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Kładka na Ustroniu

Za tydzień, dwa będzie można ko-

rzystać z przebudowanej kładki na 

ul. Sandomierskiej. Miejski Zarząd 

Dróg i Komunikacji musi jeszcze 

wystąpić do nadzoru budowla-

nego o zgodę na jej użytkowanie.

 str. 3

Miliony dla skansenu

Budowa Małej Wioski dla dzieci, 

remont zabytkowego kościoła 

z Wolanowa i zakup organów do 

świątyni – takie m.in. inwestycje 

w skansenie będą możliwe dzięki 

kwocie ponad 3 mln zł
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Aż trudno 
w to uwierzyć!

Kilka dni temu naszą redakcję od-

wiedził prezydent Starachowic Ma-

rek Materek. Młody, dynamiczny, 

pomysłowy. I mimo, że do Stara-

chowic jest jakieś 40 km, to po tym 

spotkaniu i rozmowie, odległość 

między naszymi miastami jakby 

się wydłużyła…
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Felieton 
Adama Hildebrandta

Kilka słów o wizerunku Radomia

 str. 8

Fot. Szymon Wykrota

IWONA KACZMARSKA
MILENA MAJEWSKA

Umowę na dofinansowanie wartego 
ponad 300 mln zł projektu prezes Wodo-
ciągów Miejskich Leszek Trzeciak pod-
pisał z Narodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ubiegły piątek. – Wieńczy to pewien 
etap ciężkiej pracy. Czekamy jeszcze na 
decyzję Komisji Europejskiej; powinna 
zapaść w styczniu i powinna być, jak do-
tychczas, pozytywna – zaznacza prezes 
Trzeciak. – Konkurencja do unijnych 
pieniędzy była bardzo duża, więc tym 
większa satysfakcja, że się nam udało.

Trzeci już etap modernizacji sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnej to także trze-
cie największe tego typu przedsięwzięcie 
z unijnym dofinansowaniem w Polsce; 
większe ma tylko Warszawa i Poznań. 
O skali pracy, jaką pracownicy WM mu-
sieli wykonać przy staraniach o unijne 
fundusze, może świadczyć fakt, że doku-
menty do wniosku, które przedstawiono 
w Warszawie, zajęły dwie ciężarówki.

– Chcemy do końca zlikwidować bia-
łe plamy na wodno-kanalizacyjnej ma-
pie Radomia. Część zadań, wpisanych 
do tego projektu, już realizujemy, a te-
raz, kiedy mamy umowę, będziemy się 
rozpędzać – zapowiada szef Wodocią-
gów. – Duży wysyp przetargów przewi-
dujemy na styczeń.

Modernizacja i budowa sieci wodno-
-kanalizacyjnej zaplanowana została na 
lata 2017-22. To w sumie 217 zadań inwe-
stycyjnych, na które trzeba będzie ogłosić 
65 przetargów. Prace będą prowadzone 
w kilkunastu dzielnicach, m.in. w Śród-

mieściu, na Plantach, Południu, Micha-
łowie, Starym Mieście, Glinicach, Dzierz-
kowie, Obozisku, Ustroniu, Prędocinku, 
Żakowicach, Halinowie, Kapturze, Go-
dowie i Młodzianowie. Wybudowanych 

zostanie 32,1 km kanalizacji sanitarnej, 
a zmodernizowanych 68,5 km. Przewi-
duje się ponadto budowę 13,1 km kana-
lizacji deszczowej oraz budowę 32,88 km 
i przebudowę 26,7 km sieci wodociągowej. 

Miejska spółka zamierza też zmodernizo-
wać wybrane stacje uzdatniania wody.

Dokończenie na str. 3

Zlikwidują białe plamy
Wodociągi Miejskie dostaną gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej, ale i gigantyczne są zadania, 

które już są i będą w przyszłości za te pieniądze realizowane. Łączna długość nowej lub zmoderni-

zowanej do 2022 roku sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to 211 km. Unijne dofinansowanie wy-

nosi 192 mln zł.
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Piątek, 24 listopada
 P l a y b o y s 
w Explosion. An-
drzejkowy week-
end w Explosion. 
Wystąpi najbar-
dziej znana grupa 
dance/ disco polo 
z Radomia – Play-
boys. Kuba Urbań-
s k i  z a  k a ż d y m 

razem porywa do świetnej zabawy przy 
swoich autorskich utworach. Za konsolą 
DJ Fragles. Wstęp za 10 zł dla panów, pa-
nie bawią się za darmo. Wejście od godz. 
21. Impreza pod patronatem Radomskiej 
Grupy Mediowej.

Jachimek – Tremiszewski Trio 
w Amfiteatrze. Zanim poleje się wosk, 
w Amfiteatrze poleją się łzy. Śmiechu. 
„Jachimek-Tremiszewski Trio” to kome-
diowe show, całkowicie improwizowane. 
Początek hecy o godz. 19 w Kawiarni Ar-
tystycznej (ul. Parkowa 1). Bilety po 40 
zł w dniu imprezy na biletyna.pl i przed 
wejściem.

Fafaq w Lemonie. Dla fanów praw-
dziwych klubowych brzmień Lemon 
Sound Gallery przygotował wieczór an-
drzejkowy w wyjątkowym stylu. Organi-
zatorzy twierdzą, że muzyczne doznania 
na najwyższym poziomie są zagwaran-
towane w cenie wejściówki. Na impre-
zie 15 zł płacą panowie, a 10 zł panie. 
Wstęp od godz. 21, dla wszystkich, któ-
rzy skończyli 17 lat.

Sobota, 25 listopada
Masters w Explosion. Drugi dzień 
andrzejek w klubie Explosion to występ 
znanej z anteny Radia Rekord FM grupy 
Masters. Zagrają swoje największe hity, 
czyli „Żono moja”, „Szukam dziewczy-
ny” czy „Serce do koperty”. Za konsolą 
DJ Yooshi. Wstęp od godz. 21 za 20 zł. 
Impreza pod patronatem Radomskiej 
Grupy Mediowej.

 Dusza w rodzinie Waszków. 
O godz. 16 w PSP nr 1 (ul. Odrodzenia) 
rozpocznie się wernisaż wystawy malar-
stwa i rysunku Czesława i Romana Wasz-
ko „Dusza w rodzinie Waszków”.

Grandioso – Krzesany. Przez dwa 
dni – w sobotę i niedzielę o godz. 18 

w sali koncertowej Zespołu Szkół Mu-
zycznych będziemy mogli podziwiać Ra-
domską Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
„Grandioso” na koncertach galowych 
„Grandioso – Krzesany”. W programie 
m.in. utwory przygotowane na odbywa-
jący się co cztery lata Światowy Kon-
kurs Muzyczny (World Music Contest) 
w Kerkrade (Holandia): „Nieznana 
podróż” Philipa Sparke'a i „Krzesany” 
Wojciecha Kilara. Solistą koncertów 
będzie Piotr Lis; wykona „Gabriel’s 
Oboe” z filmu „Misja”, utwór skom-
ponowany przez Ennio Morricone. 
W programie koncertu znajdą się tak-
że utwory rozrywkowe oraz pokazy 
taneczne z udziałem mażoretek Gran-
dioso i utytułowanej grupy baletowej 
Arabesqa pod kierunkiem Małgorza-
ty Dzbuk. Wstęp płatny – cena biletu 

na  j eden 
k o n c e r t 
30 zł. Bi-
lety moż-
n a  k u p i ć 
w sekreta-
riacie MD-
K- u  ( u l . 
Słowackie-
go 17).

Chives Violin w Lemonie. Andrzej-
kowej zabawy ciąg dalszy. Megashow 
na skrzypcach elektrycznych wykona 
Maestro Chives. To będzie niesamowi-
ty wieczór. Thomee D zagra na scenie 
czerwonej największe klubowe remiksy, 
a na głównej Blaze zaserwuje hity z sate-
lity. Wstęp od godz. 21, dla pełnoletnich, 
za 20 zł.

Niedziela, 26 listopada
„Gombrowicz. Ja, Geniusz” we 
Wsoli. O godz. 17 w Muzeum Witol-
da Gombrowicza we Wsoli rozpocznie 
się dyskusja poświęcona biografii Wi-
tolda Gombrowicza „Gombrowicz. Ja, 
Geniusz”. O książce rozmawiać będą: 
Klementyna Suchanow – autorka oraz 
prof. Jerzy Jarzębski – wybitny znawca 
twórczości Gombrowicza. Dwutomową 
książkę można będzie kupić w dniu spo-
tkania w muzeum. Wstęp wolny!
Bezpłatny dojazd z Radomia do Wsoli: 
zbiórka o godz. 16.20, przystanek: Chro-
brego/ Czysta (kierunek Michałów). Po-
wrót ok. godz. 18.30. 

NIKA, ASZ
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Okazją do pokazania historii miasta 
od rozbiorów do wybuchu II wojny 
światowej poprzez wyznania jego 
mieszkańców jest przypadające w tym 
roku 500-lecie reformacji. Ekspozycja 
„Radom trzech wyznań. Historia miasta 
od rozbiorów do wybuchu II wojny 
światowej” poświęcona jest wyznaniom: 
ewangelickiemu, mojżeszowemu i pra-
wosławnemu. Bo również protestanci, 
żydzi i prawosławni, choć w mniejszości, 
tworzyli historię Radomia. Pozostawili 
ślady swej obecności i działalności także 
w źródłach historycznych. Możemy je 
znaleźć w zasobie Archiwum Państwo-
wego, w bogatej korespondencji władz 
gubernialnych i miejskich, w aktach me-
trykalnych dla poszczególnych wyznań, 
w materiałach kartograficznych, drukach 
ulotnych i dokumentach osobowych. 
Autorki wystawy wykorzystały również 
zdjęcia znajdujące się w zasobie AP, 
a dla wzbogacenia ekspozycji zostały 
wykonane współczesne fotografie miejsc 
związanych z tradycją trzech wyznań. 

Wybrany przedział chronologiczny 
wystawy związany jest z materiałem 
źródłowym przechowywanym w Archi-
wum Państwowym, a także z rozwojem 
społeczno-religijnym miasta, który miał 
miejsce właśnie w tym okresie. Wyda-
rzeniem zamykającym jest wybuch II 
wojny, kończący pewną epokę.

Celem przedsięwzięcia jest ukazanie, 
poza przodującą w Radomiu religią 
katolicką, także innych wyznań, które 
ubarwiały historię miasta, wpływały na 
los i codzienność mieszkańców. Wystawa 
skierowana jest do wszystkich zainte-
resowanych historią naszego miasta, 
życiem społecznym i religijnym jego 
mieszkańców. „Szczególnie pragniemy 
zainteresować tą tematyką młodzież, 
ludzi pasjonujących się historią naszego 
regionu, a także każdego mieszkańca Ra-
domia” – piszą organizatorzy ekspozycji.

Otwarcie wystawy zaplanowano na 
piątek, 24 listopada na godz. 14 w sie-
dzibie Archiwum Państwowego.

CT

Radom

trzech wyznań

„Radom trzech wyznań” to kolejna wystawa, 

którą od piątku, 24 listopada można oglądać 

w Archiwum Państwowym w Radomiu.

Wręczano je w ubiegłym tygodniu pod-
czas „Litewskiej gali”, która odbyła się 
w Zespole Szkół Muzycznych. Stypendia 
artystyczne, po 5 tys. zł, otrzymało dwo-
je uczniów. Wiolonczelistka Katarzyna 
Kacprzak w ostatnim czasie zajęła m.in. 
pierwsze miejsce w IX Ogólnopolskim 
Konkursie Wiolonczelowym „Młody Pol-
ski Wiolonczelista”, zdobyła też pierwszą 
nagrodę na XIII Młodzieżowym Między-
narodowym Konkursie Wiolonczelowym 
im. Kazimierza Wiłkomirskiego. Marek 
Rybiński z kolei to akordeonista. Ostat-
nio zdobył pierwsze miejsce na IX Ogól-
nopolskim Festiwalu Akordeonowym im. 
prof. Mirosława Niziurskiego, w XV Gru-
dziądzkim Konkursie Akordeonowym czy 
podczas II Vamo Akordeon w Wiedniu.

