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Budżet po raz drugi

W poniedziałek, 15 stycznia radni 

po raz drugi spróbują uchwalić bu-

dżet Radomia na ten rok. Czy tym 

razem prezydentowi uda się

 str. 3

Kto sieje nienawiść...

Kancelaria Prezydenta Radomia 

złamała przepisy ustawy o ochro-

nie danych osobowych – twierdzi 

przewodniczący RM Dariusz Wój-

cik. W ubiegłym tygodniu poinfor-

mował o tym fakcie generalnego 

inspektora danych osobowych.
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Felieton 
Adama Hildebrandta

Owca z siarką czy może dziewica?

 str. 8

Dieta dla dwojga

Zapewne większość z pań wie, 

jak ciężko jest trzymać dietę, kie-

dy mąż lub partner je wszystko, 

na co ma ochotę. Podczas gdy ty 

musisz zadowolić się sałatką, on 

zjada hamburgera... Pewnie nie raz 

próbowałaś nakłonić go, aby wraz 

z tobą zmienił tryb odżywiania.

 str. 9

Gorąca zima 
Zielonych

Piłkarze Radomiaka wznowili tre-

ningi po świątecznej przerwie. 

„Zieloni” zadbali o to, by ich zimo-

we transfery odbiły się szerokim 

echem. W zespole pojawili się cie-

kawi zawodnicy, m.in. Patryk Mikita 

i Bruno Luz.
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Fot. Szymon Wykrota

Orszak Trzech Króli

str. 7
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Piątek, 12 stycznia
 M a r c i n 
K ł o s o w s k i 
w Explosion. 
Marcin to de-
b i u t a n t ,  a l e 
z dużym talen-
tem. Młody wo-
kalista z Dro-
hiczyna, który 

okazał się Disco Star 2017. Za konsolą 
DJ Yooshi. Wstęp od godz. 21, 10 zł. Im-
preza pod patronatem Radomskiej Gru-
py Mediowej.

Zabawa dla dzieci na Idalinie. 
O godz. 14 w Domu Kultury „Idalin” 
rozpocznie się zabawa noworoczna dla 
dzieci. Wstęp wolny.

„ZaPrezentuj się!” w Kuźni Ar-
tystycznej. Po semestrze intensywnej 
pracy przyszła pora na zaprezentowanie 
się publiczności. Swoje taneczne układy, 
solówki i duety pokażą o godz. 17 młodzi 
adepci tańca uczęszczający na zajęcia do 
Kuźni Artystycznej. Wstęp wolny.

Koncert Mr. Sparka. Na kameral-
nej, undergroundowej scenie Amfite-
atru – Pod 13-tką będzie bluesowo, rock-
owo i z pewnością lirycznie! Mr. Spark, 
czyli Jarosław Jaśkiewicz – gitarzysta, 
wokalista, kompozytor i autor tekstów, 
radomianin. Usłyszymy przede wszyst-
kim jego własne kompozycje, ale też kil-
ka znakomitych, zaskakujących coverów. 
Początek koncertu o godz. 18. Wstęp: 5 zł 
na biletyna.pl i w kasie Amfiteatru.

Wystawa w galerii Łaźni. O godz. 
18 w galerii Radomskiego Klubu Śro-
dowisk Twórczych „Łaźnia”(ul. Trau-
gutta 31/33) rozpocznie się wernisaż 
wystawy podsumowującej Międzyuczel-
niane Warsztaty Plenerowe, które odby-
ły się w maju ubiegłego roku w Zatorze. 
W warsztatach wzięli udział studenci 
i wykładowcy ASP w Krakowie, Akade-
mii im. Jana Długosza w Częstochowie, 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycznego 
w Radomiu. Wstęp wolny.

 Jazzowe 
kolędy Klau-
dii  Kowalik. 
Radomski Klub 
Ś r o d o w i s k 
Twórczych i Ga-
leria „Łaźnia” 
zaprasza o godz. 

18 na „Jazzowe kolędowanie z Klaudią 
Kowalik”. Rodzime kolędy i popular-
ne amerykańskie piosenki świąteczne 
w nowoczesnych aranżacjach zaprezen-
tują: Klaudia Kowalik (wokal, skrzypce) 
i Wojciech Gadaszewski (fortepian).

Taito w Lemonie. To prawdziwa 
gratka dla fanów muzyki elektronicznej. 
Taito, który potrafi rozgrzać do czerwo-
ności każdy parkiet, po raz kolejny zago-
ści w Radomiu. Wejście 15 zł; wstęp od 
godz. 21.

Sobota, 13 stycznia
Mario Bischin w Explosion. Po raz 
kolejny będzie gorąco. Zagra Mario Bi-
schin. Znacie jego kawałki z anteny Ra-
dia Rekord FM. Za konsolą DJ Fragles. 
Wstęp od godz. 21, wejście 10 zł. Impreza 
pod patronatem Radomskiej Grupy Me-
diowej.

Historia pisana rowerem. O godz. 
16 w hotelu Nihil Novi rozpocznie się wy-
darzenie „Raz się żyje – historia pisana 
rowerem”. Będziemy mogli spotkać się 
z cyklistami – podróżnikami. Swoje rowe-
rowe historie przedstawi pięciu podróż-
ników, a ich opowiadania są połączone 
z wystawą zdjęć z miejsc, które odwiedzi-
li. Będziemy mieli okazję spotkać autora 
bloga „Rowerem przez świat”, Marcina 
Długopolskiego, który latem ubiegłego 
roku wyruszył rowerem w podróż dooko-
ła świata. Nie zabraknie też naszych miej-

scowych cyklistów. Zygmunt Szczepanek 
podzieli się z nami swym bogatym dorob-
kiem podróżniczym. W swojej rowerowej 
karierze zwiedził m.in. Krym i Mołdawię. 
Gośćmi wydarzenia będzie również Le-
szek Szymczak z synem Danielem, którzy 
propagują rodzinną turystykę rowerową. 
Organizatorem spotkania jest Beata Je-
miołowska, która bardzo chętnie uczest-
niczyła w wyprawach „Co Za Jazda!”. Pa-
tronat medialny nad wydarzeniem objęła 
Radomska Grupa Mediowa.

Romantyczny styczeń w ROK. Ra-
domska Orkiestra Kameralna zaprasza 
o godz. 18 na „Romantyczny styczeń”. 
Wykonawcy: Edward Wolanin (forte-
pian), Ruben Silva (dyrygent) i Radom-
ska Orkiestra Kameralna. W programie: 
F. Chopin – koncert fortepianowy f-moll, 
E. Elgar – serenada e-moll op. 20, P. 
Czajkowski – serenada C-dur op. 48. 
Wstęp płatny.

Szemrany 
wieczór w Re-
sursie. Impreza 
rozpocznie się 
o godz. 18 spek-
taklem kome-
diowym Teatru 
Resursa „Kry-
m i n a l n e  t a n -
go” w reżyserii Roberta Stępniewskiego. 
Przedstawienie jest rekonstrukcją procesu 
z międzywojennego Radomia opisanym 
w „Słowie” we wrześniu 1925 roku. Pod-
czas Wieczoru otwarta zostanie wystawa 
rysunków Andrzeja Mleczki. Ekspozycja, 
którą można będzie oglądać w Resursie do 
9 lutego, prezentuje wybrane prace satyry-
ka, które z przymrużeniem oka dotykają 
„szemranych” tematów. Kolejną atrakcją 
„Szemranego wieczoru” będzie czyta-
nie przez znanego aktora, Włodzimierza 
Mancewicza, policyjnych raportów. Impre-
zę zakończy koncert grupy Henry David's 
Gun, jednego z najciekawszych przed-
stawicieli muzyki akustycznej i filmowej 
w Polsce. Bilety w cenie 10 zł do nabycia 
w Resursie. Liczba miejsc ograniczona.

Marek Tom Kwintet w Łaźni. Au-
torski projekt leadera, gitarzysty, muzy-
ka komponującego i aranżera wypełnią 
utwory należące do gatunków: fusion 
jazz, funk jazz, latin jazz, ballada i swi-
ng. Wystąpią Marek A. Tom – gitary; 
Damian Czarnecki – flugelhorn; Leszek 
Zelga – piano; Andrzej Wartyni – gitara 
basowa. Postacią pierwszoplanową kon-
certu będzie wybitny polski perkusista 
młodego pokolenia, radomianin Patryk 
Dobosz. Miejsce: Łaźnia, ul. Żeromskie-
go 56. Początek o godz. 18.

DJ Górski w Lemonie. Nie będzie 
to set Kamila Górskiego, którego znacie 
z anteny Radia Rekord FM, ale holen-
derskiego producenta, który może jest 
bratem naszego kolegi z redakcji. Elek-
troniczna muzyka, fajny set. Wstęp dla 
pełnoletnich od godz. 21, wejście 15 zł.

Niedziela, 14 stycznia
Nowa wystawa w Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego. ,,Każdy krok 
zostawia ślad. Obuwie historyczne ze 
zbiorów Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku” – to unikatowa w skali Euro-
py i największą w Polsce kolekcja butów 
historycznych, która w pełni odzwiercie-
dla zmiany, jakie następowały w rzemiośle 
szewskim i modzie europejskiej przez bli-
sko 600 lat. Na wystawie można zobaczyć 
131 zabytków związanych z historią obu-
wia, w tym 70 butów i zrekonstruowany 
XV-wieczny warsztat szewski. Poznamy 
też tajniki pracy konserwatora i rekon-
struktora butów historycznych oraz obej-
rzymy film, wyjaśniający, dlaczego arche-
olodzy znajdują buty w ziemi. Ponadto na 
wystawie pokazywane są buty dyplomowe 
studentów z pracowni projektowania obu-
wia prof. dr hab. Irminy Aksamitowskiej-
Szadkowskiej oraz buty historyczne wyko-
nane pod opieką dr inż. Elżbiety Wiśnios.
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T Y G O D N I K

Zgodnie z założeniami akcji wieszaki 
są ustawiane w miejscach ogólnodostęp-
nych – chodzi o to, by zarówno darczyńcy, 
jak i obdarowani mogli się do nich dostać 
przez siedem dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę. W Radomiu zada-
szone wieszaki, wykonane przez Centrum 
Kształcenia Praktycznego, stanęły przy 
siedzibie Arki przy ul. Chrobrego 7/9, 
w sąsiedztwie galerii handlowej przy ul. 
Śląskiej i w pobliżu targowiska przy ul. 
Wernera. Najbardziej potrzebne są ciepłe 
kurtki, płaszcze, polary i swetry o różnych 
rozmiarach, czapki, szaliki, rękawiczki, 
także ubrania dziecięce. Dzięki Wymia-
nie Ciepła my możemy pozbyć się zimo-
wych rzeczy, w których już nie chodzimy, 
a potrzebujący zyskają ciepłe okrycia.

Ogólnopolską Wymianę Ciepła zaini-
cjował w ubiegłym roku Wojciech Do-
rosz – były dziennikarz radiowej Trójki 
z rodziną. W Radomiu akcję dzielenia 
się zimowymi ubraniami zorganizowali 
wspólnie: Radomska Grupa Mediowa, 
ZHR i spółka Rewitalizacja.

CT

Wymieńmy się

ciepłem

Radom po raz drugi włączył się w ogól-

nopolską akcję Wymiana Ciepła. W trzech 

miejscach ustawiono wieszaki, na których  

można zostawić ubrania.

