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Oni mają TALENT!
Anna Pustovit została zwyciężczynią szóstej edycji, organizowanego przez 

Radomską Grupę Mediową, konkursu Co Za Talent!. Na drugim miejscu 

znalazła się Weronika Jackowska, uczennica II klasy gimnazjum. Trzecie 

miejsce wyśpiewała sobie 19-letnia Justyna Pasek. Podczas gali finałowej 

przed publicznością zgromadzoną w sali koncertowej Zespołu Szkół Mu-

zycznych i przed jury, zaprezentowała się dwunastka finalistów.
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Fot. Artur Sandomierski

Bez absolutorium

Poza Prawem i Sprawiedliwością 

za nieudzieleniem absolutorium 

prezydentowi opowiedział się 

klub radnych bezpartyjnych. Rada 

odrzuciła też w głosowaniu spra-

wozdanie z wykonania budżetu za 

ubiegły rok.
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Nocny rajd szaleńca

43-letni mieszkaniec Radomia po-

bił swoją konkubinę, zranił nożem 

dwóch przypadkowych mężczyzn, 

ukradł samochód i przejechał przez 

środek marketu przy dworcu.
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Felieton 
Adama Hildebrandta

Co ci radni wyprawiają?
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Biegacze
opanują Radom

W niedzielę, 24 czerwca odbędzie 

się VI Półmaraton Radomskiego 

Czerwca. Organizatorzy spodzie-

wają się, że w biegu weźmie udział 

ponad 800 osób.
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Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, działa poprzez swoich Autoryzowanych Agentów jako pośrednik kredytowy banków: 

pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., 
Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., CreditStar Sp.z 

umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/
pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty 
kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 14.02.2018 r.

RRSO - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredyty gotówkowe i konsolidacyjne (RRSO 23,41%),  (RRSO 108,79%)

ul. Focha 6  tel. 48 363 02 03 

 
ul. Struga 22  tel. 791 383 806 ul. Traugutta 13 tel. 48 362 44 26

Fines Operator Bankowy RADOM

Oferta wielu banków

Na realizację małych
i dużych marzeń

Wypłata gotówki nawet
w dniu złożenia wniosku
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T Y G O D N I K

W tym roku – podob-
nie, jak w ubiegłym – Dni 
Radomia organizuje w no-
wej formule Miejski Ośro-
dek Kultur y „A mfite-
atr”. – W zazielenionej 
przestrzeni w centrum 
miasta – przy pl. Kon-
sty tucji 3 Maja stanie 
namiot-warsztatownia, 
w k tór y m c od z ien n ie 
będziemy zaskakiwać : 
tworz yć, przetwarzać, 
przebierać się, majster-
kować, malować, oglądać 
i przede wszystkim dużo 
śmiać – zachęcają orga-
nizatorzy. – Amfiteatr 
zaprosi też do zielonej, trawiastej strefy 
relaksu z leżakami, belami słomy, eko-
logicznymi siedziskami, strefą muzyki 
relaksacyjnej i… absolutnej ciszy.

Tegoroczne święto miasta rozpoczy-
na się w poniedziałek, pod hasłem „Ra-
dom – lubię to!”. O godz. 16 sprzed magi-
stratu od strony ul. Żeromskiego wyruszy 
roztańczony, barwny korowód, który po-
prowadzi w rytmie samby grupa Impacto 
de Radom! Nie zabraknie w nim kuglarzy 
z Awarii i wolontariuszy. Po drodze na pl. 
Konstytucji będzie można obejrzeć m.in. 
pokaz capoeiry. Przed fontannami, w zie-
lonej strefie relaksu, prezydent Radosław 
Witkowski da sygnał do rozpoczęcia Dni 
Radomia AD 2018. O godz. 16.20 Amfite-

atr zaprasza na guerilla gardening. Nieco 
później Impacto de Radom w popisowym 
numerze. Będziecie mogli wysłuchać wy-
stępu leżąc na leżakach, na prawdziwej 
trawie lub odpoczywając na parkletach 
i racząc się orzeźwiającą oranżadą.

O godz. 16.45 organizatorzy zapraszają 
na warsztat urbanistyczny, podczas które-
go dzieci wspólnie zastanowią się, jak za-
gospodarować radomski rynek. Natomiast 
tuż przed godz. 17 pojawi się nietypowa 
tablica, na której będzie można dać wyraz 

swoim wyobrażeniom o mieście idealnym. 
O godz. 18.40 – warsztat komiksowy, na 
którym chętni postarają się zaprojektować 
wspaniałą radomską pocztówkę.

– Na koniec, ok. godz. 20.25, porwie-
my was do udziału w happeningu „Ra-
dom – lubię to!”. Będziecie musieli… 
spojrzeć w niebo. I się uśmiechnąć. Do 
zdjęć z baaardzo wysoka! – mówią orga-
nizatorzy.

Hasło na wtorek, 26 czerwca to „Zie-
lono, ekologicznie, alternatywnie”. Tak-
że od godz. 16 Amfiteatr postara się 
pokazać, że miasto marzeń powinno być 
przyjazne pieszym i rowerzystom. Będą 
warsztaty rolkarskie i rowerowe, zabawa 
„Pimp my bike”, w której każdy będzie 

mógł nietypowo wystyli-
zować swój rower i „cycle 
chic” – zabawa rowerową 
modą.

Środa – „Radom – mia-
sto otwarte” – upłynie pod 
znakiem wielokulturowo-
ści i różnorodności miesz-
kańców naszego miasta. 
Będz ie można poznać 
przedstawicieli różnych 
kultur, którzy na co dzień 
mieszkają, pracują i studiu-
ją w Radomiu. Czwartkowa 
część Dni Radomia, zaty-
tułowana „Radom gola!” 
rozpocznie się o godz. 19. 
Po meczu Polska – Japonia 

na deptaku odbędą się sportowe rozgryw-
ki. Stworzymy drużyny: Radom i Reszta 
Świata; chętni będą mogli zmierzyć się ze 
specjalnie uformowaną drużyną, która 
„zagra” ekipę zwycięzców z wcześniejsze-
go meczu mundialowego. Będzie otwar-
ty trening ze szkółką piłkarską KT Ajax 
Radom, pokaz mistrzowskich sztuczek 
z piłką i turniej w piłkarzyki! Chętni będą 
mogli poskakać na trampolinie.

NIKA

Radom
miasto marzeń

Barwny korowód w rytmach samby rozpocznie w poniedziałek, 25 czerwca 

tegoroczne Dni Radomia. Potrwają do 30 czerwca, a odbywać się będą 

pod hasłem „Radom miasto marzeń”. – Chcemy, by nasze miasto stało 

się otwarte, ekologiczne i rowerowe. Chcemy Radom ocieplić i przybliżyć 

mieszkańcom – mówią organizatorzy.

R E K L A M A

Pielgrzymkę rozpocznie – o godz. 
21 – apel jasnogórski w kościele Matki 
Bożej Częstochowskiej (ul. Wernera 
57, osiedle Kaptur). Po nim uczestnicy 
wraz z duchownymi wyruszą w ok. 
30-kilometrową trasę do starobłotnic-
kiego sanktuarium.

Pielgrzymkę organizują Rycerze 
Kolumba Rady nr 14004. – Mamy 
konkretne miejsca odpoczynku; tam 
jest przygotowany gorący posiłek, kawa 
i herbata – mówi ks. kan. Wiesław Lenar-
towicz, proboszcz parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej i kapelan radomskich 
Rycerzy Kolumba. – W pielgrzymce idzie 
lekarz; to na wypadek, gdyby po drodze 
ktoś potrzebował tego typu pomocy.

Pielgrzymka zakończy się o godz. 
6 mszą świętą w Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia. Po niej powrót do 
Radomia autokarami.

Zapisać się można poprzez formu-
larz na stronie www.rycerzekolumba.
radom.pl, w Kurii Diecezji Radom-
skiej (ul. Malczewskiego 1) jeszcze 
dzisiaj (piątek, 22 czerwca) do godz. 
16 i w dniu wyjścia pielgrzymki przy 
kościele MB Częstochowskiej od godz. 
18. Wymagany jest dowód osobisty 
lub zgoda rodzica w przypadku osób 
niepełnoletnich.

KT

Pielgrzymka

mężczyzn

W sobotę, 23 czerwca do Sanktuarium Matki 

Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy wyruszy 

XII Nocna Pielgrzymka Mężczyzn.

Obchody trwają od czwartku, 21 
czerwca, kiedy to odprawiona została 
pierwsza – z trzech, w ramach Triduum 
Wdzięczności – msza święta z kazaniem, 
po której nastąpiła modlitwa i adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Na kolejne 
msze ojcowie bernardyni zapraszają do 
kościoła pw. Świętej Katarzyny dzisiaj 
(piątek, 22 czerwca) i w sobotę. Również 
w sobotę w Centrum Wolontariatu 
Międzynarodowego (ul. Kelles-Krauza 
19) odbędzie się konferencja nauko-
wa „Wpisani w dzieje Radomia. 550. 
rocznica przybycia oo. Bernardynów do 
Radomia 1468-2018”. Początek o godz. 
10. Wstęp wolny. Natomiast w niedzie-
lę, o godz. 13, zaplanowano w kościele 
św. Katarzyny jubileuszową mszę, jako 
dziękczynienie za 550 lat pracy ojców 
bernardynów w Radomiu i za 50 lat wie-
czystej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w kościele św. Katarzyny. Będzie 
jej przewodniczył biskup pomocniczy 
krakowski, bernardyn Damian Muskus.

Do obchodów jubileuszu ojcowie ber-
nardyni powrócą 4 października, kiedy 
to odprawiona zostanie msza święta 
odpustowa ku czci świętego Franciszka.

Konwent radomski jest jednym z naj-
starszych klasztorów bernardyńskich 
w Polsce. Swoje powstanie zawdzięcza 
królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, 
który w 1467 roku wyraził zgodę na osie-
dlenie się bernardynów w królewskim 
mieście Radomiu. Dla braci wyzna-
czono miejsce za murami miejskimi. 
Pierwsi zakonnicy przybyli do Radomia 
w 1468 roku i w tym samym roku rozpo-
częto budowę klasztoru i drewnianego 
kościoła Świętej Katarzyny.

NIKA

550 lat

bernardynów

Triduum Wdzięczności i konferencja nauko-

wa rozpoczną jubileuszowe uroczystości 

związane z 550. rocznicą przybycia ojców 

bernardynów do Radomia.
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Piątek, 22 czerwca
Trzecie urodziny Explosion Ra-
dom. Pierwszy dzień urodzin w najlep-
szych rytmach zaserwują Łobuzy i DJ 
Drum. Wstęp dla pań za darmo, dla 
panów za 10 zł. Początek o godz. 21. 
W programie liczne niespodzianki na ba-
rach, prezenty i konkursy. Impreza pod 
patronatem Radia Rekord i Radomskiej 
Grupy Mediowej.

Radomski Czerwiec Wolności. To 
pierwsze z wydarzeń zaplanowanych dla 
uczczenia 42. rocznicy wydarzeń Czerw-
ca '76. O godz. 18.30 na pl. Corazziego 
rozpocznie się widowisko muzyczne „Ra-
domski Czerwiec Wolności”. Wystąpią: 
IRA, Kękę i Alicetea. Wstęp wolny.

Klubowe rozpoczęcie wakacji w Le-
monie. Wiele wakacyjnych hitów; muzy-
ka, która wprowadzi was w doskonały 
nastrój na początek wakacji. Zagrają Woj-
tass i Radi. Wstęp od godz. 21 za 15 zł.

Young Igi w klubie Strefa G2. To 
artysta młodego pokolenia, którego 
koncerty powoli się wyprzedają. Po raz 
pierwszy pojawi się w Radomiu. Bilety po 
35 zł do kupienia w Hula Parku. Począ-
tek koncertu o godz. 21. Nie ma ograni-
czeń wiekowych.

Sobota, 23 czerwca
Trzecie urodziny Explosion Ra-
dom – dzień drugi. Tego wieczoru 
będziecie mieli okazję pobawić się przy 
piosenkach zespołu Piękni i Młodzi. Za 
konsolą DJ Yooshi, a gościnnie w klima-
ty klubowe wprowadzi was Bueno Clinic. 
Wstęp od godz. 21 za 20 zł. Impreza pod 
patronatem Radia Rekord i Radomskiej 
Grupy Mediowej.

Spacer rowerowy do źródeł mia-
sta. Stowarzyszenie Droga Mleczna za-
prasza o godz. 12 na kolejny spacer po 
Radomiu. Tym razem będzie to spacer 
rowerowy. Uczestnicy spotykają się przed 
pomnikiem Jana Kochanowskiego.

Videomapping na pl. Corazziego. 
Drugi dzień obchodów rocznicy Czerwca. 
O godz. 23 rozpocznie się pokaz animacji 
upamiętniającej wydarzenia radomskiego 
protestu robotniczego Czerwiec ’76.