Czworo kolejnych młodych arty-
stów otrzymało nagrody prezydenta 
Radomia za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej. To Grzegorz 
Chwaliński – perkusista, który ostatnio 
zdobywał najwyższe laury w Drum Time 
International Percussion Competition 
w Sankt Petersburgu i podczas XXV 

Międzynarodowego Festiwalu Drum 
Fest w Opolu, Piotr Motyka – akorde-
onista, który zajął pierwsze miejsce na 
XII Festiwalu Art.-Duo w Pradze i na 
I Ogólnopolskim Festiwalu Akordeono-
wym im. prof. Mirosława Niziurskiego, 
Patryk Szczechowski – perkusista, zdo-
bywca III nagrody Międzynarodowego 
Forum Młodej Perkusji we Wrocławiu, 
laureat konfrontacji w grze na zestawie 
perkusyjnym i werblu drum battle, Ame-
lia Kramarska – pianistka, laureatka 
dwóch trzecich nagród: XVIII Między-
narodowego Konkursu „Moje inspira-
cje muzyczne” oraz X Ogólnopolskiego 
Konkursu Pianistycznego Szkół Mu-
zycznych I i II stopnia oraz Gimnazjów.

Podczas gali w Zespole Szkół Muzycz-

nych wystąpiła orkiestra akordeonowa 
Humi Accordion Band pod kierownic-
twem Artura Miedzińskiego, trio akor-
deonowe Accordions For World oraz 
uczniowie Szkoły Muzycznej I i II st. 
w Możejkach na Litwie.

CT

Młodzi muzycy
nagrodzeni

Sześcioro młodych muzyków otrzymało miejskie stypendia i nagrody dla 

uzdolnionej młodzieży.
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Pierwotnie przeprawa miała być goto-
wa w sierpniu. Tego terminu nie udało 
się jednak dotrzymać z powodu zmian 
w projekcie. – Kiedy prezydentem został 
Radosław Witkowski, w budżecie miasta 
na 2015 rok zapisano pieniądze na re-
mont pierwszej kładki, przy ul. Osiedlo-
wej. Przeprawę wyremontowano i rok 
później oddano do użytku. Jako radni 
walczyliśmy o to, by w budżecie na 2017 
udało się zapisać pieniądze na przebu-
dowę kolejnej kładki – tym razem na ul. 
Sandomierskiej. Dziś jest ona wyremon-
towana – cieszy się radna PO Magdale-
na Lasota.

Z remontu kładek na Ustroniu zado-
wolony jest też radny Andrzej Łuczyc-
ki. – Radosław Witkowski jest jedynym 
prezydentem, który nie odwraca się od 
Ustronia. Mieliśmy szereg zadań, które 
chcieliśmy zrobić w poprzedniej kaden-
cji. Chodziło przede wszystkim o prze-
kazanie miastu do utrzymania sieci 
wodociągowej. Mieszkańcy tego osiedla 

płacili dwa razy za wodę – raz miastu, 
a drugi raz spółdzielni, która przecież 
musiała utrzymać całą infrastrukturę. 
To udało się dopiero za prezydentury 
prezydenta Witkowskiego – mówi Łu-
czycki. – Kolejną inwestycją wykona-
ną w obecnej kadencji jest park, który 
połączył dwie części osiedla. Jest też 
szereg mniejszych przedsięwzięć, ta-
kich jak ścieżka rowerowa, boisko czy 
wyczyszczony basen, do którego spływa 
woda podczas dużych burz. Kolejnym 
zadaniem jest właśnie remont kładek, 
których jest w sumie pięć.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustro-
nie” już od dawna miała przygotowaną 
dokumentację dotyczą przebudowy kła-

dek. Jednak, jak zaznaczają radni PO, 
w poprzedniej kadencji nic się nie dzia-
ło. Część z przepraw została podparta 
drewnianymi belkami, a ich stan tech-
niczny pozostawiał wiele do życzenia. 
Groziły zawaleniem. W tej chwili dwie 
kładki są już gotowe. W planie jest re-
mont kolejnej, na ul. Osiedlowej. – Jako 
radni chcemy, by w budżecie zostały za-
pisane pieniądze również na wykonanie 
ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Wyści-
gowej i Osiedlowej, na remont ul. San-
domierskiej i projekt przebudowy Idaliń-
skiej – wylicza radny Łuczycki.

Koszt budowy kładki przy ul. Sando-
mierskiej to ok. 1 mln 350 tys. zł. Obiekt 
ma 26 m długości i 4 m szerokości.

Kładka 
na Ustroniu

Za tydzień, dwa będzie można korzystać z przebudowanej kładki na ul. 

Sandomierskiej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji musi jeszcze wystąpić 

do nadzoru budowlanego o zgodę na jej użytkowanie.

W tej chwili prace są 
prowadzone albo już 
się zakończyły na ul. 
Tartacznej, Drzymały, 
por. Ostrego, Okręż-
nej ,  Zielone Wzgó-
rza i Ludwinowskiej. 
Trwają przygotowania 
do rozpoczęcia kolej-
nych robót; zdaniem 
szefa  Wodociągów, 
w grudniu mogłyby się 
rozpocząć na ul. Struga 
w okolicy budowanej 
hali sportowej.

– To bardzo trudny 
projekt, bo realizowany 
na żywym organizmie 
miasta – przyznaje 
Leszek Trzeciak. – Dlatego ściśle współ-
pracujemy z Miejskim Zarządem Dróg 
i Komunikacji.

W przyszłym roku Wodociągi Miejskie 
zamierzają prowadzić prace m.in. na uli-
cach: Struga, Wernera, Wolanowskiej, 
Zubrzyckiego, Tochtermana, Krakow-
skiej, Zbrowskiego, Szklanej, Kolber-
ga, Jaracza, Solskiego, Osterwy, Bogu-
sławskiego, Broni, Kośnej, Granicznej 
i Folwarcznej. W 2019 radomianie będą 
musieli się liczyć ze sporymi utrudnie-
niami, bo sieć będzie robiona m.in. na ul. 
Piłsudskiego, 25 Czerwca, Słowackiego, 
Sienkiewicza, Narutowicza i Traugutta.

Zdaniem prezydenta Radosława Wit-
kowskiego pozyskanie takiej kwoty z UE 
przez Wodociągi Miejskie to „historyczny 
sukces”. – Jesteście państwo prawdziwy-
mi bohaterami – stwierdził, dziękując 
prezesowi i pracownikom WM, którzy 
przez kilka miesięcy przygotowywali pro-
jekt. – W Radomiu mamy naprawdę do-
brą wodę, ale dzięki tym pieniądzom bę-
dziemy mieć jeszcze lepszą. Dają one też 
możliwość włączenia do sieci kolejnych 

dzielnic, ulic, domów, bo choć mamy XXI 
wiek, są jeszcze w naszym mieście miej-
sca bez kanalizacji.

W ubiegły czwartek do Radomia – na 
zaproszenie parlamentarzystów Prawa 
i Sprawiedliwości przyjechał – Artur Mi-
chalski, prezes Narodowego Funduszu 
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wod-
nej, z pochodzenia radomianin. – Radom 
wystąpił w trzecim naborze, w którym 
było bardzo dużo zgłoszonych projektów 
i duża konkurencja. Udało się zwiększyć 
alokację pieniędzy, dzięki czemu więk-
szość projektów, które złożono, otrzyma 
dofinansowanie – zdradził.

– Jesteśmy w grupie miast, które na-
prawdę są takim topem topów w sensie 
zarządzania gospodarką wodną i kana-
lizacyjną. Nie tylko w Polsce, bo mamy 
powód, żeby czuć się mocni również na 
poziomie europejskim – zauważył poseł 
Andrzej Kosztowniak. – To stawia Ra-
dom na wysokiej pozycji.

IWONA KACZMARSKA
MILENA MAJEWSKA

Zlikwidują białe plamy
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W ramach corocznych jesiennych 
nasadzeń przy ulicach w całym mieście 
zostanie posadzonych w sumie aż 361 
drzew i 1922 krzewy różnych gatun-
ków. To m.in. wiąz holenderski, lipa 
srebrzysta, magnolia, jarząb pospolity, 
buk pospolity, ognik szkarłatny, tawuła 
japońska, róża, głóg, forsycja i berberys. 
Zrobi się dzięki nim bardziej przyjem-
nie, a nawet kolorowo, ponieważ są to 

odmiany w różnych barwach, m.in. żółte 
i purpurowe.

Większość sadzonych wzdłuż ulic, za-
rządzanych przez Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji drzew to tzw. odmiany ko-
lumnowe, które nie rozrastają się zbytnio 
na boki, dzięki czemu można je sadzić 
nawet na dość wąskich trawnikach. Mi-
nimalny obwód pnia na wysokości metra 
nad gruntem to ok. 12-14 cm. Nie są to 

zatem małe roślinki. Najlepiej widać to 
choćby na przykładzie szpaleru wiązów 
holenderskich, które pojawiły się obok 
nowej drogi dla rowerów między ulica-
mi Traugutta a Jaracza. Są to drzewka 
ośmioletnie, mające już kilka metrów 
wysokości, które od razu spodobały się 
okolicznym mieszkańcom.

Większość nowych roślin to tzw. nasa-
dzenia zastępcze – w zamian za drzewa, 
które ostatnio trzeba było wyciąć. Dzia-
ło się tak przede wszystkim ze względu 
na ich stan (zagrożenie bezpieczeństwa 
dla pieszych i pojazdów) lub z powodu 
konieczności rozbudowy odcinków dróg. 
Nowych drzew i krzewów ma być jednak 
dużo więcej niż tych, które usunięto (nie 
w skali jeden do jednego). Posadzone zo-
staną m.in. przy ul. Traugutta, Jana Paw-
ła II, Staszica, Świętego Brata Alberta, 
Malenickiej, Godowskiej, Wiejskiej, Li-
manowskiego, Energetyków, Folwarcznej 
czy Mieszka I.

Wykonawcą nasadzeń jest radomski 
Zakład Projektowania, Budowy i Konser-
wacji Terenów Zieleni. Koszt to prawie 
230 tys. zł. W umowie zawarta została 
również dwuletnia konserwacja tych ro-
ślin i ich uzupełnianie w przypadku de-
wastacji. Niestety, co roku jakieś 30 proc. 
nowych nasadzeń w naszym mieście pada 
ofiarą wandali.

CT

Sadzą drzewa
Wiąz holenderski, lipa srebrzysta, magnolia, ognik szkarłatny, tawuła japoń-

ska, forsycja i berberys – to tylko niektóre gatunki drzew i krzewów, które 

od ubiegłego tygodnia są sadzone w pasach drogowych w Radomiu.
Młode gimnastyczki na międzynarodo-

wych zawodach wywalczyły pięć złotych 
i cztery srebrne krążki. – Taki sukces 
pięknie promuje nasze miasto nie tylko 
w Polsce, ale i za granicą. Mam nadzieję, 
że regularne inwestowanie w MDK bę-
dzie się przekładało na tak fantastyczne 
sukcesy. To osiągnięcie tylko pokazuje, 
jak zdolną mamy młodzież. Serdecznie 
gratuluję młodym zawodniczkom, pani 
trener i pani dyrektor – mówi prezydent 
Radosław Witkowski.

W mistrzostwach świata w Serbii 
wzięły udział reprezentacje z 16 państw, 
m.in. z Włoch, Węgier, Chorwacji 
i Turcji.

– W Serbii była naprawdę ogrom-
na konkurencja. Chyba pierwszy raz 
byłyśmy na tak dużych zawodach, 
chociaż uczestniczyłyśmy na wielu 
międzynarodowych imprezach. Ten rok 
naprawdę należy do nas. Osiągnęłyśmy 
ogromne sukcesy. Na mistrzostwach 
Europy w Niemczech zdobyłyśmy cztery 
medale, a tu, na mistrzostwach świata 
wywalczyłyśmy aż dziewięć. Dlatego 
jestem bardzo dumna ze swoich pod-
opiecznych – podkreśla Anna Stawczyk, 
trenerka Pajęczarek.

W tej chwili z oferty MDK-u korzysta 
ok. 2 tys. podopiecznych. Są to zajęcia 
m.in. taneczne, gimnastyczne, baletowe, 
plastyczne, komputerowe oraz nauki gry 
na instrumentach.

CT

Fantastyczne

Pajęczarki 

Dziewięć medali z mistrzostw świata 

w Serbii przywiózł Zespół Akrobatyczny 

„Pajęczarki” działający przy Młodzieżowym 

Domu Kultury w Radomiu.

– Za nami już pięć edycji budżetu 
obywatelskiego. Każdego roku wpro-
wadzamy drobne korekty, ale ten mały 
jubileusz to okazja, by zdecydować się 
na poważniejsze, nawet rewolucyjne 
zmiany. Jestem na to gotowy – mówił, 
otwierając warsztaty prezydent Rado-
sław Witkowski.

W dyskusji wzięło udział kilkadziesiąt 
osób. Najczęściej powtarzanym postula-
tem było oddzielenie projektów instytu-
cjonalnych od pozostałych zgłaszanych 
przez mieszkańców Radomia. Jedna 
z propozycji to wydzielenie w budżecie 
obywatelskim odrębnej puli pieniędzy 
przeznaczonych właśnie na projekty 
zgłaszane przez szkoły i inne instytucje. 
Ich wnioski rywalizowałyby wyłącznie 
między sobą.

