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Grandioso 
obsypane medalami
Złoty medal z wyróżnieniem, wicemistrzostwo Europy, pierwsze miejsce 

w kategorii orkiestr dętych – to tylko niektóre z nagród, jakie z Mistrzostw 

Europy Orkiestr w niemieckim Rastede przywiozła Radomska Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta „Grandioso”.
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Fot. Szymon Wykrota

Więcej dla Radomia

Co najmniej 10 mln zł rocznie na 

inwestycje w RSS – to pierwsze za-

powiedzi programowe Wojciecha 

Skurkiewicza, kandydata PiS na pre-

zydenta Radomia.
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Przeciwko 
zwolnieniu

Radni, 19 głosami przeciw, nie wy-

razili zgody na rozwiązanie przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w War-

szawie umowy o pracę z Katarzyną 

Pastuszką-Chrobotowicz, która jest 

dyrektorem radomskiej i lii WUP.
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Grzecznarowski
ma tytuł

Józef Grzecznarowski otrzymał ho-

norowe obywatelstwo Radomia.
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Co Za Jazda! 
do Szydłowca

Przed nami pierwsza wakacyj-

na wyprawa z cyklu Co Za Jazda! 

W niedzielę, 8 lipca Paweł Szerszeń 

zaprasza na rowerową wycieczkę 

do Szydłowca.
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Felieton 
Adama Hildebrandta

Prawo i niesprawiedliwość
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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 mistrzostwach wzięło udział 60 ze-
społów z Europy i jeden z Kolumbii. Ra-
domska orkiestra pojechała do Niemiec 
w 94-osobowym składzie. W konkursie 
koncertu młodzi muzycy wykonali utwo-
ry: „Ułańska fantazja” Macieja Małe-
ckiego i „Extreme Beethoven” Johana 
de Meijdo. Z kolei musztra paradna 
Grandioso jest oparta na muzyce pol-
skiej i zawiera elementy choreograficzne 
nawiązujące do 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości.

Radomska Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta „Grandioso” w konkurencji kon-
cert zdobyła trzecie miejsce w najwyż-
szej kategorii trudności (94,5 pkt), za 
co otrzymała złoty medal z wyróżnie-
niem oraz piąte miejsce w klasyfikacji 
ogólnej o mistrzostwo Europy. W kon-
kurencji parada marszowa wywalczyła 
drugie miejsce, czyli wicemistrzostwo 
Europy (85,67 pkt), nagrodzone zło-

tym medalem. Przemarsz i gra w miej-
scu przyniosła radomskiemu zespołowi 
pierwsze miejsce i złoty medal (86,1 
pkt) w kategorii orkiestr dętych i czwar-
te miejsce w klasyfikacji ogólnej o mi-
strzostwo Europy. Za show – musztrę 
paradną jurorzy przyznali Grandioso 
piąte miejsce i srebrny medal (84,67 
pkt). Z kolei Julia Rogala, uzyskując 
90 pkt, została najlepszą tamburmajor-
ką mistrzostw.

– Kolor medalu i punktac ja za-
świadczają o poziomie wykonawczym 
uczestnika danej konkurencji. Warto 
też zaznaczyć, że nigdy wcześniej nie 
otrzymaliśmy złotego medalu z wyróż-
nieniem, a także tak wysokiej punkta-
cji – 94,5 punktów na sto możliwych za 
żadną z konkurencji – cieszy się Dariusz 
K. Krajewski, dyrygent Grandioso.
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Grandioso 
obsypane medalami

Złoty medal z wyróżnieniem, wicemistrzostwo Europy, pierwsze miejsce 

w kategorii orkiestr dętych – to tylko niektóre z nagród, jakie z Mistrzostw 

Europy Orkiestr w niemieckim Rastede przywiozła Radomska Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta „Grandioso”.

Amfiteatr zaprasza do odmienio-
nej przestrzeni – piasek pod stopa-
mi, żagle nad głowami, leżaki, ale 
i zaskakujące elementy niezbędne 
w podróżach – w której wszyscy mogą 
niezobowiązująco, beztrosko poznawać, 
smakować, tańczyć, śpiewać, oglądać i… 
tworzyć razem ze znakomitymi artysta-
mi i gośćmi z kraju i zagranicy.

W sobotę o godz. 20 zagra zespół 
Akurat, a o godz. 21.30 dyskoteka, pod-
czas której będziemy podróżować przez 
dekady polskiej muzyki. W niedzielę 
Fosa wystartuje o godz. 16 warsztatami 
kulinarnymi z piekarnią Duży Sok, 
podczas których mistrzowie dadzą 
pokaz pieczenia chleba na zakwasie 
oraz opowiedzą o procesie przedłużonej 
fermentacji i jego zaletach. Wspólnie 
upieczemy surową kiełbasę na grillu, 
dowiemy się też wszystkiego o walorach 
nieprzetworzonego jedzenia. O godz. 
16 – warsztaty plastyczne dla dzieci, 
a o godz. 17.30 rodzinny turniej wiedzy. 
Na godz. 18.30 Amfiteatr zaprasza na 
spotkanie z podróżnikami.

Podczas weekendu będzie też można 
spróbować pysznych lodów od Mlecznej. 
Same dobre, orzeźwiające rzeczy serwo-
wać ma Otwarta Wine Cafe.
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Fosa pełna

kultury

W sobotę, 7 lipca wieczorem MOK „Amfite-

atr” zainauguruje drugą edycję proejktu Fosa 

Pełna Kultury.

Piątek, 6 lipca
Ladies Night z Army of Lovers 
w Explosion. Pierwszy piątek lipca 
nie musi oznaczać nudy. Do Explosion 
wraca grupa tancerzy z Army of Lovers. 
Za konsolą zagra DJ Fragles. Wstęp 
dla pań za darmo, dla panów za 10 zł. 
Początek o godz. 21. Impreza pod pa-
tronatem Radia Rekord i Radomskiej 
Grupy Mediowej.

Orkiestra wojskowa w muszli. 
O godz. 17 w muszli koncertowej w parku 
im. Tadeusza Kościuszki rozpocznie się 
koncert radomskiej orkiestry wojskowej. 

Zabrzmią m.in. wiązanki melodii wojsko-
wych i utwory z kanonu muzyki rozryw-
kowej. Będzie też kilka niespodzianek.

Szósty dzień Kameralnego Lata. 
Szósty dzień Ogólnopolskich Spotkań 
Filmowych rozpocznie kolejne spotka-
nie Akademii Zawodowców – Janusz 
Chabior wyjaśni różnicę w pracy nad 
długą i krótką formą filmową z perspek-
tywy aktora. Po spotkaniu odbędą się 
kolejne projekcje i spotkania z jurorami 
konkursu głównego. Goście festiwalu 
wezmą udział w wizytach studyjnych, 
których celem będzie prezentacja naj-
ciekawszych lokacji filmowych w Rado-
miu. Dzień zakończy koncert Damiana 
Czarneckiego i Michała Trzpioły „Mało 
oczywiste jazzowe wariacje na trąbkę 
i gitarę”, który odbędzie się w restauracji 
Panie – Panowie.

Taito w Lemonie. Klubowe brzmienia 
ostatnich lat zapewni Taito, który po raz 
kolejny rozgrzeje radomską publiczność do 
czerwoności. Wstęp za 15 zł od godz. 21.

Sobota, 7 lipca
Shantel w Explosion. Wieczór 
w rytmach dance i disco polo zapew-
ni grupa Shantel. Piosenki „A ty daj”, 
„Czasem warto” czy „Może ze mną za-
tańczysz” usłyszycie na pewno. Imprezę 
poprowadzi DJ Yooshi. Wstęp za 10 zł od 
godz. 21. Wydarzeniu patronuje Radio 
Rekord i Radomska Grupa Mediowa.

Mozart w parku Kościuszki. 
O godz. 17 w muszli koncertowej w parku 
im. Tadeusza Kościuszki rozpocznie się 
pierwszy koncert z cyklu „Lato z ROK-
-iem”, czyli z Radomską Orkiestrą Ka-
meralną. W programie przeboje muzyki 
klasycznej, m.in. W. A. Mozarta „Eine 
kleine Nachtmusik”.

Gala finałowa Kameralnego 
Lato. Ostatni dzień Kameralnego Lata 
rozpocznie cykl spotkań branżowych 
w Elektrowni, skierowany w większości 
do początkujących twórców filmowych, 
goszczących na festiwalu. Joanna Kos-
-Krauze, przewodnicząca jury konkursu 
głównego, podczas otwartego spotkania 
podzieli się swoimi refleksjami na temat 
partnerstwa w procesie twórczym. Będą 

też panele dyskusyjne: „Jak dotrwać do 
debiutu, czyli o konkursach dla młodych 
filmowców” – panel dyskusyjny z orga-
nizatorami konkursów dla filmowych 
debiutantów; „Małe filmy na wielkim 
ekranie” – panel z dystrybutorami fil-
mów krótkometrażowych i „Z kim de-
biutować?” – spotkanie debiutujących 
reżyserów filmowych z producentami. Na 
zakończenie cyklu odbędą się pitchingi 
scenariuszowe dotyczące najlepszych sce-
nariuszy Mazowieckiego Konkursu Sce-
nariuszowego „Script Wars”. 11. Ogól-
nopolskie Spotkania Filmowe zakończy 
oficjalna gala finałowa w kinie Helios.

Tim Heart w Lemonie. Ten wieczór 
to set jednego z najbardziej utalentowa-
nych polskich DJ-ów i producentów mło-
dego pokolenia. Tim Heart po raz pierw-
szy w Radomiu. Wstęp dla pełnoletnich 
za 15 zł od godz. 21.

Niedziela, 8 lipca
Zwiedzanie wystawy Wojciecha 
Fangora z przewodnikiem. Mazo-
wieckie Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” zaprasza na spotkanie 
z twórczością Wojciecha Fangora, jed-
nego z najbardziej rozpoznawalnych 
polskich artystów na świecie. Prezento-
wane na wystawie prace to ikony sztuki 
współczesnej, pokazywane w przeszłości 
w najważniejszych galeriach i muzeach 
w kraju i za granicą. Charakterystyczny 
styl, wyczucie koloru oraz pionierskość 
działań Fangora zapewniły mu trwałe 
miejsce na kartach historii. Zachęcamy 
do wysłuchania opowieści, podczas któ-
rej prześledzimy ponad cztery dekady 
twórczości pełnej zaskakujących zwrotów 
i spektakularnych sukcesów. Zwiedzanie 
z przewodnikiem wystawy Wojciecha 

Fangora „Optyczne wibracje” rozpocznie 
się o godz. 16. Wstęp 4 zł od osoby.

Taniec pod Gwiazdami nad zale-
wem. MOSiR zaprasza o godz. 17 nad 
zalew na Borkach – w pobliżu kortów 
tenisowych na potańcówkę z cyklu Ra-
domski Taniec pod Gwiazdami. Impreza 
potrwa do godz. 21.

Wtorek, 10 lipca
Potańcówka w parku Kościuszki. 
O godz. 19 przed muszlą w parku im. 
Tadeusza Kościuszki rozpocznie się Ra-
domski Taniec pod Gwiazdami. Potań-
cówki, organizowane przede wszystkim 
z myślą o seniorach, odbywają się tu 
w każdy wtorek do końca września.

Czwartek, 12 lipca
Potańcówka nad zalewem. MOSiR 
zaprasza o godz. 17 nad zalew na Bor-
kach – w pobliżu kortów tenisowych na 
potańcówkę z cyklu Radomski Taniec 
pod Gwiazdami. Impreza potrwa do 
godz. 21.