W tym roku WO P zbiera pieniądze na 
sprzęt, który pozwoli „wyrównać szanse 
w leczeniu noworodków”. W Radomiu 
Orkiestra Jurka Owsiaka gra już od tygo-
dnia – odbył się m.in. koncert Gitara & 
Poezja & Blues, gdzie bilet wstępu był dat-
kiem na WO P czy Wielki Mecz Gwiazd 
RNBA z licytacją pamiątkowych gadże-
tów. Od wtorku do czwartku w VI Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Kochanow-
skiego odbywała się zamknięta impreza, 
podczas której przeprowadzono licytacje 
na rzecz Orkiestry. Z kolei w środę w szpi-
talu na Józefowie można było sprawdzić 
poziom cukru i ciśnienie w zamian za da-
tek na WO P.

W sobotę, 13 stycznia o godz. 20 na ul. 
eromskiego odbędzie się szereg koncer-

tów. Muzyki na żywo bę-
dzie można posłuchać 
w Audytorium Carri-
bean Restaurant (ul. 
Skłodowskiej-Curie 
4), gdzie wystąpi Just 
in Case. W Audyto-
rium będzie można 
także wziąć udział w li-
cytacjach. Ponadto kon-
certy odbędą się w barze 
Winowajcy (ul. Skłodow-
skiej-Curie 4), w restauracjach 
Teatralna (ul. eromskiego 55) 
oraz Łyżka i Widelec (ul. eromskiego 
52), w kawiarni Białoczarna (ul. erom-
skiego 63), a także w barze Na Fontan-
nach (ul. eromskiego 35).

W niedzielę kwestować na rzecz WO P 
będzie w Radomiu 300 wolontariuszy. 
Tym razem wielki finał zaplanowano nie 
na pl. Jagiellońskim, ale na pl. Corazzie-
go. Prezydent Radosław Witkowski na 
licytację przekazał pióro, którym podpi-
sywał umowy na rewitalizację kamienicy 
Desukrów i ratusza oraz na remont pl. 
Jagiellońskiego. Nabywca pióra otrzy-
ma także unikatową fotografię Miasta 
Kazimierzowskiego sprzed lat. Wszyst-

ko rozpocznie się o godz. 14. Będziemy 
mogli wysłuchać kilku koncertów, m.in. 
wokalistów z Radomskiej Szkoły Rocka 
i zespołu Carrion. Jako gwiazda wystąpią 
Chłopcy z Placu Broni. Oprócz koncertów 
czekają nas inne atrakcje: wystawa samo-
chodów terenowych, Radomskich Klasy-
ków i pojazdów wojskowych oraz nauka 
pierwszej pomocy, którą przeprowadzi 
WOPR. Oprócz tego podczas Finału bę-
dzie można uzyskać poradę logopedycz-
ną, oddać krew i zarejestrować się jako 
dawca szpiku. Wielką Orkiestrę wią-
tecznej Pomocy będzie można wesprzeć 
także... tanecznym krokiem! Stowarzy-
szenie Miejska Partyzantka Geriatryczna 
organizuje w Łaźni (ul. eromskiego 56) 
potańcówkę „ wiatełko w tunelu”. Będzie-

my też biegać – o godz. 16 
rozpocznie się bieg „Po-
licz się z cukrzycą i ucz 
się pierwszej pomocy”, 
pod egidą stowarzy-
szenia Biegiem Ra-
dom!. W jego trakcie 
odbędą się licytacje na 

rzecz WO P. Sklepik 
z gadżetami Orkiestry 

tym razem zlokalizowany 
będzie w restauracji Łyżka 

i Widelec.
Wielkie granie dla noworodków 

zakończy tradycyjny pokaz sztucznych 
ogni i wiatełko do Nieba o godz. 20.

Ubiegły rok był rekordowy – podczas 
radomskiego Finału Wielkiej Orkiestry 

wiątecznej Pomocy zebrano prawie 327 
tys. zł. – Jestem pewien, że w tym roku po 
raz kolejny pokażemy, że jesteśmy mia-
stem ludzi otwartych i chętnie pomagamy. 
Warto przypomnieć, że pieniądze z WO P 
wracają do naszego miasta. Do radom-
skich szpitali już trafił zakupiony przez 
fundację Wielkiej Orkiestry sprzęt wart 
ponad 3,5 mln zł – powiedział prezydent.

SZYMON JANCZYK

Licytacja gadżetów, wystawa Radomskich Klasyków, muzyka na żywo 
w kawiarniach i koncerty oraz 300 wolontariuszy na ulicach – w niedzie-
lę, 14 stycznia 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Radom po raz drugi został świetlną 
stolicą Mazowsza, pokonując w pierw-
szej turze konkursu „Świeć się z Ener-
gą” m.in. Płock i Warszawę. Teraz ma 
szansę na zdobycie tytułu Świetlnej 
Stolicy Polski, a głosowanie w ogólno-
polskim etapie Plebiscytu Miast potrwa 
do 15 stycznia.

– Już po raz drugi okazało się, że 
radomianie są dumni ze świątecznej 
iluminacji, która pozwala podkreślić 
piękno naszego miasta. To sukces, dzię-
ki któremu kolejne organizacje poza-
rządowe otrzymają sprzęt AGD – mówi 
prezydent Radosław Witkowski. 
Jednocześnie zachęca wszystkich do 
głosowania na Radom w drugim etapie 
konkursu: – Jesteśmy dumni, że w fina-
le reprezentujemy całe województwo 
mazowieckie. Liczymy oczywiście na 
nagrodę na szczeblu ogólnopolskim, 
a jednocześnie to szansa na promocję 
naszego miasta w całym kraju.

– Już dzięki zwycięstwu w etapie 
wojewódzkim do radomskich organi-
zacji pozarządowych trafi sprzęt AGD 
o wartości 10 tys. zł. W drugim etapie 
o nagrody od Grupy Energa rywalizuje 
16 najładniej oświetlonych miast – po 
jednym z każdego województwa. Poza 
Radomiem o miano świetlnej stolicy 
Polski walczą: Aleksandrów Łódzki, 
Bydgoszcz, Częstochowa, Legnica, 
Łomża, Mrągowo, Nowa Sól, Olkusz, 
Opole, Ostrów Wielkopolski, Pelplin, 
Połczyn-Zdrój, Stalowa Wola, Stara-
chowice i Zamość.

– Tytuł Świetlnej Stolicy Polski i do-
datkowa pula sprzętu AGD o wartości 
40 tys. zł trafi do miasta, które wygra 
w głosowaniu. Na Radom można gło-
sować pod adresem http://www.se.pl/
swiecsie/plebiscyt-miast-final/mazo-
wieckie/radom.

CT

Zagłosuj

na iluminację

Jeszcze tylko do poniedziałku, 15 stycznia 

można głosować w Internecie na radom-

ską iluminację świąteczną. Radom ma 

szansę stać się Świetlną Stolicą Polski.
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Orkiestra zagra
dla noworodków
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Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci.

Pakiety pełne radości dla Twojego domu

HAPPY HoME
®

Superszybkie
Wi-Fi w całym 

domu

Rozrywka bez 
końca dla całej 

rodziny

Telewizja 
na dowolnym 

ekranie

Internet 
w technologii 

światłowodowej

Dowiedz się więcej o ofercie Happy Home®:

Punkt UPC, Galeria Słoneczna
  608 699 989
 salon.radom@upc.pl

ROKSANA CHALABRY
DARIUSZ OSIEJ

Przypomnijmy: 18 grudnia radni 
w głosowaniu odrzucili projekt budże-
tu. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 
radnych (PO, Wspólnota Samorządowa 
i Radomianie Razem), 13 było przeciw 
(PiS oraz radni niezależni), a Jan Pszczoła 
(SLD) wstrzymał się od głosu. Platforma 
straciła większość, bo przed sesją o opusz-
czeniu klubu PO poinformowali Katarzyna 
Pastuszka-Chrobotowicz i Marcin Kaca.

W ubiegły czwartek parlamentarzyści 
Prawa i Sprawiedliwości poinformowali 
dziennikarzy, że chcą, by Radosław Wit-
kowski zabezpieczył w tegorocznym bu-
dżecie miasta 15 mln zł na przeniesienie 
oddziału rehabilitacji z ul. Giserskiej do 
dawnego pawilonu ginekologiczno-położ-
niczego Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego. Dokumentacja jest gotowa od 
2015 roku. – Prosimy, aby pan prezydent 
zapisał te pieniądze zgodnie z zapowie-
dziami z roku poprzedniego. Wówczas, 
przy okazji likwidacji poradni alkoholowej, 
prezydenci Witkowski i Zawodnik zapew-
niali, że w 2017 roku rozpocznie się inwe-
stycja w byłym budynku ginekologii – przy-
pomniała poseł Anna Kwiecień.

Inwestycja nie znalazła się w projek-
cie budżetu na 2018 rok. – Planowaliśmy 

w ubiegłym roku złożyć wniosek do Re-
gionalnego Programu Operacyjnego, ale 
maksymalna kwota dofinansowania, jaką 
mogliśmy otrzymać, to 12 mln zł. Tymcza-
sem projekt opiewa na ponad 50 mln zł. 
Musielibyśmy więc dołożyć 40 mln zł, ale 
nas na to nie stać – wyjaśnia wiceprezydent 
Jerzy Zawodnik.

Jednak w tym przypadku czas jest bar-
dzo ważny. Jeśli w tym roku inwestycja się 

nie rozpocznie, dokumentacja straci waż-
ność. Władze miasta nadal liczą na pienią-
dze z zewnątrz. – Już prowadzimy rozmo-
wy na ten temat – zdradza Zawodnik.

Parlamentarzyści PiS chcą też, żeby wła-
dze Radomia zapewniły 5 mln zł na rozwój 
kierunku lekarskiego na Uniwersytecie 
Technologiczno-Humanistycznym. – Ape-
lujemy do prezydenta Radosława Witkow-
skiego o te pieniądze i zwrócenie się do 
marszałka województwa mazowieckiego 
o wsparcie inwestycji dotyczącej kierunku 
lekarskiego – mówił Andrzej Kosztowniak.

Prezydent Radosław Witkowski tłuma-
czy, że dofinansowanie UTH przez miasto 
jest niezgodne z prawem. – Jeśli sięgniemy 
do ustaw, to tam jest wyraźnie zapisane, 
że prezydent może realizować wyłącznie 
zadania, które są wpisane w samorządzie 
terytorialnym; w tym przypadku w samo-
rządzie gminnym – wyjaśnia.

Przewodniczący rady miejskiej Dariusz 
Wójcik i Marek Szary, szef klubu radnych 

Prawa i Sprawiedliwości zastrzegają, że 
PiS nie poprze budżetu bez poprawek, 
zgłoszonych przez tę partię. – Pan prezy-
dent odpowiada za ten budżet i za wpro-
wadzenie go w życie. To pan prezydent ma 
obowiązek zbudować większość. Jeżeli nie 
jest w stanie tego zrobić, to najwyższy czas 
podać się do dymisji. Miasto nie może dry-
fować – uważa Marek Szary.

Po grudniowej sesji przez kilkanaście 
dni trwała w Radomiu polityczna awantura 
i szukanie winnych nieuchwalenia budżetu. 
Padły mocne słowa. – To są podpalacze. To 
są podpalacze Radomia. Nie uchwalając 
budżetu, skazują nasze miasto na rok de-
gradacji i marazmu – mówił m.in. Mateusz 
Tyczyński, dyrektor Kancelarii Prezydenta.

Te słowa oburzyły wszystkich radnych, 
którzy głosowali przeciwko przyjęciu 
budżetu i radnego Jana Pszczołę, który 
wstrzymał się od głosu; odebrali je oso-
biście. Opozycja domagała się od prezy-
denta, by przeprosił za zachowanie i słowa 
swoich współpracowników, ale tych prze-
prosin nie usłyszała. – Wszystko w rękach 
pana prezydenta. Ale jeżeli pan prezydent 
nie zrozumie, że jego urzędnicy nie powin-
ni tak się zachowywać, jak się zachowują, 
to naszego poparcia nie uzyska – stawia 
sprawę jasno Dariusz Wójcik.