Kolejna propozycja zgłoszona pod-
czas warsztatów ewaluacyjnych dotyczy-
ła wprowadzenia możliwości modyfi-
kacji projektu w przypadku, gdy jego 
wartość przekracza ustalony limit. Jest 
też potrzeba publikacji szczegółowej 
mapy obrazującej własność poszczegól-
nych terenów w mieście. To dla wnio-
skodawców ważne, ponieważ inwestycje 
z BO mogą być realizowane wyłącznie 
na terenach należących do miasta.

Wszystkie zgłoszone propozycje 
zostaną teraz przeanalizowane. Decyzje 
w sprawie zmian w regulaminie budżetu 
obywatelskiego mają zapaść w grudniu.

CT

Jak zmienić

budżet?

Jak udoskonalić budżet obywatelski, co 

zmienić na poszczególnych etapach prac, 

zastanawiali się uczestnicy warsztatów 

ewaluacyjnych.
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OŚRODEK SZKOLENIA 
ZAWODOWEGO W RADOMIU

ul. Kraszewskiego 1/7
sekretariat@osz-radom.ohp.pl

Ten wspólny front ma być oparty nie na 
personaliach, ale na programie i długo-
terminowej wizji Radomia. – Przez wiele 
miesięcy apelowaliśmy do partii opozycyj-
nych o odpowiedzialność. Dzisiaj nasze 
obawy się sprawdzają – PiS zaczął mieszać 
w ordynacji wyborczej. Chce ograniczać 
liczbę mandatów w okręgach wyborczych 
i tym samym doprowadzić do supremacji 
jednej partii. Wyeliminować przedstawi-
cieli mniejszych komitetów, a w szcze-
gólności komitetów lokalnych, obywatel-
skich – mówi Katarzyna Kalinowska.

Zdaniem Nowoczesnej front demokra-
tyczny musi opierać się na sile obywatel-
skości, na sile mieszkańców Radomia, 
dlatego Nowoczesna nie boi się być 
płaszczyzną porozumienia. – Od miesię-
cy rozmawiamy z wieloma organizacjami 
społecznymi w Radomiu w kierunku 
budowania szerokiego frontu. I dzisiaj te 
rozmowy finalizujemy – twierdzą przed-
stawiciele Nowoczesnej.

Katarzyna Kołodziejczyk, przedstawi-
cielka środowiska kobiecego skupionego 
wokół Radomskiej Inicjatywy Kobiet 
także apeluje do wszystkich partii opozy-
cyjnych, organizacji i stowarzyszeń w Ra-
domiu o „zjednoczenie i wystąpienie pod 
jednym sztandarem w walce o porządek 
prawny i samorządowy nie tylko w naszej 
małej ojczyźnie, ale i na arenie ogólnopol-
skiej”. – Sprzeciwiam się wprowadzaniu 
niekorzystnych zmian w ordynacji wybor-
czej, które mogą mieć negatywny wpływ 
na samorządność i działania komitetów 
lokalnych – twierdzi Kołodziejczyk.

– Chcemy budować szeroki front nie 
tylko w oparciu o partie polityczne czy 
stowarzyszenia, ale również obywateli. 
Chcemy spożytkować ich chęć i energię 
do działania, umożliwić angażowanie się 
w sprawy naszego miasta. Zapraszamy do 
rządzenia zwyczajnych obywateli. I dla-
tego też stworzyliśmy stronę internetową 
znamidosamorzadu.pl, poprzez którą 
każdy radomianin będzie mógł włączyć się 
w budowanie tego szerokiego frontu – za-
chęca Patryk Fajdek z Nowoczesnej.

AH

Nowoczesna 

apeluje

Nowoczesna, której szefową w Radomiu jest 

Katarzyna Kalinowska, zaapelowała do partii 

opozycyjnych o utworzenie „wspólnego 

frontu środowisk demokratycznych”.
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DAWID FURCH

MWR od lat realizuje projekty z unij-
nym wsparciem. Dzięki funduszom z Unii 
Europejskiej udało się do tej pory nie 
tylko rozbudować i unowocześnić infra-
strukturę skansenu, przeprowadzić prace 
konserwatorskie, ale także opracować 
nową ofertę edukacyjną i rekreacyjną. 
Muzeum planuje kolejne inwestycje, na 
które – decyzją zarządu województwa 
mazowieckiego – otrzyma 3 mln 50 tys. 

235 zł w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020. Umowę na dofi-
nansowanie projektu podpisali w ubiegły 
piątek Rafał Rajkowski, członek zarządu 
województwa mazowieckiego i Ilona Jaro-
szek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.

W ramach projektu „Wokół wiejskiej 
zagrody, modernizacja i renowacja kra-
jobrazu kulturowego prezentowanego 
w Muzeum Wsi Radomskiej” przepro-
wadzony zostanie remont zabytkowego 

kościoła z Wolanowa pw. Świętej Doroty 
z 1749 roku. Prace konserwatorskie obej-
mą m.in. mensy ołtarzy bocznych, chór 
i kruchtę zachodnią. Budynek zostanie też 
przystosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Dopełnieniem będzie zakup 
i montaż organów kościelnych, co umożli-
wi organizowanie w przyszłości koncertów 
muzyki organowej. Kolejny etap inwestycji 
to wykonanie i montaż zabytkowych dzwo-
nów w dzwonnicy z Wielgiego. Zmoderni-
zowany ma być pawilon ekspozycyjny; mu-
zeum kupi także kiosk multimedialny do 
prezentacji audiowizualnych w pawilonie. 
Pieniędzy wystarczy również na wymianę 
strzech na budynkach stodoły z Iłży, sto-
doły z Mąkosów Nowych, obory z Zawady 
Starej, chałupy z Trzemchy Dolnej i stodo-
ły ze Skaryszewa wraz z sieczkarnią.

– Muzeum Wsi Radomskiej robi się 
coraz piękniejsze i przyjazne dla każ-
dej grupy wiekowej – podkreślał Rafał 
Rajkowski, podpisując umowę. – Nowe 
atrakcje i projekty, w których realizacji 
pomogły unijne środki, na pewno za-
chęcą najmłodszych oraz ich rodziny do 
spędzania czasu w radomskim skansenie.

Przygotowując wniosek o unijne do-
finansowanie, skansen nie zapomniał 
o najmłodszych. Z myślą o nich powsta-
nie Mała Wioska – obszar rekreacyj-
no-edukacyjny. Będzie to stylizowana, 
dostosowana do wzrostu dzieci zagroda 
wiejska w mniejszej skali, z tradycyjnym 

wyposażeniem. Odbywać się tu mają 
lekcje i warsztaty muzealne dla dzieci 
i młodzieży. Natomiast dla rodzin z ma-
łymi dziećmi przygotowany zostanie plac 
zabaw i miejsce odpoczynku.

Unijny projekt obejmuje również prze-
niesienie w inne miejsce wiatraka koźla-
ka z Wierzbicy, położonego na terenie 
ekspozycji muzealnej oraz przywrócenie 
do funkcji zabytkowej po przeprowadze-
niu prac remontowych, budowlano-kon-
serwatorskich i zaadaptowanie obiektu 
na potrzeby udostępnienia zwiedzającym.

Za przyznane dofinansowanie MWR 
zaplanowało też remont ciągów pieszo-
jezdnych i toalet. Modernizację przejdzie 
budynek kasy biletowej. Przy wjeździe do 
skansenu pojawią się parkomaty, a przed 
budynkiem kasy – biletomaty.

Muzeum Wsi Radomskiej to jeden 
z najciekawszych skansenów w kraju. 
Od 41 lat przyciąga zwiedzających nie 
tylko imponującymi zbiorami, lecz także 
bogatym kalendarzem imprez. Na kilku-
dziesięciu hektarach możemy oglądać 
80 perełek dawnego budownictwa wiej-
skiego, m.in. chałupy, dwory, kościół, 
budynki gospodarcze, kuźnie, wiatraki 
i młyny wodne. Muzeum dysponuje rów-
nież ponad 16 tys. eksponatów rucho-
mych, wśród których na szczególną uwa-
gę zasługują kolekcje pojazdów, maszyn 
rolniczych, uli i narzędzi pszczelarskich, 
tkanin i sztuki ludowej.

Miliony dla skansenu
Budowa Małej Wioski dla dzieci, remont zabytkowego kościoła z Wolanowa i zakup organów do 

świątyni, modernizacja pawilonu ekspozycyjnego – takie m.in. inwestycje w Muzeum Wsi Radom-

skiej będą możliwe dzięki kwocie ponad 3 mln zł unijnego dofinansowania.

Do zdarzenia doszło w nocy z sobo-
ty na niedzielę. Patrol straży miejskiej 
kontrolował wówczas ul. Żeromskiego 
i usłyszał krzyki kobiety. Kobieta była 
w towarzystwie mężczyzny, który – jak się 
okazało – nie był jej znajomym. – Kobieta 
poprosiła strażników o pomoc, ponieważ 
nieznany mężczyzna ją zaczepiał. Funk-
cjonariusze rozpoczęli czynności służbo-
we. Gdy kierowca wysiadał z radiowozu, 
został uderzony drzwiami przez sprawcę 
zamieszania – mówi Piotr Stępień, rzecz-
nik Straży Miejskiej w Radomiu. – Funk-
cjonariusze byli zmuszeni użyć siły 
i środków przymusu bezpośredniego. 

Mężczyzna był bardzo agresywny, przy 
czym przez cały czas znieważał funk-
cjonariuszy i im groził. W chwili obez-
władniania sprawcy zdarzenia, z bramy 
wybiegł kolejny mężczyzna. Rzucił się 
od tyłu na jednego z funkcjonariuszy, 
uderzył go w twarz i próbował poddusić.

W końcu mężczyzna został obezwład-
niony. Obaj sprawcy zostali przewiezieni 
na komisariat policji. Mężczyźni odpo-
wiedzą za znieważenie funkcjonariusza 
publicznego, a jeden z nich – dodatkowo 
za czynną napaść.

RCH

Dusił strażnika
Zaczepiał ją obcy mężczyzna, więc poprosiła strażników o pomoc. Od 

tego się zaczęło.

O skandalicznym odkryciu Straż 
dla Zwierząt w Polsce poinformowa-
ła na swoim profilu na Facebooku. 
„16.11.2017 r. o godzinie 00.25 nasi in-
spektorzy zakończyli czynności związa-
ne z odbiorem 32 szt. psów należących 
do pseudo-hodowcy, który prowadził 
swoją nielegalną i nigdzie nie zrze-
szoną »hodowlę« różnych »ras«. Ano-
nimowy informator przekazał nam, 
że w Radomiu znaj-
duje się pseudo-ho-
d o w l a ,  g d z i e  p s y 
przetrzymy wane są 
w  s k a nd a l i c z n yc h 
warunkach” – czyta-
my. – „Nasi inspek-
torzy wraz z policją 
w Radomiu udali się 
na miejsce, w którym 
zastali urągające wa-
runki, w jakich prze-
bywały zwierzęta: psy 
były przetrzymywane 
w prowizorycznych 
»boksach« wykona-
nych ze spróchnia-
łych desek i eternitu, 
a stare lodówki służy-
ły im za budy”.

Jak dowiadujemy się z dalszej czę-
ści opisu, psy były brudne i śmierdzą-
ce; przebywały w swoich odchodach. 
„Wszystkie zwierzęta zostały zabezpie-
czone i przewiezione do siedziby Straży 
dla Zwierząt w Polsce. Wszystkie psiaki 

zostaną poddane oględzinom wetery-
naryjnym oraz kosmetyce. Część zwie-
rząt wymaga leczenia specjalistyczne-
go” – informują inspektorzy.

Policja w sprawie pseudohodowli pro-
wadzi czynności wyjaśniające. Wkrótce 
ma się rozpocząć postępowanie karno-
-administracyjne.

Straż dla Zwierząt w Polsce apelu-
je o przekazanie m.in. dobrej jakości 

karmy mokrej i suchej dla psów małych 
ras, karmy dla suczki po sterylizacji bez 
dodatku kurczaka (alergia), karmy dla 
suczki z chorą wątrobą, karmy mokrej 
dla kotów, kocyków, żwirku dla kotów.

