar ma 

znaczenie! Ale może to już koniec małych rozmiarów i prowincjonalności, 

a początek wielkiego City (przez duże „C”)? Nie tak dawno temu dowiedzieliśmy 

się bowiem, że inwestor, który w lutym kupił działkę przy ul. Malczewskiego, 

zwrócił się do Rady Miejskiej Radomia o zmianę planu zagospodarowania 

przestrzennego tak, aby... mógł tam wybudować coś monumentalnego. Coś 

Mega – przez duże „M”. Nawet bardziej monumentalnego i bardziej mega niż 

pierwszy w Polsce rodzimy pomnik pary prezydenckiej.

Ale, zanim wejdziemy na wyżyny (dosłownie), zacznijmy od odrobiny historii. 

Chyba wszyscy pamiętają, od ilu lat snute były plany, aby w Radomiu powstał 
duży hotel lub przynajmniej zamaszysty biurowiec. Początkowo planowano 

budowę takiego obiektu na działce obok NOT-u. Niestety, nic z tych planów 

nie wyszło. Sytuacja zmieniła się w lutym, kiedy to radomska spółka Combo 

wygrała przetarg na zakup pobliskiej działki – przy ul. Malczewskiego, oferując 

prawie 3,5 mln zł. Była to druga próba sprzedaży tego terenu. Do przetargu, 

jak to czasami w takich wysokobudżetowych przedsięwzięciach bywa, zgłosił 
się tylko jeden oferent. W pierwszym przetargu również wpłynęła tylko jedna 

oferta, ale była z błędami i z tego powodu komisja ten przetarg unieważniła. 

I znowu zrobiło się płasko. Nowy właściciel terenu planował tam wybudować 

nowoczesny biurowiec wraz z częścią mieszkalną. Na parterze miały być 

lokale usługowe, na pierwszym piętrze – przestrzenie biurowe, a wyżej lokale 

mieszkalne. Pod budynkiem z rozmachem zaplanowano dwukondygnacyjny 

parking. W końcu jak jest w górę, to musi być i w dół.
Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak tylko się cieszyć i skakać… 

wysoko! Jednak i tak znajdą się malkontenci. O co im konkretnie może 

chodzić, skoro ma być tak pięknie i podniebnie? Według obowiązującego 

planu zagospodarowania przestrzennego na tej działce można postawić 

budynek, który swoją wysokością zahaczyć może co najwyżej o skrzydło 

motyla kapustnika, a nie orła. Nie może mieć więcej niż 33 metry wysokości. 

Teraz inwestor postanowił na działce wybudować budynek ponaddwukrotnie 

większy – o wysokości 71 metrów. I właśnie o zmianę maksymalnej wysokości 

zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego ów inwestor wystąpił. 
No i niektórym właśnie to zaczęło przeszkadzać. Bo przecież jak inwestor 

kupował działkę, wiedział, jaka może być maksymalna wysokość zabudowy, 

a teraz chce zmiany. A po co on chce zmiany? Komu to potrzebne? Niżej, czyli 

bezpieczniej i o czym tu deliberować??? Wiadomo, mogą teraz paść argumenty, 

że może gdyby plan zagospodarowania wcześniej był inny, to byłoby więcej 

zainteresowanych zakupem działki, a i sama jej wartość byłaby znacznie 

wyższa. A ja zapytam się zatem – co z tego? Jest ryzyko, jest zabawa, a kto 

nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Przecież nabywca, wydając prawie 3,5 

mln wcale nie miał żadnej gwarancji, że plan zostanie zmieniony, a jednak 

zdecydował się wyłożyć tak duże pieniądze. I po diabła aż tak gmerać? Może 

po to, by wkurzyć i wykurzyć inwestora? A jak już sobie odejdzie, na działce 

postawić karmniki dla… motylków kapustników, bo orłów tam przecież nie 

będzie. Bo za nisko. Szczerze powiedziawszy, sam chciałbym dysponować taką 

ilością gotówki, aby móc w ten sposób ryzykować i mierzyć wysoko. Innym 

potencjalnym inwestorom przecież nikt takiego ryzyka nie zabraniał. O co 

chodzi? Skąd te nerwy? Sam nie wiem. Może chodzi o zazdrość, bo ktoś kupił 
i teraz chce zmian, a ktoś inny nie wyczuł w tym biznesu, bo latał za nisko? 

Jedno jest pewne. Za gapowe się płaci.

Cieszmy się zatem, że w naszym mieście – daj, Panie Boże – wreszcie 

powstanie budynek wyróżniający się na tle innych wysokością. Miejmy nadzieję, 

że nie tylko wysokością, ale i ciekawą formą architektoniczną. Być może znajdą 

się w nim przestrzenie, stwarzające nowe możliwości dla rozwoju w Radomiu 

wielu firm i tworzenia nowych miejsc pracy. I żeby światowo, i ładnie było (przez 

duże „Ł”). W końcu 14. pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce 

również zasługuje na to, aby w centrum stały drapacze chmur. No, może to 

zbyt wielkie słowa, ale jeśli inwestorowi by się udało zrealizować ten wysoki cel, 

mielibyśmy taki nasz mały jednobudynkowy Manhattan (przez wielkie „M”).

ADAM HILDEBRANDT

Rozmiar ma znaczenie

NieObiektywnym 
okiem

„Ostry” to pseudonim Jana Rogoziń-
skiego – żołnierza Batalionów Chłopskich 
i – bardzo krótko – jednego z oficerów 
polskiego podziemia niepodległościowe-
go po 1945 roku. Urodzony w 1924 roku 
Jan był najmłodszym dzieckiem Wojcie-
cha i Karoliny Rogozińskich, właścicieli 
kilkudziesięciohektarowego gospodar-
stwa opodal wsi Gardzienice Stare w gmi-
nie Ciepielów. Rogozińscy zbudowali je 
właściwie od podstaw i przez 20 lat stale 
rozwijali. Przynosiło rodzinie przyzwoity 
dochód i dawało zatrudnienie wielu oko-
licznym mieszkańcom.