Na poniedziałkową sesję sześciu radnych 
(Adam Bocheński, Jerzy Pacholec, Szary 
i Wójcik, Andrzej Sobieraj i Pszczoła) przy-
gotowało stanowisko „w sprawie ukarania 
Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta 
Radomia Mateusza Tyczyńskiego”, po-
nieważ ostatnie działania dyrektora „stały 
się niedopuszczalne”. Ma być głosowane 
przed budżetem.

Jeżeli 15 stycznia radni nie przyjmą 
uchwały budżetowej na 2018 rok, to do 
końca lutego budżet zastępczy, z uwzględ-
nieniem wydatków na zadania własne gmi-
ny i zadania zlecone, przygotuje Regional-
na Izba Obrachunkowa.

Budżet po raz drugi
W poniedziałek, 15 stycznia radni po raz drugi spróbują uchwalić budżet Radomia na ten rok. Czy tym 

razem prezydentowi uda się zbudować większość? Na dodatek parlamentarzyści PiS chcą, by w te-

gorocznym budżecie znalazło się 15 mln zł na nowy oddział rehabilitacji w RSS i 5 mln zł na wsparcie 

kierunku lekarskiego na UTH.
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O tym, że 100-lecie lotnictwa obcho-
dzić będziemy w Dęblinie i w Radomiu, 
informowaliśmy we wrześniu ubiegłego 
roku. Tak mówił w Radomiu Antoni 
Macierewicz, ówczesny minister obrony 
narodowej. Dziś tę informację potwier-
dza Dowództwo Generalne Rodzajów 
Sił Zbrojnych. Międzynarodowe pokazy 
lotnicze uświetnią 100-lecie lotnictwa, 
a zaplanowano je na 25 i 26 sierpnia.

– W Radomiu odbędzie się Air 
Show – główny punkt obchodów 100-le-
cia lotnictwa. Uroczystości zaplanowano 
też w Dęblinie i w wielu miastach Polski, 
związanych z lotnictwem, a także za 
granicą. Mają się odbywać przez cały 
rok – mówi komandor porucznik Cze-
sław Cichy, rzecznik Dowództwa Gene-
ralnego Rodzajów Sił Zbrojnych. – Za-
proszenia na Air Show zostały wysłane 
do ponad 20 państw.

Strona wojskowa zaprosiła do udziału 
w obchodach nie tylko przedstawicieli 
lotnictwa z 20 państw. Osobne zapro-
szenia wysłała do wszystkich najlepszych 
zespołów akrobacyjnych.

Magistrat zapewnia, że miasto jest 
gotowe do współorganizacji obchodów 
100-lecia polskiego lotnictwa. – Radom 
to najlepsze miejsce na tego typu impre-
zę. Chcemy po raz kolejny być współ-
gospodarzem imprezy na najwyższym 
poziomie – mówi Mateusz Tyczyński, 
dyrektor Kancelarii Prezydenta.

DO

Air Show 2018

w Radomiu

To już pewne – Międzynarodowe Pokazy 

Lotnicze Air Show 2018 z okazji 100-lecia 

polskiego lotnictwa wojskowego odbędą się 

w Radomiu w ostatni weekend sierpnia.

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
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W Mazowieckim Szpitalu Specjali-
stycznym klauzule opt-out, czyli ze-
zwolenie na dyżury powyżej 48 godzin 
w tygodniu, wypowiedziało 21 lekarzy, 
w Radomskim Szpitalu Specjalistycz-
nym – 26 lekarzy, ale od 1 stycznia 
wypowiedzenia są skuteczne dla 11 medy-
ków. Zarówno w jednej, jak i w drugiej 
lecznicy zapewniają, że wypowiedzenia 
na razie nie spowodują paraliżu.

– Chcę uspokoić pacjentów. Zapewnili-
śmy dyżury do końca stycznia, ustaliliśmy 
grafiki. Lekarze przyjmują bez zakłó-
ceń – mówi Elżbieta Cieślak, rzecznik 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

W takim samym tonie wypowiada się 
rzecznik szpitala na Józefowie. – Nie 
ma może komfortu pracy, ale mimo 
wszystko wypowiedzenia nie powodują 
paraliżu – twierdzi Karolina Gajewska, 
rzecznik Mazowieckiego Szpitala Specja-
listycznego.

Wypowiadanie klauzuli opt-out to 
problem ogólnopolski. Protest medyków 
rozpoczął się w październiku 2017 roku 
od strajku głodowego. Ponieważ ta forma 
nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, 
lekarze w całym kraju postanowili nie 
pracować dłużej niż 48 godzin w tygo-
dniu. – Zarząd szpitala liczy, że rozmowy 
lekarzy z ministerstwem zdrowia przy-
niosą pozytywny rezultat i sytuacja się 
ustabilizuje – uważa Karolina Gajewska.

Zarówno w szpitalu miejskim, jak i wo-
jewódzkim klauzule opt-out wypowie-
dzieli lekarze z różnych oddziałów.

AM

W szpitalach

bez paraliżu

Zarówno lekarze ze szpitala na Józefowie, 

jak i medycy z lecznicy przy ul. Tochtermana 

wypowiedzieli klauzule opt-out. 

W ubiegłym roku utraciły ważność 
dowody osobiste ponad 4,7 mln Polaków. 
Prawie 870 tys. osób, którym w 2017 
upłynął 10-letni okres ważności dowodu, 
nadal nie odebrało nowego dokumentu. 
Na samym Mazowszu to 120 tys. osób. 
Z kolei w pierwszym kwartale tego 
roku upływa termin ważności dowodów 
kolejnego miliona osób, np. w samym 
styczniu to prawie 63 tys. osób na Ma-
zowszu. – Jest to związane z tzw. górką 
dowodową, która miała miejsce w 2007 
roku. Utrata, od 1 stycznia 2008, ważno-
ści starych – książeczkowych dowodów 
osobistych spowodowała, że znaczna 
liczba dokumentów wydana została 
dopiero z końcem 2007 lub początkiem 
2008 – poinformował szef MSWiA.

Dlatego warto sprawdzić ważność 
dowodu. Jeśli jest nieważny lub wkrótce 
upływa termin jego ważności, trzeba 
złożyć wniosek o nowy. Dokument otrzy-
mamy bezpłatnie. Wniosek o wydanie do-
wodu można złożyć w dowolnym urzędzie 
gminy lub miasta na terytorium Polski.

Mając nieważny dowód osobisty nie 
załatwimy żadnych spraw w urzędzie czy 
na poczcie. Możemy mieć też problem 
z uzyskaniem kredytu bankowego czy 
z dokonaniem zakupu ratalnego. Nieważ-
ny dowód nie może też być podstawą do 
przekroczenia granicy w ramach Strefy 
Schengen. Dlatego warto sprawdzić 
ważność naszych dokumentów, żeby do-
piero na lotnisku nie okazało się, że z tak 
błahego powodu nigdzie nie polecimy.

CT

Sprawdź

swój dowód

Jeśli ktoś wymieniał „książeczkowy” dowód 

osobisty na nowy, to właśnie teraz może 

upływać jego 10-letni okres ważności.

Chodzi o pismo zatytułowane „In-
formacja dla mieszkańców Radomia 
w sprawie zagrożenia realizacji projek-
tów Budżetu Obywatelskiego”, a pod-
pisane przez Mateusza Tyczyńskiego, 
dyrektora Kancelarii 
Prezydenta. Z datą 
20 grudnia 2017 roku 
zostało rozesłane na 
adresy e-mailowe ok. 
10 tys. radomian, któ-
rzy tworzyli projekty 
do budżetu obywa-
telskiego. Napisano 
w nim, że w związku 
z n ieuchwaleniem 
przez radnych budże-
tu miasta na 2018 rok 
władze miasta muszą 
wstrzymać przygoto-
wania do realizacji 
projektów BO 2018, 
które wygrały gło-
sowanie. W piśmie 
wymienieni zostali 
wszyscy radni, którzy 
głosowali przeciwko 
projektowi miejskie-
go budżetu, a także 
ten, który wstrzymał 
się od głosu. Podano ich telefony komór-
kowe oraz dni i godziny dyżurów.

– Pierwsza sprawa, to wykorzysty-
wanie numerów telefonów radnych do 
siania nienawiści. Co prawda były one 
w Biuletynie Informacji Publicznej, ale 
co innego, jeśli przekazujemy infor-

mację w celu kontaktu mieszkańców 
z radnymi, a co innego, jeśli wysyłamy 
po to, by radnych zastraszyć. Radni 
otrzymywali SMS-y z bramek interneto-
wych, świadczące o tym, że byli obraża-

ni i pomawiani – mówił dziennikarzom 
Dariusz Wójcik. – Ja też takie otrzymy-
wałem o drugiej, trzeciej w nocy na te-
lefon służbowy. Dlatego go wyłączyłem 
i z tego tytułu mieszkańcy nie mogą 
się ze mną skontaktować. Tak też jest 
w przypadku radnego Pszczoły. Pewnie 

słała to jedna osoba, ale nie miała odwa-
gi i dlatego z bramek.

„Polecenie kontaktowania się miesz-
kańców bezpośrednio z tymi radnymi 
na numery telefonów podane przez Pana 

Tyczyńskiego celem udziele-
nia wyjaśnień co do rzeko-
mych zagrożeń związanych 
z nieuchwaleniem budżetu, 
jest ukrytą formą nękania 
radnych i nie ma żadnego 
związku z udostępnianiem 
informacji publicznej w rozu-
mieniu ustawy o dostępie do 
informacji publicznej.” – na-
pisał do GIODO przewodni-
czącego RM.

– W mojej ocenie zostało 
złamane prawo. I nie mówię 
tego na podstawie domy-
słów. Sam jestem inspekto-
rem ochrony danych osobo-
wych – zdradził Wójcik.

Przewodniczący RM jest 
też przekonany, że dane 
z bazy budżetu obywatel-
skiego zostały wykorzystane 
w sposób nieuprawniony. 
„Dyrektor Kancelarii wy-
korzystał dane, którymi nie 

miał prawa administrować, w celu szy-
kanowania radnych, a nie w związku 
z tworzeniem budżetu obywatelskiego, 
do czego baza tych danych była utwo-
rzona” – napisał w piśmie do GIODO.

CAR

Kto sieje nienawiść...
Kancelaria Prezydenta Radomia złamała przepisy ustawy o ochronie danych osobowych – twierdzi prze-

wodniczący RM Dariusz Wójcik. W ubiegłym tygodniu poinformował o tym fakcie generalnego inspektora 

danych osobowych.
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W srebrnym jubileuszu ordynariusza diece-

zji radomskiej, który odbył się w katedrze 
w święto Objawienia Pańskiego wzięło 
udział ok. 150 księży, w tym ponad 20 bi-
skupów i arcybiskupów.