RCH

Dramat
w psiej hodowli

Do nielegalnej hodowli w Radomiu inspektorzy Straży dla Zwierząt 

weszli po północy. To, co zobaczyli, przerosło ich wyobrażenie o tym, 

w jak dramatycznych warunkach mogą przebywać zwierzęta.
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Według danych Komisji Europej-
skiej co piąty pieszy w Unii Euro-
pejskiej ginie na polskich drogach. 
Niestety bardzo często do wypad-
ków dochodzi z powodu zaniedbań 
pieszego…

Przyczyn jest sporo: nieostrożne 
wejście na jezdnię, przechodzenie 

przez ulicę w miejscach niedozwolo-
nych, przechodzenie na czerwonym 
świetle czy po prostu brak elemen-
tów odblaskowych po zmroku czy to 
na ubraniu, rowerze itd...

O wadze tego problemu mówią 
statystyki:

– w skali roku odnotowanych 8 581 

wypadków z udziałem pieszych,
– ponad 90% wypadków z udzia-

łem pieszych ma miejsce w terenie 
zabudowanym, a w tych wypadkach 
65% pieszych ponosi śmierć,

– najwięcej pieszych ginie w okre-
sie jesienno–zimowym, gdy szybko 
zapada zmrok,

– na obszarze niezabudowanym 
90% pieszych ginie w porze nocnej.

Na podstawie tych informacji moż-
na śmiało domniemywać, że zbyt 
często piesi zapominają o przymoco-
waniu elementów odblaskowych do 
ubrania, obuwia, plecaka czy torby.

Dlatego też władze Mazowsza 
wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami 
Ruchu Drogowego tak uparcie napo-
minają: „pamiętajcie o odblaskach! 
Ciemny strój i brak elementów odbla-
skowych sprawia, że jesteście niewi-
doczni dla kierowców!”

Akcja „Jesteś widoczny, jesteś bez-
pieczny” w tym roku szkolnym rozsze-
rzona została o akcję „Wyprawka dla 
Pierwszaka”, która to trafić ma także 
do rodziców uczniów klas pierwszych. 
Bo to oni powinni pamiętać, żeby 
dzieci nie tylko posiadały odblaski, ale 
przede wszystkim je nosiły. 

Człowiek bez elementu odblasko-
wego jest widoczny z odległości ok. 
30 metrów. Jeśli założymy odblask to 
kierowca zauważy nas już z odległo-
ści ponad 100 metrów. To znacznie 
zwiększa szansę na wyhamowanie 
pojazdu.

– Podczas tych spotkań, skierowa-
nych do najmłodszych mieszkańców 
Mazowsza, tych, którzy przychodzą 
po raz pierwszy do szkoły, do ich ro-
dziców, chcemy tym rodzicom prze-
kazać odblaski dla ich maluchów, 
żeby zadbali o to, żeby dzieci na 
co dzień tych odblasków używały, 
żeby to był nawyk i dzieci i rodzi-
ców – mówi Dariusz Piątek, dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Radomiu.

– Wręczamy nowy zestaw który za-
projektowaliśmy specjalnie dla tych 
maluchów, z dużą zawieszką, z opa-
ską odblaskową i ze światłem LED 
na but czy na nogawkę. Tak, żeby 
to dziecko naprawdę było widoczne 
o każdej porze dnia i nocy – przeko-
nuje dalej Dyrektor Piątek.

A, że dzieci mają tendencję do za-
pominania,to właśnie rodzice o no-
szeniu odblasków muszą im przy-

pominać. Zwłaszcza teraz, w porze 
jesiennej i potem, zimą, gdy zmrok 
przychodzi dużo wcześniej.

Prowadzone do tej pory działania 
podejmowane przez Marszałka woje-
wództwa mazowieckiego Adama Stru-
zika w zakresie bezpieczeństwa przy-
noszą efekty. Jak wynika z policyjnych 
statystyk, w ciągu ośmiu miesięcy 
tego roku na drogach województwa 
zginęło o 60 osób mniej niż w tym 
samym okresie ubiegłego roku. Ale 
i tak, w samym tylko powiecie radom-
skim, śmierć poniosły 22 osoby. O 22 
osoby za dużo. – Dlatego każda taka 
akcja, będę to powtarzał z uporem 
maniaka, ma sens i choćby miała ona 
uratować tylko jedno życie, to war-
to – uważa Rafał Rajkowski, członek 
zarządu woj. mazowieckiego.

Akcja „Wyprawka dla pierwszaka” 
prowadzona jest na całym Mazow-
szu. Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Radomiu swoim za-
sięgiem obejmie osiem powiatów 
w południowej części województwa. 
Szkoły, które chciałyby jeszcze wziąć 
udział w tej akcji, mogą w dalszym 
ciągu zgłaszać się do radomskiego 
WORD-uprzy ul. Suchej 2.

JESTEŚ WIDOCZNY! JESTEŚ BEZPIECZNY!
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CO MOŻE ZAMARZNĄĆ W SAMOCH   DZIE?
Nie tylko jazda zimą, ale nawet uruchomienie samochodu może stanowić nie lada wyzwanie. Jeśli wcześniej nie zad-

bało się o wymianę płynów, rano może czekać nas niemiła niespodzianka i spóźnienie do pracy. To już ostatni dz-

wonek, by przygotować auto do zimy.

Najszybciej zamarza woda. Znajdziesz ją 
w płynie chłodniczym i elektrolicie akumulato-
ra. Dodatkowo osadzająca się w ujemnej tem-
peraturze para wodna może zablokować zamki 
i uszczelki drzwi. Wtedy, by go otworzyć, trzeba 
się trochę napracować.

Płyn chłodniczy. Największe zagrożenie dla 
silnika stwarza zamarznięcie płynu chłodnicze-
go. Dlatego powinna to być pierwsza rzecz, 
którą sprawdzimy przed poważnym mrozem. 
Najlepiej jest go zupełnie wymienić. Można też 
zaopatrzyć się w miernik temperatury zamarza-
nia płynu lub sprawdzić ją na stacji diagnostycz-
nej. Takie badanie kosztuje niewiele, a może 
uchronić nas przed poważnymi wydatkami na 
remont silnika.

Optymalnie dobry płyn powinien wytrzymać 
w stanie ciekłym do minus 30 stopni Celsjusza. 
Jeśli samemu wymieniamy płyn, trzeba pamię-
tać, by nie stosować samego koncentratu. Pa-
radoksalnie jego temperatura zamarzania jest 
wyższa niż w przypadku rozcieńczonego roz-
tworu.

Elektrolit w akumulatorze. Naładowany do 
pełna akumulator bez problemu wytrzyma do 

temperatury nawet minus 60 stopni Celsjusza. 
Jeśli jednak jest częściowo rozładowany, może 
zamarznąć już nawet przy minus 15 stopniach.

Płyn do spryskiwaczy. Letni płyn zamarza, 
gdy temperatura obniży się nieznacznie poniżej 
zera. Wtedy próba uruchomienia spryskiwaczy 
może nawet spalić silniczek pompki. Dlatego 
jeśli nie jesteś pewien, jaki masz płyn w zbior-
niczku, najlepiej wymień całość. Zimowy płyn 
wytrzymuje temperatury rzędu minus 35 stopni.

Olej napędowy. Kierowcy popularnych diesli 
narażeni są na jeszcze jeden zimowy problem. 
Gdy temperatura spadnie poniżej minus 22 
stopnie, z oleju napędowego wytrąca się pa-
rafina. Wtedy takie auto czeka odholowanie do 
ciepłego garażu aż olej napędowy odpowiednio 
się zagrzeje.

Olej w skrzyni biegów. Zła kondycja oleju 
skrzyni biegów objawia się oporami lewarka 
przy próbie zmiany biegów. Jeśli ten problem 
ustępuje na ciepłym silniku, to znak, że czas 
wymienić olej. Prewencyjnie zmienia się go co 
100 tys. km.

 ⊲⊲ twardziel.pl
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DAWID FURCH
MACIEJ DOBROWOLSKI

Wyprawy do urzędów nie należą do 
najprzyjemniejszych. Jednak administra-
cja, która do tej pory kojarzyła nam się 
dosyć nieprzyjemnie, wkracza na nowy 
poziom. W naszej okolicy „administra-
cja na wysokim poziomie” zaczyna się 
nie w Radomiu, ale w Starachowicach. 
Tam ruszyła z wielkiego kopyta! Tam jest 
szybciej, łatwiej, nowocześniej. Czy na 
pewno?

PORTAL PRZYJAZNY DLA MIESZKAŃCÓW

Z inicjatywy prezydenta Marka Ma-
terka (najmłodszego – 27 lat – prezy-
denta w Polsce) stworzono tam całkiem 
nowy portal internetowy samego urzędu 
miejskiego. Jest przyjaźniejszy dla miesz-
kańców i bardziej funkcjonalny; nie tyl-
ko sam portal, ale i urząd. Informatycy 
opracowali, a urzędnicy dopilnowali nie 
tylko wyglądu i funkcjonalności strony 
ratusza, ale także stron jednostek orga-
nizacyjnych gminy czy witryn, np. budże-
tu obywatelskiego, programu inicjatyw 
lokalnych. Kiedy wchodzimy na nowy 
portal, od razu rzuca nam się w oczy 
jego część zrobiona dla mieszkańców, 
turystów albo przedsiębiorców. Poszuka-
łem tego na stronach Radomia – choćby 
czegoś podobnego, co w przyjazny spo-
sób zachęcałoby nie tylko do wejścia, 
ale i skorzystania z możliwości… Hmm, 
chyba nie bardzo znalazłem to, czego 
szukałem.

Prezydent Marek Materek jest bardzo 
znaną postacią nie tylko w swoim mie-
ście, ale i w mediach społecznościowych, 
które czuje i – skutecznie dla miasta 
i siebie – wykorzystuje, co widać na każ-
dym kroku. Materek jest bardzo aktywny 
m.in. na Facebooku, gdzie starachowicza-

nie mogą się z nim bezpośrednio skon-
taktować. Podkreślę – bezpośrednio. 
Piszą do niego i przeważnie dostają od-
powiedź nie od delegowanego urzędnika, 
lecz od samego szefa miasta. Często od-
powiedź zawiera konkretne rozwiązanie 
problemu. „Była dziura w ulicy? Dzię-
kuję za informację. Poleciłem załatać 
dziurę. Nie ma dziury. Przepraszam, że 
czekał pan 2 dni na odpowiedź i likwida-
cję tego kłopotu”. Tak w skrócie można 
opisać to, co często dzieje się w odległych 
o 40 km od Radomia Starachowicach.

To, co w mieście wyprawia Materek, na 
Facebooku śledzi ponad 17,5 tys. osób.

Warto dodać, że Skarżysko to miasto 
liczące ok. 50 tys. obywateli

POLITYKA OTWARTOŚCI 
W STARACHOWICACH

A co z wydatkami z budżetu miasta? 
To zawsze pięta achillesowa każdego 

urzędu i prawie każdego włodarza. 
Otóż w Starachowicach są one w 100 
proc. jawne (tak twierdzi prezydent 
i wszystko na to wskazuje, że tak jest 
naprawdę) dzięki wprowadzeniu „Po-
lityki Otwartości w Gminie Staracho-
wice”. Na nowym portalu można zna-
leźć zakładkę „Otwarte Starachowice”, 
gdzie znajdziemy m.in. rejestr wszyst-
kich wydatków gminy czy nawet rejestr 
licencji taxi.

Czy to dzięki Materkowi Starachowi-
ce są pionierem w tym zakresie, a każ-
dy mieszkaniec może sprawdzić, na co 
samorząd wydaje pieniądze? Coś w tym 
jest. Dzięki rejestrowi wydatków jeste-
śmy w stanie na bieżąco śledzić wydatki 
gminy – sprawdzimy, ile pieniędzy i na 
co zostało wydane. I tak np. dowiadu-
jemy się, że w ostatnim czasie gmina 
Starachowice zapłaciła firmie Tauron 
12 697,61 zł za zakup energii elektrycz-
nej do Miejskiej Hali Targowej „Galeria 
Skałka”.

Możemy porównać to także do wydat-
ków Radomia. Oczywiście, że znajdziemy 
je na stronie Radomia, ale naszukamy się 
ich, oj, naszukamy. A szkoda, bo to mo-
głaby być pasjonująca lektura.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Czy to już koniec? Nie. Otóż by zwięk-
szyć przejrzystość przy organizowaniu 
przetargów i zapytań ofertowych, samo-
rząd Starachowic jako pierwszy w regio-
nie (mimo, że prawo tego nie wymaga) 
wprowadził Platformę Zakupową. Po-
zwoliło to na zwiększenie konkurencji 
wśród firm składających oferty, a gmi-
nie przynosi ciągle spore i coraz więk-
sze oszczędności. Platforma pozwala 
na składanie ofert bez pojawiania się 
w urzędzie, ponieważ formalności za-
łatwia się drogą elektroniczną. I każdy 
może w nich wziąć udział, bo o przetar-
gach wie – nawet radomskie firmy, które 
świetnie mogłyby poszaleć na sąsiedzkim 
starachowickim rynku.