Kiedy wybuchła II wojna światowa, 
Janek miał 15 lat. Jesienią 1939 albo 
w 1940 roku został wcielony do junaków 
w Starachowicach. Rodzina zachowała 
w pamięci anegdotę, jak to pewnego dnia 
Rogoziński zaspał na poranny apel i zo-
stał spoliczkowany przez niemieckiego 
komendanta obozu. Chłopak ponoć wy-
buchnął gniewem i, krzycząc „Nie będzie 
Niemiec pluł mi w twarz”, pobił go do 
nieprzytomności. Od tego momentu mu-
siał się ukrywać. Pomagał mu dyrektor 
starachowickich zakładów metalowych, 
ale z każdym dniem kryjówka stawała się 
bardziej niebezpieczna.

Nie wiadomo, gdzie przebywał do 
połowy 1941 roku. Wtedy to pojawił 
się w domu rodzinnym w towarzystwie 
dwóch partyzantów. Organizacja, którą 
w okolicach Zwolenia, Ciepielowa i Ka-

zanowa tworzyli uczniowie szkół śred-
nich, studenci i działacze młodzieżówek, 
stała się zalążkiem oddziału partyzanc-
kiego Jana Sońty „Ośki”. Ten z kolei 
w 1942 roku wszedł w skład Batalionów 
Chłopskich. Jan Rogoziński walczył tu 
pod pseudonimem „Ostry”, był dowódcą 
plutonu.

Po złożeniu broni przez swój od-
dział podjął – na polecenie dowództwa 
BCh – pracę w milicji. Najpierw pracował 
w Elblągu, potem w Miastku. 9 marca 1946 
roku został aresztowany przez UB, ale po 
drodze do Gdańska udało mu się uciec.

Rogoziński wrócił w rodzinne stro-
ny. Udało mu się skupić wokół siebie 
dawnych partyzantów, „którzy w oba-
wie przed rychłym aresztowaniem, oraz 
z pobudek ideologicznych postanowili 
walczyć ponownie, tym razem z nara-
stającą falą komunistycznego terroru”, 
jak pisze Marcin Dobroń w książce 
„Żołnierze »Ośki«”. Przyjął pseudonim 

„Hurygan”. Dość szybko jego grupa 
przyłączyła się do największej na Kielec-
czyźnie poakowskiej formacji antykomu-
nistycznej pod nazwą Związek Zbrojnej 

Konspiracji (kryptonim Inspektoratu 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, obej-
mującego obwody: Radom, Kozienice, 
Starachowice, Kielce i Końskie), którą 
dowodził słynny Franciszek Jaskólski 
„Zagończyk”. Grupa operowała głównie 
w okolicach Iłży.

Na 24 maja 1946 roku Jan Rogoziński 
wyznaczył spotkanie ze swoimi ludźmi 
w stałym punkcie kontaktowym – w re-
stauracji Czesława Kozunia w Radomiu 
przy ul. Żeromskiego 105. Po godzinie 
piątej w komendzie milicji miał zadzwo-
nić telefon: – Jest ich pięciu, w restau-
racji u Kozunia. Wkrótce na miejscu 
pojawiły się radiowozy milicji i UB. Po 
siódmej „władza ludowa” wtargnęła do 
restauracji. Wywiązała się strzelanina. 
Zginął „Ostry”, jeden z jego kolegów i je-
den z milicjantów. Do dziś nie wiadomo, 
gdzie został pochowany Jan Rogoziński.

Radni nadali ulicy nazwę porucznika 
„Ostrego” 30 maja 2011 roku. Wniosek 
złożyła jedna z mieszkanek nowo powsta-
łej ulicy.

NIKA

Korzystałam z książki Marcina Do-
bronia „Żołnierze Ośki. Dzieje Zgru-
powania Partyzanckiego Batalionów 
Chłopskich „Ośka” w pasie przyfronto-
wym 1944/1945” i z pracy Bartłomieja 

Balcerka „Wojna nieskończona. Jan Ro-
goziński 1924-1946” (http://www.patrioty-
zmjutra-korzenie.sto.org.pl/?action=pa-
pers&pid=14)

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 porucznika

Ostrego
Potkanów

Równoległa do ul. Krychnowickiej, prostopadła do ul. Stalowej 

i Stefana Fundowicza
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ROGALE MARCIŃSKIE

SKŁADNIKI
– 1 szkl. mleka

– 1 łyżka drożdży

– 1 jajko

– 1/2 łyżeczki olejku waniliowego

– 3,5 szkl. mąki pszennej

– 3 łyżki cukru

– 22,5 dag miękkiego masła

– szczypta soli

–  1 jajko i łyżka mleka do 

posmarowania

Nadzienie: 30 dag białego maku, 10 dag 

masy marcepanowej, 3/4 szklanki cukru 

pudru, 10 dag orzechów włoskich, 10 

dag zblanszowanych migdałów, 2 łyżki 

kandyzowanej skórki pomarańczowej, 

2 łyżki gęstej śmietany, 3 pokruszone 

biszkopty

Lukier: 1 szkl. cukru pudru, gorąca woda, 

łyżka soku z cytryny lub pomarańczy

PRZYGOTOWANIE
Drożdże wsypać do ciepłego mleka 

i mieszając, rozpuścić. Dodać jajko 

i wanilię, wymieszać. Mąkę, cukier 

i sól wymieszać w misce. Dodać 

dwie kopiaste łyżki miękkiego masła. 

Rozetrzeć. Dodać drożdżowy rozczyn 

i wymieszać. Ciasto przełożyć na 

stolnicę i szybko zagniatać, aż będzie 

gładkie. Przykryć folią i wstawić do 

lodówki na 1 h. Pozostałe masło 

rozpuścić. Ciasto wyjąć z lodówki 

i rozwałkować na prostokąt. 