Uroczystość zgromadziła m.in. parlamenta-
rzystów, samorządowców, przedstawicieli 
organizacji społecznych oraz tłumy wier-
nych. Papież Franciszek przesłał bp. Toma-
sikowi telegram, który został odczytany 
podczas mszy. Gratulacje popłynęły nie tyl-
ko od Ojca Świętego, ale również od innych 
przedstawicieli Kościoła. Były także słowa 
podziękowania od polityków i samorzą-
dowców, w tym od prezydenta Radosława 
Witkowskiego, który – za zasługi dla miasta 
– uhonorował pasterza diecezji radomskiej 
odznaczeniem Bene Merenti – Civitas Rado-

mensis (Dobrze Zasłużonemu – Mieszkańcy 
Radomia). – Serdecznie dziękuję za służbę 
na rzecz mieszkańców, na rzecz naszego 
miasta. Dziękuję za cenną naukę dialogu, 
za kształtowanie postawy szukania tego, co 
łączy, a nie tego, co nas dzieli – mówił pre-
zydent, wręczając medal biskupowi.
Ks. Henryk Tomasik przyjął święcenia bisku-
pie z rąk papieża Jana Pawła II w bazylice św. 
Piotra w Watykanie 6 stycznia 1993 roku. Ra-
zem z nim sakrę otrzymało w tym dniu 10 in-
nych biskupów z różnych krajów świata. De-
cyzją Benedykta XVI z 16 października 2009 
roku bp Henryk Tomasik został mianowany 
biskupem radomskim. Kanoniczne przejęcie 
diecezji przez nowego ordynariusza odbyło 
się 12 listopada 2009 roku.

 CAR

25-LECIE SAKRY BISKUPIEJ KS. HENRYKA TOMASIKA

Fo
t. 

Sz
ym

on
 W

yk
ro

ta

– W tym roku przypada piąta roczni-
ca funkcjonowania budżetu obywatel-
skiego. Ten czas pokazał nam zarówno 
mocne strony, jak i te, nad którymi war-
to jeszcze popracować. Tak jak zapo-
wiedziałem podczas spotkania z miesz-
kańcami, wprowadzamy kilka zupełnie 
nowych rozwiązań, które mają sprawić, 
że ten budżet będzie jeszcze bardziej 
obywatelski niż do tej pory – powiedział 
prezydent Radosław Witkowski.

Zgodnie z postulatami zgłaszanymi 
podczas warsztatów ewaluacyjnych po 
raz pierwszy zostanie utworzony obszar 
instytucjonalny. Tu będą trafiały projek-
ty związane z funkcjonowaniem np. miej-
skich placówek, w tym szkół i przedszkoli. 
Do podziału będzie 600 tys. zł. Tyle samo 
wynosi maksymalna wartość projektu, 
jaki będzie mógł trafić pod głosowa-
nie. – Nie chcieliśmy całkowicie likwi-
dować możliwości zgłaszania wniosków 
dotyczących np. budowy boiska szkolnego 
czy remontu sali gimnastycznej. Z drugiej 
strony podzielam opinie, że projekty in-
stytucjonalne nie powinny bezpośrednio 
rywalizować z typowo społecznymi wnio-
skami – wyjaśnia prezydent.

Pozostaje obszar ogólnomiejski i pięć 
obszarów dzielnicowych. Zmienią się 
jednak kwoty przeznaczone na finanso-
wanie zgłaszanych zadań. W obszarze 
ogólnomiejskim do podziału ma być 1,2 
mln zł, a maksymalna wartość projektu 
to 800 tys. zł. W obszarach lokalnych na 
realizację zwycięskich projektów, jak 
dotychczas, będzie po 600 tys. zł. Tu 
maksymalna wartość projektu nie może 
przekroczyć 400 tys. zł.

Nowością jest to, że tzw. projekty 
miękkie będą mogły być realizowane 
przez 12 miesięcy od chwili rozpoczę-
cia, a w przypadku bardziej skompli-
kowanych inwestycji ten czas może się 
wydłużyć nawet do 24 miesięcy. Zosta-
nie też wprowadzony zakaz zgłaszania 
wniosków przez członków zespołu 
opiniującego. Wśród zmian mających 
usprawnić samo głosowanie będzie 
m.in. zakaz prowadzenia agitacji w po-
bliżu urn.

Wnioski do budżetu obywatelskiego 
są przyjmowane od 11 do 26 stycznia 
w czterech stałych punktach: Centrum 

Organizacji Pozarządowych (ul. Stru-
ga 1), referacie komunikacji społecznej 
i promocji miasta (pok. 104, UM, ul. 
Żeromskiego 53), Biurze Rady Miej-
skiej (ul. Moniuszki 9) i Biurze Obsługi 
Mieszkańca (pok. 19, UM, ul. Kilińskie-
go 30). Można je także złożyć w punk-
tach mobilnych, w centrach handlowych 
oraz drogą elektroniczną, za pośrednic-
twem strony www.konsultacje.radom.pl.

Weryfikacja złożonych projektów po-
trwa do 23 marca, a głosowanie zostanie 
przeprowadzone między 1 a 30 czerwca.

CT

Ty zaproponuj
Od wczoraj (11 stycznia) można składać wnioski do budżetu obywatelskiego 2019. W tej edycji miasto 

zdecydowało się wydzielić specjalny obszar dla projektów szkolnych.
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Kolorowy Orszak Trzech Króli prze-
szedł ulicami Radomia już po raz siód-
my. W tym roku aura była wyjątkowo 
łaskawa – osiem stopni na plusie. A nie 
zawsze tak było; przed rokiem 6 stycznia 
termometry pokazywały minus 15 stopni.

Jak podkreśla ks. Gabriel Marciniak, 
proboszcz parafii pw. Matki Bożej Bo-
lesnej i pomysłodawca radomskiego 
Orszaku, to ważne, by mieszkańcy jak 
najliczniej przyszli na rynek. – Bóg jest 
dla wszystkich, więc wszystkich zawsze 
zapraszamy, by przyszli pokłonić się panu 
Jezusowi, który niesie ponadczasowe 
wartości, jak miłość i pokój. To jest nam 
bardzo potrzebne – stwierdził.

Orszak Trzech Króli rozpoczął się w ryn-
ku o godz. 12, gdzie, tradycyjnie już, zo-
stała odegrana scenka odczytania edyktu 
cesarza Augusta o spisie ludności. Dalej 
uczestnicy orszaku, w kolorowych koro-
nach na głowach, przeszli ulicami Wolność 
i Reja, przez pl. Kazimierza Wielkiego aż 
do pl. Corazziego. Po drodze zatrzymali 
się przed kościołem ewangelicko-augs-
burskim, przy klasztorze bernardynów, 
u zbiegu z ul. Witolda, przed kościołem 
garnizonowym i przed Galerią Rosa, gdzie 
odegrano scenki rodzajowe. – Można po-
wiedzieć, że to takie jasełka rozciągnięte 
w czasie. Są i grzech pierwszych rodziców, 
gospoda, pasterze u żłóbka, odczytanie 
edyktu cesarza Augusta. Chodzi o to, aby 
całą tajemnicę Bożego Narodzenia prze-
żyć – tłumaczy ks. Marciniak.

W radosnym korowodzie biorą udział ra-
domianie w różnym wieku. Są tacy, którzy 

przychodzą co roku, i tacy, którzy w orsza-
ku wzięli udział po raz pierwszy. – W po-
przednich latach nie uczestniczyłam. Przy-
szłam właściwie z całą rodziną. To dobrze, 
że są takie wydarzenia. Dobrze się spo-
tkać tak całym miastem – mówiła jedna 
z uczestniczek orszaku.

Chodzi nie tylko o wspólne święto-
wanie. – Przyszłam z wnuczkiem, bo 

chciałam mu pokazać tradycję. My, jako 
starsze pokolenie, musimy to dzieciom 
przekazywać – zauważyła jedna z rado-
mianek.

Po raz pierwszy mieszkańcy Radomia 
mieli okazję uczestniczyć w Orszaku 
Trzech Króli w 2012 roku.

CAR

Orszak Trzech Króli
Tysiące radomian wzięło udział w ubiegłą sobotę w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami miasta. Było radośnie i kolo-

rowo, a do tego sprzyjała pogoda – 6 stycznia było wyjątkowo ciepło. – Dobrze się spotkać tak całym miastem – stwierdziła 

jedna z uczestniczek orszaku.
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Smoki bywają różne. Gdy smok jest mały, nazywamy go smoczkiem 
i dajemy niemowlęciu, aby nie płakało. Gdy smok trochę podrośnie, 
może zostać smokiem strażackim. Jeśli ktoś nie wie, jak taki smok 
wygląda, to powiem, że jest to duże metalowe sitko, które sprawia, że 
motopompa nie zassie żadnych śmieci. Trzeba jednak mieć na uwadze, 
że smoki dorosłe zamiast gasić pożary, podpalają ogniem własnym. Do 
niedawna najbardziej znanym w Polsce smokiem był ten (pod)wawelski. 
Bywają też smoki zupełnie inne. Te bestie krwiożercze pożerają całe 
miasta. Oj, przepraszam – to nie są smoki. To smogi!

Ostatnio w Radomiu pojawił się właśnie taki – olbrzymi, że gdy 
pożarł całe miasto, to nawet najlepiej wyposażone samoloty nie 
mogły wylądować na lotnisku, a najnowsza radiolatarnia na nic 
się zdała. Bo przecież w Radomiu mgły nie ma, a smok/smog tak 
nadymił, że mgła (w porównaniu do jego wyziewów) to mały pikuś. 
Jak więc tego smoka/smoga okiełznać, jak przegonić, by więcej nas 
nie pożerał? Przecież Radom, po zamknięciu Radoskóru, nie ma już 
etatowego szewczyka z owcą napakowaną siarką na podorędziu, 
a sam smok/smog oszukać i pokonać się nie da, choć prób było 
wiele. Jedni kandydaci na szewczyków wymieniali się w Internecie 
teoriami dotyczącymi tego, czym ten smok/smog się żywi – dymem 
z pieców albo może z samochodów? Szacowano, jaki wielki ten smok/
smog jest. „1400 % przekroczenia norm w Radomiu” – pisał pewien 
profesor fizyki. Inni oskarżali tych, którzy smoka/smoga karmią. „Bo 
to PiS zabrał nam program >>Kawka<< i nie mamy pieniędzy, żeby 
wymianę pieców refundować!” – mówił jeden z polityków po nagraniu 
programu Hyde Parkowa. Inny – ten z opcji suwerenowej – zarzucał 
prezydentowi Witkowskiemu, że nie starał się o zewnętrzne środki 
na wymianę pieców. Jak Żeromskiego długa i szeroka szewczykowie 
in spe przerzucali się argumentami, kto winny, a kto nie. „Bo straż 
miejska nic nie robi, a powinna kontrolować i karać!”. Jednak, jak 
informuje miasto, w ciągu ostatniego roku strażnicy przyjęli ponad 
500 interwencji dotyczących jakości powietrza, a w 50 miejscach 
ujawniono spalanie odpadów w piecach. Czy to wystarczy, zważywszy 
na skalę problemu i beztroskę sporej części mieszczan? Samemu 
można sobie odpowiedzieć. Nabierając, rzecz jasna, powietrza do 
płuc. Nawet rodzimi dziennikarze wpadli w panikę. „Adam, kto ma 
dzisiaj dyżur u nas?”, usłyszałem, więc pytam, co się takiego stało. 
W telefonie słyszę, że taki straszny smog dzisiaj mamy! A wczoraj go 
nie mieliśmy? – pomyślałem sobie. No i popadłem w zadumę, czy owej 
całej burzy smok/smog się wystraszy i sobie pójdzie? Życie pokazało, 
że nie poszedł. Ale możemy z tej burzy powyciągać trochę wniosków. 
Gdy np. taki smog zawisa nad miastami zagranicznymi, wprowadza się 
ograniczenia ruchu samochodów i jednocześnie zachęca do korzystania 
z komunikacji miejskiej przez darmowe bilety. A my? Hm. My gadamy, 
mędrkujemy, pohukujemy, bijemy pianę, a wybierając się do pracy i tak 
odpalamy nasze auto, słuchając w Radiu Rekord ostrzeżeń prezydenta 
albo wojewody.