Summer Resident Night w Lemo-
nie. Kolejna doskonała okazja do wspa-
niałej zabawy to set, który zaserwuje DJ 
Blaze, a na sali czerwonej największe 
taneczne hity lata w klimatach dance/ di-
sco/ rnb zaserwuje Thomee D. Wstęp 15 
zł, dla pełnoletnich.

Niedziela, 24 czerwca
 K o n c e r t 
i piknik histo-
ryczny.  To już 
o s t a t n i  d z i e ń 
świętowania 42. 
rocznicy radom-
skiego Czerwca. 
O godz. 14.30 na 
pl .  Corazziego 
rozpocznie  s ię 

piknik historyczny Witryna Radomskie-
go Czerwca. W programie m.in. prze-
jazdy pojazdami rodem z PRL, wystawy, 
występy sceniczne, gry planszowe, gra 
miejska i test wiedzy o Czerwcu. O godz. 
15.30 zaplanowano koncert „Pamięć 
i chwała bohaterom” w katedrze. Wy-

stąpią artyści Teatru Wielkiego w Łodzi. 
A zwieńczeniem pikniku na pl. Cora-
zziego będą koncerty; o godz. 17 wystąpi 
Azyl P. i Carpe Diem. Przed koncertem 
poznamy laureata Radomskiej Nagrody 
Kulturalnej.

 Caravag-
gio na ekranie. 
W cyklu „Sztuka 
na ekranie” kino 
w Mazowieckim 
Centrum Sztu-
ki Współczesnej 
„Elekt rownia” 
zaprasza o godz. 
16.15 na włosko-

-angielski dokument „Caravaggio – du-
sza i krew”. To poruszająca podróż przez 
życie, twórczość i udrękę Michelangela 
Merisiego (1571–1610), jednej z najbar-
dziej kontrowersyjnych i tajemniczych 
postaci w historii sztuki. Caravaggio był 
artystą rewolucyjnym, często nielubia-
nym i nierozumianym przez współcze-
snych mu odbiorców.

 Oprowadzanie kuratorskie 
w „Malczewskim”. O godz. 12 Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego zaprasza na 
oprowadzanie kuratorskie po wystawie 
„Barwy dziecięcych losów. Mali bohate-
rowie lektur w kulturze i sztuce”.

Piknik w świetlicy Hihohotam. Hi-
hohotam zaprasza najmłodszych o godz. 
14 do świetlicy przy ul. Wernera 47 na 
niedzielny piknik. W programie dawne 
zabawy. Wstęp wolny.

Festyn strażacki w Przytyku. Wójt 
Przytyka Dariusz Wołczyński oraz za-
rząd OSP w Przytyku i OSP w Sukowie 
zapraszają na obchody Dnia Strażaka 
połączone z jubileuszem 100-lecia OSP 
w Przytyku i 90-lecia OSP w Sukowie. 
Uroczystość rozpocznie się mszą świę-
tą o godz. 16 w kościele parafialnym 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po 
nabożeństwie na stadionie sportowym 
w Przytyku odbędzie się piknik strażac-
ki z zespołami: Simply The Best, Maxx 
Dance i Effect. Impreza pod patronatem 
Radomskiej Grupy Mediowej.

Świętojanki w Jastrzębiu. Wójt 
gminy Jastrząb zaprasza o godz. 15 nad 
zalew na „Świętojanki Jastrząb 2018”. 
W programie: występ dzieci z PSP Ja-
strząb, Woli Lipienieckiej, Gąsaw Rzą-
dowych i Nowego Dworu oraz z przed-
szkola w Gąsawach Plebańskich, występ 
zespołu Natalii Jureczko Ona i Oni 
(godz. 17), występ zespołu Cassino (godz. 
18), gwiazda wieczoru – zespół Andre 
(godz. 19), zabawa taneczna z zespołem 
Amaretto (godz. 20).

Radomski Taniec Pod Gwiazdami. 
Miasto organizuje potańcówki przede 
wszystkim z myślą o seniorach, ale zapra-
sza do wspólnej zabawy wszystkich. Nie-
dzielne potańcówki odbywają się w godz. 
17-21 nad zalewem na Borkach, w pobli-
żu kortów tenisowych. Wstęp wolny.

Wtorek, 26 czerwca
Potańcówka pod gwiazdami. 
O godz. 17 w parku im. Tadeusza Ko-
ściuszki, przy muszli koncertowej roz-
pocznie się Radomski Taniec Pod 
Gwiazdami. Potańcówki w parku będą 
się odbywać w każdy wtorek.

NIKA, ASZ
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Sprawę zachowania radnego Pszczoły 
na poniedziałkowym (18 czerwca) po-
siedzeniu rady miejskiej (Pszczoła m.in. 
głosował przeciwko przyjęciu sprawoz-
dania z wykonania budżetu Radomia za 
2017 rok) Zarząd Miejski Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej rozpatrywał we wtorek. 
„Zarząd poprosił o szczegółowe wyjaśnie-
nia dotyczące dotychczasowych głosowań 
i wystąpień radnego, które zdaniem 
członków zarządu szkodziły interesowi 
partii i były podejmowane bez konsultacji 
lub wręcz wbrew jej stanowisku” – czy-
tamy w komunikacie ZM SLD. – „Na 
posiedzenie przybył radny Jan Pszczoła, 
który nie udzielił należytych i racjonal-
nych wyjaśnień, a swoim wystąpieniem 
i postawą utwierdził zarząd w przeko-
naniu, że dalsza współpraca z nim nie 
jest już możliwa. Wniosek o rezygnację 
i honorowe złożenie mandatu pozostał 
bez odpowiedzi”.

W związku z tym kierownictwo Soju-
szu podjęło uchwałę o skierowaniu do 
Wojewódzkiego Sądu Partyjnego wnio-
sku o „podjęcie statutowego rozstrzy-
gnięcia w związku z działaniem Jana 
Pszczoły na szkodę wizerunku Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej w Radomiu”. 
Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez 
WSP zarząd lewicy zawiesił Janowi 
Pszczole „uprawnienia do reprezen-
towania SLD, również na forum Rady 
Miejskiej w Radomiu”.

NIKA

Jan Pszczoła

zawieszony

Dalsza współpraca jest niemożliwa – twierdzi 

kierownictwo radomskiego SLD i zawiesza 

prawo Jana Pszczoły, radnego Rady Miejskiej 

Radomia do reprezentowania Sojuszu.

IWONA KACZMARSKA

W poniedziałek radni mieli zdecydo-
wać m.in. o przyjęciu lub nie sprawozda-
nia z wykonania budżetu za ubiegły rok 
oraz o udzieleniu prezydentowi absoluto-
rium za 2017. Sprawozdanie z wykonania 
budżetu bada najpierw Regionalna Izba 
Obrachunkowa, która dokument zaopi-
niowała pozytywnie. Ba, stwierdziła na-
wet, że radomski budżet jest najlepiej zre-
alizowanym planem finansowym spośród 
przedłożonych przez wszystkie samorządy, 
których finanse nadzoruje ta RIO. Zarów-
no ubiegłoroczne dochody, jak i wydatki 
zrealizowano prawie w stu procentach, 
a deficyt budżetowy udało się zmniejszyć 
z planowanych 49,8 mln do 27,7 mln zł.

– Nie pamiętam, by kiedykolwiek wcze-
śniej budżet Radomia został w aż takim 
stopniu zrealizowany – stwierdził prezy-
dent Witkowski. I zaznaczył: – Absoluto-
rium, w świetle prawa, odnosi się ściśle 
do wykonania budżetu, a nie do oceny 
całokształtu pracy prezydenta. Dlatego 
apeluję – odłóżmy na bok politykę. Po-
rozmawiajmy dziś o finansach miasta.

Z taką interpretacją, czym jest abso-
lutorium, nie zgodził się Marek Szary, 
przewodniczący komisji rewizyjnej, któ-
ra także ocenia wykonanie budżetu. Jej 
ocena, sformułowana przed kilkoma 

dniami, była negatywna – komisja trze-
ma głosami za, dwoma przeciw, przy 
jednym wstrzymującym się wnioskowała 
do rady, by nie udzielać prezydentowi ab-
solutorium. – Bo opinia RIO dotycząca 
wykonania budżetu to jest tylko jeden 

element naszej dzisiejszej decyzji. Drugi 
to ocena pracy prezydenta – przekonywał 
Szary. I wyliczył powody, dla których ko-
misja rewizyjna zaopiniowała negatywnie 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 
2017 roku i była przeciwna udzieleniu 
Witkowskiemu absolutorium: nadmier-
ne zadłużenie miasta, zaciągnięcie na 
pokrycie deficytu budżetowego nie 27,7 
mln zł, a aż 49,5 mln, niewiele inwesty-
cji, „bardzo niskie pozyskiwanie środków 
unijnych”. – Aplikujemy o pieniądze na 
małe projekty, nie staramy się o duże 
dofinansowanie – zauważył Marek Szary.

Okazało się, że Regionalna Izba Ob-
rachunkowa negatywnie zaopiniowała... 
negatywną opinię komisji rewizyjnej 
dotyczącą sprawozdania z realizacji bu-
dżetu. Zdaniem RIO komisja rewizyjna 
odrzuciła sprawozdanie, ale w uzasad-
nieniu nie wskazała, dlaczego to robi, co 
w wykonaniu ubiegłorocznego budżetu 
odbyło się z naruszeniem prawa.

– Gdzie pan był, panie prezydencie, 
wtedy, kiedy w poprzedniej kadencji 
pana koledzy rozdzierali koszule, prze-
konując, że głosowanie nad absolutorium 
jest jednocześnie oceną działalności pre-
zydenta? – pytał Jakub Kowalski, który 
zabrał głos w imieniu klubu radnych 
PiS. – Absolutorium od lat służy jako na-
rzędzie polityczne, więc dlaczego mamy 

z niego zrezygnować? Co było w ubie-
głym roku? Mizernie z pozyskiwaniem 
funduszy unijnych, kiepski nadzór nad 
inwestycjami, małe pieniądze na inwe-
stycje. Mówimy „nie” mizernej polityce 
Radosława Witkowskiego opartej na PR-
-ze i reklamie.

Wiesław Wędzonka, przewodniczący 
klubu radnych PO natychmiast przypo-
mniał Kowalskiemu, że w czerwcu 2013 
roku, podczas dyskusji o udzieleniu ab-
solutorium Andrzejowi Kosztowniakowi 
to on przekonywał radnych, że absolu-
torium jest wyłącznie kwestią finanso-
wą – oceną wykonania budżetu miasta.

– Pan prezydent nie boi się wydawać 
pieniędzy na coś, co może nie jest tak 
spektakularne jak lotnisko, ale jest ważne 
dla ludzi – przekonywała Marta Michal-
ska-Wilk. I wyliczała: budowa hali wido-
wiskowo-sportowej i stadionu, budowa 
trasy N-S, „przywrócenie mieszkańcom 
Miasta Kazimierzowskiego”, remont pl. 
Jagiellońskiego, ale także rower miejski, 
place zabaw, zewnętrzne siłownie.

– Dlaczego was boli, że będzie budo-
wa trasa N-S? Dlaczego bolało was, że 
zorganizowaliśmy obchody Czerwca 
'76? Boli was, że wyciągamy ludzi z bło-
ta – zwrócił się do radnych PiS prezy-
dent. – Pokażcie, czy jesteście za zmiana-
mi w mieście czy nie.

Najpierw radni głosowali nad uchwa-
łą dotyczącą sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2017 rok. Za było 11 radnych 
(PO, Kazimierz Woźniak z Radomian 
Razem i Ryszard Fałek ze Wspólnoty Sa-
morządowej), 14 przeciw (PiS, bezpartyj-
ni, Jan Pszczoła z SLD), a Dariusz Chło-
picki (bezpartyjny) i Leszek Pożyczka 
(Wspólnota Samorządowa) wstrzymali 
się od głosu. Za udzieleniem prezyden-
towi absolutorium było 11 radnych, a 16 
przeciw; nikt nie wstrzymał się od głosu.

– Absolutorium prezydentowi nie 
zostało udzielone. Pierwszy raz w hi-
storii – skomentował wynik głosowania 
przewodniczący RM Dariusz Wójcik.

Ustawa o samorządzie gminnym stano-
wi w takich przypadkach, że trzeba roz-
pisać referendum w sprawie odwołania 
prezydenta. Ale ustawodawca zaznaczył, 
że można to zrobić nie później niż na 
dziewięć miesięcy przed zakończeniem 
kadencji. A ta kadencja upływa za cztery 
miesiące.

– To czysta polityka – skomentował 
wynik głosowania prezydent Witkowski.