Posmarować roztopionym masłem, 

zostawiając 0,5 cm z każdej strony. 

Złożyć ciasto na trzy: najpierw 2/3 

na pół, potem tak złożone dwie 

warstwy przykryć trzecią. Zlepić 

brzegi i rozwałkować, posmarować 

masłem i złożyć jak poprzednio. Włożyć 

do lodówki na 45 min. Poprzednie 

czynności powtórzyć 3 razy, za każdym 

razem schładzając ciasto 0,5 h. Po 

ostatnim rozwałkowaniu i złożeniu 

włożyć ciasto do lodówki na co 

najmniej 5 h, najlepiej na całą noc. Mak 

i orzechy sparzyć, zalewając wrzątkiem. 

Po 15 min. odcedzić. Zmielić 

dwukrotnie wraz z migdałami. Masę 

rozetrzeć z cukrem pudrem. Dodać 

mak z bakaliami, wsypać okruszki 

biszkoptowe i dodać posiekaną skórkę 

pomarańczową. Wymieszać i dodać 

śmietanę. Masa powinna być miękka, 

ale nie płynna.

Wyjąć ciasto z lodówki, podzielić na 

pół i rozwałkować na dwa prostokąty. 

Z każdego wyciąć po 6 trójkątów. 

Smarować je masą makową i zwijać od 

dłuższego brzegu ku wierzchołkowi 

trójkąta. Posmarować jajkiem 

roztrzepanym z łyżką mleka. Piec 20 

min. w piekarniku nagrzanym do temp. 

180 st., aż będą złote. Zrobić lukier. 

Ucierać cukier puder z gorącą wodą 

i sokiem z cytryny lub pomarańczy, 

aż będzie śnieżnobiały. Jeszcze 

ciepłe rogale polać lukrem i posypać 

siekanymi orzechami lub migdałami.

SMACZNEGO 

WSZYSTKIE PASTY SĄ TAKIE SAME

Nie można generalizować. Nie wszyst-
kie pasty do zębów zawierają choćby flu-
or, który remineralizuje szkliwo, wzmac-
nia zęby i chroni je przed próchnicą. 
Podstawowym zadaniem każdej pasty jest 
skuteczne oczyszczenie zębów z resztek 
pokarmowych, ale poza tym pasty różnią 
się w zależności od pozostałych swoich 
funkcji.

Dlatego też mamy pasty tzw. uniwer-
salne, dostosowane do większości pacjen-
tów czy pasty do zębów wrażliwych, które 
zabezpieczają je przed wpływem bodź-
ców zewnętrznych dzięki dodatkowi np. 
chlorku potasu, chlorku strontu czy hy-
droksyapatytu. Dostępne są również pa-
sty wybielające, które – uściślając – mają 
działanie lekko rozjaśniające. Odrębną 
kategorią są pasty do zębów przeznaczone 
dla dzieci, które zamiast fluoru zawierają 
ksylitol lub zawierają mniej fluoru niż te 
dla dorosłych (pasta dla 2-, 4-latka – 250-
-500 ppm fluoru, pasta dla dziecka ok. 5-7 
lat ok. 1000 ppm). Dostępne są również 
m.in. pasty przeznaczone dla pacjentów 
z paradontozą, zawierające składniki ła-
godzące stany zapalne dziąseł, np. wyciągi 
z ziół, mleczan glinu czy alantoinę.

FLUOR W PAŚCIE JEST NIEBEZPIECZNY

Fluor wykazuje działanie silnie anty-
próchnicze; może występować pod po-
stacią m.in. fluorku sodu, aminofluorku 
czy fluorku potasu. Prawdą jest, że fluor 
w nadmiarze może wykazywać działanie 
toksyczne, jednak dawka fluoru obecna 
w pastach do zębów jest śladowa. Według 
norm unijnych ilość fluoru w paście dla 
osoby dorosłej nie powinna przekraczać 
1000-1500 ppm fluoru. Taka ilość jest bez-
pieczna dla pacjentów, nawet dla kobiety 
w ciąży. Dzieci stosują pasty z mniejszą 
ilością aminofluorku. Nie ma możliwości, 
abyśmy zaszkodzili sobie pastą z fluorem, 
chyba, że byśmy ją połykali.

PROTEZY NIE POTRZEBUJĄ PASTY

Opłukanie protezy pod bieżącą wodą 
zdecydowanie nie wystarczy. Trzeba 
nadal stosować pasty. Do mycia protez 
zębowych przeznaczone są specjalistycz-
ne pasty, które oczyszczą je z resztek 
pokarmu i osadów, mają działanie an-
tybakteryjne, a jednocześnie nie rysują 
powierzchni protezy.

PASTY WYBIELAJĄCE FAKTYCZNIE 
WYBIELAJĄ ZĘBY

Nie ma czegoś takiego jak pasty wy-
bielające. W większości zawierają one 
środki ścierne o właściwościach abrazyj-
nych, np. krzemionkę, węglan czy fos-
foran wapnia, które pomagają rozjaśnić 
zęby dzięki usunięciu zewnętrznych na-
lotów z ich powierzchni. Mogą zawierać 
również wyciągi roślinne, np. z porostu 
islandzkiego lub bambusa. Drogeryjne 
pasty nie wybielą zębów, mogą je jedy-
nie rozjaśnić o jeden, dwa odcienie. Co 
więcej, należy stosować je rozważnie, 

nie codziennie, ponieważ mogą po-
drażniać dziąsła. Nasz naturalny kolor 
zębów zależy od koloru zębiny, czyli 
wewnętrznej tkanki, na co wpływ mają 
nasze geny. Niektóre tego typu pasty 
zawierają co prawda nadtlenek wodo-
ru o właściwościach wybielających, ale 
o stężeniu tak niskim, że nie wybieli zę-
bów. Jeśli zależy nam na spektakularnie 
białych zębach, jedyną skuteczną meto-
dą jest profesjonalny zabieg wybielania 
u stomatologa.