Zastanówmy się w takim razie dlaczego? Odpowiedź jest prosta 
– bo temu smoku/smogu tutaj jest dobrze. Bo żreć mu w Radomiu dają 
i napychają brzuch tak, że całe miasto się tam zmieści. A podrzucić 
owcy z siarką nikt się nie kwapi. A żarcie smokowe to nic innego jak 
NASZ śmieciowy opał. Ludzie z oszczędności palą, czym popadnie, 
a oszczędzają też nie z chciwości, lecz jedynie dlatego, że na lepszy opał 
ich nie stać. Zadajmy sobie pytanie – po co ktoś miałby ładować węgiel 
do pieca, gdyby mógł wygodnie i taniej ogrzać dom gazem czy peletem? 
No tak – jesteśmy leniami! Co zmusza nas zatem do wysiłku? Odpowiedź 
jest oczywista – stan portfela.

Patrzę więc w tę zadymioną i zapierającą dech w piersiach 
przyszłość naszego grodu nad Mleczną i myślę, że szewczykiem 
nie jestem i sam smoka nie pokonam. Może trzeba się do niego 
przyzwyczaić i nauczyć się z nim żyć? Albo szybciej umierać? W swojej 
bezradności postanowiłem puścić sobie piosenkę zespołu Nocny 
Kochanek, tę o smokach i wyjdę zabezpieczyć się przed tym, co 
wdycham. Kupię sobie w kiosku komplet 20 filtrów objętych akcyzą. 
Mniej trują i podatek do państwa oddam. Niech z moich pieniędzy, skoro 
nie mogą siarkowej owcy smokowi załatwić, przynajmniej mu jakąś 
dziewicę do pożarcia skombinują.

ADAM HILDEBRANDT

Owca z siarką czy może dziewica?

NieObiektywnym 
okiem

Architekt, historyk architektury i urba-
nistyki, teoretyk konserwacji architektury, 
prof. Politechniki Warszawskiej, dyrektor 
Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Woj-
ciech Kalinowski – wybitny naukowiec, 
wielki autorytet i nestor polskiej urbani-
styki poświęcił Radomiowi 20 swojego 
życia. Mieszkał w naszym mieście od 1951 
roku. Był badaczem układu przestrzenne-
go Radomia i popularyzatorem jego wy-
jątkowości w kraju i za granicą. To dzię-
ki niemu Radom znalazł się w ewidencji 
miast zabytkowych. Dwukrotnie pełnił 
funkcję wiceprezesa Radomskiego Towa-
rzystwa Naukowego, był organizatorem 
licznych sesji popularnonaukowych. Do 
najważniejszych prac prof. Kalinowskie-
go poświęconych naszemu miastu należą: 
„Studium historyczno-urbanistyczne do 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Radomia”, „Rozbudowa Radomia w la-
tach 1815-1830” czy „Koncepcja zabudowy 
Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu”. 
Pod redakcją profesora Radomskie Towa-
rzystwo Naukowe i Wydawnictwo Lubel-
skie opublikowały w 1979 roku monogra-
fię „Architektura i urbanistyka Radomia”.

Urodził się 23 lutego 1919 roku w War-
szawie. Ojciec Zygmunt był prawnikiem, 
matka – Stefania pochodziła ze znanej 
warszawskiej rodziny Szustrów (właścicie-
le pałacyku przy ul. Puławskiej). Staranne 
wykształcenie wyniósł z domu rodzinne-
go o wielopokoleniowych tradycjach kul-
turalnych. W 1938 ukończył Gimnazjum 
im. Rondtalera w Warszawie o profilu 
matematyczno-przyrodniczym.

Brał udział w kampanii wrześniowej 
1939, w czasie której został ranny. Po za-
kończeniu działań wojennych natychmiast 
zaangażował się w pracę konspiracyjną. 
W 1940 został aresztowany. Był więziony 
przez gestapo w al. Szucha, a potem wy-
wieziono go do obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen. Później trafił do Mau-
thausen-Gusen i Dachau. Dzięki szczegól-
nym okolicznościom udało mu się uniknąć 
dalszej deportacji.

Wrócił do Warszawy w 1942 i w roku 
akademickim 1942/43 zaczął tajne stu-

dia na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Jednocześnie działał w kon-
spiracyjnej AK. Studia przerwało powsta-
nie warszawskie. Kalinowski brał w nim 
czynny udział; walczył na Mokotowie. Po 
upadku powstania został internowany 
w obozie Fellingsbostel, następnie Bergen-
-Belsen, Grossborn, Sandbostel i Lubece.

W 1945 wrócił do Polski. W latach 1946-
-61 pracował na Wydziale Architektury Po-
litechniki Warszawskiej, jako asystent prof. 
Jana Zachwatowicza w Katedrze Architek-
tury Polskiej. W 1957 uzyskał dyplom inży-
niera architekta, a w 1961 – stopień dok-
tora nauk technicznych i docenta; ten na 
podstawie dorobku naukowego i rozprawy 
habilitacyjnej „City Development in Poland 
up to mid-19th Century opublikowanej 
w USA”. W 1963 uzyskał status samodziel-
nego pracownika naukowo-badawczego 
i docenturę na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika a w Toruniu, w 1970 status sa-
modzielnego pracownika naukowego w In-
stytucie Historii Kultury Materialnej PAN. 
W 1973 mianowany profesorem. W 1975 
objął stanowisko dyrektora Ośrodka Do-
kumentacji Zabytków, podległego Minin-
sterstwu Kultury i Sztuki. 

Pierwsze prace prof. Kalinowskiego po-
święcone były architekturze drewnianej 

małych miast. Potem zainteresował się 
szeroko pojętą problematyką historycz-
nych zespołów miejskich i ich ochroną. 
Opracował kilkanaście studiów historycz-
no-urbanistycznych z wykorzystaniem 
materiałów archiwalnych, kartograficz-
nych i ikonograficznych (Busko Zdrój, 
Drohiczyn, Góra Kalwaria, Iłża, Inowłódź, 
Lublin, Nowe Miasto Lubawskie, Piotrków 
Trybunalski, Przedbórz, Pułtusk Pyzdry, 
Radom, Rawa Mazowiecka, Sandomierz, 
Siemiatycze, Sieradz, Sochaczew, Stary 
Sącz, Uniejów, Wąchock). Studia te wy-

korzystywane były do zagospodarowania 
przestrzennego i rewaloryzacji.

Opublikował ponad 200 prac, nie licząc 
kilkunastu pozostających w maszynopisie, 
a także ekspertyz czy recenzji prac doktor-
skich i habilitacyjnych.

Poza propagowaniem samej idei ochro-
ny zabytków poprzez publikacje, odczyty 
i aktywny udział w wielu sesjach między-
narodowych, przygotował (przy współ-
udziale Andrzeja Olszewskiego) i wdro-
żył – jako dyrektor Ośrodka Dokumentacji 
Zabytków – system ewidencji zabytków 
architektury i budownictwa, który obo-
wiązuje służbę konserwatorską w całym 
kraju do dziś. W czasie kadencji profesora 
rozpoczęto w ODZ ewidencję stanowisk 
archeologicznych.

Wojciech Kalinowski był wielokrotnie 
powołany jako ekspert przy podejmowa-
niu istotnych decyzji dotyczących enklaw 
zabytkowych w miastach i obiektów ar-
chitektonicznych, mając znaczny wpływ 
na prawidłowość postępowań. Promował 
i wspierał inicjatywy społeczne dotyczą-
ce propagowania wiedzy i ochrony zabyt-
ków, zwłaszcza w ośrodkach prowincjo-
nalnych, np. w Radomiu. Był członkiem 
Polskiego Komitetu Narodowego ICO-
MOS (Międzynarodowa Rada Ochrony 
Zabytków i Miejsc Zabytkowych) i Sto-
warzyszenia Architektów Polskich, a tak-
że współzałożycielem Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków.

Odznaczony Krzyżem Powstania War-
szawskiego przez rząd RP na uchodźstwie, 
Złotym Krzyżem Zasługi i Kawalerskim 
Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Kalinowski był dwukrotnie żona-
ty. Z pierwszego małżeństwa miał dwóch 
synów – Michała i Marka. Druga żona, 

Ewa Kierzkowska-Kalinowska, był ar-
cheologiem. Zmarł 18 marca 1992. Został 
pochowany na cmentarzu powązkowskim 
w Warszawie.

NIKA

Korzystałam z materiałów o Wojciechu 
Kalinowskim, które Zakład Konserwator-
stwa UMK zamieścił na stronie http://
konserwatorstwo.umk.pl/wp-content/
uploads/KALINOWSKI-Wojciech.pdf

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 Wojciecha

Kalinowskiego
Rajec Szlachecki

Prostopadła do ul. Jerzego Prackiego, równoległa do 

ul. Północnej i Wacława Dobrowolskiego
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– Wiele osób doradza rodzicom 
w kwestii żywienia dzieci w okresie 
1000 pierwszych dni życia, ale często te 
informacje są sprzeczne i to sprawia, że 
w diecie najmłodszych pojawiają się licz-
ne błędy – mówią specjaliści z Instytutu 
Matki i Dziecka. – Nieprawidłowości 
występują zarówno na etapie karmienia 
piersią, jak i rozszerzania diety, czy-
li w 5-12 miesiącu życia czy żywienia 
dziecka po pierwszym roku życia.

Kluczowym celem jest dotarcie do ro-
dziców najmłodszych dzieci z informacją, 
jak prawidłowo je żywić, a zwłaszcza – ja-
kich błędów nie popełniać. – Rynek pro-
duktów spożywczych jest bardzo duży, 
natomiast rodzice powinni dokonywać 
optymalnych działań czy wyborów do-
tyczących żywności dla najmłodszych 
dzieci. Dzieci jedzą za słodko, za słono, 
za mało kolorowo – mówi agencji New-
seria Lifestyle prof. nadzw. dr hab. n. 
med. Halina Weker, kierownik Zakładu 
Żywienia IMiD.

Rodzi się dziecko i w rodzinie wszyst-
ko zaczyna się kręcić wokół tego dziec-
ka. – To nie jest tak, że to jest jeden spój-
ny przekaz od wszystkich. I w rezultacie 
jest tak, że ci biedni rodzice nie wiedzą, 
co z tego wszystkiego mają wybrać. Ten 
szum informacyjny i nadmiar źródeł in-
formacji sprawia, że to jest wyzwanie dla 
rodziców – mówi prof. dr hab. n. med. 
Hanna Szajewska, kierownik Kliniki Pe-
diatrii WUM.

Ogromną rolę mogą tu odegrać media, 
które traktowane są przez rodziców jako 
wiarygodne źródło informacji. To bardzo 
ważne, bo poprzez prawidłowe żywienie 
w okresie intensywnego wzrostu i rozwo-
ju rodzice mają realny wpływ na zdrowie 
dziecka. Tymczasem, jak wynika z nie-
dawnych badań Instytutu Żywności i Ży-
wienia, ponad 22 proc. obecnych uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów w Pol-
sce ma nadwagę lub otyłość.

– Poza tym, że musimy sprawić, by 
dziecko prawidłowo się rozwijało, to 
musimy też spróbować zmniejszyć ryzy-
ko występowania chorób. Nie mówię, że 
to jest tak, że my możemy je całkowicie 
wyeliminować, ale na pewno poprzez 
pewne działania możemy zmniejszyć 
ryzyko. I chyba takie najbardziej realne 
jest zmniejszenie ryzyka nadwagi i oty-
łości – mówi prof. Szajewska.