NIKA, ASZ
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Edery sam jest człowiekiem wielu 
kultur – urodził się w Casablance, 
wychowywał w Paryżu oraz Nowym 
Jorku. Najbardziej znany jest jako wy-
konawca pieśni Żydów sefardyjskich, 
których w XVI wieku wypędzono 
z Europy. Ich potomkowie zachowali 
swą odrębność kulturalną, a pieśni 
są jej bodaj najważniejszym przeka-
zem. Słychać w nich wpływy muzyki 
hiszpańskiej, arabskiej, greckiej 
i bałkańskiej. Stanowią niezwykłą 
mieszankę żywiołowej energii brzmie-
nia i melancholii. Edery jest jednym 
z najbardziej znanych wykonawców 
tego gatunku, laureatem Sephardic 
Musical Heritage Award.

Absolwent Manhattan School of 
Music w Nowym Jorku, występował 
w wielu ważnych miejscach muzycznych, 
m. in. Carnegie Hall, Lincoln Center, 
Florence Gould Hall (Nowy Jork), 
Geneva Music Academy (Genewa), The 
Kimmel Center (Filadelfia), Holocaust 
Museum (Waszyngton); Seiji Ozawa 
Hall (Tanglewood); Fez International 
Festival of Sacred Music (Maroko); 
Festival Cervantino (Meksyk), Jewish 
Music Festival (Amsterdam), gdzie 
Edery był również członkiem jury.

Koncert jest wydarzeniem towarzy-
szącym 11. Ogólnopolskich Spotkań 
Filmowych „Kameralne Lato”, więc 
w Muzeum Witolda Gombrowicza we 
Wsoli artysta oprócz pieśni sefardyj-
skich wykona także utwory filmowe.

Początek koncertu o godz. 18. Wstęp 
wolny.

Bezpłatny dojazd z Radomia do Wso-
li: zbiórka o godz. 17.20 na przystanku 
Chrobrego/ Czysta (kier. Michałów). 
Powrót po koncercie, ok. godz. 19.30.

CT

Gerard Edery

we Wsoli

Dzisiaj (piątek, 6 lipca) we Wsoli wystąpi Ge-

rard Edery, pieśniarz inspirujący się folklorem 

z różnych stron świata, gitarzysta, kompozy-

tor, znawca muzyki etnicznej i filmowej.
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Od tego roku stawki za wodę i odpro-
wadzanie ścieków samorządy przesyłają 
do zatwierdzenia Państwowemu Gospo-
darstwu Wodnemu „Wody Polskie”, a nie 
radnym czy prezydentowi, jak to było do-
tychczas. Radomskie Wodociągi Miejskie 
do Wód Polskich nową taryfę przesłały 
w marcu, a w maju PGW ją zatwierdziło.

Po raz pierwszy też opłaty zostały usta-
lone nie na rok, ale na trzy lata. I będą 
obowiązywały nie tylko w Radomiu, ale 
również w tych gminach, które korzystają 
z usług Wodociągów Miejskich, czyli w Ja-
strzębi, Jedlińsku, Jedlni Letnisku, Kowa-
li, Zakrzewie, Skaryszewie i Wolanowie.

Nowe stawki obowiązują od 5 lipca. 
Do 4 lipca 2019 roku za metr sześcien-
ny wody zapłacimy 3,91 zł (brutto), w tej 
chwili płacimy 3,67 zł. Stawka za metr 
sześcienny odebranych ścieków to 6,54 
zł; obecnie cena wynosi 6,38 zł.

Od lipca 2019 do lipca 2020 opłatę za 
metr sześcienny wody Wodociągi Miej-
skie ustaliły na 3,95 zł, a tę za metr sześ-
cienny odprowadzonych ścieków na 6,51 
zł. W ostatnim roku obowiązywania taryf 
metr sześcienny wody będzie kosztował 
4,01 zł, a metr ścieków 6,52 zł.

Opłaty dla odbiorców indywidualnych 
i zbiorowych ustalono na tym samym po-
ziomie.

Jak tłumaczył radnym podczas ponie-
działkowej sesji Leszek Trzeciak, prezes 
Wodociągów Miejskich, wzrost opłat za 
wodę i ścieki wymuszają przede wszystkim 
koszty amortyzacji; Wodociągi bowiem 
cały czas inwestycją. – Podwyżki w drugim 
i trzecim roku będą już dużo mniejsze – tyl-
ko 4 czy 5 gr – bo koszty amortyzacji też 
będą mniejsze – mówił prezes Trzeciak.

W poniedziałek radni przyjęli także 
projekt nowego regulaminu dostarczania 
wody i odbioru ścieków. Zdaniem Lesz-
ka Trzeciaka jest on „bardziej przyjazny 
dla mieszkańców”. Daje np. możliwość 
odwołania się od decyzji Wodociągów 
Miejskich do PGW „Wody Polskie”. 
Uproszona została również procedura wy-
stępowania o budowę nowych przyłączy.

NIKA

Drożej za wodę

i ścieki

O 24 gr więcej za metr sześcienny wody 

i o 16 gr więcej za odprowadzanie ścieków 

– 5 lipca weszły w życie nowe stawki.

Przypomnijmy: od lutowego wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
który orzekł, że prezydent nie złamał usta-
wy antykorupcyjnej, zasiadając w radzie 
nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek 
Hurtowy, wojewoda odwołał się do NSA. 
NSA zajął się sprawą w ubiegły czwartek. 
Po zapoznaniu się z aktami sprawy i wysłu-
chaniu pełnomocników obu stron Naczel-
ny Sąd Administracyjny uznał, że w niż-
szej instancji nie wyjaśniono dostatecznie 
wszystkich kwestii, skierował więc sprawę 
do ponownego rozpatrzenia przez WSA.

Rzecz ma swój początek w styczniu ubie-
głego roku, kiedy to Centralne Biuro Anty-

korupcyjne uznało, że prezydent Witkowski 
złamał przepisy ustawy antykorupcyjnej, za-
siadając w radzie nadzorczej spółki Święto-
krzyski Rynek Hurtowy i wystąpiło do rady 
miejskiej o wygaszenie mandatu włodarza 
miasta. Ale radni nie chcieli decydować, 
twierdząc, że sprawą powinien zająć się 
sąd. Wtedy wojewoda mazowiecki Zdzisław 
Sipiera nakazał radzie zajęcie stanowiska. 
Kiedy radni zagłosowali przeciwko wyga-
szeniu mandatu, wojewoda wydał posta-
nowienie zastępcze w tej kwestii. Od niego 
prezydent odwołał się do WSA.

CT

Ponownie do WSA
Sprawą wygaszenia mandatu prezydenta Radosława Witkowskiego ma 

się zająć ponownie WSA – zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny.

– Bardzo się cieszę, że udało się wyre-
montować kolejny budynek, który nasi po-
przednicy chcieli sprzedać. To inwestycja, 
którą – podobnie jak żłobek – zrealizo-
waliśmy w ramach programu „Radom dla 
młodych”. W ten 
sposób, w samym 
centrum mia-
sta, które coraz 
mocnie j  tę tn i 
życiem i gdzie 
jest bardzo duże 
zapotrzebowanie 
na miejsca przed-
szkolne, stworzy-
liśmy możliwość 
przyjęcia kolej-
nych  250  ma-
luchów – mówi 
wiceprezydent 
Konrad Frysztak.

W  d a w n y m 
„plastyku” – w trzy-
kondygnacyjnym 
budynku frontowym i w oficynach wyko-
nano prace, polegające na zmianie funk-
cji istniejących pomieszczeń i wydzieleniu 
dodatkowych. Dzięki temu powstało 10 sal 
dla dzieci, każda z własnym węzłem sani-
tarnym, zaplecze kuchenne działające na 
potrzeby całodziennego żywienia i sala wi-
dowiskowa przeznaczona m.in. na występy 
przedszkolaków. – To będzie sala małych 
artystów. Mamy tu wymarzoną scenę, na 
której dzieci będą mogły prezentować swo-
je talenty podczas uroczystości z okazji np. 

Dnia Matki, Dnia Ojca, czy dnia dziadka 
i babci – mówi dyrektor przedszkola Mał-
gorzata Jaskólska.

Oprócz sal dla dzieci powstało także 
zaplecze administracyjne i gospodarczo-

-magazynowe, 
szatnie oraz dwa 
place zabaw zlo-
kalizowane od 
frontu i na dzie-
dzińcu. Całkowi-
ta powierzchnia 
budynku to po-
nad 3,8 tys. me-
trów.

A d a p t a c j a 
budynku koszto-
wała ok. 6,7 mln 
zł. Prace budow-
lane obejmowa-
ły przebudowę 
dachów, ścian 
działowych, prze-
budowę instalacji 

elektrycznej, wymianę instalacji wodociągo-
wej i kanalizacyjnej, wykonanie nowej in-
stalacji centralnego ogrzewania, wymianę 
drzwi i okien oraz kompleksowe roboty 
wykończeniowe. W budynku zainstalowa-
no nowe windy, przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych oraz dźwigi towarowe 
do obsługi pomieszczeń kuchni. Zostało 
też wykonane docieplenie elewacji i stropu 
ostatniej kondygnacji.

CT

Przedszkolaki
się ucieszą

Zakończyła się adaptacja dawnego budynku Zespołu Szkół Plastycznych 

przy ul. Kilińskiego na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 4. Od wrześ-

nia będzie tam uczęszczać 250 dzieci.

ROKSANA CHALABRY

Więcej dla Radomia – to 
hasło główne kampanii Woj-
ciecha Skurkiewicza, który 
na początek skupił się na 
potrzebach służby zdrowia 
w naszym mieście. – Chce-
my dziś rozpocząć od jak-
że istotnej sprawy, czyli od 
ochrony zdrowia. Tych pięć 
głównych punktów: zwięk-
szenia nakładów na inwesty-
cje w RSS-ie, budowa miesz-
kań dla personelu, budowa 
oddziału rehabilitacyjnego, 
utworzenie oddziału hospi-
cyjnego i lepsza współpraca 
z Uniwersytetem Techno-
logiczno-Humanistycznych 
w kontekście utworzone-
go przed rokiem kierunku 
medycznego, podejmuję się 
realizować dla dobra miesz-
kańców naszego miasta jako 
prezydent Radomia – mówił 
w poniedziałek na spotkaniu z dziennika-
rzami Wojciech Skurkiewicz.

Kandydat PiS na prezydenta obie-
cuje przynajmniej 10 mln zł rocznie 
na inwestycje w miejskim szpitalu, 
bo – jak twierdzi – pieniądze obecnie 
przeznaczane przez miasto na lecz-
nicę przy ul. Tochtermana są za małe. 

Jego zdaniem przełomowy i stanowiący 
wzór dla innych samorządów w Polsce 
ma być program budowy mieszkań dla 
personelu medycznego. Ma to pomóc 
w zatrzymaniu w Radomiu lekarzy i pie-
lęgniarek. – Przy współpracy ze spółką 
Administrator nasz miejski szpital oraz 
prezydent Radomia wypracują mecha-

nizmy współpracy, tak aby budować 
mieszkania dla personelu medycznego. 
Mieszkania do wynajęcia, za które oso-
by zatrudnione w szpitalu, będą płacić 
czynsz. Moim pragnieniem jest, aby po 
20 latach te osoby mogły wykupić je na 
preferencyjnych warunkach – stwierdził 
Skurkiewicz.

Kandydat PiS podkreślił wielką po-
trzebę zbudowania oddziału rehabilita-
cyjnego przy Radomskim Szpitalu Spe-
cjalistycznym. – Ten, który jest dziś na 
ul. Giserskiej, praktycznie nie powinien 
funkcjonować w takiej formie, w jakiej 
funkcjonuje. Chodzi o zintensyfikowa-
nie działań i prac, aby nowy oddział re-
habilitacyjny został oddany do użytku. 
Mam nadzieję, z uda nam się to zrealizo-
wać w pierwszych dwóch latach kaden-
cji – przekonywał.