NAPRAWMY STARACHOWICE

A na koniec prawdziwy hit. „Napraw-
my Starachowice” to aplikacja, która 

umożliwia zgłaszanie usterek i interwen-
cji. Zgłoszony problem przekazywany jest 

automatycznie do jednostki lub osoby 
bezpośrednio odpowiedzialnej za zała-
twienie sprawy. A sam starachowiczanin 
wcale nie musi wiedzieć, gdzie trzeba za-
dzwonić czy pójść z konkretnym proble-
mem. Zgłasza i… Chyba sam widzi efekt. 
W tym przypadku samorząd Starachowic 
był również pierwszym w regionie, który 
wprowadził coś takiego.

DARMOWY SMS O TYM, CO PRZYDATNE

Ale to jeszcze nie koniec. Dodatkową 
formą komunikacji magistratu z miesz-
kańcami Starachowic jest bezpłatny sys-
tem SMS. Każdy, kto tylko zechce, może 
otrzymywać darmowe wiadomości o tym, 
co ważne i przydatne. Od zagrożeń po 
ciekawe wystawy. Od wyłączeń prądu po 
utrudnienia na drodze. Fajna sprawa…

Aż trudno w to uwierzyć… A może 
warto te pomysły bezczelnie skopiować? 
Uczmy się od lepszych. A może i Stara-
chowice podpatrzą u nas coś, co mamy 

dobrego i sami to bezczelnie skopiują? 
Daj Boże.

Aż trudno w to uwierzyć!
Czy Radom może się czegoś nauczyć od Starachowic? Kilka dni temu naszą redakcję odwiedził prezydent Starachowic Marek 

Materek. Młody, dynamiczny, pomysłowy. I mimo, że do Starachowic jest jakieś 40 km, to po tym spotkaniu i rozmowie, odle-

głość między naszymi miastami jakby się wydłużyła… Dlaczego? Zacznijmy od początku. W końcu tak najlepiej.
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Pamiętacie Państwo rozmaite hasła reklamujące nasze miasto? Kiedyś 
wjeżdżając do Radomia od strony Warszawy, przy rondzie mogliśmy przeczytać 
na billboardach: „Radom – miasto twojej szansy”. Chwilę później w Internecie 
pojawiły się przeróbki – „twojej” zamieniono na „straconej”. Później zaczęliśmy 
się reklamować w równie nietrafiony sposób: „Radom – tu chcę mieszkać”. 
Dlaczego nietrafionym? W tym właśnie okresie sporo znajomych, aby znaleźć 
pracę, uciekło z Radomia. Wyjeżdżali wszędzie, gdzie – w przeciwieństwie 
do Radomia – pracy nie brakowało, a i zarobki były wyższe. Na koniec 
poczęstowano nas kolejnym – „Radom – siła w precyzji”. Uff... „Precyzji”? 
A w czym, że tak bezczelnie zapytam?

Co się zatem zmieniło przez te lata? Czy m.in. przez tego typu hasła staliśmy 
się lepiej postrzegani i lubiani w Polsce?

Radom przez długi czas, zamiast z hasłami, był kojarzony w Polsce z chińską 
zupą. Później swoje pięć minut miała Chytra Baba. Teraz nieustającym 
powodem do obśmiewania stało się martwe, a przy tym bardzo drogie, lotnisko. 
Czy słusznie? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć sami. Pewne jest, że 
gdy w warszawskich redakcjach muszą napisać prześmiewczy tekst, zawsze 
mogą odgrzać kotleta usmażonego na radomskim lotnisku. Godzina jazdy 
samochodem ze stolicy i już możemy stanąć przed prawie pustym budynkiem 
terminalu. Prawie, bo w środku krzątają się tylko niemający co zrobić z czasem 
pracownicy. Po zakończeniu współpracy z liniami SprintAir wszyscy mieliśmy 
nadzieję, że niedługo poznamy nowego przewoźnika i nową siatkę połączeń. 
Niestety, tak się nie stało, a samo lotnisko znów może być powodem do drwin.

Nie tak dawno pewien dziennikarz z „miasta krawatów” napisał tekst 
„Odwiedziłem najsmutniejsze lotnisko w Polsce”. Ów żurnalista (ot, niby 
nic) pomylił prezydenta z burmistrzem. I co z tego wynikło? Sprostowanie, 
że... w Radomiu mamy prezydenta, a w zamian za to sam burmistrz, 
przepraszam, prezydent zaprosił autora na Gwiazdkę na Deptaku. „(…) 
skorzystał z mojego zaproszenia i przyjedzie do naszego miasta ponownie, 
na Gwiazdkę na Deptaku” – napisał prezydent. Radosław Witkowski na 
miejską imprezę zaprosił również wszystkich radomian. „17 grudnia przed 
Urzędem Miejskim! To bardzo dobra okazja, aby udowodnić panu Danielowi, 
że Radom to świetne miasto ze wspaniałymi mieszkańcami” – możemy 
przeczytać. Ależ to poprawne politycznie! Poprawne, że aż strach! Czy sama 
wigilia wystarczy, żeby nasze miasto było postrzegane pozytywnie i pan 
dziennikarz Daniel nas pokochał? Nie wiem jednak, czy dla dziennikarza 
ogólnopolskiego medium zostały przewidziane dodatkowe atrakcje, choćby 
spotkanie na żywo z Chytrą Babą i pokazanie kolejki stojącej do odprawy na lot 
z Radomia do Londynu? Przypuszczam jednak zrzędliwie, że samo zapchanie 
panadanielowego brzucha bigosem i grochówką zjedzonymi w towarzystwie 
rozentuzjazmowanego (mam nadzieję) tłumu, może być nieco za małym 
impulsem do tego, żeby na Radom spojrzał łaskawszym okiem.

To jaki może być skuteczny sposób, by zmienił zdanie, a razem z nim 
cała Polska? Może zamiast pisać durne i oderwane od rzeczywistości hasła 
promocyjne, powinniśmy sami zacząć PRACOWAĆ nad zmianą naszego 
miasta? Bo, mimo nadal niewyremontowanego rynku czy też pl. Jagiellońskiego, 
nasz mimo wszystko ukochany Radom był i ciągle potrafi być piękny. Także 
pięknem swoich mieszkańców. Nie wstydźmy się tego, skąd jesteśmy lub też 
gdzie mieszkamy! To my musimy samym sobie pokazać to, co pozytywnego 
w Radomiu. Zacznijmy od usunięcia wszystkiego, co brzydkie, żenujące czy 
wręcz głupie. Posprzątajmy (dosłownie) własne podwórka i chodniki przed 
domami. Odmalujmy okna, posadźmy kwiatki i drzewka. Usuńmy wołającą 
o pomstę do nieba i niespotykaną w żadnym innym tak dużym mieście ohydną 
szyldozę. Skupmy się na zrobieniu pięknego i tętniącego życiem rynku, a nie na 
kolejnych idiotycznych projektach jego rewitalizacji. Dogadajmy się z LOT-em 
i wykorzystajmy gigantyczny potencjał naszego lotniska, który przełoży się na 
ogromny i błyskawiczny rozwój Radomia.

Bo wizerunku nie zbuduje się liczbą lajków pod postami prezydenta czy 
radnych na Facebooku ani też hasłami czy miejskimi wigiliami, na które 
zaprasza się nieżyczliwych dziennikarzy. Buduje się go pracą wszystkich nas. 
Do roboty, kochani radomianie! A potem zaprosimy dziennikarzy albo sami 
przyjadą i potem napiszą prawdę, czyli… dobrze napiszą.

ADAM HILDEBRANDT

Kilka słów o wizerunku Radomia

NieObiektywnym 
okiem

Nazywali go „filozofem ringu”; drugi po 
Zygmuncie Chychle polski złoty medali-
sta olimpijski w boksie. Stoczył 194 walki, 
z których 179 wygrał, a trzy zremisował. 
W reprezentacji Polski występował 12 
razy i 10 razy wygrał. Dwukrotny mistrz 
Polski (1958 i 1960) i mistrz Europy (1957, 
Praga). Złoty medalista olimpijski z Rzy-
mu (1960). Z wykształcenia ekonomista.

Kazimierz Paździor urodził się 4 marca 
1935 w Radomiu. Miał siedmioro rodzeń-
stwa. Ojciec – Józef zginął w obozie kon-
centracyjnym w Buchenwaldzie w czasie 
II wojny światowej, więc na barkach matki 
Kazimierza – Anieli spoczęło wychowanie 
licznego potomstwa. Kazik wziął na siebie 
trud dokładania się do domowego budże-
tu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, 
w wieku 15 lat, poszedł do pracy w Zakła-
dach Metalowych im. gen. Waltera.

Tu, w przyzakładowym klubie Broń 
(1951-1955) zapoznał się z boksem; jego 
pierwszym trenerem był Henryk Kozioł. 
Przełomowym momentem w jego karie-
rze sportowej było powołanie do wojska. 
Trafił do Lublina, gdzie organizowano 
sekcję bokserską. Był bokserem wyjąt-
kowym (171 cm, 59 kg), który przeszedł 
do historii polskiego pięściarstwa jako 
„filozof ringu”. Paździor – napisał o nim 
znawca tematu L. Olszewski – wytworzył 
swoisty styl walki, oparty na własnych 
możliwościach i umiejętnościach, a także 
cechach charakteru. Nie bił się w ringu, 
nie dopuszczał do wymiany, bo nie była 
mu potrzebna. Jego boks był właśnie jak-

by filozoficzny, wydumany, wyrafinowany. 
Najpierw ważne było własne bezpieczeń-
stwo, potem dopiero przeciwnik z jego 
rozlicznymi walorami.

Początek kariery pięściarza z Radomia 
nie był zbyt efektowny. Dopiero po pięciu 
latach startów zdecydowano się wystawić 
go do reprezentowania barw narodowych 
w mistrzostwach Europy w Pradze (1957). 
Nie zawiódł. W finale pokonał doskonałe-
go Fina Olli Mäki, późniejszego zawodo-
wego mistrza Europy i zdobył złoty medal. 

Przed igrzyskami w Rzymie w 1960 
roku nie liczono na sukces radomianina, 
który tuż przed rozpoczęciem turnieju 
odniósł kontuzję nogi. Mimo dotkliwego 
bólu i wielkiej (w większości) klasy rywali, 
zademonstrował we wszystkich walkach 
ogromną ambicję, doskonałe wyszkolenie 
techniczne i świetną taktykę.

Rok po igrzyskach, mając zaledwie 26 
lat i będąc w doskonałej dyspozycji psy-
chicznej i fizycznej, zakończył karierę 
sportową. Jak twierdził, zależało mu na 
poukładaniu sobie dalszego życia zawo-
dowego i rodzinnego.

Przez wiele lat łączył z powodzeniem 
pracę, naukę (absolwent wieczorowego 
Technikum Ekonomicznego, zaocznych 
studiów w warszawskiej Szkole Głównej 
Planowania i Statystyki, gdzie w 1969 

otrzymał tytuł magistra ekonomii oraz 
dwuletniego Studium Trenerskiego przy 
wrocławskiej AWF) z boksowaniem 
w barwach: OWKS Lublin (1956), CWKS 
Legii Warszawa (1956-1957) i Broni Ra-
dom (1958-1961).

Po zakończeniu kariery sportowej Ka-
zimierz Paździor łączył pracę starszego 
ekonomisty w Zakładach Metalowych im. 
Waltera ze szkoleniem pięściarzy Broni 
(1962-1964), a po studiach trenerskich, 
w połowie lat 60., przeprowadził się do 
Lubina, gdzie dostał propozycję prowa-
dzenia pięściarzy Zagłębia Lubin (1970-
-1979). Potem znalazł się we Wrocła-
wiu i szkolił bokserów Gwardii Wrocław 
(1979-1986).

W plebiscycie na najlepszego sportow-
ca Ziemi Radomskiej XX wieku został 
zdecydowanym zwycięzcą. 23 lutego 2004 
roku Kazimierz Paździor otrzymał tytuł 
honorowego obywatela Radomia. Za-
służony Mistrz Sportu, odznaczony m.in. 
dwukrotnie Złotym Medalem za Wybitne 
Osiągnięcia Sportowe i Krzyżami: Kawa-
lerskim i Oficerskim OOP.

Kazimierz Paździor zmarł 24 czerwca 
2010 roku we Wrocławiu.

22 października 2010 roku Rada Miej-
ska Radomia nadała imię Kazimierza 
Paździora hali MOSiR-u. Patronem alei 

w parku Kościuszki został „filozof ringu” 
4 kwietnia 2011 roku.