Bez absolutorium
– Mizernej polityce Radosława Witkowskiego mówimy „nie” – stwierdził podczas poniedziałkowej 

sesji Jakub Kowalski w imieniu klubu radnych PiS. Poza Prawem i Sprawiedliwością za nieudziele-

niem absolutorium prezydentowi opowiedział się klub radnych bezpartyjnych. Rada odrzuciła też 

w głosowaniu sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok.
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OGŁOSZENIE
o przyjęciu dokumentu pn. 
„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta 
Radomia” oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (j.t. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

Informuje
1. Uchwałą nr 670/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018r. został 

przyjęty „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia”
2. Przedmiotowy dokument ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego w dniu 4 czerwca 2018 r. poz. 5873.
3. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią przyjętego  „Programu…”: 

- na stronie www.bip.radom.pl w zakładce: Środowisko  –  Plany i programy,
- na stronie www.radom.pl w zakładce: środowisko – ważne komunikaty – aktualne,
- w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, 

ul. J. Kilińskiego 30, III piętro, pok. 314 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30-15.30.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie www.bip.radom.pl, 
www.radom.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu.

PREZYDENT 
MIASTA RADOMIA
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Na początek kilka pojęć często my-
lonych ze sobą, bądź nie rozumianych 
przez kierowców:

– dopuszczalna masa całkowita 
(DMC) – największą określoną właści-
wymi warunkami technicznymi masę 
pojazdu obciążonego osobami i ładun-
kiem, dopuszczonego do poruszania 
się po drodze;

–  r zecz y wis ta  masa ca łkowi -
ta(RMC) – masę pojazdu łącznie z masą 
znajdujących się na nim rzeczy i osób 
(tyle ile aktualnie waży samochód na 
drodze); 

– masa własna(MW) – masę pojazdu 
z jego normalnym wyposażeniem, pali-
wem, olejami, smarami i cieczami w ilo-
ściach nominalnych, bez kierującego 

(tak jak zjeżdża z taśmy produkcyjnej);
–  d o p u s z c z a l n a  ł a d o w n o ś ć -

(DŁ) – największą masę ładunku i osób, 
jaką może przewozić pojazd, która sta-
nowi różnicę dopuszczalnej masy cał-
kowitej i masy własnej pojazdu;

– przyczepa – pojazd bez silnika, 
przystosowany do łączenia go z innym 
pojazdem;

– przyczepa lekka – przyczepę, któ-
rej dopuszczalna masa całkowita nie 
przekracza 750 kg, nie posiada ha-
mulca najazdowego( tzw. dwukółka 
jednoosiowa przyczepka towarowa 
do samochodu osobowego, przycze-
py kempingowe tzw. ”zapiekanki”); 
przyczepy kwalifikowane jako inne niż 
lekkie, których dopuszczalna masa cał-
kowita przekracza 750 kg (muszą być 
wyposażona w hamulec najazdowy, 
np.: laweta samochodowa, przyczepa 
kempingowa) potocznie nazywane 
ciężkimi;

– zespół pojazdów – pojazdy złączo-
ne ze sobą w celu poruszania się po 
drodze jako całość; nie dotyczy to po-
jazdów złączonych w celu holowania.

Kierowca aby mógł ciągnąć przy-
czepkę musi wyposażyć swój pojazd 
w hak holowniczy, który musi posiadać 
homologację (tabliczkę lub nalepkę 
z danymi technicznymi haka) o czym 
często zapominają kupujący haki uży-
wane. Jest to istotne ponieważ dia-
gnosta musi sprawdzić prawidłowość 
montażu i zgodność, przydatność haka 
do auta. Następnie należy w wydziale 
komunikacji dopełnić formalności czyli 

uzyskać wpis w dowodzie rejestracyj-
nym „przystosowany do ciągnięcia 
przyczepy”. Jak dopełnimy tych for-
malności możemy do auta podpinać 
przyczepkę. 

Kierujący posiadający kat. B prawa 
jazdy może poruszać się z przyczepką, 
ponieważ owa kategoria uprawnia Go 

do poruszania się pojazdami/zespoła-
mi pojazdów o DMC do 3,5tony. Należy 
jednak pamiętać, że RMC przyczepy 
ciągniętej przez samochód osobowy nie 
może przekraczać RMC pojazdu ciągną-
cego (np.: samochodem 1 tonowym nie 
ciągniemy przyczepy 2 tonowej). Kieru-
jący, który chciałby podpiąć przyczepę 
ciężką musi pamiętać żeby cały zestaw 
nie przekraczał 3,5 tony. Jeżeli zestaw 
przekracza 3,5t to musi on uzyskać ka-
tegorię prawa jazdy: B96 (Pozwala ona 
na poruszanie się „osobówką” z przy-
czepą ciężką ale tylko do wagi zestawu 
4250kg) lub kategorię B+E (maksymal-
na DMC zestawu do 7ton).

Różnica pomiędzy kategoriami jest 
następująca: do egzaminu na katego-

rię B96 możemy podejść bez kursu 
w Ośrodku Szkolenia Kierowców na-
tomiast kategoria B+E wymaga kursu 
(tylko praktycznego bez wymogu zda-
wania egzaminu teoretycznego) . Sam 
egzamin odbywa się w Wojewódzki 
Ośrodku Ruchu Drogowego dokładnie 
tak samo dla obydwu kategorii zwykle 
tym samym pojazdem.

Należy również wspomnieć o pręd-
kościach obowiązujących na drogach 
bo przy ciągnięciu przyczepy są one 
obniżone. Na obszarze zabudowany 
nic się nie zmienia: strefa zamieszka-
nia 20km/h, pozostałe drogi 50 lub 60 
km/h w zależności od pory doby w któ-
rej się poruszamy. Na obszarze zabu-
dowanym może występować podwyż-
szenie prędkości do np. 70km/h i mogą 
z niego skorzystać tylko pojazdy, któ-
rych DMC nie przekracza 3,5t(samocho-
dy osobowe, motocykle i samochody 
ciężarowe). Poza obszarem zabudowa-
nym na autostradzie, drodze ekspreso-
wej lub drodze dwujezdniowej co naj-
mniej o dwóch pasach przeznaczonych 
dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h, 
na pozostałych drogach – 70 km/h.

Poza obszarem zabudowanym, na 
jezdniach dwukierunkowych o dwóch 
pasach ruchu, kierujący zespołem po-
jazdów o długości przekraczającej 7 
m jest obowiązany utrzymywać taki 
odstęp od pojazdu silnikowego znajdu-
jącego się przed nim, aby inne wyprze-
dzające pojazdy mogły bezpiecznie 
wjechać w lukę utrzymywaną między 
tymi pojazdami. Jeżeli poruszamy się 

w tunelach o długości przekraczającej 
500 m, kierujący pojazdem jest obo-
wiązany utrzymywać odstęp od poprze-
dzającego pojazdu nie mniejszy niż 80 
m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów.

MARCIN PAWEŁSKI, 

EGZAMINATOR WORD W RADOMIU

Aby samochodem osobowym z przyczepką 

jeździć zgodnie z przepisami.

ROKSANA CHALABRY

Wszystko działo się w nocy z wtor-
ku na środę. – Mężczyzna po półno-
cy wtargnął do mieszkania na Ustro-
niu, pobił swoją 41-letnią konkubinę 
i uciekł. Kobieta z obrażeniami ciała 
trafiła do szpitala – mówi Beata Ga-
las, rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w Radomiu. – Potem 43latek wtargnął 
do przypadkowego mieszkania na Idali-
nie, gdzie zaatakował nożem 34-letniego 
mężczyznę. Ten przed agresją ratował się 
ucieczką i wyskoczył z pierwszego pietra 
przez okno. Agresor zabrał z mieszkania 
poszkodowanego kluczyki i z miejsca 
zdarzenia uciekł seatem 34-latka.

Z Idalina mężczyzna przejechał do 
centrum miasta, wszedł do jednego 
z bloków przy ul. Zacisze, wyważył 
drzwi przypadkowego mieszkania i za-
atakował nożem 75-latka. Starszy pan 
z raną w okolicach brzucha trafił do 
szpitala. Jego stan jest ciężki. – Wybie-
gając z mieszkania agresor zaatakował 
na klatce schodowej kolejnego mężczy-
znę, tym razem w wieku 79 lat, którego 
zranił w rękę – relacjonuje prokurator 
Beata Galas. – Znów wsiadł do samo-
chodu, przejechał skradzionym pojaz-
dem w okolice dworca PKP i skierował 
auto w stronę stojącego w wiacie przy-
stankowej przy ul. Poniatowskiego nie-
znajomego mężczyzny. Ten zaczął ucie-
kać. Kierujący seatem wjechał w wiatę 
przystankową i zaczął ścigać mężczy-
znę, który schronił się w sklepie na 

stacji paliw. 43-latek przejechał przez 
sklep, powodując znaczne szkody.

Policjanci, szukając sprawcy wy-
darzeń, udali się w rejon miejsca za-
mieszkania mężczyzny. W pewnym 
momencie zauważyli podjeżdżającego 
seata. – 43-latek na widok funkcjona-
riuszy stał się agresywny; krzyczał, nie 
zareagował na kierowanego do niego 
polecenia. Został więc obezwładnio-
ny i skuty kajdankami. W tym czasie 
dostał ataku, konwulsji i zaczął tracić 
przytomność – tłumaczy rzecznik Pro-
kuratory Okręgowej w Radomiu.

Policjanci natychmiast zaczęli go re-

animować; akcja trwała do momentu 
przyjazdu karetki pogotowia. Mimo re-
animacji mężczyzna zmarł.

„Obecnie pod nadzorem prokura-
torów z Prokuratury Okręgowej w Ra-
domiu i Prokuratury Rejonowej Ra-
dom – Wschód trwają dalsze czynności, 
zaś ciało mężczyzny zabezpieczono 
celem przeprowadzenia sekcji zwłok, 
a w dalszym toku zostaną zlecone ba-
dania toksykologiczne mające na celu 
ustalenie, czy w okresie zdarzeń spraw-
ca znajdował się pod wpływem alkoholu 
czy środków odurzających” – czytamy 
w komunikacie prokuratury.

Nocny rajd
szaleńca

43-letni mieszkaniec Radomia pobił swoją konkubinę, wtargnął do dwóch 

mieszkań, zranił nożem dwóch przypadkowych mężczyzn, ukradł samo-

chód, roztrzaskał wiatę przystankową i przejechał przez środek marketu 

przy dworcu PKP, demolując go kompletnie. Zmarł podczas zatrzymania.

R E K L A M A
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FUNDUSZE UNIJNE TERAZ W TWOIM ZASIĘGU!

Informacje o konkursach organizowa-
nych przez Mazowiecką Jednostkę Wdra-
żania Programów Unijnych dostępne są na 
stronie www.funduszedlamazowsza.eu. 

Zapraszamy do kontaktu z Głów-
nym Punktem Informacyjnym Fun-
duszy Europejskich zlokalizowanym  
w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 
74, lub Lokalnym Punktem Informacyj-
nym Funduszy Europejskich w Radomiu  
przy ul. T. Kościuszki 5a, 22 542 27 13,  
infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie 
zgodna z taryfą danego operatora), e-mail:  
punkt_radom@mazowia.eu.

Nie zwlekaj, już dziś weź udział w bez-
płatnych szkoleniach i złóż wniosek o do-
finansowanie. 

Fundusze z RPO WM są w Twoim  
zasięgu!

GDZIE SZUKAĆ 
INFORMACJI?

FUNDUSZE 
DLA SAMORZĄDÓW
Do 29 sierpnia samorządy, ich 

związki i stowarzyszenia oraz samo-
rządowe jednostki organizacyjne mogą 
ubiegać się o dotacje na wymianę pie-
ców, kotłów i urządzeń grzewczych 
u mieszkańców. Dofinansowanie obej-
mie wymianę urządzeń na wykorzystu-
jące paliwo gazowe, kotły elektrycz-
ne, olejowe, czy spalające biomasę. 
Pokryje koszty przyłączenia do sieci 
ciepłowniczej lub chłodniczej. Możli-
wy będzie też zakup urządzeń do pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych. 
Konkurs organizowany jest w ramach 
Działania 4.3 Redukcja emisji zanie-
czyszczeń powietrza.

FUNDUSZE DLA FIRM
Przedsiębiorcy cały czas mogą skła-

dać wnioski o bon na innowacje w wyso-
kości do 200 tys. zł. Są to środki na zakup 
od instytucji naukowej usługi opracowania 
nowego lub ulepszonego produktu, zmian 
procesowych lub projektów wzorniczych. 
Już 30 czerwca rozpocznie się kolejny 
konkurs o dofinansowanie projektów ba-
dawczo-rozwojowych. Wsparcie wyniesie 
od 750 tys. zł do 5 mln zł. Firmy będą mo-
gły przeznaczyć pieniądze na zlecenie ba-
dań instytucji naukowej, zakup surowców, 
półproduktów, wynajem laboratoriów, 
a nawet ochronę własności przemysło-
wej. Konkursy organizowane są w ramach 
Działania 1.2 Działalność badawczo-roz-
wojowa przedsiębiorstw.

Trwają konkursy o unijne dotacje na Mazow-

szu. Samorządy mogą starać się o dofinanso-

wanie wymiany starych pieców. Do przedsię-

biorców skierowane są środki na opracowanie 

nowych produktów lub usług. Fundusze pocho-

dzą z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

ZAPREZENTUJ SIĘ 
PODCZAS 9. FORUM 
ROZWOJU MAZOWSZA!