Wojciech Skurkiewicz zapowiedział 
też, że po wygranych wyborach spowo-
duje powstanie oddziału hospicyjnego 
przy miejskiej lecznicy – dla pacjentów 
terminalnie chorych na nowotwory. Bo, 
jak podkreślił, ważne jest nie tylko godne 
życie, ale i godne umieranie.

Propozycje kandydata na prezydenta 
skomentował wiceprezydent Jerzy Za-
wodnik, odpowiedzialny m.in. za służbę 
zdrowia. – Zastanawiam się, po co głoso-
wać na kogoś innego, skoro obecny pre-
zydent robi dużo więcej, niż kandydat PiS 
obiecuje, że zrobi – przekonuje Jerzy Za-
wodnik. – Na przykład, w tegorocznym 
budżecie miasta na inwestycje w szpitalu 
przy ul. Tochtermana zapisaliśmy 14 mln 
zł, z czego 1,6 mln zł na zakup karetek. 
Z kolei w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej już jest wpisanych 13 mln zł na 
realizację inwestycji w szpitalu, a w roku 
2020 bodajże 26,5 mln zł.

Więcej dla Radomia
Co najmniej 10 mln zł rocznie na inwestycje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, budowa centrum 

rehabilitacji i mieszkań dla pielęgniarek, utworzenie oddziału hospicyjnego – to pierwsze zapowiedzi 

programowe Wojciecha Skurkiewicza, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Radomia.

R E K L A M A
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Zgodnie z ustawą o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne, 
osoby wydające decyzje administra-
cyjne w imieniu marszałka wojewódz-
twa – a takie decyzje wydaje dyrektor 
filii WUP – nie mogą, w czasie pełnie-
nia funkcji, posiadać w spółkach prawa 
handlowego więcej niż 10 proc. akcji lub 
udziałów przedstawiających więcej niż 
10 proc. kapitału zakładowego spółki. 
Tymczasem, jak wyjaśnia dyrektor Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy, Katarzyna 
Pastuszka-Chrobotowicz ma w Radom-
skich Halach Mięsnych 400 udziałów, co 
przekracza dopuszczalne 10 proc. Kon-
sekwencją tej sytuacji, zgodnie z zapisa-
mi ustawy, jest rozwiązanie z taką oso-
bą umowę o pracę, bez wypowiedzenia. 
Ponieważ jednak Katarzyna Pastuszka-
-Chrobotowicz jest radną, na jej zwol-
nienie musi wyrazić zgodę rada miejska.

Radni sprawą zajęli się w poniedzia-
łek. – Brak jest podstaw do rozwiązania 
umowy o pracę z panią radną – stwier-
dziła Sylwia Zarachowicz-Woś, praw-
nik rady miejskiej. I tłumaczyła dla-
czego – Pastuszka-Chrobotowicz nie 
kupiła udziałów w spółce Radomskie 
Hale Mięsne, ona je odziedziczyła, po 
zmarłym ojcu. Kiedy tylko stała się ich 
właścicielką, 22 marca, zwróciła się do 
zarządu RHM z prośbą o wyrażenie 
zgody na zbycie przez nią tych udziałów. 

Radna skorygowała także swoje oświad-
czenie majątkowe, jak tylko uzyskała 
informację, ile udziałów w Radomskich 
Halach Mięsnych miał jej ojciec. Za-
rząd RHM nie podjął jeszcze decyzji, 
w sprawie zbycia przez Pastuszkę-Chro-
botowicz udziałów w spółce, więc radna 
może tylko czekać na jego decyzję.

– Jeżeli jest choć cień wątpliwości, czy 
radny istotnie złamał prawo – a w spra-
wie pani radnej Pastuszki-Chrobotowicz 
jest zdecydowanie więcej niż cień – rada 
miejska ma obowiązek stanąć po stro-
nie radnego – stwierdził Jakub Kowal-
ski. – Sprawa jest co najmniej niejed-
noznaczna. Chciałem zwrócić państwa 
uwagę na to, że radna nie chciała się 
znaleźć w tej sytuacji, nie chciała wejść 
w posiadanie udziałów w spółce RHM 
w drodze dziedziczenia. Nie ma w tym 
jej winy; to nie jest sytuacja umyślna.

Ten argument podnosiła większość 
zabierających głos w dyskusji – Kata-
rzyna Pastuszka-Chrobotowicz zrobiła 
wszystko, co mogła zrobić, kiedy odzie-
dziczyła udziały w RHM-ie. To nie jej 
wina, że zarząd spółki dotychczas nie 
zdecydował, że może sprzedać swoje 
dziedzictwo.

– Dyrektor WUP-u, powołując się na 
przepisy prawa, twierdzi, że osoba, która 
ma więcej niż 10 proc. udziałów w spółce 
nie może wydawać decyzji administra-
cyjnych. Ale przecież wydawanie decyzji 
administracyjnych nie jest związane ze 
stanowiskiem, tylko z osobą – argumen-

tował Marek Szary. – Jeśli pani radna 
Pastuszka-Chrobotowicz takich decyzji 
nie mogła wydawać, można było kogoś 
do tego upoważnić. Tyle tylko, że zwol-
nienie pani radnej Pastuszki-Chroboto-
wicz to jest decyzja polityczna.

Andrzej Łuczycki przypomniał, że 
Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz 
głosowała nad pozbawieniem mandatu 
prezydenta Radosława Witkowskiego 
i za odwołaniem wiceprzewodniczącej 

rady Wioletty Kotkowskiej. – Funda-
mentalnie nie zgadzam się z decyzjami 
pani radnej – przyznał. – Ale polityk 
ma prawo decydować o swojej politycz-
nej drodze i nikt nie ma prawa go za to 
karać. Dlatego będę głosował przeciwko 
zwolnieniu pani radnej.

Małgorzata Zając przyznała, że „sy-
tuacja jest trudna”, ale to nieprawda, że 
nie ma podstaw prawnych do zwolnienia 
Pastuszki-Chrobotowicz z pracy – ma 

więcej niż 10 proc. udziałów w spółce, 
a więc łamie ustawę o ograniczeniu pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 
Na dodatek ustawę łamie też dyrektor 
WUP, jeśli o tym wie i jej nie zwalnia. 
A za to grozi mu m.in. grzywna... – Pani 
jest pracownikiem WUP-u. Pani jest za-
interesowana, żeby radna straciła pracę, 
bo chce pani zająć jej miejsce – przerwał 
wypowiedź radnej przewodniczący RM 
Dariusz Wójcik. A potem podsumował 
dyskusję, zwracając się do Małgorzaty 
Zając: – To, co pani zrobiła, jest niedo-
puszczalne. Bo pani się wypowiedziała 
przeciwko swojej przełożonej.

– Wyrok na panią Pastuszkę-Chro-
botowicz już zapadł. Dostanie wypo-
wiedzenie – stwierdził. I zwrócił się 
do radnych PO: – Możecie teraz nawet 
zagłosować przeciwko zwolnieniu pani 
radnej, ale nie mówcie, że nie dyskuto-
waliście w swoim gronie nad jej zwol-
nieniem. Chcecie się na niej zemścić, że 
opuściła klub Platformy.

Przed g łosowan iem sa lę obrad 
opuściły radne PO: Wioletta Kotkow-
ska, Małgorzata Zając i Magdalena 
Lasota, co przewodniczący Wójcik 
i wiceprzewodniczący Jerzy Pacholec 
skwitowali brawami. Nikt nie pod-
niósł ręki za zwolnieniem Katarzyny 
Pastuszki-Chrobotowicz z pracy i nikt 
nie wstrzymał się od głosu. Przeciwko 
rozwiązaniu z nią umowy o pracę gło-
sowało 19 radnych.

Przeciwko zwolnieniu
Radni, 19 głosami przeciw, nie wyrazili zgody na rozwiązanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie umowy o pracę z Kata-

rzyną Pastuszką-Chrobotowicz, która jest dyrektorem radomskiej filii WUP.

Fo
t. 

Sz
ym

on
 W

yk
ro

ta

R E K L A M A



5PIĄTEK – CZWARTEK 6-12 LIPCA 2018 AKTUALNOŚCI

IWONA KACZMARSKA

Tak, jak zapowiadał na poprzednim 
posiedzeniu rady miejskiej jej przewod-
niczący Dariusz Wójcik, projekt uchwały 
w sprawie nadania honorowego obywa-
telstwa przedwojennemu prezydentowi 
Józefowi Grzecznarowskiemu, znalazł 
się w porządku obrad poniedziałkowej 
sesji na pierwszym miejscu. – Wniosek 
złożył Sojusz Lewicy Demokratycznej, 
ale został podpisany przez ponad tysiąc 
mieszkańców. Widać, że mieszkańcy 
chcą, by Józef Grzecznarowski został 
honorowym obywatelem miasta – za-
uważyła Magdalena Lasota, członek ko-
misji kultury, która to komisja pozy-
tywnie zaopiniowała postulat nadania 
honorowego obywatelstwa Grzeczna-
rowskiemu. – Zasługi Józefa Grzecz-
narowskiego dla miasta można byłoby 
wymieniać długo, bo to i sprowadzenie 
firmy Ericsson i Bata, budowa bloków 
komunalnych, rzeźni, wodociągów... 
Ważne, że kandydat został sprawdzo-
ny przez Instytut Pamięci Narodowej. 
Mamy też ulicę Grzecznarowskiego i nie 
zostało ona zdekomunizowana.

KTO STANIE Z NIM W SZRANKI?

Również w opinii Ryszarda Fałka rad-
nym powinno być „łatwiej debatować, 
kiedy wiemy, że IPN nie ma do Józefa 
Grzecznarowskiego zastrzeżeń”. – Trud-
no będzie komukolwiek stanąć w szranki 
z Józefem Grzecznarowskim, jeśli chodzi 
o rozwój Radomia – stwierdził.

Kazimierz Woźniak przypomniał, że 
o uhonorowanie przedwojennego pre-
zydenta Radomia upomina się nie tylko 
SLD; swego czasu o nadanie mu tytułu 
występowała też Radomska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, której Grzecznarowski był 
założycielem. Radny Radomian Razem 
wyliczył też kolejne zasługi kandydata dla 
miasta – budowa bloków przy ul. Kościusz-
ki i Filtrowej, budowa osiedla XV-lecia. 
I zauważył, że Józef Grzecznarowski był 
nie tylko dwukrotnym prezydentem Ra-
domia, ale także ławnikiem magistratu, 
czyli członkiem zarządu miasta. – To oso-

ba o mocnym charakterze. A zasługuje na 
uhonorowanie z powodu swoich dokonań, 
które nadal funkcjonują w strukturze mia-
sta. Józef Grzecznarowski zostawił trwały 
ślad w Radomiu – argumentował Woźniak.

NADMIERNIE SZASTAŁ PIENIĘDZMI

Marek Szary, przewodniczący klubu 
radnych PiS stwierdził, że on nie zagło-
suje za przyznaniem Grzecznarowskie-
mu tytułu honorowego obywatela. – Po 
pierwsze dlatego, że jest to osoba zmarła, 
a nasz regulamin przewiduje nadawanie 

honorowego obywatelstwa tylko żyjącym; 
nieżyjącym wyłącznie w szczególnych 
przypadkach. Poza tym wokół dokonań 
Grzecznarowskiego narosło wiele mitów. 
Ericsson, firma Bata, linia kolejowa do 
Warszawy... Nikt nie potrafi udowodnić, 
że tak było – mówił Szary. – Uważam 
też, że nie powinniśmy do tytułu zgłaszać 
osób, które były prezydentami. Bo prze-
cież prezydent bierze za swoją pracę pen-
sję i za tę pensję powinien ją wykonywać 
dobrze. A skoro daliśmy honorowe oby-
watelstwo jednemu prezydentowi, to dla-
czego nie drugiemu czy trzeciemu? Albo 
dlaczego nie wszystkim? No i Grzeczna-
rowskiego odwołano. Nie wiemy tego na 
pewno, ale możemy się domyślać, że dla-
tego, że nadmiernie szastał pieniędzmi.