NIKA

Korzystałam z biogramu Kazimierza 
Paździora na stronie Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego (http://www.olimpijski.pl/
pl/bio/1733,pazdzior-kazimierz-sylwester.
html).

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 Kazimierza

Paździora
Śródmieście

Aleja w parku im. Tadeusza Kościuszki, łącząca ul. 25 Czerwca 
z al. Biskupa Jana Chrapka, równoległa do ul. Sienkiewicza
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Aleksandra Dobierska
Biuro Reklamy Tygodnika „7DNI”

Radia Rekord

TV Dami

CoZaDzien.pl

sieci ekranów LED

875 tablic w windach i na klatkach

adobierska@radiorekord.pl

+48 794 081 900

RADOMSKA GRUPA MEDIOWA
ul. Okulickiego 39
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Chleb Wieloziarnisty 
mieszany razowy 500g

2,57
5,14zł/1kg

Syropy Herbapol 
420ml różne smaki 

butelka

4,19
9,98zł/1l

1,39
2,78zł/100g

Chałwa Unitop 50g 

różne smaki opakowanie

Salceson włoski 

1kg JBB

12,99

11,99

Pasztet pieczony z indyka 

1kg Łukosz

9,99

Twaróg tłusty, półtłusty, chudy 

1kg Figand

Produkcja wł
asna

POLECAMY OD 20.11.  DO 02.12.2017R

R E K L A M A

Makijaż, również na specjalne okazje, 
wcale nie musi być skomplikowany. Wy-
konanie dobrego make-upu ułatwią nam 
dobrej jakości kosmetyki. – A to wcale 
nie oznacza, że mają być drogie. Je-
stem zwolenniczką polskich produktów, 
które niczym nie odstają od zagranicz-
nych – mówi Edyta Kozieł.

Podstawą dobrego makijażu jest od-
powiednie przygotowanie twarzy, czyli 
oczyszczenie i nawilżenie. – Na tak przy-
gotowaną skórę nakładamy bazę siliko-
nową, która wygładzi cerę i sprawi, że 
będzie ona aksamitna. To podstawa trwa-
łości makijażu – wyjaśnia specjalistka.

Teraz czas na podkład. – Przy tym maki-
jażu używamy podkładu matującego, aby 
utrzymał się przez całą imprezę. Rozświe-
tlający korektor aplikujemy pod oczy, na 
czubek i grzbiet nosa. Modelowanie twa-
rzy, przy użyciu pudru wypiekanego, wy-
konujemy poprzez pociągnięcia pędzlem 
po obu stronach kości nosowej i wzdłuż 
kości policzkowych. Następnie rozcieramy 
je niewielkimi okrężnymi ruchami spe-
cjalną gąbką do makijażu. W ten sposób 
powstaje nam tzw. cieniowanie twarzy. 
Całość wykańczamy matującym, wodo-
odpornym pudrem – instruuje Edyta Ko-
zieł. – Dopełnieniem będzie użycie odro-
biny różu, który ożywi i sprawi, że skóra 
będzie wyglądała na wypoczętą. Brwiom 
kształt nadajemy poprzez użycie pomady, 
która zapewnia naturalny wygląd.

Czas na oczy. – Zaczynamy od nało-
żenia na całą powiekę bazy pod cienie. 
Następnie na powiece ruchomej nakła-
damy matowy cień w kolorze cielistym, 
rozcierając w kierunku brwi. Na zała-
maniu powieki nakładamy matowy cień 
w kolorze brzoskwiniowym; blendujemy, 
czyli rozcieramy tak, aby nie było granic. 
Zawnętrzne kąciki oka przyciemniamy 
matowym, brązowym cieniem. Potem 
nakładamy matowy, bordowy cień na 
środek powieki ruchomej – radzi Edyta 
Kozieł. – W wewnętrznym kąciku oka 

i pod łukiem brwiowym nakładamy cie-
listy cień. Na wewnętrznym kąciku oka 
aplikujemy płaskim pędzelkiem sypki 
cień z drobinkami brokatu. Następnym 
etapem makijażu oka jest zaakcentowa-
nie linii wodnej dolnej i górnej powieki 
czarną, miękką kredką. Przy użyciu czar-
nego eyelinera malujemy kreskę przy 
górnej linii rzęs i lekko wyciągamy ku 
górze. Następnie tuszujemy rzęsy i przy-
klejamy sztuczne.

Ostatnim elementem makijażu są 
usta. – Najpierw obrysowujemy je bordo-
wą konturówką, a następnie wypełniamy 
matowym błyszczykiem w tym samym 
kolorze, a w wilgotne usta, aby uzyskać 
efekt 3D, płaskim pędzlem wklepujemy 
brokat w kolorze bordowym. Na koniec 
nad policzkami aplikujemy niewielką 
ilość rozświetlacza, aby twarz wyglądała 
promiennie.

I wyglądamy, jak milion dolarów!

Dobry make-up na andrzejki
Przed nami andrzejki, czyli doskonała okazja do hucznego imprezowania na chwilę przed adwentem. Każda z pań, która wy-

biera się na wieczór wróżb, zapewne zastanawia się, jaki wybrać na tę okazję makijaż. Jak wykonać wieczorny make-up, krok 

po kroku, wyjaśnia makijażystka Edyta Kozieł – szefowa Ruda Maluje, dystrybutora kosmetyków.

Edyta Kozieł do make-upu użyła kosmetyków dostępnych w Ruda Maluje (Radom, ul. Że-
romskiego 46b, tel. 601 078 466): baza silikonowa Glazel Visage Make-Up Base, podkład 
Glazel Visage Matt Extreme Control nr 3, rozświetlający korektor pod oczy Affect Natu-
ral, puder fiksującycy Glazel Visage Super Finishing Power Waterproof, puder wypiekany 
Glazel Visage Baked Power nr M4, róż Glazel Visage Mineral Rouge nr 7, rozświetlacz Gla-
zel Visage Tarracotta nr 10, pomada do brwi Glazel Visage Eyebrows Shadows Creme nr 
Cbc, cienie Glazel Visage Eyeshadow Base, cienie: Glazel Visage nr 322, nr 329, H18, nr A8, 
nr S46, czarna kredka Glazel Visage nr 12, mascara Exciting Lashes Volume Firmy Affect, 
kredka do ust Shap&Colour Bordo Firmy Affect, błyszczyk matowy Glazel Visage nr 8 I, 
brokat Glazel Visage nr 11.
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DO ZOBACZENIA W TV

Sudoku

Piątek, 24 listopada

TV DAMI
godz. 17.20 – Teledziennik
Przegląd najważniejszych wydarzeń.

TVP KULTURA
godz. 16.45 – Duże zwierzę
dramat obyczajowy; Polska 2000
Pan Sawicki (Jerzy Stuhr) mieszka z żoną 
(Anna Dymna) w małej miejscowości. 
Są bardzo lubianą i szanowaną parą. 
Wszystko zmienia się w dniu, kiedy Sa-
wicki wychodzi na spacer z wielbłądem.

TNT
godz. 17.30 – Zawieszeni na drzewie
komedia; Francja 1971
Francuski przemysłowiec Henri Roubier 
(Louis de Funes) po drodze z San Remo 
zabiera dwoje autostopowiczów. Po za-
padnięciu zmroku traci panowanie nad 
kierownicą i wóz spada w przepaść.

Sobota, 25 listopada

TVP KULTURA
godz. 13.35 – Barwy ochronne
dramat obyczajowy; Polska 1976
Brawurowe dzieło Krzysztofa Zanussie-
go, opromienione kreacją Zbigniewa Za-
pasiewicza jako Jakuba Szelestowskie-
go – cynicznego docenta.

POLSAT FILM
godz. 18.15 – Niesamowity Spider-Man
film SF; USA 2012

Jeszcze raz od początku: Peter Parker 
postanawia wykorzystać pajęcze nadzdol-
ności do wyjaśnienia gorzkiej rodzinnej 
tajemnicy. Plus Andrew Garfield.

TVN 7
godz. 21.05 – Ojciec chrzestny 3
film sensacyjny; USA 1990
Zwieńczenie gangsterskiej trylogii Coppo-
li: całość jest wielka, część ostatnia – nie-
koniecznie, chociaż Al Pacino nie zawodzi.

Niedziela, 26 listopada

POLSAT
godz. 15.05 – Krokodyl Dundee 2
komedia przygodowa; Australia/ USA 1988
Z dżungli Nowego Jorku do australijskie-
go buszu – na pohybel mafii. Paul Hogan 
w roli tytułowej jeszcze raz bez pudła.

TV4
godz. 16.05 – Stalingrad
dramat wojenny; Niemcy 1993
Bitwa pod Stalingradem widziana oczami 
młodych niemieckich żołnierzy, którzy 
po kampanii w Afryce i krótkim urlopie 
na włoskiej Riwierze zostają przerzuceni 
wraz z batalionem na front wschodni.

PULS
godz. 20.00 – Aleksander
dramat historyczny; Francja/ Niemcy/ 
Holandia/ USA 2004
Oliver Stone szuka prawdy o geniuszu 
Aleksandra Macedońskiego – jego wzlo-
cie, mocy i przyczynach słabości. Plus za-
stępy gwiazd z Colinem Farrellem.
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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.

Remont ³aźni

Za r z ¹d  Gm iny  Wyznan i owe j 
w Radomiu wyst¹pi³ do w³adz miej-
skich z wnioskiem o przyznanie kredy-
tów na przebudowê ³aźni rytualnej na 
Wa³owej. Rytualna, nie rytualna, ale 
naprawdê najwy¿szy czas dostosowaæ 
ten zabytek œredniowiecza do elemen-
tarnych wymogów higieny.

Trybuna, 1936, nr 1

4 osoby zaczadzone,
jedna zmar³a

W nocy na 16 bm w mieszkaniu 
Wereczyñskiej Stefanii zam. przy ul. 
Spokojnej 14 ulegli zaczadzeniu sublo-
katorzy: Stanikowski Marian, Maciejczak 
Maksymilian, P³uza Józef i Ruzik Mie-
czys³aw, wszyscy pracownicy Fabryki 
Broni w Radomiu.

Wypadek zaczadzenia zauwa¿y³a 
sama Wereczyñska, która wesz³a do 
pokoju przez nich zajmowanego o g. 5 
rano w celu zbudzenia ich do pracy.

Z poœród zaczadzonych Stanikowski 
Marian nie ¿yje.

Zaczadzenie nast¹pi³o wskutek za-
mkniêcia szybra od pieca.

Trybuna, 1937, nr 47

Nowoczesne oœwietlenie
ul. ¯eromskiego

W ubieg³ym tygodniu zniesiono na 
odcinku ul. ¯eromskiego od Wa³owej 
do Placu 3 Maja szpetne s³upy elek-
tryczne, które zast¹piono zawieszo-
nymi w œrodku jezdni estetycznymi 
lampami.

S³up sterczy jeszcze przy posesji ¯e-
romskiego 17, gdzie nie mo¿na by³o zpo-
wodu parterowych budynków przyczepiæ 
drutów elektrycznych do muru domu.

Trybuna, 1937, nr 47

Rodzina Brylantów 
spadkobiercami

olbrzymiej fortuny
I. K. C. podaje:
Rodzina Brylantów w Radomiu twier-

dzi, ¿e jest spokrewniona z miliarderem 
po³udniowo-amerykañskim, zmar³ym 
niedawno, Samuelem Sternem.

Brylantowie maj¹ byæ ponadto krew-
nymi rodzin bankierskich: Kronenber-
gów, Grosserów i Grosglików.

Rodzina ta wdro¿y³a obecnie docho-
dzenia praw spadkowych po zmar³ym 
Sternie. Nale¿y dodaæ, ¿e rodzina Bry-
lantów ¿yje w nêdzy.

Trybuna, 1938, nr 1

Emil Zegad³owicz 
osiedla siê w Radomiu
Znakomity poeta i powieœciopisarz 

autor „Zmór” Emil Zegad³owicz osiedla 
siê z rodzin¹ w Radomiu. Wiadomo-
œci¹ t¹ niew¹tpliwie uciesz¹ siê liczni 
czytelnicy, wielbiciele wielkiego talentu 
Emila Zegad³owicza. Mo¿e obecnoœæ 
w Radomiu s³ynnego poety pobudzi 
nieco zamieraj¹ce w szybkim tempie 
¿ycie kulturalne miasta.

Jak siê dowiadujemy rodzina Emila 
Zegad³owicza zamieszka³a ju¿ w Rado-
miu, sam poeta przyje¿d¿a ju¿ w naj-
bli¿szych dniach.