Realizujesz projekt z unijnym do-
finansowaniem i chcesz go pokazać 
potencjalnym uczestnikom, klientom 
lub inwestorom? 

Dołącz do grona Partnerów 9. Fo-
rum Rozwoju Mazowsza organizowa-
nego 17-18 października 2018 r. na 
Stadionie Legii w Warszawie. Udział 
jest bezpłatny. 

Nabór trwa do 29 czerwca. 

Szczegółowe informacje  
dostępne są na stronie  

www.forumrozwojumazowsza.eu.

R E K L A M A

Rozporządzenie rady ministrów z 15 
maja w sprawie wynagradzania pracow-
ników samorządowych wprowadziło 
nowe, niższe progi wynagrodzenia m.in. 
dla prezydentów miast. Mają one obo-
wiązywać od 1 lipca. Ponieważ wysokość 
poborów prezydenta ostatecznie ustalają 
radni, na poniedziałkową sesję przewod-
niczący RM Dariusz Wójcik przygo-
tował projekt uchwały w tej sprawie. 
Wynagrodzenie zasadnicze Radosława 
Witkowskiego miałoby wynosić 5 tys. zł 
(w rozporządzeniu są widełki od 3,8 tys. 
do 5 tys. zł), dodatek funkcyjny 2,1 tys. zł, 
dodatek specjalny 2 tys. 840 zł i dodatek 
za wysługę lat 500 zł. Razem 10 tys. 440 
zł brutto, czyli ok. 7 tys. netto.

Radni dostali projekt dopiero w po-
niedziałek, już na sesji, więc musieli 
głosować, by wprowadzić go do porząd-
ku obrad. Za było 14 osób, 11 przeciw, 
a jedna wstrzymała się od głosu. – Żeby 
wprowadzić projekt do porządku obrad, 
potrzebna jest bezwzględna większość 
ustawowego składu rady, czyli 15 
radnych – tłumaczy Dariusz Wójcik, 
przewodniczący RM. – Zabrakło jedne-
go głosu.

Radni wyjaśniali, że odrzucili 
propozycję, ponieważ otrzymali ją tuż 
przed sesją, a powinni dostać projekt na 
siedem dni przed posiedzeniem. Zajmą 
się nim dopiero 2 lipca.

NIKA

Mniej

dla prezydenta

Prezydent Radosław Witkowski ma od 1 lipca 

zarabiać o 20 proc. mniej niż dotychczas. Ale 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości jego 

wynagrodzenia nie udało się wprowadzić na 

poniedziałkową sesję rady miejskiej.

DARIUSZ OSIEJ

– Tegoroczne Air Show organizujemy 
z okazji stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości i stulecia lotnictwa woj-
skowego. Dlatego te pokazy będą naj-
większe w historii. I będą zwieńczeniem 
całych obchodów; wcześniej zaplanowali-
śmy uroczystości w Dęblinie – przypomi-
na radca koordynator ds. Air Show, gen. 
bryg. Krzysztof Żabicki.

Udział w Międzynarodowych Pokazach 
Lotniczych Air Show 2018, które odbędą 
się 25 i 26 sierpnia, zadeklarowały 22 
państwa, w tym 11 zespołów akrobacyj-
nych. – Zakończyliśmy etap planistyczny, 
przechodzimy do etapu wykonawczego. 
Przed nami bardzo dużo pracy, bo przylot 
samolotów na takie lotnisko, jak Radom 
to nie jest przyjazd samochodu na par-
king – stwierdził gen. Żabicki.

Miłośników lotnictwa zapewne ucieszy 
informacja, że Air Show 2018 każdego 
dnia będzie trwało dłużej. – Ze względu 
na bardzo duże zainteresowanie podjęli-
śmy decyzję, że i w sobotę, i w niedzielę 
pokazy wydłużone ponad ten standardowy 
czas, znany z poprzednich edycji – o dwie 
godziny – zdradza wiceminister obrony 
narodowej Wojciech Skurkiewicz. – Jest 
to podyktowane i tym, że zaplanowaliśmy 
mnóstwo atrakcji. A włoski zespól akro-
bacyjny Frecce Tricolori przygotował spe-
cjalny program na radomskie Air Show. 

Ma trwać aż 40 minut. Będzie to nie lada 
gratka dla miłośników lotnictwa.

Organizatorzy przygotowują rozmaite 
niespodzianki i nowości, ale konkretów 
nie chcą zdradzać. Z kolei na wystawie 
statycznej widzowie obejrzą wszystko, 
czym dysponuje polska armia i co produ-
kuje przemysł zbrojeniowy.

Kolejna atrakcja tegorocznego Air 
Show to wyjątkowy przelot wyjątko-
wych samolotów. – Chcemy, by odbył 

się wspólny z naszymi rodzimymi Iskra-
mi przelot najnowszego Boeinga 787-9 
Dreamliner w pięknych, narodowych 
barwach. Żeby na radomskim niebie była 
biało-czerwona flaga. To też takie swoiste 
uczczenie stulecia odzyskania niepodle-
głości – mówi Skurkiewicz.

Będzie to ostatni pokaz zespołu Biało-
-Czerwone Iskry w pełnym składzie, bo 
samoloty te są stopniowo wycofywane 
z eksploatacji.

Specjalnie przygotowany program włoskiego zespołu Frecce Tricolo-

ri, wspólny przelot dreamlinera i Biało-Czerwonych Iskier oraz dłuższe 

o dwie godziny pokazy każdego dnia – tegoroczne Air Show, jak zapowia-

dają organizatorzy, ma być wyjątkowe.

Wyjątkowe Air Show
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– Szkolenie jest wynikiem rozmów 
i konsultacji prowadzonych z radomskimi 
organizacjami pozarządowymi, z udzia-
łem Centrum Organizacji Pozarządowych 
i Kancelarii Prezydenta Miasta Radomia. 
Konsultacje pozwoliły na określenie 
minimalnych wymogów, jakie spełniać 
powinno szkolenie, aby przyniosło 
wymierne efekty – tłumaczy Katarzyna 
Piechota-Kaim z biura prasowego urzędu 
miejskiego.

W ubiegłotygodniowych warsztatach 
wzięło udział 40 osób – pracowników 
UM, którzy mają bezpośredni kon-
takt z interesantami, i pracowników 
mogących zdobytą wiedzę przekazywać 
dalej, w reprezentowanych przez siebie 
komórkach organizacyjnych magistratu. 
Szkolenie obejmowało część teoretycz-
ną i praktyczną, aby w pełni ukazać 
problemy, z jakimi muszą zmierzyć się 
osoby z różną formą niepełnospraw-
ności, próbujące załatwić swoje sprawy 
w urzędzie. Były więc zajęcia z wyko-
rzystaniem wózków i kul, poznanie 
przeszkód utrudniających poruszanie się 
osób z niepełnosprawnością rucho-
wą w pokojach UM. Skorzystano też 
z rekwizytów symulujących inne rodzaje 
niepełnosprawności, by pokazać warun-
ki, z jakimi może się spotkać w urzędzie 
osoba niewidoma lub niesłysząca.

Szkolenia przeprowadziło radomskie 
stowarzyszenie Budujemy Przystań.

CT

Urzędnik

na wózku

O tym, z jakimi problemami boryka się 

w magistracie osoba poruszająca się na 

wózku, niewidoma albo niesłysząca, mogli 

się przekonać urzędnicy w ramach szkolenia.
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IWONA KACZMARSKA

W porządku poniedziałkowego posie-
dzenia rady miejskiej nie było projektu 
uchwały o przyznaniu tytułu honorowe-
go obywatela Radomia Józefowi Grzecz-
narowskiemu. Mimo to na sali pojawiły 
się córki prezydenta: Halina Szpilman 
i Danuta Grzecznarowska-Skrzypczyk. 
Przyszło też kilka osób z plakatami „Jó-
zef Grzecznarowski honorowym obywa-
telem Radomia”.

– Dopiero dzisiaj otrzymałem projekt 
uchwały od komisji kultury, więc nie 
mogłem go wprowadzić do porządku 
obrad tej sesji. Ale będzie jeszcze jedno 
posiedzenie, 2 lipca i wniosek o przy-
znanie honorowego obywatelstwa Józe-
fowi Grzecznarowskiemu znajdzie się 
w pierwszym punkcie – zapewnił gości 
przewodniczący rady miejskiej Dariusz 
Wójcik.

Marcin Dąbrowski, szef radomskich 
struktur SLD przekonywał, że inicjato-
rzy nadania Grzecznarowskiemu tytułu 
mieli zapewnienie i Dariusza Wójcika, 
i przewodniczącego komisji kultury Ja-
kuba Kowalskiego, że to na poniedział-
kowej sesji poddana zostanie pod gło-
sowanie uchwała w sprawie przyznania 
honorowego obywatelstwa. – Okazało 
się, że nie można wierzyć w obietnice 

pana przewodniczące-
go. Wygląda na to, że 
pan przewodniczący 
prowadzi swoje gierki 
polityczne – zauważył 
Dąbrowski. – A radni, 
z którymi rozmawia-
łem przed sesją, mó-
wili mi, że jeśli taki 
projekt znajdzie się 
w porządku obrad, to 
go przegłosują. Miesz-
kańcy miasta, których 
pod wnioskiem podpi-
sało się ponad tysiąc, 
muszą być rozgory-
czeni.

R o z g o r y c z e n i a 
nie kryła też Halina 
Szpilman. – Wydawa-
ło mi się, że do trzech 
razy sztuka i że teraz 
wreszcie dojdzie do 
głosowania. Wydaje 
mi się, że mój ojciec nie zasłużył, by tak 
szarpać jego nazwisko – stwierdziła.

Komisja kultury pozytywnie zaopi-
niowała wniosek w sprawie nadania 
Grzecznarowskiemu honorowego oby-
watelstwa 9 maja. Jej przewodniczący 
projekt uchwały podpisał w poniedzia-
łek rano. – Ta dzisiejsza sesja miała być 

ostatnią przed wakacjami, więc podpi-
sałem projekt, by uchwałę można było 
dzisiaj wprowadzić do porządku obrad 
i przegłosować – wyjaśniał Jakub Kowal-
ski. – Okazało się jednak, że odbędzie 
się jeszcze jedno posiedzenie, 2 lipca. 
I zgadzam się z przewodniczącym rady, 
że w tej sytuacji nie ma sensu wprowa-

dzać tego projektu dzisiaj, w takim po-
śpiechu.

Jeśli honorowe obywatelstwo Rado-
mia zostanie Józefowi Grzecznarow-
skiemu przyznane przez radnych 2 lip-
ca, uroczystą sesję z wręczeniem tytułu 
przewodniczący RM planuje po waka-
cjach.

Honory z opóźnieniem
Głosowanie nad przyznaniem honorowego obywatelstwa Józefowi Grzecznarowskiemu ma się 

odbyć na sesji rady miejskiej 2 lipca. – Mieliśmy zapewnienie, że to się stanie dzisiaj – mówił w po-

niedziałek Marcin Dąbrowski, jeden z pomysłodawców przyznania tytułu przedwojennemu prezy-

dentowi Radomia.
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Wśród najczęściej pojawiających się 
postulatów były m.in. darmowe przejaz-
dy autobusami komunikacji miejskiej, 
ulgi przy wejściu na basen, lodowisko 
czy do teatru. Osoby niepełnosprawne 
i ich rodziny liczą także na współpracę 
z prywatnymi właścicielami sklepów, 
gabinetów, laboratoriów wykonujących 
analizy lekarskie, a także lokali gastro-
nomicznych, kin czy punków usługo-
wych. Chodzi jednak nie tylko o zniżki, 
ale też potrzebę zwrócenia uwagi na 
przygotowanie personelu do obsługi 
osób z różnego typu dysfunkcjami. 
Pojawił się m.in. pomysł opracowania 
logotypu, który mógłby być umieszcza-
ny u partnerów programu.

Inne propozycje zgłoszone podczas 
spotkania to np. ułatwienie dostępu 
do specjalistów w poradniach, tworze-
nie miejsc dziennego pobytu dla osób 
wymagających stałej opieki, darmo-
wy wjazd na teren szpitala, a także 
wyposażenie placów zabaw w urzą-
dzenia dla osób niepełnosprawnych 
czy wprowadzenie do systemu roweru 
miejskiego rowerów trójkołowych. 
Zdaniem uczestników konsultacji 
warto też rozważyć możliwość powoła-
nia pełnomocnika prezydenta ds. osób 
niepełnosprawnych.

Konsultacje w sprawie programu 
„Karta rodziny z dzieckiem niepełno-
sprawnym” trwały do 21 czerwca.

CT

Jakie

zniżki i ulgi?

Kilkadziesiąt propozycji zgłosili uczestnicy 

spotkania konsultacyjnego poświęconego 

programowi „Karta rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym”. 