Kazimierz Woźniak poprosił przewod-
niczącego rady, by głos mógł zabrać także, 
obecny na sesji, przedstawiciel Radomskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, która nosi 
imię Józefa Grzecznarowskiego. – Nie 
udzielę głosu – odparł przewodniczący 
RM Dariusz Wójcik. – Bo przed sesją była 
u mnie grupa młodzieży, która stanowczo 
protestowała przeciwko nadaniu Józefowi 
Grzecznarowskiemu tytułu honorowego 
obywatela, i chciała zabrać głos na sesji. 
Nie zgodziłem się, więc i na wypowiedź 
przedstawiciela RSM nie dam zgody.

Za nadaniem Józefowi Grzecznarow-
skiemu honorowego obywatelstwa głoso-
wało 19 radnych, czterech (Jerzy Pacho-
lec, Mirosław Rejczak, Andrzej Sobieraj 
i Marek Szary) było przeciw. Nikt nie 
wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie 
wzięli udziału: Adam Bocheński, Teresa 

Skoczek, Przemysław Sońta, Kazimierz 
Staszewski i Dariusz Wójcik.

WRĘCZENIE TYTUŁU PO WAKACJACH

Józef Grzecznarowski urodził się w 1884 
roku. W latach 1923-1927 był ławnikiem 
i radnym miejskim, a w latach 1927-1930 
i 1938-1939 prezydentem Radomia. Jako 
samorządowiec – jak czytamy w uzasad-
nieniu uchwały – był inicjatorem inwesty-
cji komunalnych: wodociągów miejskich 
z wieżą ciśnień na Glinicach, ujęcia wody 
i stacji pomp przy ul. Filtrowej, kanalizacji 
miejskiej, gazowni z własną bocznicą ko-
lejową, rzeźni miejskiej, fabryki nawozów, 
czterech szkół podstawowych, bloków 
mieszkalnych przy ul. Mireckiego, Naru-
towicza i Filtrowej, baraków dla bezdom-
nych, ciepłowni miejskiej, placu targowego, 
rozbudowy elektrowni miejskiej. Założył 
i zorganizował w mieście Towarzystwo 
Osiedli Robotniczych. Był też inicjato-
rem budowy Domu Robotniczego na pl. 
Jagiellońskim; obecnie to siedziba Teatru 
Powszechnego. W latach 1928-1935, jako 
poseł, przyczynił się do zbudowania linii 
kolejowej Radom – Warszawa. Sprowadził 
do naszego miasta m.in. fabrykę obuwia 
Bata i telefonów Ericsson. Po wojnie Józef 
Grzecznarowski był założycielem i wielo-
letnim prezesem Radomskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i inicjatorem budowy wie-
lu osiedli.

Uroczysta sesja rady, podczas której 
córki Józefa Grzecznarowskiego odbiorą 
tytuł honorowego obywatela dla ich ojca, 
ma się odbyć po wakacjach.

Grzecznarowski ma tytuł
– Do trzech razy sztuka, więc mam nadzieję, że tym razem radni zagłosują za przyznaniem Józefowi Grzecznarowskiemu 

tytułu honorowego obywatela Radomia – stwierdził podczas poniedziałkowej sesji Jan Pszczoła. Przedwojenny prezydent 

naszego miasta otrzymał honorowe obywatelstwo 15 głosami przy czterech przeciwnych.
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– Wzięliśmy tu pod uwagę znaczenie 
tej drogi dla Radomia. Teraz decyzję 
zarządu w sprawie dofinansowania 
inwestycji musi jeszcze tylko zatwierdzić 
sejmik. Kiedy to nastąpi, natychmiast 
podpiszemy z miastem umowę – mówi 
członek zarządu województwa mazowiec-
kiego Rafał Rajkowski.

Prezydent Radosław Witkowski pod-
kreśla, że miasto zabiega o zewnętrzne 
dofinansowanie wszędzie tam, gdzie 
tylko jest to możliwe. – Cieszę się, że pan 
marszałek uwzględnił nasze argumenty. 
We wniosku zwracaliśmy uwagę na to, 
że trasa N-S pomoże w odkorkowaniu 
śródmieścia, a także na jej znaczenie dla 
gospodarki naszego miasta. Lepszy układ 
drogowy to jednocześnie dogodniejsze 
warunki do prowadzenia działalności 
gospodarczej. A pamiętajmy, że docelowo 
trasa N-S ułatwi komunikację między 
kilkoma przemysłowymi dzielnicami, 
od Potkanowa po Gołębiów – tłumaczy 
prezydent Radosław Witkowski.

Przypomnijmy: rozpoczynająca się 
budowa pierwszego odcinka trasy N-S od 
ronda Mikołajczyka do ul. Żeromskiego 
będzie kosztowała 34,5 mln zł, z czego 
11,5 mln to subwencja drogowa. Wyko-
nawca wszedł już na plac budowy, trwają 
wyburzenia kamienic. Kolejny planowany 
etap budowy trasy to odcinek od osiedla 
Południe do ul. Młodzianowskiej.

CT

Więcej

na trasę N-S

Dodatkowe 10 mln zł dofinansowania ma 

otrzymać Radom na budowę śródmiejskiego 

odcinka trasy N-S. 

W tej chwili prezydent Witkowski za-
rabia 12 tys. 240 zł (6,2 tys. zł wynagro-
dzenie zasadnicze, 2,1 tys. zł dodatek 
funkcyjny, 3 tys. 320 zł dodatek specjalny 
i 620 zł dodatek za wysługę lat). Ale roz-
porządzenie rady ministrów z 15 maja 
w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych wprowadza od 1 lipca 
nowe, niższe o 20 proc. progi wynagro-
dzenia m.in. dla prezydentów miast. 
Ponieważ wysokość poborów włodarza 
miasta ostatecznie ustalają radni, prze-
wodniczący RM Dariusz Wójcik przy-
gotował 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.

– Przygotowałem projekt uchwały, po-
nieważ rozporządzenie na mnie właśnie 
taki obowiązek scedowało – tłumaczył 
przewodniczący Wójcik. – I ustaliłem 
najwyższe, dopuszczalne ustawą, kwoty.

Marek Szary, szef klubu radnych PiS 
stwierdził, że po dyskusji radni Prawa 
i Sprawiedliwości doszli do wniosku, że 
„musimy przestrzegać prawa”. – Jeśli 
decyzję w sprawie wynagrodzenia dla 
prezydenta pozostawimy wojewodzie, 
to niewykluczone, że obniży stawki do 
minimalnych – zauważył. I stwierdził, że 

on będzie głosował za obniżeniem pensji 
prezydentowi.

W opinii Andrzeja Sobieraja prezydent 
powinien zarabiać „godne pieniądze”, 
czyli 10, a nawet i 30 tys. zł. – Ale pra-
wo jest prawem; to jest rozporządzenie 
rządu, więc się wstrzymam od głosu – za-
konkludował.

Dla Wiesława Wędzonki obniżanie pen-
sji prezydentowi to „haniebna ustawa”, bo 
za ciężką pracę „od siódmej 
rano do siódmej wieczorem” 
należy się godziwa płaca. 
Przede wszystkim jednak nie 
zmienia się reguł w trakcie 
gry – samorządowcy godzili 
się na pracę za inne pienią-
dze, kiedy startowali w wybo-
rach. Podobną opinię wyrazi-
ła Małgorzata Zając – prawo 
nie powinno działać wstecz; 
jeśli obniżać wynagrodze-
nie, to od początku kaden-
cji. Do końca tej prezydent 
powinien zarabiać tyle, ile rada wcześniej 
uchwaliła.

– Jest to bzdura, bzdura i jeszcze raz 
bzdura – skwitował rozporządzenie rządu 
Jan Pszczoła. – Dla mnie absurdalne jest, 
że rada ministrów tak głęboko ingeruje 
w samorząd.

Dariusz Wójcik przekonywał, że jeśli 
nawet radni nie wyrażą zgody na nowe 
stawki wynagrodzenia dla prezydenta, 

obniżka pensji „wejdzie w życie z mocy 
prawa”. – Zależy nam na tym, żeby cho-
dzić w tej sprawie po sądach? – pytał 
retorycznie. – Czy się zgadzamy, czy nie 
z tym rozporządzeniem, musimy prze-
strzegać prawa.

Prezydenta Witkowskiego nie było na 
poniedziałkowej sesji; jest na urlopie. 
Wiceprezydent Konrad Frysztak poinfor-
mował radnych, że strona samorządowa 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego zwróciła się do prezydenta 
Andrzeja Dudy o skierowanie do Trybu-
nału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie 
zgodności z Konstytucją, Europejską Kartą 
Samorządu Lokalnego, ustawą o pracowni-
kach samorządowych i ustawą o KWRiST 
rozporządzenia w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych. – Z opinii 
prawnych wykonanych na zlecenie Związ-

ku Miast Polskich przez prof. Krystiana 
Ziemskiego, Unii Metropolii Polskich, 
Związku Gmin Wiejskich RP i Związku 
Województw RP wynika, że rozporządze-
nie jest niezgodne m.in. z ustawą o pra-
cownikach samorządowych i narusza art. 
92 Konstytucji RP – tłumaczył Frysztak.

Ponadto samorządowcy twierdzą, że 
rozporządzenie powoduje – bez żadnego 
merytorycznego uzasadnienia – pogor-
szenie sytuacji płacowej pracowników 
przy niezmienionym zakresie ich obo-
wiązków i odpowiedzialności, co jest nie-
zgodne z art. 24 Konstytucji RP, a także 
zostało wydane niezgodnie z przepisami 
ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego. – W opinii prof. 
Ziemskiego należy się na razie wstrzy-
mać z obniżeniem pensji prezydento-
wi – stwierdził wiceprezydent.

Za obniżką głosowało 10 radnych 
(Adam Bocheński, Dariusz Chłopicki, 
Marcin Kaca, Jakub Kowalski, Jerzy Pa-
cholec, Mirosław Rejczak, Przemysław 
Sońta, Kazimierz Staszewski, Marek 
Szary i Dariusz Wójcik), 12 było przeciw, 
a troje wstrzymało się od głosu (Katarzy-
na Pastuszka-Chrobotowicz, Teresa Sko-
czek, Andrzej Sobieraj). Robert Fiszer 
nie brał udziału w głosowaniu, a Marty 
Michalskiej-Wilk i Katarzyny Wróbel nie 
było w poniedziałek na sesji.

IWONA KACZMARSKA

Prezydent ze starą pensją
Radni nie zgodzili się na obniżenie wynagrodzenia prezydenta Radosława Witkowskiego. – Kiedy cztery lata temu ludzie decydowali się na 

kandydowanie, wiedzieli mniej więcej, jakiego wynagrodzenia mogą się spodziewać. A teraz nagle zmienia się te reguły? – pytał retorycznie 

podczas poniedziałkowej sesji Wiesław Wędzonka.
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IWONA KACZMARSKA

Spotykamy się o godz. 10 przy super-
markecie Piotr i Paweł (al. Grzeczna-
rowskiego 29), a wyruszamy pół godziny 
później. – Z Radomia wyjedziemy ul. 
Wiejską, która doprowadzi nas do drogi 
łączącej Trablice z Sołtykowem – mówi 
Paweł Szerszeń, autor bloga „Rowerem za 
grosze”, który przygotowuje trasy naszych 
wypraw Co Za Jazda!. – Skręcimy w prawo 
w stronę Trablic, a po ok. 150 m w lewo, 
w ul. Kamienną. Po kilkuset metrach mi-
niemy ostatnie zabudowania i dalej tą, już 
gruntową, drogą pomkniemy przed siebie.