PASTA PORADZI SOBIE Z KAMIENIEM

Pasty do zębów zawierają obok fluoru 
np. pirofosforan sodowy, oktapinol lub 
cytrynian cynku. Substancje te zapobie-
gają mineralizacji i odkładaniu się płytki 
nazębnej, dlatego stosuje się je w pro-
filaktyce kamienia nazębnego. Kamień 
nazębny największe zagrożenie stwarza 
w obszarze poniżej linii dziąseł, gdzie jest 
źródłem stanów zapalnych, powstawania 
kieszonek przydziąsłowych i chorób przy-
zębia, np. paradontozy. Czasem dokładne 

szczotkowanie przy użyciu odpowiedniej 
pasty będzie niewystarczające. Dlatego co 
najmniej raz w roku powinniśmy usuwać 
kamień nazębny podczas profesjonalnego 
zabiegu higienizacji u stomatologa za po-
mocą skalingu i piaskowania.

PASTY NATURALNE NIE WYRZĄDZĄ 
CI KRZYWDY

Nie wszystkie pasty do zębów reklamo-
wane jako naturalne, są takie w istocie. 
Zwróćmy uwagę na ich skład; jeśli znajdzie-
my tam składniki takie, jak laurylosiarczan 
sodu i sorbitol, to przeczy to ich „natural-
ności”. To samo dotyczy benzoesanu sodu 
czy glikolu propylenowego (Propylene 
Glycol). Co więcej, niektóre pasty mogą 
wywołać reakcję alergiczną, o czym świad-
czą m.in. zaczerwienione kąciki ust, suche, 
spierzchnięte wargi, swędzenie lub owrzo-
dzenia na błonach śluzowych jamy ustnej. 
Niektórych może alergizować fluor, innych 
środki zapachowe, substancje smakowe (cy-
namon, mięta), olejki eteryczne (np. drze-
wa herbacianego lub ylang ylang) czy barw-
niki. Inni są uczuleni na pyłki kwiatowe; 
wtedy warto uważać na pasty ze związkami 
pochodzenia pszczelego, np. pierzgi. Jed-
nym z najbardziej alergizujących składni-
ków jest kokamidopropylobetaina (CAPB), 
dodawana, aby pasta lepiej się pieniła, oraz 
laurylosiarczan sodu (SLS), związek działa-
jący jak detergent. Jeśli pacjent ma wraże-
nie, że pasta mu nie służy – np. podrażnia 
jamę ustną, powoduje zmiany na błonach 
śluzowych czy inne uciążliwe objawy, to 
warto ją zmienić lub poradzić się dentysty.

Im krótszy skład pasty, tym lepiej. Naj-
lepiej stosować metodę prób i błędów. 
Jeśli dana pasta sprawdza się w higienie, 
nie zmieniajmy jej. Jeśli nie służą nam 
drogeryjne pasty, wybierajmy te o łagod-
niejszym działaniu, bez dodatku sztucz-
nych barwników, parabenów, SLS-u i in-
nych substancji konserwujących. 

FIT.PL

Myj zęby mądrze
Pasta do zębów to niezbędnik w trosce o piękny uśmiech. Na jej temat krąży jednak wiele sprzecz-

nych informacji. Czy fluor jest szkodliwy? Czy rzeczywiście wybiela zęby? A co z pastami eko? 

Sprawdź, jakie są najczęstsze mity związane z pastą do zębów.

Nadprogramowe kilogramy przy-
bywają nam wówczas, gdy spożywamy 
węglowodany w formie nieoczyszczo-
nej. Uzyskiwane są z roślin jadalnych, 
bogatych w węglowodany, które podczas 
czynności preparujących zostały pozba-
wione błonnika i innych składników, 
m.in. witamin z grupy B, wapnia, fosforu 
i żelaza. Ich wartość odżywcza zostaje 
sprowadzona do „czystych” węglowoda-
nów, a więc cukrów prostych.

Po zjedzeniu takich węglowodanów 
poziom cukru we krwi gwałtownie 
wzrasta i jako glukoza dostaje się do 
krwioobiegu. Jeżeli nie spalimy tego 
cukru, organizm wytworzy zbyt dużą 
ilość insuliny, która usunie nadmiar 
glukozy z krwiobiegu, transportując ją 
do komórek, gdzie wskutek przemian 
metabolicznych zostanie zamieniona 
w tłuszcz. Dlatego też dieta bogata 
w węglowodany oczyszczone prowadzi 
m.in. do otyłości i cukrzycy.

FIT.PL

Złe
węglowodany
Węglowodany są najważniejszym źródłem 

energii dla naszego organizmu, ale części 

z nich powinniśmy unikać.
Cola pita codziennie powoduje de-

ficyt witamin. Kwas fosforowy i kofeina 
zawarte w coli mają działania moczopęd-
ne. To powoduje, że z naszego organizmu 
wypłukiwane są witaminy i minerały 
w ciągu 60 minut po wypiciu tego napoju. 
Wyobraź sobie, co dzieje się z twoim or-
ganizmem, gdy każdego dnia pijesz colę. 
To prosta droga do niedoboru witamin, 
czego efektem mogą być choćby łamliwe 
paznokcie lub skurcze łydek.

Cola źle wpływa na zęby. Wysoka 
kwasowość i słodkie składniki coli nisz-
czą szkliwo i wpływają na pojawianie się 
ubytków w zębach. Jeśli dodasz do tego 
wypłukiwanie wapnia z organizmu, co-
dzienne picie coli może spowodować, 
że skończysz z gnijącymi od wewnątrz 
zębami. Z zewnątrz również zęby będą 
się szybciej psuły.