WYSTAWA CZYNNA DO 31.08.2018
KURATOR WYSTAWY: STEFAN SZYDŁOWSKI 
 

WYSTAWA CZYNNA WTOREK - PIĄTEK: 10.00 - 18.00 
SOBOTA - NIEDZIELA: 12.00 - 18.00
WSTĘP NA WYSTAWĘ - 4 ZŁ, W PIĄTKI ZWIEDZANIE BEZPŁATNE.

Patronat medialny:Organizator:

MAZOWIECKIE CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
„ELEKTROWNIA” W RADOMIU, UL. KOPERNIKA 1
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K a n d y d a t e m 
na prezydenta jest 
Radosław Wit-
kowski. O tym, że 
będzie wspólnym 
d l a  P l a t f o r m y 
i  Nowoczesne j 
w i a d o m o  b y ł o 
od połowy kwiet-
nia. – Stało się 
faktem, że Plat-
forma Obywatel-
ska i Nowoczesna 
idą ze wspólnych 
list do wyborów 
samorządowych. 
J e d n o c z e ś n i e 
bardzo ważnym 
punktem jest to, 
że kandydatem 
Nowoczesnej, jej struktur radomskich 
i Platformy Obywatelskiej w Radomiu jest 
Radosław Witkowski – mówił Rafał Raj-
kowski, przewodniczący PO w Radomiu.

Porozumienie koalicyjne podpisała 
Kamila Gasiuk-Pihowicz, przewodni-
cząca mazowieckich struktur Nowoczes-
nej. – Uważamy, że Radom zasługuje 
na to, aby tutaj górę nad ideologią wziął 
rozsądek. Aby rzetelna praca stała nad 
„misiewiczami” bez kompetencji. Zasłu-
guje także na to, aby decyzje, które będą 
w przyszłości zapadały i dotyczyły Ra-
domia, były wynikiem wsłuchiwania się 
w głos mieszkańców miasta, a nie w głos 
płynący z Nowogrodzkiej – zauważyła 
posłanka.

Swój podpis pod porozumieniem zło-
żył także Andrzej Halicki, przewodni-
czący mazowieckich struktur Platformy 
Obywatelskiej. – Tak dynamicznie zmie-
niający się Radom naprawdę napawa 
dumą. Może nie zauważacie tego na co 
dzień, ale Radosław Witkowski i jego 
drużyna zmieniają Radom dynamicz-
nie – powiedział Halicki.

Podczas czwartkowego spotkania 
z dziennikarzami ogłoszono, że listę 
kandydatów do rady miejskiej w okręgu 
nr 3 na Borkach będzie otwierać szefo-
wa Nowoczesnej w Radomiu Katarzyna 
Kalinowska.

DARIUSZ OSIEJ

Platforma
i Nowoczesna

razem
Platforma Obywatelska i Nowoczesna podpisa-

ły w ubiegły czwartek porozumienie koalicyjne 

o wspólnym w Radomiu starcie w tegorocznych 

wyborach samorządowych.
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„Jere ie ” to ko ty ua ja do rze z a-
ej azowie ki  przedsi ior o  za-

k zo e jatywy „JEREMIE”. 

W tej edy ji projektu, do wykorzysta ia 
dla azowie ki h r  jest po ad 5,7 

l  z . Mo esz li zy  a iskie opro e -
towa ie, gi okres aty oraz prosty 
pro es otrzy a ia po y zki. 

Co w  „Jere ie ” wspiera rów ie
 ró y h powodów 

-
er yj ego. Po y zk  o esz  otrzy-

 awet,  prowadzisz prz -

stwo e storii kredytowej.

Po y zk   otrzy asz a prosty h i przyjaz y h zasada h – wystar zy, e 
z osisz si  e red io do wy ra y h przez Ba k Gospodarstwa Krajowego 

-
es, ie po ier  przy ty  ad y h prowizji zy dodatkowy h op at. 

Po y zki a j udzie :

 Towarzystwo I westy ji e z o-Eko o i z y h S.A. 
po y zki dla MSP/województwo azowie kie/Po y zka UE Wspar ie dla Ma-
zowsza

 Wielkopolska Age ja Rozwoju Przedsi ior z i Sp. z o.o. warp.org.pl, 
za adka po y zki

 Mazowie ki Regio al y Fu dusz Po y zkowy Sp. z o.o. pozy zki azowie -
kie.pl
Po y zk fer : 

 Fu da ja a rze z Rozwoju Polskiego Rol i twa fdpa-fu duszpozy zkowy.
org.pl, zak ka: asza oferta/województwo azowie kie/po y zka du a - Jere-

ie 
 Wielkopolska Age ja Rozwoju Przedsi ior z i Sp. z o.o. warp.org.pl, 

za adka: po y zki

 i for a ji a te at po y zek u ij y h oraz projektu 
„Jere ie 2” z ajdziesz a: 

rpo. gk.pl

rowadzis zowszu, o es korzyst  dwó h pro-
duktów – po y y oraz po y zki du . 

. wprowadze iu a ry ek owy h lu  ulepszo y h produktó
-

zakup asz z wyposa e ia . Otrz rodki po-
zw wdro y wy iki pra  adaw zo-rozwojowy h oraz zasad i z
pro es produk yj y lu  sposó  wiad z

. ga h wykorzys y h te h ologie i for a yj o-ko u ika yj e TIK 
.i . auto atyza ja pro esów iz esowy h, zakup oprogra owa ia wspo-

ag go pr rozwój e- o er e , 

. wspar iu ekologi z y h pro esów produk yj y h oraz efektyw ego wyko-
rzysta ia zaso ów w P. 

Twój projek  Regio al e I telige t e Spe jaliza je , doty-
zy TIK lu  ekologi z y h pro esów produk yj y h i efektyw ego wykorzy-

sta ia zaso ów w P, o esz li zy rdziej atrak yj e waru ki po y zki. 
-

szaw raz iast

. tj. zawier  jed y  z o szarów: Wysoka jak y ia, Bezpie z-
a y  I telige t e Syste y ) za ia, Nowo zes e 

CZYM S  PO YCZKI UNIJNE  
I DLACZEGO WARTO 
Z NICH SKORZYSTA ?

PROSTE I JASNE ZASADY

NA JAKIE WSPARCIE MO ESZ LICZY ?

Po ad  l  to kwota do wykorzysta ia 
dla ikro  y h i 

 województwie azowie ki . 
Po y zki u ij e z projektu „Jere ie 2” 

 aplika ji wykorzys y h te h ologie 
i for a yj o-ko u ik raz a 
wspar ie ekologi z y h pro esów produk yj y h 

i efektyw ego wykorzysta ia zaso ó P. 

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od analizy ryzyka przedsiębiorcy. 

R E K L A M A
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JACEK SOCHAJ

We środę na scenie wystąpiła dzie-
siątka wokalistów: Jakub Małek, Sylwia 
Grunt, Weronika Jackowska, Adam 
Mąkosa, Katarzyna Niedzielska, Anna 
Pustovit, Justyna Pasek, Paulina Dalach, 
Jan Majewski i Wiktoria Perzyńska oraz 
dwójka tancerzy: Zuzanna Chała i Woj-
tek Limanowski.

Gala f inałowa rozpoczęła się od 
wspólnego wykonania przez wokalistów 
utworu „Czy...” z telewizyjnego pro-
gramu „Idol”. – To swoistego rodzaju 
integracja, której jednak brakowało 
w poprzednich edycjach. Rozumiem, że 
wykonawcy rywalizują, ale niech to bę-
dzie fajna, zdrowa rywalizacja – mówił 
nam przed koncertem Mikołaj „Czester” 

Ganabisiński z Radomskiej Szkoły Roc-
ka, który był odpowiedzialny za przygo-
towanie wokalistów do finału.

Potem przyszedł czas na solowe wy-
stępy. Każdy z finalistów miał szansę 
pokazać swój talent i zawalczyć o uzna-
nie jurorów.

Po występach wszystkich finalistów 
jury w składzie: Katarzyna Bochyń-
ska-Wojdył, instruktorka emisji głosu 
w Radomskiej Szkole Rocka, Monika 
Pawelec, współwłaścicielka Centrum 
Tańca Monika & Roman Pawelec, Szy-
mon Wydra, lider zespołu Carpe Diem, 
Wojciech Owczarek, perkusista zespołu 
IRA, Miłosz „Majlo” Chała, ubiegło-
roczny zwycięzca Co Za Talent! i Mi-
kołaj „Czester” Ganabisiński udało się 
na obrady. W tym czasie na scenie pre-

zentowała się Julia Ziętek, ubiegłorocz-
na finalistka Co Za Talent! i Krzysztof 
Chodacki, nauczyciel gry na gitarze 
w Radomskiej Szkole Rocka.

Po obradach jury nadszedł czas na 
ogłoszenie wyników. Trzecie miejsce 
wyśpiewała sobie 19-letnia Justyna Pa-
sek. Na drugim miejscu znalazła się 
Weronika Jackowska, uczennica II klasy 
gimnazjum. Zwyciężczynią szóstej edy-
cji Co Za Talent! została Anna Pustovit, 
19-letnia studentka, absolwentka szkoły 
muzycznej.

– Jeszcze nie do końca rozumiem, co 
się stało... Że zajęłam pierwsze miej-
sce. Bardzo mi miło – powiedziała nam 
Anna Pustovit. – Dużo pozytywnych 
emocji – że byłam tutaj, że mogłam 
w tym uczestniczyć. Po prostu jestem 
szczęśliwa, że mi się udało, że pokona-
łam tremę i cały ten stres.

Mecenasem konkursu Co Za Talent! 
jest Enea, a patronat honorowy objął 
prezydent Radosław Witkowski.

Retransmisja gali finałowej znajduje 
się na portalu CoZaDzien.pl, w zakład-
ce CO ZA TALENT lub na Facebooku 
cozadzien.pl.

Oni mają TALENT!
Anna Pustovit została zwyciężczynią szóstej edycji, organizowanego przez Radomską Grupę Mediową, konkursu Co Za Ta-

lent!. Podczas gali finałowej przed publicznością zgromadzoną w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych i przed jury 

zaprezentowała się dwunastka finalistów.
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MECENAS KONKURSU
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ROKSANA CHALABRY

Radomianie nie zawiedli i tłumnie 
przybyli w niedzielne popołudnie na pl. 
Corazziego, gdzie odbywał się koncert. 
Nie zabrakło dobrej muzyki, konkur-
sów z nagrodami i pysznego jedzenia. 
A dzięki współpracy z Wojskiem Pol-
skim, Czarnymi Radom, Radomiakiem, 
Szkołą Rocka, Rockstepem, grupami 
motocyklowymi i artystami impreza 
była wyjątkowo udana. Cel? Zebrać jak 
najwięcej pieniędzy na specjalistyczny 
sprzęt dla najmłodszych, czyli dla od-
działu neonatologii miejskiej lecznicy. 
Bo, jak mówi posłanka Anna Białkow-
ska, chodzi o pomaganie. – Możemy 
to zrobić poprzez wrzucanie pieniędzy 

do puszek, licytowanie i wpłacanie na 
subkonto, które specjalnie na tę okazję 
utworzył RSS – wyliczała posłanka PO.

Licytacja prowadzona była na scenie. 
A wylicytować można było m.in. ko-
szulkę z autografem Michała Żeromiń-
skiego, lot samolotem czy rejs łodzią po 
Zalewie Domaniowskim. – Jak zwykle 
cudowna atmosfera – cieszyła się Anna 
Białkowska. – Spośród wystawionych 
na aukcję przedmiotów wylicytowane 
zostały także, szyte na miarę, rękawice 
bokserskie Krzysztofa „Diablo” Wło-
darczyka. Osoba, która wygrała tę licy-
tację, zaoferowała tysiąc złotych.

Imprezę prowadzili prezenterzy lo-
kalnego Radia Rekord – Dorota Rokita 
i Kamil Górski. – Na szczęście pogoda 

dopisała. Mieszkańcy naszego miasta 
tłumnie przyszli pod urząd miejski. 
Mam nadzieję, że dalej będą otwierać 
swoje serca i portfele, bo inicjatywa jest 
zacna – mówił jeszcze w trakcie koncer-
tu Kamil Górski.

Na scenie mogliśmy podziwiać mło-
dych, utalentowanych i już bardzo utytu-
łowanych tancerzy z radomskiej Szkoły 
Tańca Rockstep. Tego wieczoru swoje 
koncerty dali także: Katarzyna Bo-
chyńska-Wojdył, Daga, Black&White, 
Goran, Redox, Mixtura, Mateusz Mijal. 
Publiczność rozgrzewał także DJ Jarek 
Podkański.

Kwota 18 tys. zł nie jest ostateczna, bo 
na specjalnie utworzone subkonto dalej 
wpływają pieniądze.

Zagrali dla maluchów
18 tys. zł – tyle udało się zebrać podczas niedzielnego, czwartego już, koncertu charytatywnego, którego pomysłodawczynią 

jest Anna Białkowska. – Za te pieniądze kupimy specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, który trafi do oddziału neonatologii 

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego – zapewnia posłanka Platformy Obywatelskiej.
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nowa telewizja

już jest
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Internista, hematolog, profesor nauk 
medycznych, filozof medycyny. W kam-
panii wrześniowej przydzielony do 72. 
pułku piechoty. W czasie wojny walczył 
w Okręgu Radomsko-Kieleckim Armii 
Krajowej „Jodła”.