Po kilku terenowych kilometrach znów 
wjedziemy, skręcając w prawo, na szosę. 
Przejedziemy przez Gębarzów i Bardzice 
do Bukowca. Za wsią skręcimy w prawo, 
w polną drogę wiodącą do lasu i jego 
skrajem przebijemy się do Sobkowa. – Na 
wysokości pierwszych zabudowań skręci-
my w lewo, w leśną drogę i przejedziemy 
częścią przepięknie urządzonej drogi 
krzyżowej tutejszej parafii. Po drugiej 
stronie niewielkiego lasu przy okazałej, 
kamiennej Golgocie zatrzymamy się 
na krótki postój. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że zarówno stacje plenerowej 
drogi krzyżowej, jak i Golgotę wykonał 
samodzielnie jeden człowiek – ksiądz 
proboszcz – tłumaczy Paweł Szerszeń.

Po odpoczynku ruszymy dalej drogą nr 
744 w kierunku Wierzbicy. Po przejecha-
niu ok. 1 km, przy stacji paliw, skręcimy 
w prawo. Miniemy wieś Kolonia Wierz-

bica i na końcu drogi skręcimy w lewo, 
w trzeci i ostatni już terenowy odcinek 
specjalny. Polna droga wyprowadzi 
nas wprost na szosę łączącą Wierzbicę 
z Rudą Wielką. Tu skręcimy w prawo, 
a po przejechaniu 2 km, w Rzeczkowie, 
w lewo. Dalej jedziemy tak, jak prowa-
dzi nas szosa, aż do Kolonii Rzeczków. 
Ostatnią prostą przed Szydłowcem jest 
droga nr 727. Za nami 44 km.

Żeby z nami pojechać, trzeba się zare-
jestrować, wysyłając SMS o o treści: jaz-
da.szydlowiec.imienazwisko, na nr 7248. 
Koszt SMS-a to 2,46 zł brutto. SMS zwrot-
ny należy zachować i pokazać na starcie, 

gdzie uczestnikom zostaną rozdane opaski 
uprawniające do poczęstunku na mecie. 
Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do sko-
rzystania przez jedną osobę z wyprawy ro-
werowej, poczęstunku i udziału w konkur-
sach z nagrodami. Można jednak z tego 
samego numeru telefonu zarejestrować na 
wyprawę Co Za Jazda! np. kilku członków 
rodziny czy przyjaciół.

Cały dochód z SMS-ów przeznacza-
my na akcję charytatywną – wsparcie 
chorego dziecka. Dotychczas uczestnicy 
pomogli opłacić operację serca małego 
Marcelka i rehabilitację dzielnej Blanki. 
Warto być aktywnym, warto pomagać.

Co Za Jazda! do Szydłowca
Przed nami pierwsza wakacyjna wyprawa z cyklu Co Za Jazda! W niedzielę, 8 lipca Paweł Szerszeń zaprasza na rowerową wy-

cieczkę do Szydłowca. Do pokonania będzie ponad 40 km, ale w większości asfaltem.

PATRONI

MIASTO I GMINA 

SZYDŁOWIEC

PARTNERZY

SPONSORZY

ORGANIZATORZY

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 co
za

dz
ie

n.
pl

R E K L A M A



7PIĄTEK – CZWARTEK 6-12 LIPCA 2018 LUDZIE I STYLE

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”, 
który po raz drugi był organizatorem 
Dni Radomia, zaczarował nasze mia-
sto. A weekendowy finał upłynął pod 
znakiem koncertów. W piątek w Starym 
Ogrodzie odbyło się widowisko, podczas 
którego wystąpił JMS Band. Można było 
także podziwiać spektakularne fire show 
i wysłuchać koncertu zespołu Brodacze 
Live Act. Z kolei w sobotę na deptaku 
zagrała grupa Jagodziński Trio. Dni Ra-
domia zakończył występ Natalii Przybysz 
na scenie przy fontannach.

W ramach Dni Radomia przez cały 
tydzień na deptaku przy fontannach od-
bywały się różnorodne wydarzenia. Był 
m.in. korowód w rytmie samby, warsz-
taty rolkarskie i rowerowe połączone 
z przejazdem ulicami miasta, okazja do 
spotkania z przedstawicielami wielu róż-
nych kultur, impreza piłkarska, nawią-
zująca do trwającego Mundialu i wiele 
innych. Na ul. Żeromskiego pojawił się 
Pan Kleks, który rozdawał specjalne 
piegi, a w namiotowej warsztatowi ra-
domianie mogli poznać tajniki sitodruku 
czy stworzyć unikatowe przebranie. Były 
też plenerowe spektakle teatralne i wie-
le różnorodnych zajęć warsztatowych. 
A dla zmęczonych powstała specjalna 
strefa relaksu.

CT

Dni Radomia 2018
Koncerty, przedstawienia, warsztaty i dobra zabawa dla wszystkich – od ubiegłego poniedziałku do niedzieli mogliśmy się 

bawić podczas Dni Radomia. Tegoroczne upłynęły pod hasłem „Miasto marzeń”.
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Pułkownik artylerii Wojska Polskiego, 
pośmiertnie awansowany na generała bry-
gady. Uczestnik walk pod Kockiem. Wzięty 
do niewoli przez Niemców, trafił do obozu 
przejściowego w Dęblinie, z którego został 
przeniesiony do Radomia.

Adam Józef Aleksander Epler urodził 
się 1 grudnia 1891 roku we Lwowie. Wy-
chowywał się w zamożnej rodzinie – ojciec 
Edward był inżynierem kolejowym i wice-
burmistrzem Lwowa, matka Maria zajmo-
wała się domem.

W 1909 roku Adam ukończył Gimna-
zjum Klasyczne w Chyrowie i podjął studia 
na Uniwersytecie Lwowskim; w sumie za-
liczył osiem semestrów w latach 1909-1912 
i 1913-1914.

W 1912 roku Adam Epler został powo-
łany, na rok, do armii austro-węgierskiej; 
w XI Brygadzie Artylerii ukończył szkołę 
oficerów rezerwy. W czasie I wojny świa-
towej walczył na froncie włoskim. 1 maja 
1915 otrzymał stopień podporucznika re-
zerwy, a we wrześniu 1916 awansował na 
porucznika. W 1918 ukończył kurs dowód-
ców baterii, zorganizowany w 10. Armii, 
stacjonującej w Trydencie.

Adam Epler ożenił się z Zofią z Mur-
czyńskich. 18 sierpnia 1919 roku Eplerom 
urodził się syn – Zbigniew.

Po upadku monarchii austro-węgier-
skiej, 13 listopada 1918 roku, Adam Epler 
zgłosił się do do Stacji Zbornej Oficerów 

Artylerii w Krakowie i w kilka dni potem 
otrzymał przydział do 1. Krakowskiego 
Pułku Artylerii Polowej, na stanowisko 
dowódcy baterii. Z tym pułkiem przeszedł 
szlak bojowy w czasie wojny o granice 
wschodnie w 1919, potem walczył jako 
dowódca baterii i dywizjonu w 3. Pułku 
Artylerii Polowej Legionów w wojnie bol-
szewickiej 1920.

Po wojnie Epler ukończył półroczny 
kurs dowódców dywizjonów w Toruniu 
i został awansowany do stopnia majora. 
W latach 1922-1929 przebywał w gar-
nizonie zamojskim, gdzie stacjonowała 
3. Dywizja Piechoty Legionów. Był do-
wódcą I dywizjonu, kwatermistrzem 
pułku, zastępcą dowódcy i p.o. dowód-
cy pułku. Bardzo go chwalił dowódca 
3. Dywizji, płk Stanisław Kwaśniewski: 
„Podpułkownik Epler posiada bardzo 
wybitne wartości taktyczne, bardzo do-
bry artylerzysta. Nadzwyczajnie sprytny, 
posiada szerokie horyzonty, szybko się 
orientuje, bardzo dobry prelegent. Inteli-
gencja nadzwyczajna, podobnie i bystrość 
umysłu”.

22 marca 1929 
roku Adam Epler 
został przeniesio-
ny do 28. pułku 
artylerii lekkiej 
w Zajezierzu koło 
Dęblina, na sta-
nowisko dowód-
cy. Miał wielkie 
zasługi jako or-
ganizator koszar, 
parku przykosza-
rowego i bazy so-
cjalnej dla kadry 
i żołnierzy. W tym 
czasie był też słu-
chaczem VII Kur-
s u  W y ż s z y c h 
Dowódców Arty-
lerii przy Wyższej 
Szkole Wojennej 
w Warszawie.

13 października 1935 roku objął stano-
wisko II dowódcy piechoty dywizyjnej 20. 
Dywizji Piechoty w Baranowiczach. Na 
tym stanowisku służył do wybuchu II woj-
ny światowej. 

W czasie kampanii wrześniowej 1939, 
zgodnie z przydziałem mobilizacyjnym, 
objął dowództwo Ośrodka Zapasowego 
20. DP w Słonimie, gdzie w dość krót-
kim czasie zorganizował zgrupowanie 
„Kobryń” w sile prawie pełnej dywizji 
piechoty. Zgrupowanie walczyło pod 
rozkazami gen. Franciszka Kleeberga 
w Samodzielnej Grupie Operacyjnej 
„Polesie”. Jednostki dowodzonej przez 
Adama Eplera dywizji wzięły udział 
w walkach z wojskami radzieckimi – 29 
września pod wsią Jabłoń i 30 września 
pod Milanowem na Lubelszczyźnie. 
Walczył także z Niemcami pod Ko-
ckiem, a jego udział w tej bitwie uzna-
wany jest jako wybitny.

Po złożeniu broni 6 października 1939 
roku Adam Epler trafił do niewoli, ale 
Niemcy pozwolili mu zachować szablę 
oficerską. Najpierw przebywał w obozie 
przejściowym w Dęblinie, potem został 
przeniesiony do Radomia. Stąd – z po-
mocą radomskich harcerzy, a zwłaszcza 
rodziny porucznika Jończyka – zdołał 
uciec. Wrócił do Krakowa, gdzie wstąpił 
do konspiracyjnej Organizacji Orła Bia-
łego; posługiwał się pseudonimem „Ko-
bylański”. Zagrożony aresztowaniem, 
zdecydował się na ucieczkę – przez 
Słowację, Węgry i państwa bałkańskie 
przedarł się na Bliski Wschód, gdzie do 
końca grudnia 1940 dowodził stacjonu-
jącą wówczas w Egipcie Legią Oficerską.

Po wojnie osiadł w Londynie, gdzie 
zmarł 24 października 1965 roku.

27 października 1994 Prezydent RP 
Lech Wałęsa awansował go pośmiertnie 
do stopnia generała brygady.

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 gen. Adama

Eplera
Młodzianów

Równoległa do ul. Józefa Marjańskiego, 

prostopadła do ul. Południowej
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Wobec prawa wszyscy są równi. Tak przynajmniej wygląda teoria i bywało 

do teraz. Jeśli ktoś jest oskarżony o popełnienie przestępstwa, powinien być 

szybko osądzony – tak, żeby wszyscy wiedzieli, czy jest winny, czy też nie. Bo 

mimo aktualnych okoliczności przyrody w Polsce, działa jeszcze prawo rzymskie, 

w którym naczelną zasadą jest DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI – czy to się 

politykom podoba, czy nie. W teorii wszystko powinno działać szybko i sprawnie, 

jednak od tej reguły zdarzają się coraz częstsze wyjątki. Jakie? Prezydenckie!

Podobno Temida nierychliwa, ale sprawiedliwa, a i ślepa do tego. 