Trybuna, 1938, nr 46

Z po¿ó³k³ych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

6˚/5˚
t. odczuwalna 4˚ C

ciśnienie 1022 hPa

wilgotność 84%

Piątek 24.11

7˚/6˚
t. odczuwalna 4˚ C

ciśnienie 1017 hPa

wilgotność 68%

Sobota

7˚/8˚
t. odczuwalna 3˚ C

ciśnienie 1007 hPa

wilgotność 64%

Niedziela

3˚/2˚
t. odczuwalna -1˚ C

ciśnienie 1012 hPa

wilgotność 82%

Poniedziałek

2˚/1˚
t. odczuwalna -3˚ C

ciśnienie 1016 hPa

wilgotność 75%

Wtorek

1˚/3˚
t. odczuwalna -3˚ C

ciśnienie 1018 hPa

wilgotność 74%

Środa

3˚/8˚
t. odczuwalna -2˚ C
ciśnienie 994 hPa
wilgotność 90%

Czwartek

źródło: twojapogoda.pl

R E K L A M A
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SZYMON JANCZYK

Piłkarze Broni zakończyli rundę je-
sienną ze sporym niedosytem. Ekipa 
Artura Kupca wciąż walczy o awans 
do III ligi, ale po kolejnym spadku for-
my kibice klubu z Plant mają mieszane 
uczucia. „Broniarze” na finiszu zdobyli 
trzy punkty w trzech meczach. Podobny 
kryzys radomska drużyna przeżywała na 
starcie rozgrywek, kiedy po efektownym 
zwycięstwie na inaugurację (7:0 z Wilgą 
Garwolin, najwyższa wygrana w IV lidze 
w tym sezonie) przydarzyła się jej seria 
trzech meczów bez wygranej. Jeśli Broń 
chce wrócić do III ligi, wiosną musi ustabi-
lizować formę. Podopieczni Artura Kupca 
mają wszelkie predyspozycje do tego, by 
w rundzie rewanżowej zdominować ligę, 
muszą jednak unikać wpadek – takich, 
jak utracone w ostatnich minutach punkty 
z Błonianką Błonie. Największym atutem 
Broni jesienią były skuteczne strzelby. 40 
bramek zdobytych przez piłkarzy z Ra-
domia w 15 meczach to najlepszy wynik 
wśród czwartoligowców. Jedynym spotka-
niem „Broniarzy” bez gola na koncie było 
starcie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 
przed dwoma tygodniami. Niestety, znacz-
nie słabiej spisywała się defensywa radom-
skiego zespołu. Broń jesienią straciła 20 
bramek – po 10 na wyjazdach i u siebie. 
Kiedy „Broniarze” tracą bramki, dzieje 
się to hurtowo. Michał Kula i Paweł Mło-
dziński pięć razy zachowali czyste konto, 
co oznacza, że w pozostałych 10 meczach 

radomianie tracili średnio dwa gole. De-
fensywa będzie elementem, nad którym 
Artur Kupiec z pewnością popracuje moc-
niej w trakcie zimowej przerwy w rozgryw-
kach. Pomogą mu w tym ciekawe sparingi, 
w których rywalem Broni będzie m.in. Wi-
dzew Łódź.

UTRZYMALI FOTEL LIDERA

Mistrzem rundy jesiennej została Pili-
ca Białobrzegi. Klub z Białobrzegów ma 
aktualnie pięć punktów przewagi nad 
trzecią Bronią i cztery oczka więcej od 
Mszczonowianki. Pilica to solidny ligo-
wiec, który ma szansę sprawić niemałą 
niespodziankę i wywalczyć awans do III 
ligi. To, czym wyróżniają się białobrze-
żanie, to z pewnością żelazna defensy-
wa. Pilica straciła dotychczas zaledwie 
dziewięć bramek, co jest najlepszym 
wynikiem w lidze. Podopieczni Marcina 
Śliwowskiego przegrali tylko dwa z 15 li-
gowych spotkań – z Bronią i Błonianką. 
Skuteczna linia obrony to również spora 
zasługa Sebastiana Przyrowskiego. Do-
świadczony golkiper i były reprezentant 
Polski dziewięciokrotnie kończył mecz 
z czystym kontem. Z przodu Pilica robiła 
swoje bez zbędnych fajerwerków. 32 gole 
strzelone przez klub z Białobrzegów to 
wynik niezły, ale spośród zespołów z gór-
nej części tabeli... prawie najgorszy. Tylko 
Energia Kozienice zdobyła mniej bramek 
niż białobrzeżanie, a taki sam wynik osią-
gnęli zawodnicy Błonianki Błonie.

ZA PLECAMI FAWORYTÓW

Trzecim najwyżej klasyfikowanym 
zespołem z naszego regionu jest Oskar 
Przysucha, jednak strata przysuszan do 
Pilicy wynosi aż osiem „oczek” i wątpli-
we, by piąty w tabeli Oskar włączył się do 
walki o awans. Oskar to drugi, po Bro-
ni, najskuteczniejszy klub w lidze, który 
zanotował świetny start rozgrywek. Przy-
suszanie do 7. kolejki pozostawali niepo-
konani, ale później nieco zatracili regu-
larność. Problemem piłkarzy Oskara były 

również mecze z faworytami do awansu, 
z których wygrali jedynie starcie z ra-
domską Bronią. Mimo, że walka o awans 
wydaje się celem nierealnym, przysuszan 
nie można lekceważyć.

CHIMERYCZNA ENERGIA

W górnej części tabeli sezon zakoń-
czyli również piłkarze Energii Kozie-
nice. Kozieniczanie w ostatniej kolejce 
pokonali Oskara Przysuchę 3:2 i upla-
sowali się na 7. miejscu. Wynik Energii 

mógł być znacznie lepszy, gdyby nie sła-
ba dyspozycja podopiecznych Grzego-
rza Seremaka w meczach wyjazdowych. 
Na dziewięć wyjazdów aż pięciokrotnie 
Energia wracała do domu bez choćby 
jednego punktu. Kozieniczanie to rów-
nież najsłabsza ofensywa górnej części 
tabeli – z 28 golami na koncie i zara-
zem druga najgorzej broniąca drużyna 
w czołowej ósemce. Energia straciła 26 
bramek; więcej dali sobie strzelić jedynie 
piłkarze Sparty Jazgarzew.

SPÓŹNIONY START PROMNEJ

Bliżej ogona tabeli znalazły się dwa 
zespoły: Drogowiec Jedlińsk i LKS 
Promna. Piłkarze z Jedlińska mają jed-
nak znacznie lepszy bilans gier. Pięć 
zwycięstw przy ośmiu porażkach nie 
jest, co prawda, wymarzoną statystyką, 
jednak pozwala ze spokojem obserwo-
wać poczynania pozostałych drużyn 
z bezpiecznego, 12. miejsca w tabeli. 
W znacznie gorszej sytuacji są zawod-
nicy z Promnej, którzy dopiero pod 
koniec rundy zaczęli zbierać „oczka”, 
notując dwie pierwsze wygrane w sezo-
nie. Dzięki pokonaniu MKS-u Piasecz-
no i Naprzodu Skórzec, LKS zapisał na 
swoim koncie osiem punktów, ale wciąż 
nie może odbić się od dna. 14. pozycja 
w lidze nie satysfakcjonuje podopiecz-
nych Marcina Sikorskiego, którzy wio-
sną spróbują powalczyć o wyższe miejsce 
na koniec rozgrywek.

Pilica królową jesieni
W miniony weekend odbyła się ostatnia kolejka rundy jesiennej piłkarskiej IV ligi. Piłkarzy czeka teraz przerwa zimowa, by mogli 

zregenerować siły przed walką o ligowe punkty wiosną przyszłego roku. Jak dotychczas spisywały się drużyny z naszego regionu?
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Hala Podpromie w Rzeszowie to wy-
jątkowo pechowy teren dla siatkarzy 
Cerradu Czarnych Radom. „Wojskowi” 

jeszcze nigdy w niej nie wygrali. Pod-
opieczni Roberta Prygla bezskutecz-
nie próbowali przełamać niekorzyst-

ną tendencję w miniony 
weekend.

Mimo słabszej dyspo-
zycji na początku sezo-
nu, rzeszowianie ostatnio 
wrócili do formy, co było 
widać w pierwszym secie 
meczu z Czarnymi. Resovii 
opłaciło się podejmowane 
ryzyko, które pozwoliło im 
wygrać pierwszą część spo-
tkania. W drugiej odsłonie 
kompletnie zdominowali 
naszych siatkarzy. Pewna 
i mocna zagry wka sku-
tecznie wybijała z rytmu 
„Wojskowych”, sprawiając 
przyjmującym spore kło-
poty. Rzeszowianie byli 
bezlitośni dla gości, wbija-
jąc naszej drużynie przy-
słowiowego gwoździa do 
trumny.

Wszystko wskazywało 
na to, że po raz czwarty Cerrad Czarni 
przegrają w Rzeszowie 0:3, jednak pod-
opieczni Roberta Prygla po przerwie 

prezentowali się znacznie lepiej. Spora 
w tym zasługa Dmytra Dołgopołowa, 
który zadebiutował w nowych barwach, 
poprawiając jakość rozegrania. Czarni 
z nawiązką odbili sobie to, co w dru-
giej odsłonie zrobili im rzeszowianie. 
Losy seta rozstrzygnęli już na początku, 
osiągając przewagę 7:1. Prowadzenie 
„Wojskowych” stopniowo rosło i – mimo 
odrobienia kilku „oczek” przez gospo-
darzy – pewnie zwyciężyli.

Niestety, nadzieja, którą tchnęli w ser-
ca radomskich kibiców siatkarze Czar-
nych, została rozwiana w czwartym se-
cie. Resovia wystrzegała się błędów i nie 
pozwoliła „Wojskowym” odskoczyć na 
bezpieczną odległość. Gospodarze wy-
korzystali to na finiszu, kiedy odrobili 
straty i objęli prowadzenie. Po zaciętej 
końcówce to Resovia okazała się lepsza, 
wygrywając ostatnią odsłonę 25:23.

W kolejnym spotkaniu Cerrad Czarni 
zmierzą się z trzecim w tabeli Indykpo-
lem AZS Olsztyn. Pojedynek w radom-
skiej hali MOSiR-u zapowiada się nie-
zwykle interesująco. Do naszego miasta 
wróci były kapitan „Wojskowych”, Da-
niel Pliński. Ostatnie trzy mecze z Indy-
kpolem kończyły się zwycięstwem olsz-
tynian. W sobotę, 25 listopada, Czarni 
spróbują odwrócić złą passę. Początek 
meczu o godz. 14.45.

Asseco Resovia – Cerrad Czarni 
3:1 (25:21, 25:16, 19:25, 25:23)

Czarni: Filip 19, Teriomenko 9, Fornal 
8, Ostrowski 7, Żaliński 6, Droszyński 2, 
Watten (libero) oraz Kwasowski 9, Ry-
bicki 1, Dołgopołow, Huber, Ziobrowski.

SJ

Rzeszów nadal niezdobyty
Twierdza Rzeszów wciąż pozostaje niezdobyta dla radomskiego zespołu. W miniony weekend Cerrad Czarni przegrali z Asseco Resovią 1:3. Najlepszym zawodnikiem spotkania 

wybrany został rzeszowski środkowy, Bartłomiej Lemański.
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Michał 
Ostrowski, 
środkowy 
Cerradu Czar-
nych Radom: 
– Z wszystkich 

z a w o d n i k ó w 

Cerradu Czar-

nych Radom 

jestem naj-

bardziej powiązany z Partnerstwem 

Regionalnym, bo jestem chłopakiem 

stąd. Pochodzę z gminy Gózd, która od 

początku wspiera tę inicjatywę naszego 

klubu. A ta akcja jest bardzo ważna, bo 

pokazuje dzieciakom z regionu sporto-

wą drogę. Bo Partnerstwo Regionalne 

to nie tylko wizyty na meczach, ale też 

nasze odwiedziny w szkołach. Na takich 

spotkaniach trenujemy z najmłodszymi, 

pozujemy do zdjęć i rozdajemy autogra-

fy. A z własnego doświadczenia wiem, że 

dzieciom takie spotkania na długo zapa-

dają w pamięć.

Dodatkowo kibice z regionu dopingują 

nas nie tylko w radomskiej hali, ale rów-

nież na meczach wyjazdowych. A takie 

wsparcie często pozwala nam wejść 

na wyższy poziom. Tak było chociaż-

by podczas meczu w Zawierciu, gdzie 

doping kibiców pomógł nam wygrać 

w tie-breaku.