Julian Aleksandrowicz urodził się 20 
sierpnia 1908 roku w Krakowie. Był sy-
nem Józefa, kupca i Zofii. Po ukończe-
niu w 1926 VI Gimnazjum im. Tadeusza 
Kościuszki rozpoczął studia na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Dyplom uzyskał w 1933 roku, a rok 
później ukończył Studium Wychowania 
Fizycznego UJ. W 1934 Aleksandrowicz 
obronił pracę doktorską dotyczącą badań 
bioptycznych szpiku, które rozpoczął 
jeszcze jako student medycyny.

W latach 1933-1939 pracował jako 
asystent w szpitalu św. Łazarza w Kra-
kowie. W tym czasie zajmował się m.in. 
właściwościami heparyny i możliwością 
przechowywania krwi (doprowadziło to 
do opracowania w 1937 roku. przyrządu 
do pobierania i konserwowania krwi), 
co wraz z akcją informacyjną dotyczącą 
oznaczania grup krwi, przyczyniło się do 
usprawnienia m.in. Wojskowej Służby 
Sanitarnej w obliczu nadchodzącej woj-
ny i późniejszego organizowania stacji 
krwiodawstwa.

Julian Aleksandrowicz został zmo-
bilizowany w sierpniu 1939 jako ppor. 
lekarz; przydzielono go do 72. pułku 
piechoty, z którym brał aktywny udział 
w kampanii wrześniowej. Trafił do nie-

woli, ale udało mu się uciec z obozu je-
nieckiego. Do Krakowa wrócił w stycz-
niu 1940, ale już w 1941 znalazł się 
w krakowskim getcie, gdzie zorgani-
zował jeden z trzech działających tam 
szpitali. W czasie likwidacji getta zdołał 
wraz z żoną i dzieckiem przedostać się 
kanałami na aryjską stronę

Wiosną 1944 roku Julian Aleksandro-
wicz został przeniesiony do oddziałów 
Armii Krajowej na teren kielecko-ra-
domski. Tu, w słynnej „Jodle”, organi-
zował służbę sanitarną. Ale też walczył 
z okupantem jako dowódca plutonu. 
Za wojenne zasługi został odznaczony 
krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Wa-
lecznych, Krzyżami Zasług z Mieczami 
i innymi medalami wojskowymi.

Po zakończeniu wojny podjął pracę 
jako asystent w krakowskiej Klinice 
Chorób Wewnętrznych. W 1947 roku 
habilitował się 
n a  W y d z i a l e 
Lekarskim UJ 
na podstaw ie 
pracy napisa-
nej w podzie-
miu „Schorze-
n ia narządów 
krwiotwórczych 
w świetle badań 
bioptycznych”. 
K s i ą ż k a  t a , 
w ydrukowana 
w 1946 ,  sta ła 
się pierwszym 
p o w o j e n n y m 
polsk im pod-
r ę c z n i k i e m 
h e m a t o l o g i i . 
W 1950 powie-
rzono mu or-
ga n i zac ję  I I I 
Kliniki Chorób 
Wewnętrznych, przekształconej później 
w Klinikę Hematologii. Kierował tymi 
jednostkami przez 28 lat. Tytuł profe-
sora nadzwyczajnego otrzymał w 1951 
roku, a profesora zwyczajnego w 1956. 
W 1957 założył i przez kilka lat reda-
gował jedyne wówczas w Polsce czaso-
pismo hematologiczne „Hematologica 
Cracoviensis”, przemianowane później 
na „Hematologica Polonica”.

Prof. Aleksandrowicz skupił wokół 
siebie wielu wybitnych uczniów, stwa-
rzając jeden z głównych ośrodków me-
dycznych w kraju. Z jego szkoły wyszło 
kilka pokoleń specjalistów chorób we-
wnętrznych i hematologów, z których 
ponad 40 uzyskało tytuły doktora nauk 
medycznych, dziewięciu się habilitowało, 
a pięciu zostało profesorami. Był auto-
rem, współautorem lub redaktorem na-
czelnym wielu podręczników lekarskich, 
rozdziałów w specjalistycznych mono-
grafiach i książek popularnonaukowych. 
Założyciel i wieloletni przewodniczący 
Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego 
PAN i Krakowskiego Polskiego Towa-
rzystwa Higieny Psychicznej. Jeden ze 
współtwórców polskiej myśli ekologicznej 
i współzałożyciel Polskiego Klubu Eko-
logicznego, Towarzystwa Zdrowy Czło-
wiek, Towarzystwa Magnezologicznego.

Był przyjacielem i lekarzem poet-
ki Haliny Poświatowskiej. Pomógł jej 
w zorganizowaniu wyjazdu na operację 
serca do Ameryki. Sam chory na raka, 
wspierał Poświatowską w jej zmaganiach 
z chorobą.

Na kilka miesięcy przed śmiercią 
z okazji odnowienia dyplomu doktor-
skiego wygłosił odczyt w auli UJ – swój 
testament naukowy.

Julian Aleksandrowicz zmarł 18 paź-
dziernika 1988 roku w Krakowie, a licz-
ne rzesze krakowian odprowadzające 
go na Cmentarz Rakowicki, przekaza-
ły – zgodnie z jego ostatnią wolą – za-
miast kwiatów na grób, datki na Kra-
kowski Oddział Towarzystwa Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane.

NIKA

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

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

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

Aleksandrowicza
Józefów, Firlej, Młynek Janiszewski

Między ul. Warszawską a ul. Mieszka I
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Tym razem zamierzałem napisać o czymś banalnym. Na przykład, o banalnym 
parkingu, który co niedziela tworzy się pod katedrą, a proboszcz nie wpadł 
jeszcze na to, aby pójść śladem jednej z największych sieciowych restauracji 
i otworzyć banalne okienko, gdzie wydawana byłaby... hostia. Jakby to miało 
wyglądać? Banalnie. Otóż w pierwszym okienku z witrażem składamy zamówienie, 
w kolejnym dajemy co łaska, a w ostatnim odbieramy odpowiednią (w zależności 
do wysokości co łaska) liczbę hostii i karteczkę z ogłoszeniami parafialnymi 
zamiast paragonu. Tym sposobem problem przeciskania się wiernych między 
samochodami można by banalnie rozwiązać. Jednak w tym tygodniu nie odpłynę, 
pisząc o moim głupim/banalnym (niepotrzebne skreślić) pomyśle. I mimo, że 
chciałbym napisać o czymś innym niż polityka, to politycy nie pozwalają mi się 
od niej oderwać. A przecież innych banalnych tematów jest tak wiele i czekają na 
banalny felieton...

A wszystko za sprawą ostatniej sesji rady miejskiej, na której odbyło się 
głosowane nad absolutorium dla prezydenta Radosława Witkowskiego. Mimo 
POZYTYWNEJ opinii najtęższych głów w tej dziedzinie i najbardziej bezstronnej 
z jeszcze bezstronnych instytucji – Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat 
wykonania ubiegłorocznego budżetu, nasi niezwykli radni zagłosowali przeciwko 
przyjęciu sprawozdania z wykonania planu finansowego Radomia za 2017 rok. 
Nie udzielili też prezydentowi absolutorium. Najśmieszniejsze w tym wszystkim 
(z wielu gorzko-śmiesznych rzeczy) w tym wszystkim jest jednak to, że prezydent 
wykonywał budżet, który ta sama rada, w osobach tych samych szanownych 
radnych, przyjęła w ubiegłym roku. I to wykonywał go dobrze – o czym mówią suche 
fakty i bezpartyjne cyferki. Na sesji jednak merytoryczne argumenty nie miały 
znaczenia. Górę wzięła czysta, bezwzględna polityka i układziki. Radni znowu 
pokazali, kto tu teraz rządzi. A że jakiś tam Radom, jakieś tam fakty, jakaś tam 
opinia fachowców? A po co to komu?

Przyjrzyjmy się zatem, co to oznacza dla nas – radomian i wyborców 
w praktyce? Teoretycznie brak absolutorium mógłby być podstawą do odwołania 
Radosława Witkowskiego. Jednak z uwagi na bliskość wyborów samorządowych 
(mniej niż dziewięć miesięcy) nie ma to już żadnego znaczenia. Co ciekawe, radni 
już od kilku miesięcy pokazują prezydentowi, że stracił w radzie poparcie. Wszystko 
zaczęło się pod koniec ubiegłego roku, gdy kilku radnych opuściło klub Platformy 
Obywatelskiej i zaczęło głosować ramię w ramię z Prawem i Sprawiedliwością, ku 
uciesze radnych PiS, a wściekłości większości głosujących na nich trzy lata temu 
wyborców. Wtedy pojawiły się pierwsze zgrzyty, gdyż radni nie chcieli przyjąć 
budżetu na 2018 rok.

Na początku mnie to nawet bawiło. Ot, taki pstryczek w nos panującego, 
który otoczony dworem, chyba przestał wsłuchiwać się w głosy radnych, nawet 
z własnego ugrupowania i trochę sobie na taki obrót spraw zapracował. Jednak 
to, co na krótką metę może być zabawne, w dłuższej perspektywie zabawnym 
być przestaje. Bo gdyby radni budżetu miasta nie przyjęli, komu zrobiliby na złość? 
Prezydentowi? Czy nam, mieszkańcom? Budżet, co prawda, udało się przyjąć – 
w ostatniej chwili i wywrócony do góry nogami. Teraz działania większej części 
radnych stały się po prostu nudne i żenujące. Żeby nie rzec – beznadziejnie głupie. 
(No, ale że nie mogę tak rzec, to i nie rzekłem). Bo jak nazwać to, co obserwujemy 
na każdej sesji – my będziemy przeciwko, bo mamy większość i przeciwko być 
możemy? Trochę to żałosne. Tym bardziej, że ten spektakl urządzają nam dorośli, 
wydawałoby się, ludzie. A może dorosłość wcale nie musi oznaczać dojrzałości 
i odpowiedzialności? Cóż, takich przedstawicieli sami sobie wybraliśmy.

Na koniec zapytam – jeśli radni Pi i ich koalicjanci chcieli pokazać swoją siłę 
i znów zrobić na złość prezydentowi, po co robią z niego męczennika? Przecież 
takie działanie nie przysporzy radnym dodatkowych głosów. To oczywiste. Pokażą 
się tylko jako awanturnicy, którzy gdzieś mają dobro miasta. A prezydent może 
nabić sobie punkty, bo przecież w obronie pokrzywdzonego mogą stanąć wyborcy. 
I zapewne staną – ze złości na to, co się dzieje.

A dlaczego? Bo tak! A może i bo nie!

ADAM HILDEBRANDT

Co ci radni wyprawiają?

R E K L A M A

NieObiektywnym 
okiem
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SMACZNEGO 

KOKTAJL OCZYSZCZAJĄCY 
Z MARCHEWKI

SKŁADNIKI
– 1 łodyga selera naciowego

– 2 marchewki

– 1 łyżeczka miodu

– 0,5 szkl. wody

PRZYGOTOWANIE
Seler i marchew umyj, obierz i drobno 

pokrój. Zmiksuj w blenderze, a następnie 

zmieszaj z wodą i miodem.

OCZYSZCZAJĄCA SAŁATKA

SKŁADNIKI
– 5 łyżek szczypiorku

– 1 jogurt naturalny

– 1 ząbek czosnku

– 1 ogórek

– 1 łyżeczka pietruszki

PRZYGOTOWANIE
Szczypiorek umyj i pokrój, ogórka 

obierz. Jogurt zmieszaj z ząbkiem 

czosnku i dodaj do szczypiorku 

z ogórkiem. Na wierzchu posyp 

pietruszką.

Trudno wyobrazić sobie coś bardziej 
relaksującego niż piknik na łonie natury. 
Piękna pogoda i potencjał okolicznych, 
zielonych enklaw sprzyjają tej formie 
wypoczynku. Wystarczy przygotować 
jedzenie, odpowiednio je przetranspor-
tować, zabrać ze sobą koc, a następnie 
przez kilka godzin korzystać ze świeżego 
powietrza. Jeśli chodzi o zaopatrzenie, 
warto rozważyć nabycie kubków ter-
micznych, które są doskonałym zamien-
nikiem dla pojemników jednorazowych. 
Cechują się szczelnością i są bardzo 
poręczne, ponieważ można zabrać je ze 
sobą w drogę, niezależnie od tego, czy 
przemieszczamy się pieszo, rowerem czy 
np. na rolkach. Ich największą zaletą jest 
to, że bardzo długo utrzymują odpowied-
nią temperaturę napoju. Jaki kubek wy-
brać? Do wyboru mamy kubki o wnętrzu 
szklanym, plastikowym lub metalowym. 
Te pierwsze, choć są cięższe i łatwiej je 
uszkodzić, wydają się być najlepszym wy-
borem – szkło najdłużej utrzymuje tem-
peraturę. Warto także zwrócić uwagę, czy 
kubek może być stosowany w kuchen-
kach mikrofalowych i myty w zmywarce. 
Możemy wybrać takie modele, które do-
skonale dopasujemy do naszych potrzeb.