Podobno, bo to, o czym napiszę, swoje początki ma prawie cztery lata 

temu, gdy prezydent Radosław Witkowski na początku kadencji zasiadł 
w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy. W styczniu 2017 

roku funkcjonariusze CBA zarzucili mu, że złamał ustawę antykorupcyjną 

i złożyli do rady miejskiej wniosek o wygaszenie jego mandatu. Według nich 

między styczniem a kwietniem 2015 roku, kiedy Witkowski był członkiem 

rady nadzorczej ŚRH, skarb państwa miał w tej spółce zaledwie 26,37 proc. 

udziałów. Z kolei prawnicy prezydenta dowodzili, że jako skarbu państwa liczyć 

się powinno także ponad 55 proc. akcji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa.

Wtedy machina sprawiedliwości ruszyła, choć słowo „ruszyła” jest tu trochę 

na wyrost. Najpierw nad sprawą prezydenta pochylili się radni. Nie zdecydowali 

o wygaszeniu jego mandatu, uważając, że sprawą powinien zająć się sąd. Później 

wojewoda nakazał radzie ponowne zajęcie się sprawą. Ci – tłumacząc się tym, że 

sprawa już stanęła na sesji – nie zwołali kolejnej w tym samym temacie.

Następnym krokiem było wydanie przez wojewodę postanowienia 

zastępczego wygaszającego mandat prezydentowi Radomia. Jednak, jak 

wiadomo, od każdej decyzji można się odwołać. Tak też zrobił Radosław 

Witkowski i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dopiero 27 lutego tego roku sąd zajął się sprawą. WSA orzekł wtedy na 

korzyść prezydenta, uchylając postanowienie wojewody. Ten również odwołał się 

od postanowienia sądu i sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Gdy wszyscy zainteresowani myśleli, że na tym sprawa się zakończy, sąd wyższej 

instancji umył ręce i postanowił, że sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez 

sąd instancji niższej. A czas płynął dalej – bardzo cenny czas, bo z każdym dniem 

coraz bardziej zbliżający nas do wyborów i naturalnego zakończenia kadencji 

przez obecnie urzędującego.

Czy zatem doczekamy się ostatecznego wyroku przed końcem prezydentury, 

czy jeszcze przy urnach do głosowania nie będziemy wiedzieli, czy złamał 
prezydent to prawo, czy też nie? Sam tego nie wiem. Oby nie było tak, jak wtedy, 

gdy o stanowisko prezydenta Radomia walczył Piotr Szprendałowicz, który 

dopiero długo po wyborach został ostatecznie uniewinniony z zarzutu, że 

niezgodnie z prawem zdobył pozwolenie na broń. Wtedy przy urnach wyborcy 

również nie wiedzieliśmy, czy kandydat złamał prawo, czy też nie.

Kolejną sprawą jest nasze poczucie sprawiedliwości. Bo jaka to 

sprawiedliwość, jeśli sąd orzeknie, że prezydent złamał prawo i należy wygasić 

jego mandat, ale zrobi to po zakończeniu jego kadencji? Czy wedle prawa są 

ludzie równi i równiejsi?

W ostatnim czasie w całej Polsce organizowane są protesty w obronie 

niszczonego niezależnego sądownictwa, które zresztą popieram. Jednak zmiany 

w instytucjach, jakimi są sądy, na pewno są konieczne. Na pewno nie takie, jakie 

proponuje rządzące Prawo i Sprawiedliwość. Ale nie może tak być, że przez 

opieszałość wymiaru sprawiedliwości sprawiedliwość w naszym kraju może być 

najzwyczajniej w świecie przedawniona. Bo jak nazwać to, co zrobił Naczelny 

Sąd Administracyjny? No jak?

ADAM HILDEBRANDT

Prawo i niesprawiedliwość

NieObiektywnym 
okiem

R E K L A M A
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SMACZNEGO 

KEBAB Z WOŁOWINĄ 
I WARZYWAMI 
W BUŁCE PEŁNOZIARNISTEJ

SKŁADNIKI
– 1 bułka do kebabu

– 200 g mięsa wołowego

– 1 papryka czerwona

– 1 ogórek kiszony

– 1 pomidor

– garść rukoli

PRZYGOTOWANIE
Mięso zmiel w maszynce, uformuj 

w kulkę i włóż do zamrażalnika na 

kilka godzin. Gdy kawałek będzie 

mocno zmrożony, pokrój go w cienkie 

plastry, a następnie usmaż na 

niewielkiej ilości tłuszczu. Wnętrze 

bułki posmaruj sosem jogurtowo-

-czosnkowym lub pikantnym sosem 

pomidorowym. Wyłóż rukolą, dodaj 

usmażone mięso, pokrojoną w kostkę 

paprykę oraz pokrojone w plastry 

ogórki i pomidory. Polej odrobiną 

sosu jogurtowego.

Jeżeli dbasz o urozmaiconą dietę i przy-
gotowujesz posiłki samodzielnie, a jedy-
nie sporadycznie jadasz w restauracjach, 
to nie musisz się stresować przy wyborze 
dania z karty. Natomiast jeżeli kolacje 
w knajpkach to twój cotygodniowy rytuał, 
przeplatany spontanicznymi wypadami do 
kafejek i barów z przyjaciółmi, podpowie-
my, co zrobić, by nie przytyć.

CZY WIESZ, CO ZAMAWIASZ?

Dbanie o zgrabną sylwetkę jest o wie-
le prostsze, gdy wiemy, co jemy. To bar-
dzo oczywista zasada, a jednak często 
o niej zapominamy. Przygotowując po-
siłki w domu, jesteśmy w stanie kontro-
lować (na ogół) zarówno wielkość spo-
żywanych porcji, jak i ich kaloryczność 
(a także inne czynniki, jak np. indeks 
glikemiczny). Gdy jednak oddajemy 
swoje podniebienie potrawom przygo-
towanym przez inne osoby, sprawa się 
nieco komplikuje. Letnie wakacje, wy-
jazdy, wypoczynek poza domem, posiłki 
spożywane w hotelowych restauracjach, 
kawy w uroczych knajpkach z widokiem 
na ocean – to wszystko z pewnością do-
starczy ci cudownych wspomnień, ale 
niewykluczone że... także dodatkowych 
kilogramów. Jak się przed tym ustrzec?

JAK NIE PRZYTYĆ, JEDZĄC POZA DOMEM

Czytaj całe menu. Zanim coś wybie-
rzesz, przeczytaj całe menu. Dokładnie 
analizuj skład każdej potrawy. Nie daj 
się ponieść jedynie smakowicie brzmią-
cym nazwom.

Sałatka lub zupa. Jako pierwsze da-
nie wybieraj sałatkę lub zupy (uwaga: 
zupy-krem omijaj!).

Grillowane. Wybieraj potrawy gril-
lowane, gotowane na parze, gotowane 
w wodzie. Unikaj smażonych w głębo-
kim tłuszczu, smażonych na patelni, po-
traw w cieście lub panierowanych.

Unikaj sosów z serem lub śmieta-
ną. Lepiej wybieraj sosy z oliwą i octem 
balsamicznym, najlepiej proś także aby 
sosy były podawane osobno – dzięki 
temu będziesz mogła kontrolować ilość, 
jaką dodasz do sałatki.

Desery. Desery najlepiej jedz na 
spółkę z przyjacielem! Jeżeli nie jest to 
możliwe, wybieraj te lekkie, jak np. sor-
bety albo owoce z polewą. Proś o deser 
bez bitej śmietany.

Pytaj, pytaj, pytaj. Jeżeli karta 
menu nie jest szczegółowo opisana albo 
nie jesteś czegoś pewna, pytaj kelnera. 
Pytaj o to, co zawiera dana potrawa, 
w jaki sposób jest przygotowywana. 
Bądź uprzejma i dociekliwa. Nie krępuj 

się, masz prawo wiedzieć, co zjesz, tym 
bardziej, że za to płacisz!

Woda. Często na potrawy świeżo 
przygotowywane trzeba poczekać nawet 
do 20 minut. Wykorzystaj ten czas – za-
mów szklankę wody butelkowanej i wy-
pij. Mniej zjesz.

Umiar. Miej umiar we wszystkim. 
Nie folguj sobie zanadto, tłumacząc się 
wakacjami. Miej na uwadze, jaką twój 
organizm będzie musiał wykonać ciężką 
pracę, jeżeli wrzucisz mu do strawienia 
frytki, zawiesiste sosy, tłuste mięso i ka-
wałek śmietanowego tortu.

Unikaj alkoholu. Wstrzymaj się 
z piciem alkoholu, dopóki nie będziesz 
najedzona. Alkohol wzmaga apetyt, 

dlatego więcej zjesz, popijąc drinki 
do kolacji. Najlepiej wybieraj czerwo-
ne wytrawne wino; może być też białe 
(mają najmniej kalorii). Unikaj likie-
rów i ciemnego piwa.

Delektuj się. Czerp przyjemność 
z jedzenia, dokładnie skupiając się na 
spożywaniu posiłku. Jedz powoli, żuj 
każdy kęs, skupiaj się na tym, co jesz. 
Nie najadaj się do syta, dbaj o to, by 
cały czas czuć się lekką.

FIT.PL

Gdy wiemy, co jemy
Spotkanie ze znajomymi, uroczysta kolacja, rocznica ślubu, urodziny przyjaciela – powodów, dla 

których świętujemy poza domem, może być bardzo wiele. Dbanie o zgrabną sylwetkę jest o wiele 

prostsze, gdy wiemy, co jemy. To bardzo oczywista zasada, a jednak często o niej zapominamy.

Fo
t. 

fit
.p

l

R E K L A M A

Jak się bronić? Istnieje kilka domo-
wych sposobów zwalczających komary.

•  Kawałek świecy należy włożyć 
w mały lichtarzyk lub kubeczek i usta-
wić na środku głębokiego talerza. Nalać 
10 łyżek wody, dodać 1 łyżkę formaliny 
i świecę zapalić. Zwabione jej świateł-
kiem komary topią się w wodzie.

• W pomieszczeniu zamknąć okna. 
Nalać na spodeczek trochę terpentyny 
i wyjść, zamykając drzwi. W ciągu 15-20 
minut opary z terpentyny uśpią fruwa-
jące w pokoju komary, które opadną 
na podłogę. Wystarczy potem je tylko 
zmieść i spalić.

• Na parapetach okien ustawić do-
niczki z kwitnącą pelargonią lub zawie-
szać zielone liście pomidorów.

Części ciała najbardziej narażone na 
ukąszenie (twarz, ręce, nogi) posma-
rować octem, w którym przez 10 min. 
gotowały się liście orzecha włoskiego. 
Można też posmarować się roztworem 
witaminy B, olejkiem anyżowym, goź-
dzikowym lub eukaliptusowym. Podob-

nie odstraszające działanie ma też sok 
z liści bazylii.

Można też zmieszać wybrane olejki 
eteryczne z alkoholem lub wodą desty-
lowaną i spryskać ciało i ubranie. Olej-
ki, których nie lubią komary: citronella, 
lawendowy, kocimiętki, eukaliptusowy, 
Penny Royal, wrotycza pospolitego, ba-
zylii, tymianku, cedrowy, z drzewa her-
bacianego, miętowy.

Nad łóżeczkiem dziecka można zro-
bić z tetry lub gazy aptecznej prawdziwą 
moskitierę, a buzię malucha posmaro-
wać sokiem z liści bazylii. Obok łóżka 
wieszamy wiązki świeżych konopi, mięty, 
kwiatów czarnego bzu i piołunu.

Aby uniknąć ukąszeń komarów co-
dziennie jedz witaminę B12. Nie bój 
się – do tej pory nie są znane objawy 
przedawkowania B12. Dzięki B12 ko-
mary będą cię omijać szerokim łukiem. 
Minusem jest tylko delikatny, lecz nie-
przyjemny zapach potu.

FIT.PL

Jak się bronić
przed komarami?