Rozdrażnienie wywołane colą. 
Efektem ubocznym spożywania kofeiny 
jest niepokój i rozdrażnienie, a także 
problemy ze snem. Każda puszka coli 
działa na nasz organizm jak filiżanka 
bardzo mocnej kawy. Udowodniono 
również, że cola ma działanie uzależnia-
jące. Kiedy zdecydujesz się zmniejszyć 

dawkę, mogą pojawić się bóle głowy, 
drażliwość, zmęczenie, a nawet depresja.

Pijesz colę? Uważaj na otyłość. Na 
otyłość pracujemy latami. Jednak kiedy 
mówimy o dodatkowych kilogramach, nie 
chodzi tylko o twój wygląd, ale również 
o zdrowie. Pijąc colę codziennie, naraża-
my się nie tylko na wypłukiwanie witamin 
i minerałów, ale również na dodatkowe 
kilogramy. A nadwaga czy otyłość mogą 
prowadzić do problemów z układem od-
pornościowym i sercowo-naczyniowym.

Pijesz colę? Skóra ci za to nie po-
dziękuje. Spożywanie coli każdego dnia 
wpływa tak samo źle na twoją skórę, jak 
codziennie palenie papierosów. Spoży-
wanie dużej ilości sody powoduje poja-
wianie się stanów zapalnych. Cola od-
wadnia skórę, podkreślając pojawiające 
się drobne linie zmarszczek. Powoduje 
przyspieszenie procesu starzenia skóry. 
Wpływa na zaostrzenie postaci egzemy 
skórnej czy trądziku.

Problemy z sercem i ciśnieniem. 
Cukier zawarty w coli źle wpływa na po-
ziom cholesterolu. A zwiększony chole-
sterol może doprowadzić do ataku serca. 
Pijąc tylko jedną puszkę coli dziennie, 

możesz zacząć cierpieć na zbyt wysokie 
ciśnienie krwi. Kobiety pijące colę co-
dziennie są narażone na zachorowanie 
na cukrzycę typu 2.

Cola przyczynia się do zwiększe-
nia ryzyka raka. Oczywiście spoży-
wanie coli nie jest głównym czynnikiem 
zachorowania na raka. Jednak sztuczny 
karmelowy barwnik wykorzystywany 
w jej produkcji może podwyższać ryzy-
ko zachorowania na raka. Barwnik 2-MI 
i 4-MI wytwarza się, wykorzystując z re-
guły reakcję amoniaku, siarczanów i cu-
krów w warunkach wysokiego ciśnienia 
i temperatury.

Niewydolność nerek skutkiem picia 
coli. Jeśli uważasz, że wybór dietetycz-
nej coli jest bezpieczniejszy dla twojego 
zdrowia, jesteś w wielkim błędzie. Mimo, 
że na opakowaniu jest napisane, że nie 
ma cukru, ten cukier tam jest w postaci 
sztucznych słodzików. Te słodziki z kolei 
są niebezpieczne dla twoich nerek. Kwas 
fosforowy obecny w coli wypłukuje wapń 
z organizmu i przyczynia się do powsta-
wania kamieni i niewydolności nerek.

FIT.PL

Cola nie codziennie
Problemy ze skórą i zębami, otyłość brzuszna – to tylko część problemów, które dotykają osób, pijących colę 

codziennie.
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STRONA POWSTAJE
WE WSPÓŁPRACY Z PORTALEM
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DO ZOBACZENIA W TV

Sudoku

Piątek, 17 listopada

TV DAMI
godz. 17.20 – Teledziennik
Przegląd najważniejszych wydarzeń.

TVN
godz. 20.00 – Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie Mocy
film SF; USA 2015
30 lat po bitwie o Endor Imperium zosta-
je zastąpione przez Najwyższy Porządek, 
który chce przejąć władzę nad Galaktyką. 
Przeciwko niemu powstaje Ruch Oporu, 
kierowany przez generał Leię Organę.

TVN 7
godz. 22.50 – Złap mnie, jeśli po-
trafisz
film sensacyjny; USA/ Kanada 2002
Dzięki niezwykłym zdolnościom do po-
drabiania podpisów na czekach Frank 
Abagnale gromadzi fortunę wartą mi-
liony dolarów. Agent FBI Carl Han-
ratty próbuje za wszelką cenę dopaść 
oszusta.

Sobota, 18 listopada

TVP 1
godz. 8.15 – Człowiek zwany ko-
niem
western; USA 1970
Rok 1825. Angielski arystokrata lord 
John Morgan wpada w ręce plemienia 
Siuksów. Początkowo traktowany jak 
wróg biały człowiek powoli zyskuje sza-
cunek i sympatię czerwonoskórych.

SUPER POLSAT
godz. 13.35 – Irena do domu!
komedia; Polska 1955
Lata 50. ubiegłego wieku. Irena, żona 
majstra z warszawskiej fabryki oraz 
matka kilkuletniego synka, postanawia 
w tajemnicy przed mężem zrobić kurs 
dla kierowców. 

TVN
godz. 21.55 – Pretty Woman
komedia romantyczna; USA 1990
Dziewczyna lekkich obyczajów spotyka 
na ulicy Los Angeles przystojnego i bar-
dzo bogatego biznesmena. Edward Lewis 
jest zauroczony wrażliwą, delikatną i na-
iwną Vivian.

Niedziela, 19 listopada

TV PULS
godz. 7.00 – Złoto dla zuchwałych
film wojenny; USA/ Jugosławia 1970
II wojna światowa. Amerykanin bierze do 
niewoli niemieckiego oficera i odkrywa, 
że jego więzień wie, gdzie ukryto ogrom-
ne ilości złota. Niestety, skarb znajduje 
się za linią frontu.

STOPKLATKA TV
godz. 22.05 – Vabank II, czyli riposta
komedia kryminalna; Polska 1984
Bankier Kramer, który w wyniku mister-
nej intrygi Kwinty trafił do więzienia, wy-
dostaje się na wolność. Od razu zaczyna 
knuć plan zemsty na Kwincie, który pro-
wadzi spokojne życie hodowcy warzyw.
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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.