Z badań przeprowadzonych przez In-
stytut Matki i Dziecka wynika, że ponad 
60 proc. polskich niemowląt jest zbyt 
wcześnie odstawianych od piersi i za 
szybko są im podawane posiłki dla do-
rosłych. Dieta dzieci po pierwszym roku 
życia jest uboga w warzywa; otrzymują 
one również niewystarczającą ilość wi-
taminy D i wapnia, a zbyt dużo cukru 
i soli w diecie. W efekcie aż co trzecie 
dziecko w Polsce w wieku 5–36 miesięcy 
ma niewłaściwą masę ciała.

FIT.PL

Za słodko, za słono
Takie programy z zakresu edukacji żywieniowej, jak „1000 pierwszych dni 

dla zdrowia” wpływają na świadomość rodziców i poprawę żywienia dzieci.

SAŁATKA RYŻOWA 
Z MAKRELĄ I ANANASEM

SKŁADNIKI

– 20 dag ryżu dzikiego

– 1 wędzona makrela

– 10 dag żółtego sera

– 1 ananas świeży lub z puszki

– 1 por, pokrojony w cienkie plasterki

– 4 łyżki majonezu

– sól i pieprz

PRZYGOTOWANIE

Ryż ugotować zgodnie z instrukcją 

na opakowaniu. Makrelę obrać 

z ości i porwać na mniejsze kawałki. 

Ananasa obrać i pokroić w kostkę. Ryż 

wymieszać z makrelą i ananasem. Ser 

zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. 

Pora pokroić w cienkie plasterki. 

Dodać do ryżu z makrelą. Dodać 

majonez, wymieszać. Doprawić solą 

i pieprzem.

DUSZONA BIAŁA KIEŁBASA 
Z GRZYBAMI, CIABATTĄ, 
ZIEMNIAKAMI I BOCZKIEM

SKŁADNIKI

– 6-8 białych surowych kiełbas

– 2 cebule

– 2 łyżki masła

– 2 gałązki świeżego rozmarynu

– 2-3 liście laurowe

Sos: 0,5 kg podgrzybków, 2 łyżki masła, 

2 cebule, 1 łyżka miodu, sok z limonki, 

sól, pieprz

Smażony chleb z boczkiem: 1 sucha 

ciabatta, 6 ziemniaków, 3 plastry 

wędzonego boczku, 0,5 szklanki ciepłej 

wody, 1 cebula, garść rukoli, 0,5 łyżeczki 

chili, 2 łyżki oleju

PRZYGOTOWANIE

Cebulę pokroić w piórka i podsmażyć 

na maśle. Dodać świeży rozmaryn 

i liście laurowe. Doprawić solą 

i pieprzem. Wrzucić surową kiełbasę, 

dodać świeży rozmaryn. Gdy kiełbasa 

się podsmaży, zalać wodą i gotować. Na 

patelni na maśle podsmażyć pokrojoną 

cebulę. Dodać pokrojone grzyby 

i doprawić sokiem z połowy limonki. 

Wlać miód i doprawić grzyby solą 

i pieprzem. Grzyby dodać do kiełbasy 

i gotować, aż kiełbasa będzie miękka, 

a sos się zredukuje. W misce połączyć 

pokruszoną ciabattę z pokruszonymi, 

ugotowanymi ziemniakami. Wlać ciepłą 

wodę i dokładnie wszystko wymieszać. 

Na patelni podsmażyć kawałki boczku. 

Dodać pokrojoną cebulę i łyżkę oleju. 

Dodać masę chlebowo-ziemniaczaną 

i ją podsmażyć. Doprawić papryczką 

chilli i pokrojoną rukolą. Wszystko 

razem wymieszać. Podawać ze 

smażonymi ziemniakami.

SMACZNEGO 

STRONA POWSTAJE
WE WSPÓŁPRACY Z PORTALEM

Wydaje ci się, że nie można sprostać 
oczekiwaniom obojga partnerów, nie go-
tując przy tym podwójnie? Nic bardziej 
mylnego! Warto sobie uświadomić, że 
gdy jedno z partnerów jest na diecie, dru-
gie może tylko na tym skorzystać. Poznaj 
nasze patenty na zdrowe odżywianie we 
dwoje.

GOTUJ Z GŁOWĄ!

Naucz się komponować posiłki tak, aby 
wymieniając tylko poszczególne składni-
ki zadowolić waszą dwójkę. Nie jest to 
wcale trudne czy czasochłonne. Wymaga 
tylko wprowadzenia kilku zmian i przede 
wszystkim odrobiny kreatywności. Lubisz 
niskokaloryczne zupy warzywne, ale twój 
partner krzywi się na samą myśl o nich? 
Postaw na kremy! Zupa-krem, dzięki 
dużej ilości warzyw, jest gęsta i sycąca, 
a przy tym smaczna. Ty zapewne najesz 
się samą zupą, ala dla partnera przygo-
tuj dodatki: ser, makaron, ryż czy grzan-
ki czosnkowe. W takim połączeniu na 
pewno zje krem ze smakiem i nawet nie 
będzie zdawał sobie sprawy z tego, jak 
ogromną porcją warzyw go nakarmiłaś. 
Ty również możesz zjeść porcję zupy 
z dodatkami, ale uważaj na to, jakie one 
będą. Zrezygnuj z grzanek czosnkowych 
na rzecz kromki pełnoziarnistego pieczy-
wa, a zamiast białego ryżu wybierz ten 
brązowy.

POSTAW NA MI SO

Pamiętaj, że zupa jest doskonałym 
rozwiązaniem na lunch. Jednak planując 
konkretny obiad, postaw raczej na mię-
so (oczywiście jeżeli żadne z was nie jest 

weganinem lub we-
getarianinem). Twój 
mężczyzna na pewno 
doceni każdy, do-
brze przygotowany 
mięsny posiłek. Przy-
rządzając kotlety, 
wybierz chude mięso 
dla siebie – np. kur-
czaka czy indyka, na-
tomiast dla partnera 
jego ulubione. Obie 
porcje przypraw tak 
samo i usmaż na pa-
telni grillowej. „Mę-
ską porcję” możesz 
potem polać sosem 
(warzywnym, ale tra-
dycyjnie zaprawio-
nym mąką), natomiast swoją pozostawić 
soute lub też potraktuj sosem, ale bez 
dodatku mąki. Taki sos możesz wykorzy-
stać także następnego dnia jako dodatek 
do kaszy; wystarczy ugotować ulubiony 
rodzaj, przygotować dodatek warzywny 
i polać sosem.

Przy przygotowywaniu mięsa czy ryby 
zawsze możesz wybrać mniej lub bardziej 
kaloryczną obróbkę termiczną. Zawsze, 
gdy to możliwe, unikaj tradycyjnego 
smażenia na tłuszczu. Wszystkie pozo-
stałe – gotowanie na parze i tradycyjne 
duszenie, pieczenie oraz grillowanie są 
wskazane. Jeżeli odpowiednio przypra-
wisz danie i podasz je w towarzystwie 
atrakcyjnych dodatków, to on nawet nie 
zwróci uwagi, że to, co je, jest fit...

Kiedy będziecie jeść wspólny posiłek, 
pamiętaj o prawidłowych proporcjach 
swojego dania – niech co najmniej po-
łowę talerza stanowią warzywa: pieczo-

ne, gotowane oraz w formie surówek 
i sałatek. Jedną czwartą talerza powinny 
stanowić produkty obfitujące w węglowo-
dany złożone, np. brązowy ryż, natomiast 
pozostałą część – produkty białkowe, np. 
ryba, mięso, jaja, tofu.

PROSTO I NATURALNIE

Próbuj także przyrządzać lekkie wer-
sje ulubionych „najbardziej niezdro-
wych” dań partnera. Zamiast zwyczaj-
nych frytek postaw wersję pieczoną 
w piekarniku – z batatów lub marchwi. 
Burgery przyrządzaj z najwyższej jako-
ści mięsa wołowego. Usmaż je na pa-
telni grillowej i podawaj z ogromną ilo-
ścią warzyw; dla niego z pełnoziarnistą 
bułką, dla siebie z samymi warzywami. 
Najważniejsze – wszystko przyrządzaj 
sama! Pamiętaj o tym, że gotowe pół-
produkty zawierają zazwyczaj kalorycz-

ne dodatki. Frytki przed zamrożeniem 
traktowane są olejem, a zdrowa sałatka 
z sieciówki ma gęsty, majonezowy sos, 
który kalorycznością dorównuje małej 
pizzy. Kieruj się zasadami: ma być pro-
sto i naturalnie.

ODPOWIEDNIA SUPLEMENTACJA

Przy zbilansowanej diecie warto zadbać 
o odpowiednią suplementację. Podobnie 
jak w przypadku jedzenia – postaw na na-
turalnie skomponowane suplementy, ta-
kie jak ProSlimer od DuoLife, który dzię-
ki swej innowacyjnej formule i niezwykle 
bogatemu składowi pobudza procesy 
metabolizmu oraz sprzyja redukcji tkanki 
tłuszczowej. ProSlimer efektywnie wspie-
ra procesy trawienne i pomaga utrzymać 
odpowiedni poziom cholesterolu. Wszyst-
ko to dzięki naturalnym ekstraktom, 
m.in z zielonej kawy, owoców goji, acai, 
garcinia cambogia i młodego jęczmienia. 
ProSlimer nie tylko wspomaga redukcję 
wagi, dzięki czemu szybciej zauważysz 
efekty swojej diety, ale także wpływa na 
zapobieganie pojawienia się efektu jo-jo 
po zakończonej kuracji. Ponadto reguluje 
gospodarkę wodną organizmu, pomaga 
utrzymać odpowiedni poziom cholestero-
lu i wspomaga procesy trawienne.

Pamiętaj, że dieta, ruch i odpowiednia 
suplementacja są kluczem do twojego 
sukcesu, a przygotowanie posiłku nie 
musi być trudne i czasochłonne – wy-
starczy wymienić jedynie niektóre jego 
komponenty, aby otrzymać dwa zupeł-
nie różne dania, odpowiadające gustom 
obojga partnerów.

FIT.PL

Dieta dla dwojga
Zapewne większość z pań wie, jak ciężko jest trzymać dietę, kiedy mąż lub partner je wszystko, 

na co ma ochotę. Podczas gdy ty musisz zadowolić się sałatką, on zjada hamburgera... Pewnie nie 

raz próbowałaś nakłonić go do tego, aby wraz z tobą zmienił tryb odżywiania.

Przeziębienie to infekcja górnych dróg 
oddechowych. Stan zapalny, jaki pojawia 
się w wyniku choroby, rozwija się w no-
sie, gardle, zatokach przynosowych i na 
błonie śluzowej. Do zarażenia dochodzi 
drogą kropelkową, np. poprzez prze-
bywanie w pobliżu chorej osoby, która 
kaszle i kicha. Początek choroby, w prze-
ciwieństwie do grypy, jest powolny, a jej 
objawy rozwijają się około dwóch dni.

Infekcję górnych dróg oddechowych 
może wywołać ponad 200 różnych wi-
rusów. Patogeny, które najczęściej ją 
powodują, to: wirusy grypy, rhinoviru-
sy, koronawirusy, a także adenowirusy. 
W niektórych przypadkach przeziębie-
nie może być wywołane przez kilka róż-
nych drobnoustrojów chorobotwórczych 
jednocześnie. Najbardziej narażone na 
infekcje są dzieci, ponieważ ich układ 
odpornościowy nie jest jeszcze do końca 
wykształcony.