Komary są zmorą letnich wieczorów. Ich ugryzienie swędzi i piecze. 

Są w stanie zniszczyć nawet najprzyjemniejsze spotkanie z przyjaciółmi.

POLECAMY OD 2.07 DO 14.07.2018R

Jagodzianka ze świeżych 

jagód z kruszonką 100g

2,5022,,5500

Jagodzianki mini 

ze świeżych jagód 1kg 
Kiełbasa grillowa wędzona 

1kg JBB

Kiełbasa szynkowa 1kg 

JBB

14,99

1,69
kg/4,23zł

Mleko zsiadłe 400g 

Krasnystaw miska

2,49
kg/9,58zł

Twaróg tłusty, 

półtłusty, chudy 260g  

Figand opakowanie 

28,0014,99

Produkcja własna
Produkcja własna

Anna Kacperska, dietetyk, właściciel-
ka poradni dietetycznej Metamorfoza 
(metamorfozadiety.blogspot.com) 
i ekspert portalu dla kobiet Wellness-
day.eu: – Spożywając posiłki poza do-

mem, musimy naprawdę pilnować siebie 

i swojego talerza. Proponuję nie tylko 

rozpocząć spotkanie w restauracji od 

wypicia szklanki niegazowanej wody mi-

neralnej z limonką lub cytryną i świeżymi 

listkami mięty (taka woda lepiej nawadnia 

organizm w okresie letnim!), ale również 

od odpowiedniej kolejności spożywania 

poszczególnych składników potrawy. Na 

pierwszym miejscu powinniśmy delekto-

wać się surówką ze świeżych warzyw; są 

świetnym źródłem błonnika pokarmo-

wego, który szybko wypełni nasz żołądek 

i pomoże w zmniejszeniu zjedzonej porcji 

dania. Nie popijaj wodą zjadanego posił-

ku – po co hamować działanie enzymów 

trawiennych? Poza tym, jeśli czujesz się 

syta, to nie dojadaj zamówionego dania, 

a już tym bardziej, nie dojadaj po innych. 

Warto także poszerzać swoją wiedzę 

z zakresu dietetyki, czytając sprawdzone 

artykuły eksperckie i korzystając z oferty 

poradni dietetycznych.

KOMENTARZ EKSPERTA

TEKSTY POWSTAJĄ 
WE WSPÓŁPRACY 

Z PORTALEM
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Z po¿ó³k³ych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

Uchwa³y radomskiej 
Rady Miejskiej

w zwi¹zku z wyst¹pie-
niem Ks. Metropolity 

Sapiehy

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miej-
skiej Klub Gospodarczy og³osi³ nastê-
puj¹cej treœci wniosek:

W zwi¹zku z faktem przeniesienia 
przez ks. Metropolitê Sapiehê zw³ok 
Marsza³ka Pi³sudskiego do innej kryp-
ty, wbrew wyraźnie zaznaczonej woli 
Prezydenta R. P. – Rada Miejska m. 
Radomia wyra¿a g³êbokie ubolewanie 
z powodu obrazy uczuæ i czci narodu 
do cieniów Marsza³ka i obrazy Maje-
statu Rzeczypospolitej oraz wyra¿a sta-
nowcze ¿yczenie, aby groby wawelskie 
oddane by³y pod w³adze narodu.

Nag³oœæ tego wniosku Rada Miejska 
jednog³oœnie uchwali³a.

W dyskusj i zabra³ g³os ³awnik 
Grzecznarowski (PPS) i powiedzia³:

– Mimo ró¿nicy pogl¹dów politycznych 
w ostatnich latach, klasa pracuj¹ca Polski 
nie zapomni nigdy historycznych zas³ug 
w dziele odzyskania niepodleg³oœci Polski.

Sala rozbrzmiewa³a burzliwymi okla-
skami.

Przeciwko wnioskowi wyst¹pi³ jedy-
nie radny adw. Gajewicz. Przemówienie 
jego przerywano co chwila gwizdami.

W rezultacie Rada Miejska wniosek 
przyjê³a, przeciwko któremu g³osowa³ 
tylko adw. Gajewicz.

Trybuna nr 27, 2 lipca 1937

Epidemia kradzie¿y 
w Garbatce

Ostatnio powtarzaj¹ siê w Garbatce 
kradzie¿e w mieszkaniach letników, do-
konywane w porze nocnej. I tak komu-
nikuj¹ nam o kradzie¿ach dokonanych 
w mieszkaniach M. Tajtelbauma, Józefa 
Birenbauma, Marguliesa i Frydmana.

Kradzie¿e maj¹ byæ wykonywane 

przez parê z³odziejsk¹, mê¿czyznê i ko-
bietê. Sprawców dotychczas nie wykryto.

Wadliwe zamki, okna bez okiennic 
i brak dozoru u³atwiaj¹ z³odziejom robotê.

W³aœciciele domów w Garbatce win-
ni, za drogie pieni¹dze letników za-
troszczyæ siê o bezpieczeñstwo mienia 
swoich lokatorów.

Podobno radomska Stra¿ Nocna pod-
jê³a siê pieczy nad dobytkiem letników.

Trybuna nr 28, 9 lipca 1937

Znamienne

W S¹dzie Grodzkim toczy³a siê spra-
wa o kradzie¿ w sklepie b³awatnym 
kupca poznañskiego Korpala (Focha 9). 
Sprawca zosta³ skazany na 2 i pó³ roku 
wiêzienia. W uzasadnieniu wyroku po-
dano, ¿e okolicznoœci¹ obci¹¿aj¹c¹ ska-
zanego jest fakt pope³nienia kradzie¿y 
u „przybysza z innej dzielnicy”.

Trybuna nr 25, 24 czerwca 1938

K¹pielisko „Halinów”
jest bezpieczne

Od w³aœciciela k¹pieliska „Halinów” 
otrzymaliœmy nastêpuj¹cy list.

K¹pielisko „Halinów” posiada wszel-
kie zabezpieczenia i urz¹dzenia gwa-
rantuj¹ce ca³kowite bezpieczeñstwo k¹-
pi¹cych siê. Wypadek jakiemu uleg³ œp. 
Józef Kwiatkowski, powsta³ zupe³nie bez 
winy zarz¹du k¹pieliska. Sta³o siê to na 
skutek tego, ¿e œp. Kwiatkowski, wsiad³ 
na kajak zupe³nie bez wiedzy zarz¹du 
k¹pieliska. Syn w³aœciciela „Halinowa” 
zauwa¿ywszy jad¹cych kajakiem dwu 
m³odych ludzi, zwróci³ im uwagê, ¿e 
kajak nale¿y uprzednio wynaj¹æ.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e œp. Kwiatkow-
ski by³ cz³owiekiem chorym na serce, 
co mog³o siê staæ przyczyn¹ tragiczne-
go wypadku, tym bardziej, i¿ zmar³y 
wskoczy³ do stawu tuz przed trampo-
lin¹, gdzie przepisowa g³êbokoœæ wody 
przekracza 3 metry.

Trybuna nr 26, 1 lipca 1938
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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.

DO ZOBACZENIA W TV

Piątek, 6 lipca

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

POLSAT
godz .  20 .05 – Gw iezdne wojny 
I – Mroczne widmo
film SF; USA 1999
Rycerz zakonu strzegącego równowa-
gi w galaktyce i jego mistrz lądują na 
pustynnej planecie, na której mieszka 
obdarzony niezwykłą mocą dziewięcio-
latek. To właśnie on ma przywrócić ład 
w kosmosie.

TVN
godz. 22.40 – W sieci pająka
thriller; USA/ Niemcy/ Kanada 2001
Alex Cross, emerytowany detektyw i au-
tor książek z dziedziny psychologii zbrod-
ni, niechętnie angażuje się w nową spra-
wę. Niebawem dowiaduje się, że nie okup, 
ale sława jest głównym celem przestępcy.

Sobota, 7 lipca

PULS
godz. 16.30 – Mafia!
komedia kryminalna; USA 1998
Losy dwóch pokoleń mafijnej rodziny 
Cortino, której dzieje sięgają począt-
ków XX wieku. Po śmierci przybyłego 
z Włoch do USA Vincenza Cortino jego 
syn przejmuje interesy rodziny.

SUPER POLSAT
godz. 20.00 – Spider-Man
film SF; USA 2002
Peter Parker, zwyczajny, choć nieco faj-
tłapowaty nastolatek, zostaje ukąszony 
przez zmutowanego pająka. Kiedy jego 
wuj zostaje brutalnie zamordowany, 
Peter przysięga sobie, że pomści jego 
śmierć.

METRO
godz. 22.25 – Wystrzałowe dziewczyny
western; USA 1994
Cody Zamora staje w obronie Anity, 
prostytutki nagabywanej przez agre-
sywnego klienta. Zabija napastnika 
jednym strzałem. Oburzeni mieszkańcy 
miasteczka postanawiają dokonać sa-
mosądu.

Niedziela, 8 lipca

TVN 7
godz. 14.55 – Tylko dla orłów
film wojenny; Wielka Brytania/ USA 1968
Grupa komandosów musi dotrzeć do nie-
mieckiej twierdzy położonej w Alpach, by 
uwolnić więzionego tam generała, głów-
nego koordynatora planowanej inwazji 
aliantów. Ale w oddziale kryją się zdrajcy.

TV4
godz. 16.55 – Książę Pacyfiku
komedia; Francja/ Hiszpania 2000
Rok 1914. Kapitan Alfred de Morsac 
zostaje wysłany na Tahiti, aby spacyfi-
kować tubylców i przyłączyć ich do wojsk 
angielskich. Tam jednak rządzi despo-
tyczny francuski oficer - Lefevre.

TVP 2
godz. 20.10 – Agent XXL
komedia sensacyjna; USA/ Niemcy 2000
Agenci FBI Malcolm Turner i John Ma-
xwell mają schwytać przestępcę Lestera 
Vesco, który uciekł z więzienia. Malcolm 
jest zmuszony przebrać się za kobietę.

ZOOM TV
godz. 21.55 – Zabij mnie, glino
dramat kryminalny; Polska 1988
Przestępca Malik ucieka z więzienia, 
ale porucznikowi Popczykowi udaje się 
go złapać. Tuż przed rozprawą Malik 
ucieka ponownie. Poprzysięga zemstę 
porucznikowi.

TAXI

R E K L A M A

26˚/18˚
t. odczuwalna 26˚ C
ciśnienie 1012 hPa
wilgotność 52%

Piątek

25˚/15˚
t. odczuwalna 26˚ C
ciśnienie 1015 hPa
wilgotność 53%

Sobota

23˚/15˚
t. odczuwalna 24˚ C
ciśnienie 1014 hPa
wilgotność 66%

Niedziela

22˚/14˚
t. odczuwalna 22˚ C
ciśnienie 1017 hPa
wilgotność 68%

Poniedziałek

22˚/12˚
t. odczuwalna 22˚ C
ciśnienie 1019 hPa
wilgotność 62%

Wtorek

26˚/15˚
t. odczuwalna 26˚ C
ciśnienie 1019 hPa
wilgotność 57%

Środa

28˚/16˚
t. odczuwalna 28˚ C
ciśnienie 1019 hPa
wilgotność 46%

Czwartek

źródło: twojapogoda.pl
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Dawid Żebrowski startował w biegu 
na 110 metrów przez płotki. Podopiecz-
ny Artura Błasińskiego już w elimina-
cjach uzyskał najlepszy czas, a w biegu 
finałowym tylko potwierdził swoją war-
tość. Złoty medal dał mu wynik 14.12 
sekundy.