Teraz też liczymy na wsparcie naszych fa-

nów, bo w sobotnim meczu będzie nam 

potrzebne. To Indykpol jest faworytem, 

ale liga już nie raz pokazała, że w niej 

każdy może wygrać z każdym. Miejmy 

nadzieję, że zagramy na swoim poziomie 

i sprawimy niespodziankę, wygrywając 

z olsztynianami.
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Michał eromiński przez 12 tygodni 
przygotowywał się do występu w Czę-
stochowie. Radomian przed tą walką był 
pewny swoich umiejętności, choć doce-
niał klasę faworyzowanego rywala. Łu-
kasz Wierzbicki na zawodowych ringach 
wygrał wszystkie 13 walk, ale do tej pory 
nie mierzył się z wymagającymi rywalami.

Według ekspertów w Częstochowie lep-
szy miał być Wierzbicki, ale w ringu lepiej 
zaprezentował się eromiński. Bokser 
z Radomia narzucił swój styl walki i po 
nieco słabszych pierwszych rundach zyski-
wał przewagę. Od czwartego starcia popu-
larny „ eroma” dominował i raz za razem 
spychał rywala do głębokiej defensywy. 

Wierzbicki stracił swoje największe atuty, 
czyli szybkość i mobilność. A eromiń-
ski z każdą rundą wyglądał coraz lepiej. 
Radomianin bił seriami ciosów i celnie 
trafiał rywala. Dodatkowo wychowanek 
Radomiaka mocno akcentował ostatnie 
sekundy rund, żeby sędziowie nie mieli 
wątpliwości, komu przyznać zwycięstwo. 
W ostatniej rundzie eromiński również 
bił celniej i po ostatnim gongu to on pod-
niósł ręce do góry, a Wierzbicki załamany 
udał się do swojego narożnika. Niestety, 
zwycięzcę wskazali sędziowie punktowi.

Werdykt w Częstochowie był mocno 
kontrowersyjny. Jeden z arbitrów widział 
pewne zwycięstwo Michała eromińskie-

go 97:93, ale dwóch kolejnych wskaza-
ło triumf Łukasza Wierzbickiego 96:94 
i 96:95. Tym samym pas mistrza Polski 
zdobył Łukasz Wierzbicki, a „ eroma” 
przegrał trzecią walkę w karierze.

Po tym werdykcie eromiński był zała-
many i w rozmowie w ringu z Mateuszem 
Borkiem przyznał, że nie widzi sensu 
boksowania, jeżeli sędziowie wypacza-
ją wyniki walki. – Każdy widział, że to ja 
wygrałem ten pojedynek. A dwóch pa-
nów wskazuje coś innego, niszcząc moje 
marzenia i ciężką pracę. To nie ma sensu 
i trzeba to zmienić – powiedział bokser.

KD

Porażka eromińskiego
Michał Żeromiński przegrał niejednogłośnie na punkty z Łukaszem Wierzbickim w walce o pas mistrza Polski 

w kategorii półśredniej na gali boksu zawodowego w Częstochowie.

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

R E K L A M A

WYNIKI

PIŁKA NOŻNA

14. kolejka Ekstraligi kobiet
AZS Wrocław – LUKS Sportowa Czwórka 
Wosztyl.eu Radom 2:1 (2:0)

SIATKÓWKA

8. kolejka I ligi kobiet
E. Leclerc Radomka Radom – AZS AWF 
UKSW Warszawa 3:0 (25:10, 25:17, 
25:21)

10. kolejka PlusLigi
Asseco Resovia Rzeszów – Cerrad Czarni 
Radom 3:1 (25:21, 25:16, 19:25, 25:23)

KOSZYKÓWKA

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

8. kolejka Polskiej Ligi Koszykówki
MKS Dąbrowa Górnicza – ROSA Radom 
89:80 (19:28, 18:25, 29:14, 23:10)

PIŁKA RĘCZNA

8. kolejka I ligi mężczyzn
KS Uniwersytet Radom – ŚKPR Świdnica 
32:24 (16:12)

ZAPOWIEDZI

PIŁKA NOŻNA

19. kolejka II ligi
Radomiak Radom – Siarka Tarnobrzeg; 
26 listopada (niedziela), godz. 13; 
stadion MOSiR-u przy ul. Narutowicza 
9 w Radomiu

11. kolejka Ekstraligi kobiet
AZS PSW Biała-Podlaska – LUKS 
Sportowa Czwórka Wosztyl.eu Radom; 
26 listopada, godz. 11; stadion w Białej 
Podlaskiej

SIATKÓWKA

11. kolejka PlusLigi
Cerrad Czarni Radom – Indykpol 
AZS Olsztyn; 25 listopada (sobota), 
godz. 14.45; hala MOSiR-u przy ul. 
Narutowicza 9 w Radomiu

9. kolejka PlusLigi
Cerrad Czarni Radom – Jastrzębski 
Węgiel; 29 listopada (środa), godz. 18; 
hala MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9 
w Radomiu

PIŁKA RĘCZNA

9. kolejka I ligi mężczyzn
Politechnika Anilana Łódź – Klub 
Sportowy Uniwersytet Radom; 25 
listopada (sobota), godz. 19; hala 
w Łodzi

SZYMON JANCZYK

Przeplatające się porażki 
i zwycięstwa ROSY mają kilka 
wspólnych mianowników. Ce-
chą łączącą mecze radomian jest 
skłonność do zmienności. „Smo-
kom” brakuje stabilności, przez 
co tracą wypracowaną przewagę 
równie szybko, co ją zyskali; lub 
odwrotnie – muszą gonić wynik 
po słabym początku spotkania.

Jednym z największych atutów 
ROSY w rozgrywkach ligowych 
była dotychczas własna hala. 
Radomski MOSiR był prawdzi-
wą smoczą jaskinią, z której tyl-
ko nieliczni śmiałkowie zdołali 
wyjść cali i zdrowi. W ostatnich 
pięciu sezonach „Smoki” prze-
grały u siebie kolejno: 4, 2, 2 i 3 
mecze w rundzie zasadniczej. Na 
starcie obecnego sezonu ROSA 
w domu zanotowała już dwie po-
rażki. Rywale wchodzą do naszej 
jaskini niczym krasnoludy w po-
wieści Tolkiena „Hobbit” – by 
zabrać, co swoje.

W porównaniu z poprzednim sezonem 
zawodnicy ROSY znacznie częściej decy-
dują się na rzuty z dystansu. „Smoki” to 
druga najczęściej rzucająca za trzy druży-
na w lidze, ze średnią 28,7 prób na mecz. 
Niestety, podopieczni Wojciecha Kamiń-
skiego znajdują się na przeciwległym bie-
gunie w efektywności tych rzutów. Zale-
dwie 33 proc. trafia do celu – co trzecia 
celna trójka to dopiero 13. wynik w PLK.

Wraz z powrotem Ryana Harrowa do 
Radomia ROSA miała zyskać brakującą 
jakość na rozegraniu. „Magic” potrafi 
urządzić prawdziwe show na boisku. Pro-
blem w tym, że czary Harrowa często by-
wają tylko sztuką dla sztuki. Ryan równie 
często odbiera piłkę, co ją traci (12 strat, 
10 przechwytów). Jego naprawdę niezłe 
statystyki – średnio sześć celnych rzutów 
z gry i 4,8 asyst na mecz, nie przydają się 
drużynie w ważnych momentach. Wów-
czas Harrow potrafi zniknąć w sposób 

równie magiczny, jak zagrania, którymi 
popisywał się chwilę wcześniej.

W indywidualnych statystykach błysz-
czy także Kevin Punter, najskuteczniej-
szy strzelec PLK. Kevin najczęściej ze 
wszystkich grających w Polsce decyduje 
się na rzut za trzy, więc nie może dziwić 
fakt, że mimo skuteczności na pozio-
mie 35 proc., jest jednym z najczęściej 
trafiających koszykarzy w lidze. Jednak 
podobnie jak Harrow, Kevin jest filarem 
z waty. W kluczowych momentach me-
czów ze Stelmetem czy Dąbrową Gór-
niczą Punter rzucił kolejno dwa i cztery 
punkty. Punter częściowo uzupełnia 
braki spowodowane słabą dyspozycją 
Michała Sokołowskiego, który rok temu 
przodował w lidze pod względem punk-
tów, zbiórek w obronie i wymuszonych 
fauli. Brak formy „Sokoła” jest wyraźnie 
widoczny.

Braki kadrowe widać również na in-
nych pozycjach. Przez wzgląd na limit 

dwóch obcokrajowców, „Smoki” potrze-
bują klasowego centra z Polski. Jarosław 
Trojan nie prezentuje się równie dobrze, 
jak Patrik Auda czy Igor Zajcew. Woj-
ciech Kamiński nie ma więc zbyt wielkie-
go pola manewru przy rotacji. Zmien-
nikami są zwykle utalentowani młodzi 
koszykarze, którym brak doświadczenia, 
by w ważnym momencie mogli z powo-
dzeniem zastąpić zmęczonego kolegę.

Każdy z rywali podkreśla, że ROSA to 
jeden z najsilniejszych zespołów w Pol-
sce. Na papierze drużyna Wojciecha Ka-
mińskiego wygląda świetnie. Na parkie-
cie zresztą również – niewiele ekip może 
pochwalić się całkowitym zdominowa-
niem mistrza Włoch, mistrza Polski czy 
czołowych klubów z Turcji i Grecji. Pro-
blem w tym, że gdy wypalą się fajerwerki, 
kończy się show radomian. „Smoki” spa-
dają z hukiem na ziemię, gdzie zranioną 
bestię bezlitośnie dobijają, niegdyś prze-
rażeni jej potęgą, ludzie.

„Smoki”
bez skrzydeł

Smoki – groźne, legendarne stworzenia. Ziały ogniem, szybowały wysoko 

wśród chmur, wzbudzając powszechny strach. Radomska ROSA nie bez 

powodu zyskała przydomek „Smoków”. Jednak w tym sezonie podopiecz-

ni Wojciecha Kamińskiego stracili wszystkie smocze atrybuty.
Strata punktów na terenie ligowego 

średniaka nie daje powodów do radości, 
jednak biorąc pod uwagę poważne osła-
bienia kadrowe, Jerzy Cyrak musiał się-
gnąć po eksperymentalne rozwiązania. 
Takim była z pewnością gra tercetem 
środkowych obrońców, wspomaganych 
przez wahadłowych bocznych pomoc-
ników. Rezerwowi zawodnicy musieli 
szybko poczuć grę i być może właśnie 
dlatego Radomiak już w pierwszych 
minutach dał się zaskoczyć. Mocne 
wstrzelenie piłki w pole karne z rzutu 
wolnego wykorzystał Mistrzyk, który 
zaskoczył naszą defensywę.

Od tej pory to radomianie prowadzili 
grę, jednak bezskutecznie. „Zielonym” 
ciężko było stworzyć dogodną okazję 
do strzelenia bramki, czego nie ułatwiał 
również spisujący się pewnie między 
słupkami Marcin Cabaj. W końcówce 
pierwszej połowy doskonałą sytuację 
zmarnował Jakub Rolinc, który przegrał 
pojedynek sam na sam z bramkarzem.

Po zmianie stron nasza drużyna 
wciąż dominowała na boisku. Kapitalne 
dośrodkowanie w pole karne zmarnował 
Kamil Cupriak, który nie trafił w światło 
bramki z bliskiej odległości. Kolejne 
niecelne uderzenia i kapitalna parada 
Cabaja po strzale Wolaka powoli odbie-
rały nadzieję na wywiezienie z Małopol-
ski choćby punktu. Wtedy jednak błąd 
popełnił jeden z obrońców Garbarni, 
który zagrał piłkę ręką w polu karnym. 
„Jedenastkę” pewnie wykorzystał Lean-
dro Rossi. „Zieloni” do końca walczyli 
o kolejnego gola, ale wynik nie uległ już 
zmianie.

Mimo remisu Radomiak awansował 
o jedną pozycję w tabeli, wykorzystując 
potknięcie Warty Poznań. Obecnie 
„Zieloni” plasują się na trzecim miejscu 
z dorobkiem 34 punktów i stratą sześciu 
„oczek” do lidera z Jastrzębia.

Garbarnia Kraków – Radomiak 
Radom 1:1 (1:0)

Bramki: Mistrzyk (10') – Leandro 
(82', karny)

SJ

Wyszarpany
punkt
Ostatni w tym roku wyjazdowy mecz 

Radomiaka Radom zakończył się remisem. 

„Zieloni” podzielili się punktami z Garbar-

nią Kraków.
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	01KO
	02KO
	03KO
	04KO
	05KO
	06KO
	07KO
	08KO
	09KO
	10KO
	11KO
	12KO
	13KO
	14KO
	15KO
	16KO