Z przemys³u 
ceramicznego

Przemys³ ceramiczny u schy³ku se-
zonu budowlanego pracowa³ bardzo 
intensywnie.

Sezon na rury kamionkowe „Marywi-
lu” ju¿ siê wprawdzie zakoñczy³, lecz 
produkcja rur w dalszym ci¹gu trwa co 
jest niezbêdnym dla dope³nienia sorty-
mentów sk³adowych.

Fabryki fajansów sanitarnych jak 
równie¿ i p³ytek œciennych w paździer-
niku by³y zawalone zamówieniami, 
gdy¿ artyku³y te niezbêdne s¹ do za-
koñczenia budowli. Pod koniec sezonu 
produkcja musia³a byæ wykonana wy-
³¹cznie dla rynku krajowego.

W Æmielowie w rb. zosta³a wybudo-
wana nowa fabryka porcelany „Œwit”. 
Budynki zosta³y wybudowane specjal-
nie dla produkcji porcelany, o nowocze-
snych urz¹dzeniach technicznych.

Fabryka zatrudnia ponad 100 robot-
ników.

Trybuna, 1937, nr 45

Obchód Œwiêta Niepod-
leg³oœci w Radomiu

O godz. 17.30 rozpocz¹³ siê capstrzyk. 
Przy ul. Podjazdowej obok Kasy Towa-
rowej urz¹dzona zosta³a uroczystoœæ 
przez KPW. W miejscu tym odby³o 
siê starcie PPS z w³adzami rosyjskimi 
w czasie rewolucji.

W dniu Œwiêta Niepodleg³oœci Ra-
dom przybra³ odœwiêtny wygl¹d.

W koœcio³ach katolickich, Ewangelic-
ko-Augsb. i Synagodze odby³y siê na-
bo¿eñstwa.

Na Placu Jagielloñskim odprawiono 
uroczyst¹ mszê koœcieln¹ wobec zgro-
madzonych oddzia³ów zmotoryzowa-
nego wojska, organizacyj peowiackich 
i m³odzie¿y szkó³.

Mimo ulewnego deszczu niezliczone 
t³umy zaleg³y Plac Jagielloñski.

Przed gmachem Starostwa odby³a siê 
defilada wojska z udzia³em organizacyj 
m³odzie¿y. W defiladzie udzia³ bra³o 
równie¿ Czerwone Harcerstwo i T.U.R.

Nie widaæ by³o m³odzie¿y „narodowej”, 
która zamiast kroczyæ we wspólnym po-
chodzie podpiera³a parkan przy lokalu 
Stronnictwa Narodowego i hitlerowskim 
podniesieniem prawej rêki wita³a defiladê.

Obchód 11 listopada przewy¿szy³ 
wszystkie dotychczas uroczystoœci 
w Radomiu daj¹c imponuj¹cy przyk³ad 
mobilizacji wszystkich obywateli pod 
sztandarem Niepodleg³oœci.

Trybuna, 1937, nr 46

Ekshumacja zw³ok
Cymerysa 

Kwiatkowskiego
W ubieg³y pi¹tek odby³a siê na 

miejscowym cmentarzu katolickim eks-
humacja prochów Wiktora Cymerysa 
Kwiatkowskiego, poleg³ego w czasie 
pierwszej zbrojnej manifestacji PPS po 
pasterce w nocy z 24 na 25 grudnia 
1904 r.

Prochy z³o¿ono do trumny i nastêp-
nie przeniesiono na specjalnie wybrane 
miejsce w kwaterze grobów legionistów.

Ods³oniêcie pomnika po³¹czone bê-
dzie z wielk¹ manifestacj¹ proletariatu 
Radomia.

Trybuna, 1937, nr 47

Z po¿ó³k³ych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

6˚/1˚
t. odczuwalna 4˚ C
ciśnienie 1022 hPa
wilgotność 84%

Piątek 17.11

7˚/1˚
t. odczuwalna 4˚ C
ciśnienie 1017 hPa
wilgotność 68%

Sobota

7˚/1˚
t. odczuwalna 3˚ C
ciśnienie 1007 hPa
wilgotność 64%

Niedziela

3˚/-1˚
t. odczuwalna -1˚ C
ciśnienie 1012 hPa
wilgotność 82%

Poniedziałek

2˚/-1˚
t. odczuwalna -3˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 75%

Wtorek

1˚/-2˚
t. odczuwalna -3˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 74%

Środa

3˚/0˚
t. odczuwalna -2˚ C
ciśnienie 994 hPa
wilgotność 90%

Czwartek

źródło: twojapogoda.pl

R E K L A M A

Sylwia Lewandowska
Biuro Reklamy Tygodnika „7DNI”

Radia Rekord

TV Dami

CoZaDzien.pl

sieci ekranów LED

875 tablic w windach i na klatkach

sylwia@radiorekord.pl

+48 504 081 558

RADOMSKA GRUPA MEDIOWA
ul. Okulickiego 39
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WYNIKI

PIŁKA NOŻNA

17. kolejka II ligi
Radomiak Radom – GKS Bełchatów 

2:1 (1:1)

15. kolejka IV ligi
►  Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Broń 

Radom 2:0 (0:0)

►  Energia Kozienice – Oskar Przysucha 

3:2 (2:1)

►  Pilica Białobrzegi – LKS Promna 

4:0 (3:0)

►  Znicz II Pruszków – Drogowiec 

Jedlińsk 2:1 (2:0)

13. kolejka Ekstraligi kobiet
LUKS Sportowa Czwórka Wosztyl.eu 

Radom – Mitech Żywiec 0:0

SIATKÓWKA

7. kolejka I ligi kobiet
PWSZ Tarnów – E. Leclerc Radomka 
Radom 2:3 (25:27, 25:17, 26:24, 16:25, 
11:15)