KOC PIKNIKOWY NA KAŻDĄ POWIERZCHNI

Kolejnym przydatnym atrybutem jest 
specjalny koc piknikowy – najlepiej z izo-
lacją i wygodnymi uchwytami do przeno-
szenia. Może towarzyszyć nam podczas 
górskich wędrówek, miejskich wycieczek 
czy campingów. Mimo dużego rozmia-
ru, jest bardzo lekki, dlatego z łatwością 
można zabrać go ze sobą wszędzie, gdzie 
istnieje możliwość skorzystania z chwili 
relaksu. To idealne rozwiązanie dla osób, 
które szukają sprawdzonego rozwiązania, 
pozwalającego cieszyć się wypoczynkiem 
na trawie lub piasku. Warto również 

zwrócić uwagę na folię aluminiową, sta-
nowiącą barierę dla wilgoci i temperatury 
podłoża. Umożliwia ona rozłożenie koca 
piknikowego nawet na wilgotnej po-
wierzchni. Im grubszy materiał koca, tym 
lepsza izolacja od nierówności terenu. 
Wysoka jakość materiału pozwoli nam 
korzystać z zakupu przez kilka sezonów.

– Tym, którzy chcą utrzymać dobrą for-
mę i zadbać o swoje zdrowie, zaleca się 
aktywność dostosowaną do potrzeb i moż-
liwości organizmu. Na piknik lub plażę 
warto wybrać się pieszo lub rowerem, tym 
bardziej że już od samego wyjścia z domu 
można korzystać z pogody. Producenci 
prześcigają się w propozycjach sprzęto-
wych, które takie wypady czynią bardziej 
komfortowymi i atrakcyjnymi. Z sezonu 

na sezon obserwujemy wciąż rosnące zain-
teresowanie aktywnymi formami spędza-
nia wolnego czasu – mówi Paulina Pasz-
czyk, dyrektor multibrandowych salonów 
sportowych 4Faces.

DOBRANY SPRZ T PŁYWACKI

Jeśli nie wyobrażamy sobie sezonu 
letniego bez spędzania czasu nad wodą, 
oprócz koca i chłodnego napoju, przyda 
nam się dobrze dobrany sprzęt pływacki. 
Podwodny świat poznamy dzięki, wykona-
nym z wytrzymałych tworzyw o wysokiej 
jakości, okularom do pływania. Miękkie, 
silikonowe uszczelki zapobiegają zale-
waniu soczewek od wewnątrz. Dzielony 
pasek o regulowanej długości umożliwia 
z kolei ich precyzyjne dopasowanie do 
obwodu głowy. Ważne, żeby były lekkie 
i nie podrażniały delikatnej skóry wokół 

oczu. Jeśli wybieramy się nad kamieniste 
akweny, warto zaopatrzyć się w specjalne 
buty do wody. Mają siateczkową cholew-
kę i perforowaną lekką podeszwę, dzię-
ki której nie tylko staniemy na twardym 
podłożu, ale także będziemy mogli swo-
bodnie pływać. Taki sprzęt uchroni nas 
przed urazami czy skaleczeniami, a na 
zagranicznych plażach okaże się wręcz 
niezbędny – nie tylko ochroni stopy 
przed gorącym i twardym podłożem, ale 
również zmniejszy ryzyko nadepnięcia na 
niebezpieczne zwierzęta, zamieszkujące 
egzotyczne morza, np. jeżowce.

STRÓJ KĄPIELOWY NA RÓŻNE OKAZJE

Kluczowym czynnikiem w doborze stro-
ju kąpielowego jest odporność na szkodli-
we promieniowanie UV. Gwarantuje to 
wysoka jakość materiału, z którego został 
uszyty, a także gęsta konsystencja. Ponad-
to strój powinien zapewniać maksymalną 
swobodę ruchów w trakcie pływania i cha-
rakteryzować się nieszablonową formą, 
bo każda kobieta ceni nie tylko komfort, 
lecz również dobry design. Krój stroju 
powinien być dostosowany do sposobu 
spędzania wolnego czasu – jeśli w wo-
dzie budzi się w nas wyczynowiec, lepiej 
postawić na ten jednoczęściowy. Bikini 
sprawdzi się doskonale podczas zabaw 
na piasku i w wodzie, pod warunkiem że 
odpowiednio dobraliśmy jego rozmiar. 
Ta sama zasada dotyczy męskich kąpie-
lówek – obcisłe sportowe slipki zostawmy 
na baseny, a na plażę wybierzmy szorty, 
bermudy lub kąpielówki o kroju bokserek. 
Podczas wyboru rozmiaru musimy pamię-
tać, że woda delikatnie zmienia właściwo-
ści tkaniny, dlatego podczas pierwszego 
mierzenia nasz ubiór na plażę powinien 
być odpowiednio dopasowany i dobrze 
przylegać do ciała. Do dyspozycji mamy 
wiele fasonów i modeli kostiumów oraz 
kąpielówek na każdą figurę.

FIT.PL

Przygotowanie do lata
Długie dni i ciepłe noce sprawiają, że coraz więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu. Nie bra-

kuje sposobów zarówno na aktywny wypoczynek, jak na i błogie lenistwo. Wiele zależy od samopo-

czucia i miejsca, w którym aktualnie przebywamy, ale także od odpowiedniego wyposażenia. 

Co spakować na wypad do parku lub nad wodę, aby dobrze wykorzystać ten czas?

Fo
t. 

fit
.p

l

R E K L A M A

Z pięknej pogody za oknem i ciepłych 
wieczorów chcemy korzystać jak najdłu-
żej. Jednak zmęczone, opuchnięte i cięż-
kie nogi często powodują, że z braku sił 
rezygnujemy z wielu aktywności.

W przypadku, gdy nasz układ krąże-
nia nie działa w pełni sprawnie i widzimy 
u siebie pierwsze objawy przewlekłej nie-
wydolności żylnej – np. ból i opuchnięcia 
nóg, pajączki, nocne kurcze łydek, żyla-
ki – warto zadbać o dodatkowe wsparcie 
dla naszych nóg. – Kluczowe staje się 
wówczas leczenie farmakologiczne, któ-
re może znacząco wpłynąć na poprawę 
samopoczucia chorego. Wśród dostęp-
nych substancji flebotropowych, które 
pomagają wzmocnić naczynia żylne, 
można wymienić diosminę, której dzia-
łanie przyczynia się do wzrostu jakości 
życia i złagodzenia objawów przewlekłej 

niewydolności żylnej. Substancja przy-
spiesza odpływ krwi żylnej, dzięki czemu 
minimalizuje ryzyko wystąpienia zasto-
jów żylnych i wzmacnia poszczególne 
elementy układu krwionośnego. Dodat-
kowo zwalcza odczyn zapalny w naczy-
niach i zmniejsza obrzęk nóg – tłumaczy 
dr nauk medycznych Krzysztof Witkow-
ski, chirurg naczyniowy w Centrum Me-
dycznym Damiana, ekspert kampanii 
Nic Nie Zatrzyma Mnie.

Za najbardziej skuteczną uznaje się 
terapię diosminą w zmikronizowanej 
formie, która dzięki małym cząsteczkom 
ma zdecydowanie lepszą biodostępność. 
Ponadto wykazuje pozytywny wpływ na 
tonus żylny, układ limfatyczny, mikrokrą-
żenie i działa przeciwzapalnie.

FIT.PL

Piękne nogi
na lato

Zdrowe i atrakcyjne nogi na lato to cel wielu kobiet. Przed nami przecież 

weekendowe i wakacyjne wyjazdy – piesze wycieczki, chodzenie po 

górach, plażowanie i długie spacery.

POLECAMY OD 18.06 DO 30.06.2018R

Jogurt  naturalny Czarnoleski 
400g Rolmlecz

Kiełbasa Śląska regionalna 
1kg Staropolskie Wędliny

Makarony Mlexer różne formy 
400g opakowanie

Twaróg tłusty, półtłusty, chudy  
1kg Figand

noleski 

Produkcja własna

g y
400g Rolmlecz

liiilililililililililll nynynynnnn
PrProProPro

Jo

11,99

rt naturalny Czarnnoles
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Twaróóg tłusty, półtłussty, 
1k Fi d

9,99

12,99

Jagodzianka ze świeżych 
jagód z kruszonką 100g

Pasztet z pieca 
1kg JBB

2,50

1,79
kg/4,48zł

1,79
kg/4,48zł

1,89
kg/4,73zł

Śmietana Smaczna 12% 
400g Figand
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Z po¿ó³k³ych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

źródło: twojapogoda.pl

Tarapaty 
Gustawa Sztyfta

W S¹dzie Okrêgowym w Rado-
miu toczy³a siê sensacyjna sprawa b. 
dyrektora teatru Rozmaitoœci, aktora 
i redaktora, Bronis³awa Skapskiego, 
oskar¿onego o sfa³szowanie podpisu 
in¿. B¹kowskiego na wekslu.

Ofiar¹ znanego hochsztaplera pad³ po-
pularny w Radomiu Gustaw Sztyft, który 
jako wspólnik finansowa³ interesy Sk¹p-
skiego i w krótkim czasie straci³ 3000 z³.

Sk¹pski wy³udza³ od swego wspólni-
ka pieni¹dze w wyrafinowany sposób. 
Organizowa³ fikcyjne imprezy, które siê 
nigdy nie odbywa³y, pobiera³ od Szty-
fta zwroty kosztów podró¿y bawi¹c siê 
w tym samym czasie w Radomiu.

Resztê pieniêdzy wy³udzi³ Sk¹pski, 
obejmuj¹c redakcjê pisma Echo, powie-
rzaj¹c zaœ „kierownictwo administracyj-
ne” Sztyftowi.

Na pytanie sêdziego, dlaczego da³ siê 
tak d³ugo oszukiwaæ, Sztyft oœwiadczy³ 
tylko „by³em naiwny”.

S¹d skaza³ Sk¹pskiego na 10 miesiê-
cy wiêzienia.

Trybuna nr 24, 11 czerwca 1937

Egzaminy z gimnastyki
i robót rêcznych

Kandydaci do II, III i IV kl. nowego 
typu gimnazjum poddawani s¹ obecnie 
egzaminom ze wszystkich przedmiotów, 
objêtych nauczaniem w kl. I i II, nie wy-
³¹czaj¹c gimnastyki i robót rêcznych.

W gimn. „Przyjació³ Wiedzy” przyjêto 
ucznia do kl. II po z³o¿eniu egzaminów 
pod warunkiem, ¿e przedstawi po feriach 
œwiadectwo stolarza, ¿e pracowa³ u niego.

Trybuna nr 26, 25 czerwca 1937

Poci¹giem popularnym
do Garbatki

Staraniem Rodziny Kolejowej zorga-
nizowano w niedzielê poci¹g popular-

ny do Garbatki. Impreza ze wzglêdu na 
niskie ceny biletów cieszy³a siê olbrzy-
mim, rekordowym powodzeniem.

Nie tylko nie zasz³a obawa odwo-
³ania poci¹gu z powodu ma³ej liczby 
uczestników, jak to zaznaczono w afi-
szach, ale wprost odwrotnie, z trudno-
œci¹ uda³o siê wszystkich umieœciæ.

Ogó³em pojecha³o poci¹giem popu-
larnym oko³o 1000 uczestników. Orga-
nizacja by³a sprawna, co zawdziêczyæ 
nale¿y Rodzinie Kolejowej.

Weekendowa wycieczka do Garbatki 
w nowoczeœnie urz¹dzonych wagonach 
pozostawi³a b. mi³e wra¿enie. Od godz. 
10 poci¹g w nocy rzêsiœcie oœwietlony 
sta³ na dworcu przez pó³tora godzin. 
Z wagonów p³ynê³y piosenki, œpiewane 
chórem przez uczestników.

¯yczyæ by sobie nale¿a³o, by poci¹gi 
popularne do tak popularnego letniska, 
jak Garbatka urz¹dzane by³y w ka¿d¹ 
niedzielê.

Trybuna nr 26, 25 czerwca 1937

W trosce o zdrowie 
mieszkañców

Zak³ad badania ¿ywnoœci i przedmio-
tów codziennego u¿ytku przeprowadza 
obecnie analizy wody ze studzien na 
Glinicach.

W roku ubieg³ym zakwestionowa-
no wodê z 300 studzien na Zam³yniu 
i Kapturze.

W Radomiu znajduje siê obecnie po-
nad 4000 studzien.

Trybuna nr 26, 25 czerwca 1937

Walka z nierz¹dem

Wed³ug danych Oœrodka Zdrowia 
znajduje siê w Radomiu 56 kobiet trud-
ni¹cych siê zawodowo nierz¹dem, 90 
dorabiaj¹cych i 29 nowowykrytych.

Opiekê nad nimi sprawuje poradnia 
przeciwweneryczna.