Pierwsze objawy przeziębienia to za-
zwyczaj złe samopoczucie i uczucie dra-
pania w gardle. Wraz z rozwojem choroby 
pojawia się chrypa, kaszel, katar, kichanie 
oraz podrażnienie i ból gardła. W przebie-
gu przeziębienia może wystąpić zarówno 
suchy, jak i mokry kaszel. Najbardziej 
intensywne nasilenie objawów choroby 
następuje drugiego, trzeciego dnia od 

zakażenia wirusem. Schorzenie mija sa-
moistnie, po ok. 10 dniach. Jeżeli objawy 
przeziębienia nie ustąpią, a pojawi się do-
datkowo wysoka gorączka, świszczący od-
dech czy silny ból głowy lub zatok, należy 
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 
Specjalista przeprowadzi wywiad lekarski 
i badanie przedmiotowe, podczas które-
go oceni stan węzłów chłonnych i gardła, 
w celu wykluczenia infekcji bakteryjnej. 
W przypadku wykrycia powikłań lekarz 
może przepisać pacjentowi antybiotyk.

Zarażenie się wirusami chorobotwór-
czymi zależy od odporności organizmu. 
W profilaktyce przeziębienia najlepiej 
unikać osób chorych. Aby zapobiec za-
chorowaniu, należy również dbać o hi-
gienę rąk, a w miejscach publicznych nie 
dotykać dłońmi twarzy. Brak snu zmniej-
sza odporność organizmu, dlatego sen 
powinien trwać codziennie przynajmniej 
siedem, osiem godzin. Układ immunolo-
giczny można również wspierać poprzez 
wzbogacenie diety o takie składniki, jak 
mleko, imbir lub czosnek, które natural-
nie przyczyniają się do zwiększenia od-
porności. W profilaktyce choroby należy 
również unikać przegrzewania organizmu 
i wyziębiania.

FIT.PL

Przyczyny i objawy
przeziębienia

Przeziębienie to infekcja, która rozwija się powoli. Wywołuje je wirusy, 

a objawia się, na początku, drapaniem w gardle i złym samopoczuciem.
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DO ZOBACZENIA W TV

Sudoku

Piątek, 12 stycznia

TV DAMI
godz. 17.20 – Teledziennik
Przegląd najważniejszych wydarzeń. 

KINO POLSKA
godz. 14.55 – Urodziny młodego 
warszawiaka
dramat wojenny; Polska 1980
Cztery najważniejsze rocznice urodzin 
z życia Jerzego Bieleckiego. Scenariusz 
powstał na motywach powieści Jerzego 
Stefana Stawińskiego „Młodego warsza-
wiaka zapiski z urodzin”.

STOPKLATKA TV
godz. 18.00 – Za jakie grzechy
komedia romantyczna; Kanada/USA 
2009
Renée Zellweger, jako pracownica wiel-
kiej korporacji, która z tętniącego życiem 
Miami zostaje przeniesiona na głęboką 
prowincję i – choć na pozór to niemożli-
we – świetnie na tym wychodzi.

Sobota, 13 stycznia

TVN
godz. 14.55 – Gwiezdne wojny. Czę ć 
4 – Nowa nadzieja
film SF; USA 1977
Zrealizowana jako pierwsza czwarta część 
cyklu George’a Lucasa o zmaganiach Do-
bra ze Złem w kosmosie, która odmieniła 
widowisko filmowe ostatniego ćwierćwie-
cza XX wieku.

TV6
godz. 15.50 – Bezsenno ć w Seattle
komedia romantyczna; USA 1993

wiatowy hit z pogranicza komedii i me-
lodramatu: Meg Ryan zakochuje się w To-
mie Hanksie, wiedząc tylko o jego istnie-
niu. Najbardziej krzepiący film dekady!

TVN
godz. 20.00 – Bodyguard
dramat sensacyjny; USA 1992
Wielki przebój Kevina Costnera i debiutu-
jącej na ekranie Whitney Houston: ochro-
niarz gwiazdy muzyki pop chroni ją przed 
intrygą zawistnej siostry. Plus silne wzru-
szenia i dużo dobrej muzyki.

Niedziela, 14 stycznia

TV PULS
godz. 10.40 – Godzilla
film SF; Japonia/USA 1998
Hollywoodzka podróbka japońskiego 
klasyka: prehistoryczny gad atakuje 
współczesną Amerykę, a Matthew Bro-
derick i Jean Reno próbują go powstrzy-
mać. Widać duży budżet i niemal nic 
ponadto.

TELE 5
godz. 15.55 – miertelna gra
komedia sensacyjna; Kanada/USA 1998
Norm Gannon ma chronić chłopca, świad-
ka morderstwa. Chłopiec jest w posiada-
niu klucza do skrytki, w której mafia ukry-
ła dużą sumę pieniędzy.

9

2

7

5 9

6

9

3

3

7

4

2

5

8

6

3

2

8

6

7

4

8

5

1

3

2

6

9

6

5

1 2

9

1

8

4

5

3

4

1

2

9

8

4

3

6

5

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.

Rekord œlubów

W drugim dniu œwi¹t w trzech ra-
domskich koœcio³ach parafialnych za-
warto rekordow¹ iloœæ œlubów. Na ogól-
n¹ iloœæ 64 œlubów najwiêcej przypada 
na koœció³ farny, mariacki i Glinice.

Trybuna nr 1; 1 stycznia 1937

Spadkobiercy lorda 
Buttlera w Radomiu

„Dzieñ Dobry” podaje:
W zwi¹zku z wiadomoœciami o spad-

ku po multimilionerze angielskim, lor-
dzie Buttlerze, dowiadujemy siê, ¿e 
spadkobiercy owego nababa znajduj¹ 
siê równie¿ w Radomiu.

Miêdzy innymi spadkobierc¹ jest 
ziemianin p. Jerzy Gombrowicz, oraz 
wszyscy ci obywatele naszego miasta, 
którzy pochodz¹ ze szlachty inflanckiej, 
a wi¹c dr Kelles Krauz, mecenas Linde-
man i jeszcze kilka osób. Gdyby nawet 
tysiêczna czêœæ spadku, wynosz¹cego 
3 miliardy z³otych spad³a na Radom, 
miasto nasze poprawi³oby siê znacznie 
pod wzglêdem finansowym.

Spadkobiercom Buttlera w Radomiu 
nale¿y ¿yczyæ zrealizowania ich nadziei.

Trybuna nr 3; 15 stycznia 1937

Podkop do sk³adu futer 
Werbera

W nocy z 5 na 6 stycznia br nieznani 
sprawcy dokonali zuchwa³ej kradzie¿y 
przez podkop do sk³adu futer Werbera, 
¯eromskiego 14.

Jak wynika z dotychczasowego œledz-
twa „robotê” wykonali fachowcy po 
uprzednim d³ugim przygotowaniu. £u-
pem z³odziei pad³y du¿e partie futer, 
oceniane na 40,000 z³. Policja prowadzi 
dochodzenie.

Charakterystyczne, ¿e sk³ad futer 
Werbera mieœci siê przy o¿ywionej 
nawet w porze nocnej ulicy. Sk³ad p. 
Werbera nie korzysta z us³ug Stra¿y 
Nocnej, utrzymuje natomiast sam do-
zorcê nocnego i psa.

Jak siê dowiadujemy podkop by³ do-
konany przy ul. Traugutta, ci¹gn¹³ siê 
wzd³u¿ podwórka sk³adu, do ul. ¯erom-
skiego.

Trybuna nr 1, 7 stycznia 1938

Budowa dwóch szkó³ 
powszechnych

na przedmieœciach

Na posiedzeniu w dniu 4 bm Zarz¹d 
Miejski postanowi³ przyst¹piæ do budo-
wy dwóch szkó³ powszechnych. Jedna 
stanie na placu przy szosie wierzbickiej, 
ofiarowanym przez Komitet Rodzicielski 
szko³y na ¯akowicach i obs³ugiwaæ bê-
dzie ¯akowice i Borki.

Druga szko³a wybudowana zostanie 
na skrêcie szosy kieleckiej na placu, 
wydzielonym z folwarku Wacyn, i prze-
znaczona bêdzie dla dziatwy szkolnej 
na Zam³yniu. Roboty rozpoczn¹ siê na 
wiosnê.

Inicjatywê wydzia³u oœwiatowego Za-
rz¹du Miejskiego w kierunku rozszerza-
nia sieci szkó³ powszechnych na przed-
mieœciach nale¿y powitaæ z uznaniem.

Trybuna nr 2, 14 stycznia 1938

Z po¿ó³k³ych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

3˚/2˚
t. odczuwalna -2˚ C
ciśnienie 1028 hPa
wilgotność 72%

Piątek

2˚/-3˚
t. odczuwalna -3˚ C
ciśnienie 1031 hPa
wilgotność 63%

Sobota

2˚/-4˚
t. odczuwalna -3˚ C
ciśnienie 1031 hPa
wilgotność 56%

Niedziela

2˚/-5˚
t. odczuwalna -3˚ C
ciśnienie 1028 hPa
wilgotność 49%

Poniedziałek

3˚/-1˚
t. odczuwalna -2˚ C
ciśnienie 1010 hPa
wilgotność 69%

Wtorek

4˚/2˚
t. odczuwalna 3˚ C
ciśnienie 1004 hPa
wilgotność 80%

Środa

2˚/0˚
t. odczuwalna 1˚ C
ciśnienie 997 hPa
wilgotność 78%

Czwartek

źródło: twojapogoda.pl

R E K L A M A



11PIĄTEK – CZWARTEK 12-18 STYCZNIA 2018 SPORT

SZYMON JANCZYK

Włodarze Radomiaka Radom posta-
nowili jak najszybciej wzmocnić zespół 
przed wymagającą walką o awans na za-
plecze ekstraklasy. W pierwszych dniach 
stycznia ogłoszono transfer napastnika 
Patryka Mikity, który dołączy do klubu 
w lipcu, skrzydłowego z Portugalii, Bru-
no Luza i bramkarza Artura Halucha,  
a wkrótce kontrakt powinien podpisać 
obrońca Bartosz Skowron. Na testach 
w zespole przebywają także piłkarze 
przymierzani do gry w klubie, jak Brazy-
lijczyk Thiago Matos. 19-letni pomocnik 
od listopada trenuje z radomskim zespo-
łem i prawdopodobnie dołączy do ekipy 
Jerzego Cyraka.

Zimowe transfery Radomiaka budzą 
kontrowersje. Przeszłość Patryka Mikity 
jest burzliwa, co nie napawa optymizmem. 
24-letni napastnik Siarki Tarnobrzeg 
w swojej karierze rozegrał 98 spotkań, 
w których zdobył 14 bramek. Uważany 
był za wielką nadzieję Legii Warszawa, 
z którą zdobył nawet mistrzostwo Polski. 
Jego przygoda z „Wojskowymi” wiąże się 
jednak z niezwykłą rozrzutnością i życiem 
na kredyt. Następnie grał m.in. w pierw-
szoligowym Dolcanie Ząbki. Wcześniej 
mógł zostać piłkarzem grającego w Eks-
traklasie Ruchu Chorzów. Zmienił jednak 
zdanie i… uciekł z obozu przygotowaw-
czego chorzowskiego zespołu. Perypetie 
Mikity spowodowały, że przypięto mu łat-
kę niepokornego, niespełnionego talentu. 
Co nie odstraszyło Radomiaka. – Patryk 

to dobry piłkarz i dobry chło-
pak – komplementuje piłkarza 
trener Jerzy Cyrak. Dodając, 
że od czasu tamtych wybryków 
w życiu Mikity zaszły wielkie 
zmiany.