KOSZYKÓWKA

6. kolejka koszykarskiej Ligi 
Mistrzów
ROSA Radom – SIG Strasburg 63:74 
(12:16, 14:14, 18:21, 19:23)

7. kolejka Polskiej Ligi Koszykówki
ROSA Radom – Stelmet Zielona Góra 
72:80 (31:17, 18:17, 13:22, 10:24)

PIŁKA RĘCZNA

7. kolejka I ligi mężczyzn
SPR PWSZ Tarnów – KS Uniwersytet 
Radom 35:31 (23:17)

ZAPOWIEDZI

PIŁKA NOŻNA

18. kolejka II ligi
Garbarnia Kraków – Radomiak Radom; 
18 listopada (sobota), godz. 13; stadion 
Garbarni w Krakowie

14. kolejka Ekstraligi kobiet
AZS Wrocław – LUKS Sportowa Czwórka 
Wosztyl.eu Radom; 18 listopada 
(sobota), godz. 11; stadion 
we Wrocławiu

SIATKÓWKA

8. kolejka I ligi kobiet
E. Leclerc Radomka Radom – AZS AWF 
Warszawa; 17 listopada (piątek), godz. 
17; hala MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9 
w Radomiu

10. kolejka PlusLigi
Asseco Resovia Rzeszów – Cerrad Czarni 
Radom; 18 listopada (sobota), 
godz. 14.45; hala w Rzeszowie

KOSZYKÓWKA

8. kolejka Polskiej Ligi Koszykówki
MKS Dąbrowa Górnicza – ROSA Radom; 
18 listopada (sobota), godz. 18; hala 
w Dąbrowie Górniczej

PIŁKA RĘCZNA

8. kolejka I ligi mężczyzn
KS Uniwersytet Radom – ŚKPR Świdnica; 
18 listopada (sobota), godz. 18; hala UTH 
przy ul. Chrobrego 29c w Radomiu

MMA

12. gala TFL; 18 listopada (sobota), 
godz. 18; hala MOSiR-u przy ul. 
Narutowicza 9 w Radomiu

BOKS

Gala Boksu w Częstochowie;
Michał Żeromiński – Łukasz Wierzbicki 
18 listopada (sobota), godz. 19;
hala sportowa przy ul. Żużlowej 4

SZYMON JANCZYK

Orkiestra pod batutą Leandro Rossie-
go – śmiało możemy w ten sposób określić 
piłkarzy Radomiaka, którzy w niedzielne 
popołudnie zagrali koncertowo. W meczu 
z GKS-em Bełchatów wszystko zdawało 
się być przeciwko „Zielonym”, ale rado-
mianie zostawili na boisku serce i płuca, 
dzięki czemu zwyciężyli, mimo przeciwno-
ści losu i niepewnej postawy arbitra Jacka 
Lisa, który zaliczył bardzo słabe zawody.

Gospodarze od początku kontrolo-
wali przebieg gry, jednak nie było to 
spotkanie jednostronne. W pierwszych 
minutach obydwa zespoły szukały swo-
ich szans. W 15. minucie spotkania 
„Zieloni” wykonywali rzut rożny; po 
zamieszaniu w polu karnym piłkę utrzy-
mał Leandro, który dograł ją do Klab-
nika. Obrońca Radomiaka wpakował ją 
do siatki strzałem z bliskiej odległości, 
otwierając wynik. Piłkarze Jerzego Cyra-
ka zdawali się w pełni panować nad tym, 
co dzieje się na boisku, ale nie ustrzegli 
się błędu. Bierność obrońców wyko-
rzystał Pietroń, który dopadł do piłki 
w polu karnym i pokonał Gostomskie-
go. Chwilę później „Zieloni” otrzymali 
kolejny cios. Adam Wolak w ciągu kilku 

minut zobaczył dwie żółte kartki: za faul 
i niesportowe zachowanie, i został wy-
rzucony z boiska.

Od tej chwili radomianie musieli ra-
dzić sobie z liczebną przewagą przeciw-
nika. Jeszcze przed przerwą gospodarze 
mogli ponownie wyjść na prowadzenie, 
jednak Moczadło wybronił strzał Lean-
dro. Chwilę później nieskutecznie do-
bijał Rolinc, który fatalnie spudłował 
w dogodnej sytuacji. Refleksem wyka-
zał się również Gostomski. Bramkarz 
„Zielonych” w sytuacji sam na sam wy-
grał pojedynek z Gielem. Po przerwie 
tempo gry znacznie spadło. Bełchato-
wianie nie potrafili zdominować osła-
bionego Radomiaka, ale podopieczni 
Jerzego Cyraka musieli grać rozważnie 
i nieczęsto zapuszczali się z odważnymi 
atakami. Na kwadrans przed końcem 
meczu sprawy w swoje ręce wziął Le-
andro, który zabrał się z piłką, po czym 
uderzył z dystansu wprost w prawy, 
dolny róg bramki. Gol uskrzydlił „Zie-
lonych”, którzy do ostatnich sekund 
szukali kolejnej szansy na podwyższenie 
wyniku, ale trzeciego trafienia już nie 
zobaczyliśmy.

Radomiak mimo zwycięstwa pozostaje 
na 4. miejscu w tabeli. Jesienią czekają 

nas jeszcze dwa spotkania z udziałem 
„Zielonych”. Najbliższe już jutro (sobo-
ta, 18 listopada) o godz. 13; radomianie 
zmierzą się na wyjeździe z Garbarnią 
Kraków.