Trybuna nr 26, 25 czerwca 1937 Sudoku
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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.

TAXI

R E K L A M A

DO ZOBACZENIA W TV

Piątek, 22 czerwca

TV DAMI
godz. 18.00, 20.00 – Informacje
Przegląd najważniejszych wydarzeń.

TVN
godz. 20.00 – Dziedzictwo Bourne'a
film sensacyjny; USA 2012
Program służący szkoleniu agentów 
i wojowników ma zostać zamknięty, 
a osoby z nim związane mają być zli-
kwidowane. Jedyny z agentów, któremu 
udaje się przeżyć, musi odzyskać tożsa-
mość.

PULS
godz. 22.00 – Ryzykanci
film sensacyjny; USA 1997
Po nieudanej misji Jack zostaje prze-
niesiony w miejsce odosobnienia dla 
niebezpiecznych szpiegów. Gdy dowia-
duje się, że terrorysta Stavros zagraża 
życiu jego żony, zrobi wszystko, aby ją 
uratować.

Sobota, 23 czerwca

POLSAT
godz. 13.05 – Krokodyl Dundee
komedia; Australia 1986
Dziennikarka Sue Charlton robi repor-
taż o Australijczyku Michaelu Dun-
deem. W zamian za uratowanie przed 
atakiem wielkiego krokodyla zaprasza 
myśliwego do Nowego Jorku.

TVP SERIALE
godz. 17.10 – Cztery wesela i pogrzeb
komedia; Wielka Brytania 1994
Ten film to już klasyka. Nie jest to hol-
lywoodzkie, jednowymiarowe dzieło, 
ale krwisty angielski film, w którym, 
jak w życiu, komedia miesza się z dra-
matem, miłość spotyka się ze śmiercią, 
a napuszony snob z dość bezpośrednim 
parweniuszem.

STOPKLATKA TV
godz. 20.00 – Kung-fu szał
komedia sensacyjna; Hongkong/Chiny 
2004
Początkujący złodziejaszek marzy, by 
wstąpić w szeregi najbardziej znanego 
gangu w Szanghaju. Żeby się tam do-
stać, musi zgłębić tajniki sztuki walk 
wschodu.

Niedziela, 24 czerwca

TV4
godz. 12.55 – Potyczki z tatą
komedia; USA 1994
Miłość synowska zmienia ojca z zatwar-
działego przestępcy w kochającego tatę. 
Jednak zanim ta przemiana nastąpi, 
Timmy'ego czeka niejedna trudna chwi-
la z niesfornym tatą.

TVN 7
godz. 16.50 – Duży
komedia; USA 1988
12-letni Josh pewnego dnia obudził się 
jako 35-letni mężczyzna, pod względem 
umysłowym pozostając dwunastolat-
kiem. Przemiana przyniesie wiele kło-
potów.

TVP KULTURA
godz. 19.35 – Wniebowzięci
komedia; Polska 1973
Arkaszka i Lutek to dwaj nieudacznicy, 
którzy nieoczekiwanie wygrywają ogrom-
ną sumę w totolotka. Pieniądze dają im 
możliwość zaznania innego życia, pozwa-
lają stać się na moment kimś innym.

TVP 2
godz. 20.10 – Zgadnij kto
komedia romantyczna; USA 2005
Theresa Jones przychodzi na przyjęcie 
wydane z okazji 25. rocznicy ślubu rodzi-
ców w towarzystwie chłopaka, Simona. 
Potencjalny zięć nie przypada do gustu 
ojcu dziewczyny.

18˚/12˚
t. odczuwalna 17˚ C

ciśnienie 1014 hPa

wilgotność 47%

Piątek

19˚/10˚
t. odczuwalna 19˚ C

ciśnienie 1015 hPa

wilgotność 58%

Sobota

22˚/10˚
t. odczuwalna 23˚ C

ciśnienie 1019 hPa

wilgotność 40%

Niedziela

21˚/11˚
t. odczuwalna 21˚ C

ciśnienie 1020 hPa

wilgotność 54%

Poniedziałek

23˚/12˚
t. odczuwalna 24˚ C

ciśnienie 1020 hPa

wilgotność 58%

Wtorek

25˚/14˚
t. odczuwalna 26˚ C

ciśnienie 1022 hPa

wilgotność 50%

Środa

27˚/14˚
t. odczuwalna 27˚ C
ciśnienie 1021 hPa
wilgotność 48%

Czwartek
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KRZYSZTOF DOMAGAŁA

Półmaraton Radomskiego Czerwca 
na stałe wpisał się do radomskiego ka-
lendarza biegowego. – Nasza impreza 
buduje już swoją historię. Z roku na rok 
staramy się organizować coraz lepsze za-
wody – tłumaczy prezes stowarzyszenia 
Biegiem Radom, Tadeusz Kraska. – Wy-
słuchujemy uwag startujących i wprowa-
dzamy pewne modyfikacje. W tym roku, 
na przykład, przesunęliśmy godzinę star-
tu i zaczynamy się ścigać o dziewiątej 
Dzięki temu większość biegaczy dobie-
gnie do mety przed południem.

Na pięć dni przed biegiem do udzia-
łu w półmaratonie zapisały się 904 oso-
by, ale nie oznacza to, że tylu biegaczy 
stawi się na starcie. – We wszystkich 
imprezach na starcie zjawia się mniej 
osób, niż się zapisało. Zazwyczaj odpa-
da od 10 do 15 proc. Dlatego myślimy, 
że w niedzielę do walki ruszy ponad 
800 osób – powiedział nam Tadeusz 
Kraska. – Od lat nie walczymy już 

o rekordy frekwencji, bo w dzisiejszych 
czasach ciężko jest zgromadzić tłumy 
na starcie. Obecnie w naszym 
kraju odbywa się 4 tys. imprez 
biegowych rocznie, więc bie-
gacze mają w czym wybierać. 
Dlatego cieszymy się z udziału 
tych osób, które zdecydowały 
się na start w naszym biegu.

Trasa VI Półmaratonu Ra-
domskiego Czerwca będzie 
identyczna jak w poprzednich 
latach. Zawodnicy wystartują 
z ul. Narutowicza i przebie-
gną przez Planty, Śródmieście, 
Glinice, Ustronie i powrócą 
na Planty. Meta biegu znajdu-
je się na stadionie MOSiR-u. 
W trakcie biegu mogą wystę-
pować czasowe utrudnienia 
w ruchu; szczegółowe informa-
cje można znaleźć na stronie 
internetowej www.mzdik.pl.

Do czwartku trwały internetowe za-
pisy do półmaratonu, ale osoby, które 

jeszcze się nie zgłosiły, a chcą w niedzie-
lę przebiec 21-kilometrową trasę, mają 
jeszcze na to szansę. – Ciągle można za-
pisać się w biurze zawodów, które znaj-
duje się na stadionie MOSiR-u. Biuro 
będzie czynne w sobotę od godz. 17 do 
21 i w niedzielę od godz. 7o do startu 
biegu. W tych samych godzinach będzie 
można odbierać pakiety startowe – wy-
jaśnia Tadeusz Kraska.

Organizatorzy półmaratonu nie za-
pomnieli również o osobach, które nie 
są w stanie przebiec takiego dystan-
su. – Jak co roku mamy coś dla mniej 
wytrzymałych biegaczy – 2,5-kilome-
trowy Bieg Radości Dumne Warchoły, 
z którego cały dochód zostanie przeka-
zany na cele charytatywne. Pieniądze 
wspomogą osoby poszkodowane pod-
czas wydarzeń radomskiego Czerw-
ca – zdradził organizator biegu.

Zmagania charytatywne odbędą się 
w sobotę o godz. 12, również na terenie 
radomskiego MOSiR-u. Dwie godziny 
wcześniej do boju ruszą najmłodsi, któ-
rzy będą rywalizować w biegach dzieci 
i młodzieży. Zapisy do tych biegów będą 

przyjmowane w biurze zawodów w dniu 
wydarzenia.

Biegacze
opanują Radom

W niedzielę, 24 czerwca odbędzie się VI Półmaraton Radomskiego Czerw-

ca. Biegacze rozpoczną i zakończą zmagania w okolicach stadionu 

MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9. Organizatorzy spodziewają się, że w bie-

gu weźmie udział ponad 800 osób.

R E K L A M A

Michał Cieślak nadrabia stracony czas. 
Radomski pięściarz stoczył drugi poje-
dynek na przestrzeni dwóch tygodni. Na 
początku czerwca w Legionowie Cie-
ślak pewnie pokonał twardego Siergieja 
Radczenkę, a teraz wygrał przed czasem 
z Dusanem Krstinem.

Radomianin nastawił się na jeden 
mocny cios i za wszelką cenę starał się 
trafić rywala. Jednak ten sprytnie się 
bronił, skutecznie unikając uderzeń Cie-
ślaka. Serb był niewygodnym rywalem, 
ale mimo wszystko dziesiątki mocnych 

uderzeń Polaka robiły na nim wrażenie. 
Po czwartej rundzie Krstin chciał zre-
zygnować z walki, ale po reprymendzie 
od trenera jeszcze wyszedł do ringu. Po 
następnej rundzie już nie zdecydował 
się na kontynuowanie pojedynku. Tym 
samym Michał Cieślak zanotował 17. 
zwycięstwo w karierze, w tym 11. przed 
czasem. Radomski pięściarz w dalszym 
ciągu pozostaje niepokonany na zawo-
dowych ringach.

KD

Zwycięstwo Cieślaka
Michał Cieślak wygrał przed czasem z Dusanem Krstinem na gali Warsaw 

Boxing Night.

W ostatnim meczu sezonu 2017/2018 
ligi okręgowej Radomiak II przegrał 
z Mazowszem Grójec 2:3. Porażka po 
meczu, w którym kontrowersyjne decy-
zje podejmowała sędzia Agnieszka Pła-
skocińska, nie zmieniły układu tabeli. 
„Zieloni” już wcześniej zapewnili sobie 
awans do czwartej ligi, głównie dzięki 
bardzo dobrej grze w rundzie wiosennej.

Na półmetku rozgrywek Radomiak II 
plasował się na trzecim miejscu w tabeli 
ze stratą dwóch punktów do Mazowsza 
Grójec i KS Warki. W przerwie zimowej 
posadę trenera objął Maciej Lesisz. Pod 
jego wodzą „Zieloni” zaliczyli kapitalną 

serię – pierwszą wiosenną porażką rado-
mianie ponieśli właśnie w meczu z Ma-
zowszem Grójec.

Piłkarze rezerw „Zielonych” w całym 
sezonie strzelili aż 116 bramek. Najlep-
szym strzelcem Radomiaka i całej „okrę-
gówki” okazał się 19-letni Dominik So-
kół, który strzelił aż 31 bramek. Skład 
zespołu, który wywalczył awans, stworzy-
li w dużej mierze wychowankowie klubu, 
wspierani przez piłkarzy pierwszego ze-
społu, którzy nie znaleźli się w kadrze na 
mecze drugiej ligi.

SJ

Awans Radomiaka
Rezerwy Radomiaka Radom wywalczyły awans do grupy południowej 

czwartej ligi.

Klub z Mińska w sezonie zasadniczym 
rozegrał tylko 27 meczów. Przed startem 
rozgrywek z gry wycofała się Bzura Cho-
daków, a po rundzie jesiennej czwartą 
ligę opuścili Błękitni Raciąż, więc wio-
sną Mazovia wygrała z Błękitnymi wal-
kowerem. W całych rozgrywkach Mazo-
via zanotowała 19 zwycięstw, dwa remisy 
i siedem porażek.

W 28 meczach Mazovia strzeliła 54 
gole (średnia 1,9 gola na mecz), a straci-
ła 31 bramek (średnia 1,1 gola na mecz). 
Mazovia pozostaje niepokonana od 25 
kwietnia, czyli od dziewięciu kolejnych 
meczów. W zimowym sparingu Broń po-

konała Mazovię 1:0 po bramce Przemy-
sława Nogaja.

Najważniejszą postacią drużyny z Miń-
ska Mazowieckiego jest 31-letni Ukra-
iniec Jewhen Romanow, który strzelił 
14 bramek i zaliczył dziewięć asyst w 27 
meczach. Co ciekawe, Romanow to no-
minalny... obrońca. Spośród napastników 
najlepiej spisał się Michał Bondara.

Pierwszy mecz odbędzie się w Miń-
sku Mazowieckim w sobotę, 23 czerwca, 
o godz. 17. Rewanż rozpocznie się o tej 
samej godzinie w środę, 27 czerwca.

SJ

Baraż z Mazovią
W miniony weekend zakończyły się rozgrywki czwartej ligi mazowiec-

kiej. W barażu o awans do trzeciej ligi zmierzą się zwycięzcy dwóch grup 

– Broń Radom i Mazovia Mińsk Mazowiecki.
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	01KO
	02KO
	03KO
	04KO
	05KO
	06KO
	07KO
	08KO
	09KO
	10KO
	11KO
	12KO
	13KO
	14KO
	15KO
	16KO