Kolejnym nowym zawodni-
kiem „Zielonych” został Portu-
galczyk Bruno Luz. Skrzydłowy, 
który ostatnio występował w Lu-
ceafarulu Oradea (druga liga ru-
muńska), jest prawdziwym obie-
żyświatem. W swojej karierze 
zwiedził już sześć krajów – grał 
w ojczyźnie, w Anglii, Izraelu, 
Grecji i na Cyprze. 29-latek jest 
ósmym obcokrajowcem w ra-
domskim klubie. Do zespołu do-
łączył także 22-letni bramkarz, 
Artur Haluch. Wychowanek 
Legii Warszawa, który w dwóch 
poprzednich sezonach wystę-
pował w III-ligowym Ursusie 
Warszawa.

Najmniej emocji wzbudza 
prawy obrońca Chojniczanki 
Chojnice, Bartosz Skowron. 20-latek, po-
dobnie jak Mikita, w przeszłości występo-
wał w Legii Warszawa. Defensor ma na 
swoim koncie występy w rezerwach war-
szawskiego klubu oraz w zespołach mło-
dzieżowych, z którymi dwukrotnie wygry-
wał mistrzostwo Polski. Zawodnik może 
także grać na pozycji prawego pomocni-
ka. – Jest zawsze dobrze przygotowany, 
silny, umie się przepchnąć. Jako obrońca 
raczej trzyma się defensywy, rzadko pod-

łącza się do akcji ofensywnych. Miewa 
problemy z koncentracją, przez co po-
pełnia błędy, ale to ułożony chłopak, bez 
skłonności do szaleństw – opowiada Piotr 
Kamieniecki z serwisu Legia.net, który 
przez kilka lat oglądał występy Skowrona 
w barwach stołecznego klubu.

Runda wiosenna rozgrywek piłkarskiej 
drugiej ligi ruszy dopiero w pierwszy 
weekend marca. Do tego czasu „Zieloni” 
oprócz treningów będą rozgrywali mecze 

sparingowe. W sobotę, 13 stycznia, Ra-
domiak zmierzy się z Pilicą Białobrzegi. 
Innymi rywalami podopiecznych Jerzego 
Cyraka będą m.in. Górnik Łęczna i Polo-
nia Warszawa. 

Najbliższy ligowy rywal „Zielonych” 
to Rozwój Katowice. Po 19. kolejkach 
drugiej ligi Radomiak plasuje się na 
czwartym miejscu w tabeli, gwarantują-
cym udział w barażach. Do trzeciej ekipy 
radomianie tracą dwa punkty.

Gorąca zima Zielonych
Piłkarze Radomiaka wznowili treningi po świątecznej przerwie. „Zieloni” zadbali o to, by ich zimowe 

transfery odbiły się szerokim echem. W zespole pojawili się ciekawi zawodnicy, m.in. Patryk Mikita 

i Bruno Luz.

Jak co roku stowarzyszenie Biegiem 
Radom! zaczyna sezon od biegu WOŚP. 
Jednak tym razem impreza różni się 
od tej, która odbywała się do tej pory. 
Po raz pierwszy zmagania odbędą 
się w dzień finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, a biegacze będą 
rywalizować na trasie w centrum miasta, 
a nie – jak do tej pory – nad zalewem na 
Borkach.

– Chcemy wyjść do ludzi. Stąd zmiana 
lokalizacji. Pobiegniemy trzy pętle, któ-
rych łączny dystans wynosi 5 km. Trasa 
prowadzi przez park Kościuszki, ul. 
Żeromskiego i pl. Konstytucji 3 Maja. 
Wystartujemy o godz. 16, żeby zapre-
zentować piękną radomską iluminację 
miejską – powiedział Tadeusz Kraska, 
organizator biegu WOŚP.

Zapisy na bieg przyjmowane były na 
stronie internetowej stowarzyszenia 
Biegiem Radom!, ale wszystkie osoby, 
które jeszcze nie zgłosiły się do startu, 
będą mogły to uczynić w dniu impre-
zy w biurze zawodów. – Będziemy 
przyjmować wszystkich chętnych, chyba 
że przekroczony zostanie limit startują-
cych, który wynosi 300 osób. Zaprasza-
my do udziału w tym biegu, a przypo-
mnę, że tym razem wystartować mogą 
osoby, które w dniu startu ukończyły 12 
lat – wyjaśnia Tadeusz Kraska.

Dochód z niedzielnego biegu zostanie 
przekazany na konto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

KD

Pobiegną
dla WOŚP
W niedzielę, 14 stycznia radomscy biegacze 

po raz kolejny pobiegną dla Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy. Impreza wpisuje 

się w działania akcji „Policz się z cukrzycą 

i ucz się pierwszej pomocy”.

Mecz Gwiazd Radomskiego Nurtu 
Basketu Amatorskiego został zreali-
zowany w iście hollywoodzki sposób. 
Prezentacji gwiazd towarzyszyły kłęby 
dymu, z których wybiegali zawodnicy, 
i efektowne światła reflektorów. Na par-
kiecie zobaczyliśmy zawodników, którzy 
na co dzień rywalizują w lidze RNBA 
i znanych radomian, którzy stanowili ka-
dry zespołów East i West, wzorem słyn-
nego All Stars NBA zza oceanu.

W zespole East zobaczyliśmy artystę 
Pawła Mosiołka, koszykarkę KS Kot-
trans Radom Natalię Gieras, strong-
mana Sebastiana Brzyskiego, futboli-
stę Green Ducks Radom Przemysława 
Odzimka oraz piłkarkę LUKS Sporto-
wej Czwórki Wosztyl.eu Monikę Płó-
ciennik. Ich rywalami w drużynie West 
byli: Aleksandra Przepiórka – kapitan 
E. Leclerc Radomki Radom, bokser Mi-
chał Cieślak, były szczypiornista Karol 
Sikorski, piłkarz Broni Radom Kamil 
Czarnecki oraz medalistka młodzieżo-
wych mistrzostw świata w boksie Natalia 
Marczykowska.

Prestiżowy mecz zakończył się zwy-
cięstwem, prowadzonej przez trenera 
Marcina Kotowskiego, ekipy West. Dru-
żyna Zachodu wygrała dzięki trafieniu 
Karola Sikorskiego z rzutu osobistego, 
które w ostatnich sekundach gry zapew-
niło jej jednopunktowe prowadzenie. 
Wyrównane i emocjonujące widowisko 
doceniła publiczność, która oklaskiwa-
ła zagrania gwiazd i koszykarzy z ligi 
RNBA. Kibice mogli zobaczyć nieco-
dzienne zdarzenia. Punkty zdobywali 
m.in. sędziowie, a w konkursie rzutów 

z połowy boiska wzięli udział komenta-
torzy spotkania – dziennikarz Jacek So-
chaj, trener ROSY Radom Wojciech Ka-
miński i prezydent Radosław Witkowski.

W przerwie meczu odbyły się licyta-
cje, z których dochód został przeznaczo-
ny na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Licytowano koszulki ROSY 
Radom, E. Leclerc Radomki Radom 
i specjalną koszulkę Meczu Gwiazd 
wraz z podpisami zawodników i zawod-
niczek każdego z klubów, koszulkę Se-
bastiana Brzyskiego, w której wystąpił 
na mistrzostwach świata strongmanów, 
T-shirt przekazany przez klub Mercedes, 
piłkę do siatkówki z autografami E. Lec-

lerc Radomki, piłkę do futbolu amery-
kańskiego podpisaną przez zawodników 
Green Ducks Radom, brązowy medal 
wywalczony przez zawodników z RNBA 
na międzynarodowym turnieju EABL 
i płytę Pawła Mosiołka. Licytacje przy-
niosły kwotę 3 tys. 850 zł.

MVP meczu została zawodniczka 
West – Aleksandra Przepiórka. Siatkar-
ka pokazała, że jest wszechstronnie uta-
lentowana i poprowadziła swój zespół do 
zwycięstwa.

East – West 79:80

SZYMON JANCZYK

West wygrał Mecz Gwiazd
W wypełnionej po brzegi hali Zespołu Szkół Ekonomicznych po raz kolejny odbył się Mecz Gwiazd RNBA. 

Zarówno na parkiecie, jak i na trybunach nie brakowało emocji.

Najpierw radomskie „Smoki” przegrały 
arcyważny mecz w Gdyni. W przypadku 
zwycięstwa ROSA miałaby zapewniony 
udział w turnieju finałowym Pucharu 
Polski, który w tym roku odbędzie się 
w Warszawie. Porażka sprawiła, że los 
podopiecznych Wojciecha Kamińskiego 
trafił w ręce ligowych rywali. Tylko prze-
grane pozostałych rywali ROSY sprawiły-
by, że radomianie pojechaliby do stolicy, 
aby powalczyć o odzyskanie wygranego 
przed dwoma laty trofeum.

Niestety, ligowi rywale nie zagrali po my-
śli ROSY. Pretensje możemy mieć jednak 
tylko do siebie. „Smoki” w Gdyni roztrwo-
niły 18 punktów przewagi, które wypra-
cowali w pierwszej kwarcie. W kolejnych 
dwóch partiach spotkania Asseco odrobiło 
straty z nawiązką. Podopieczni Wojciecha 
Kamińskiego do końca walczyli o zwy-
cięstwo, które było na wyciągnięcie ręki. 
W ostatniej akcji spotkania, kiedy ROSA 
przegrywała zaledwie jednym punktem, 
naszej drużynie wyjątkowo nie sprzyjało 
szczęście. Najpierw zablokowany został Mi-
chał Sokołowski, a następnie Igor Zajcew 
nie trafił spod kosza po zbiórce w ataku. 
Znad morza wracaliśmy na tarczy.

Po porażce w Gdyni ROSA w słabych 
nastrojach wyruszyła do romantycznej 
Wenecji. We włoskim mieście na wodzie 
koszykarze z Radomia nie mieli jednak 
czasu na odpoczynek. Kolejnym rywalem 

„Smoków” byli mistrzowie Italii – Umana 
Reyer Wenecja. Niestety, również tym ra-
zem nasz zespół przegrał w niewiarygod-
nych okolicznościach. Jeszcze przed rozpo-
częciem czwartej kwarty ekipa Wojciecha 
Kamińskiego miała osiem „oczek” więcej 
niż faworyzowani Włosi. Wtedy jednak 
nastąpiła katastrofa – gospodarze rzucili 
trzy trójki z rzędu i objęli prowadzenie.

Ostatecznie do wyłonienia zwycięzcy po-
trzebna była dogrywka, w której wenecki 
klub bezlitośnie wykorzystał słabość ROSY. 
Porażka we Włoszech przesądziła o tym, że 
radomianie nie zdołają awansować do kolej-
nej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów. „Smoki” 
zachowały jeszcze szanse, choć jedynie ma-
tematyczne, na awans do FIBA Europe Cup.

Asseco Gdynia - ROSA Radom 
83:82 (8:26; 27:16; 30:19; 18:21)

ROSA: Punter 22, Harrow 17, Zajcew 
12, Auda 11, Sokołowski 8, Szymkiewcz 7, 
Piechowicz 3, Szymański 2

Umana Reyer Wenecja - ROSA 
Radom 102:93 (21:28, 20:24, 22:19, 
23:15, d. 16:7)

ROSA: Punter 31, Harrow 22, Auda 
7, Sokołowski 6, Trojan oraz Zajcew 20, 
Szymkiewicz 4, Piechowicz 3, Witka, Zeg-
zuła, Szymański

SZYMON JANCZYK

ROSA zatopiona
w Wenecji

Koszykarze ROSY Radom w fatalny sposób rozpoczęli 2018 rok. Rado-

mianie po porażkach z Asseco Gdynia i Umana Reyer Wenecja stracili 
szansę na grę o Puchar Polski i wyjście z grupy Ligi Mistrzów.
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