Radomiak Radom – GKS Bełcha-
tów 2:1 (1:1)

Bramki:  Klabnik 15 ' ,  Leandro 
74' – Pietroń 31'

Pokazali charakter
Radomiak Radom pokonał GKS Bełchatów 2:1 w meczu 17. kolejki piłkarskiej II ligi. „Zieloni” przez 

większą część meczu grali w dziesiątkę, ale wykazali się ambicją i zaangażowaniem, co pozwoliło 

im zgarnąć trzy punkty.
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Gala boksu w Częstochowie reklamo-
wana jest jako „Noc Wojowników”. Dla 
Michała eromińskiego (13-2-1, 1 KO) 
może to być noc zakończona największym 
sukcesem w karierze. Radomianin stoczy 
walkę o pas mistrza Polski w wadze pół-
średniej (do 66,678 kg). Jego rywalem 
będzie Łukasz Wierzbicki (13-0, 6 KO). 
Pojedynek zapowiada się interesująco, 
jednak o zwycięstwo nie będzie łatwo. 
Wierzbicki większość swoich walk stoczył 
w Kanadzie, co utrudnia analizę i przygo-
towania do walki.

– Nie lekceważę rywala; wygrywał 
z mocnymi przeciwnikami. Myślę jednak, 
że jest przeceniany i jeszcze nie został 
poważnie sprawdzony. Jego poprzednie 
walki były spacerkami; ze mną tak łatwo 
nie będzie. Przez ostatnie 12 tygodni sku-
piłem się tylko na boksie i mocno przy-

gotowywałem się do tej walki. Mam na-
dzieję, że moja praca przyniesie widoczne 
efekty w sobotni wieczór – komentuje 

eromiński.
Niewątpliwie atutem Wierzbickiego 

jest leworęczność. – Długo nie boksowa-
łem przeciwko zawodnikowi leworęczne-
mu, dlatego ciężko było się przestawić. 
Bardzo pomógł mi mój tata, który rów-
nież walczył lewą ręką i odpowiednio 
ustawiał mnie do walki – mówi zawodnik 
Radomiaka Radom.

Podczas gali w Częstochowie zoba-
czymy również byłego mistrza świata 
i legendę bokserskich ringów, Tomasza 
Adamka. Popularny „Góral” zmierzy się 
z Fredem Kassim. Początek gali o godz. 
18 w hali sportowej w Częstochowie.

SJ

Noc Wojowników
z eromińskim

W sobotę, 18 listopada, radomianin Michał Żeromiński stanie przed 

szansą odniesienia największego sukcesu w karierze. 30-latek powalczy 

o tytuł mistrza Polski w kategorii półśredniej.
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Thunderstrike Fight League to gala, 
która cieszy się ogromnym uznaniem 
i zainteresowaniem. W tym roku odbę-
dzie się w hali radomskiego MOSiR-u. 
Walką wieczoru 12. edycji TFL będzie 
starcie Kacpra Formeli z Brazylijczy-
kiem Lucasem Tenorio w kategorii do 
66 kg. Ciekawie zapowiada się również 
pojedynek Cezarego Oleksiejczuka. Ce-
zary zastąpi swojego brata, popularnego 
„Lorda”, który w ostatnim czasie trafił 
do prestiżowej UFC, i skrzyżuje ręka-
wice z Igorem Czernikiem w kategorii 
do 77 kg. Fani mocnych ciosów zobaczą 
także pojedynek radomianina Jakuba 
Ozgi z Michałem Choińskim w katego-
rii do 120 kg. Gratką dla radomian bę-
dzie natomiast powrót do klatki jednego 
z weteranów MMA, Michała Elsnera. 
30-latek po czterech latach stoczy ko-
lejną walkę, by zaprezentować się przed 

publicznością w rodzinnym mieście. 
Jego rywalem będzie Michał Tarabańka.

W klatce zobaczymy również kilku in-
nych reprezentantów radomskich klubów. 
Cezary Kruszniewski (RKT) zmierzy się 
z Piotrem Sparzakiem, a jego klubowy 
kolega, Sylwester Kołtunowicz stoczy 
walkę z Krystianem Krawczykiem. Na 
gali pojawią się także zawodnicy Cross
Fight Radom – Marcin Skrzek skrzyżuje 
rękawice z Vasylem Halychem, Michał 
Pach z Adrianem Bartosińskim, a Da-
niel Rutkowski zmierzy się z Patrykiem 
Duńskim. Margę Radom reprezentować 
będą Piotr Kacprzak i Łukasz Siwiec, 
których rywalami będą kolejno Kamil 
Piegat i Krystian Blezień.

Początek gali w sobotę, 18 listopada, 
o godz. 18.
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MMA w Radomiu
W sobotę Radom po raz pierwszy będzie gościł zawodników MMA. 

ROSA Radom przegrała 63:74 z SIG 
Strasburg w ostatnim z serii czterech 
meczów rozgrywanych przed własną pu-
blicznością. Mecz nie ułożył się po myśli 
„Smoków”, którym na boisku zabrakło 
skrzydeł. Mimo dobrego początku spo-
tkania, po zmianie stron podopieczni 
Wojciecha Kamińskiego stracili impet, 
grali bardzo chaotycznie (często tracąc 
piłkę) i nieskutecznie pod oboma kosza-
mi, przegrywając zbiórki i notując kolej-
ne niecelne rzuty.

Te pros te  b łę d y  zade c ydowa ł y 
o porażce z wicemistrzami Francji. SIG 
Strasburg to drużyna z wyższej półki, 
jednak w środowy wieczór przyjezdni 

byli w zasięgu radomskiego zespołu. Po 
pierwszej połowie strata wynosiła za-
ledwie cztery „oczka”, ale po przerwie 
gospodarzom zabrakło sił. Starcie ze 
Strasburgiem był zdecydowanie najsłab-
szym meczem naszej drużyny w bieżącej 
edycji Ligi Mistrzów.

ROSA Radom – SIG Strasburg 
63:74 (12:16, 14:14, 18:21, 19:23)

ROSA: Punter 22, Harrow 12, Zajcew 
11, Auda 10, Zegzuła 3, Sokołowski 2, 
Bojanowski 2, Trojan 1 oraz Piechowicz, 
Szymański, Szczypiński
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Porażka ROSY
Piątej porażki w koszykarskiej Lidze Mistrzów doświadczyli zawodnicy 

ROSY Radom.
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