Dwa medale natomiast zdobył Patryk 
Kozłowski. Nasz biegacz dwukrotnie 
finiszował na drugiej pozycji. W biegu 
na 800 metrów uzyskał czas 1.50.93, 
a w zmaganiach na 1500 metrów osiąg-
nął 3.56.01 minuty. Na obu trenowany 
przez Leszka Trzosa biegacz ustępo-
wał tylko Mateuszowi Borkowskiemu 
z RKS-u Łódź. Grono radomskich 
medalistów uzupełnił Mateusz Kaczor. 
Ten sportowiec swoje występy w Siera-
dzu rozpoczął od brązowego medalu 
w biegu na 3000 metrów z przeszko-
dami. Na pokonanie trasy potrzebował 

9.05.98 minuty. Lepiej spisał się w bie-
gu na 5000 metrów, w którym stanął na 
drugim stopniu podium. Srebro dał mu 
rezultat 14.30.28.

Z kolei w przyszłym tygodniu trzy 
radomskie lekkoatletki wystąpią na 
mistrzostwach świata U-20 w Tampera. 
Na te zawody jadą Martyna Kotwiła, 

Natalia Wosztyl i Joanna Hajdrowska. 
Do Finlandii pojedzie 38-osobowa ka-
dra Polski, w której nasze zawodniczki 
będą odgrywały znaczącą rolę. Duże 
nadzieje pokładane są szczególnie 
w Kotwile, która w tym roku zaliczy-
ła świetne wyniki, zdobywając medale 
mistrzostw Polski juniorek i seniorek 
oraz ustanawiając nowy rekord kraju. 
19-latka wystartuje w biegu na swoim 
koronnym dystansie – 200 metrów oraz 
w sztafecie 4x100.

Spore szanse na medal ma również 
Natalia Wosztyl, aktualna mistrzyni 
Polski juniorek w biegu na 400 metrów 
przez płotki. Radomska biegaczka 
pobiegnie również w sztafecie 4x400. 
Z kolei Joanna Hajdrowska spróbuje 
swoich szans w rzucie oszczepem.

KD

Medale lekkoatletów
Pięć medali zdobyli lekkoatleci RLTL ZTE Radom na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 23, które odbyły 

się w Sieradzu. Złoto wywalczył Dawid Żebrowski.

Do pierwszego turnieju zgłosiło się 
17 par. Najlepsi okazali się zeszłoroczni 
triumfatorzy całego cyklu – Karol Janek 
i Mariusz Janiszewski. Ten duet w decy-
dującym meczu pokonał Michała Banka 
i Konrada Sobola. Skład podium uzu-
pełnili Maciej Kałasz i Kamil Kapusta, 
którzy w meczu o brąz pokonali Karola 
Jaworskiego i Andrzeja Wojcieszaka.

Tegoroczny cykl Grand Prix Radomia 
składa się z czterech turniejów. Kolejny 
odbędzie się 21 lipca, a następnie siatka-
rze spotkają się 4 i 25 sierpnia. Wszystkie 
mecze rozgrywane są na obiektach MO-
SiR-u przy ul. Krasickiego 78. Zawody 
zawsze rozpoczynają się o godz. 9.

KD

Amatorzy

na piasku

Na boiskach MOSiR-u rozpoczęło się 

Grand Prix Radomia w siatkówce plażowej 

amatorów.

R E K L A M A

MARTA NOWAKOWSKA

W weekend (30 czerwca i 1 lipca) na 
terenie lotniska w Piastowie już po raz 
trzeci został zorganizowany czempionat 
koni arabskich. W tym roku otrzymał on 
afiliację w kategorii C (national) z ramie-
nia ECAHO (European Conference of 
Arab Horse Organizations). Tym samym 

został również wpisany do kalendarza 
imprez branżowych na świecie. Pod-
czas imprezy zaprezentowało się ok. 90 
koni ze stadnin z całej Polski, więcej niż 
w poprzedniej edycji. W tym roku pod-
czas czempionatu odbyła się też po raz 
pierwszy prestiżowa aukcja, która ma 
zachęcić do kupowania koni arabskich 
od polskich hodowców.

– W tej edycji pokazy zostały połączone 
z aukcją, podczas której do sprzedania było 
21 koni hodowców prywatnych – mówi Sta-
nisław Redestowicz z firmy Windoor, po-
mysłodawca czempionatu.

Tak, jak i w poprzednich latach na 
właścicieli zwycięskich koni czekały na-
grody pieniężne, a trenerzy otrzymali pu-
chary. – Pula nagród wynosiła ok. 100 tys. 

zł – mówi Redestowicz. – Konie, które 
uzyskały pierwsze i drugie miejsca, mogą 
startować w klasach B, C i w czempiona-
cie świata, a to pozwala na promocję koni 
w prestiżowych pokazach.

Polska słynie z najlepszych hodowli 
koni arabskich na świecie. Ogiery i kla-
cze z polskich stadnin zajmują czołowe 
miejsca na światowych wybiegach.

Piękne konie arabskie
III Ogólnopolski Czempionat Koni Arabskich za nami. W tym roku w pokazach wzięła udział rekor-

dowa liczba koni z całej Polski. Również po raz pierwszy odbyła się aukcja. Najlepszym koniem 

została wybrana klacz Wildona ze stadniny Michałów.
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Na pierwszy transfer ROSY musieli-
śmy długo czekać. Dopiero w ostatnich 
dniach czerwca „Smoki” ogłosiły nazwi-
sko pierwszego nowego gracza. Został 
nim doświadczony amerykański rozgry-
wający Obie Trotter. – Budowę drużyny 
zazwyczaj rozpoczyna się od rozgrywa-
jącego, więc zakontraktowanie dobrej, 
doświadczonej „jedynki” było naszym 
priorytetem. Rozważaliśmy wiele opcji, 
ale – z wielu względów – wybór padł na 
Obiego Trottera. Cieszymy się, że nasze 
negocjacje kontraktowe zakończyły się 
sukcesem. Tym bardziej, że umowa jest 
dwuletnia – powiedział Piotr Kardaś, 
prezes ROSY Radom, cytowany na 
oficjalnej stronie klubu.

Obie Trotter to 34-letni zawodnik, 
który w przeszłości grał m.in. w lidze 
francuskiej, greckiej, rosyjskiej i wło-
skiej. Kibice mogą go kojarzyć z wystę-
pów w PLK, gdzie bronił barw Polskiego 
Cukru Toruń i Trefla Sopot.

Drugim wzmocnieniem ROSY było 
zakontraktowanie Daniela Walla. To 
doświadczony 36-letni gracz podko-
szowy, który podstaw basketu uczył 
się w Piotrówce Radom. Potem często 
zmieniał kluby i spokojnie można go 
nazwać koszykarskim obieżyświatem. 
Teraz wraca do Radomia i niewykluczo-
ne, że w ROSIE zakończy karierę. – Tu 
mam dom, rodzinę i przyjaciół. Cieszę 
się, że dostałem propozycję od ROSY. 
Nad ofertą nie zastanawiałem się długo. 
To dla mnie ogromna radość, że wracam 
do rodzinnego miasta – zdradził Daniel 
Wall na stronie radomskiego klubu.

Kolejnym zawodnikiem, który w zbli-
żającym się sezonie będzie występował 
w ROSIE, jest Artur Mielczarek. Dla 
34-letniego niskiego skrzydłowego 
będzie to druga przygoda z radomskim 
basketem. 13 lat temu spędził sezon 
w AZS-ie Politechnika Radomska; grał 
jeszcze w lidze czeskiej i słowackiej oraz 
w AZS-ie Koszalin, Turowie Zgorzelec 
czy Treflu Sopot. Mielczarek z ROSĄ 
podpisał dwuletni kontrakt.

Natomiast z radomskim zespołem po-
żegnał się Maciej Bojanowski. 22-letni 
skrzydłowy przenosi się do Miasta Szkła 
Krosno. „Bojan” spędzi w Radomiu trzy 
lata. – Maciek miał jeszcze ważny kon-
trakt, ale wspólnie zdecydowaliśmy, że 
zmiana środowiska pozytywnie wpłynie 
na odbudowę jego formy. Dlatego roz-
wiązaliśmy kontrakt za porozumieniem 
stron – wyjaśnił Piotr Kardaś. 

KD

Zmiany

w ROSIE

W ROSIE Radom doszło do pierwszych ru-

chów transferowych. Kontrakt ze „Smokami” 

podpisało trzech zawodników: Obie Trotter, 

Daniel Wall i Artur Mielczarek. Natomiast ze 

składem żegna się Maciej Bojanowski.
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nowa telewizja

INFORMACJE   codziennie o godz. 18

Radomskie Stowarzyszenie Spor-
tów Wodnych po raz kolejny organi-
zuje najważniejszą krajową imprezę. 
Najlepsi wakeboardziści i wakeska-
terzy z całej Polski zjadą do Doma-
niowa, gdzie powalczą o tytuł mistrza 
Polski.

Zawodnicy – na łodziach firmy Ma-
sterCraft i Malibu – rywalizować będą 
w sześciu kategoriach wiekowych: 
młodzik, junior młodszy, junior, open, 
masters i weteran. O wyniku zawodów 
zdecyduje punktacja za poprawność 
wykonania, poziom trudności i wido-
wiskowość tricków.

Gościem mistrzostw będzie m.in. 
Darek Wawer, dwukrotny wicemistrz 
Europy w wakeboardzie i RSSW.pl 
Team.

Patronem medialnym wydarzenia 
jest Radomska Grupa Mediowa.

SJ

Wodne show

w Domaniowie

W sobotę, 7 lipca, zalew w Domanio-

wie stanie się areną zmagań polskich 

zawodników w sportach wodnych.

SZYMON JANCZYK

Pierwsze dwa sparingi nie odpowie-
działy na pytanie, w jakiej formie jest 
obecnie Radomiak, ale pozwoliły pod-
jąć pierwsze decyzje kadrowe. Wygra-
nymi gier z Górnikiem Łęczna i Stalą 
Mielec są z pewnością młodzieżowcy. 
Nową umowę z klubem podpisał Ma-
ciej Filipowicz. – Maciek według mnie 
bardzo dobrze wygląda. To zawodnik, 
który powinien być podstawowym mło-
dzieżowcem – powiedział trener Dariusz 
Banasik.

W klubie zostanie też Bartosz Za-
krzewski, 20-letni środkowy obrońca, 
który ostatnio przebywał na wypożycze-
niu w Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie. 
Z kolei król strzelców ligi okręgowej, 
Dominik Sokół sprawdził się w innej 
niż dotychczas roli. – Dominik zagrał 
na prawej obronie i miał bardzo trudne 
zadanie, z którego dobrze się wywiązał. 
Dobrze włącza się w akcje ofensywne, 
dobrze wygląda pod względem moto-
rycznym i jeśli miałby dostawać mniej 
szans na „dziewiątce”, to może warto 
znaleźć mu miejsce na boisku, dzięki 
któremu mógłby częściej grać – przyznał 
trener Radomiaka.

Szansa dla młodych nie wyklucza 
jednak kolejnych transferów. Na jakie 
pozycje Radomiak szuka wzmocnień? 
Gruntowny remont przejdzie środek 

pomocy. Klub rozwiązał umowę z Mat-
thieu Bembą, Chinonso Agu wyjechał 
z Polski z powodów osobistych, a Pe-
ter Mazan z powodu kontuzji wypad-
nie z gry na około pół roku. Niepewna 
jest również przyszłość Simona Coliny. 
Kontrakt Hiszpana obowiązuje tylko do 
grudnia, a zawodnik wciąż nie przeko-
nał do siebie trenera. Wychowankowi 
Barcelony z pewnością nie pomoże fakt, 
że Dariusz Banasik woli stawiać na lo-
kalnych piłkarzy. – Wydaje mi się, że na 
poziomie drugiej ligi nie potrzeba sze-

ściu czy siedmiu obcokrajowców. Jeżeli 
jest to piłkarz dający jakość, to jestem 
za. Ale wydaje mi się, że lepiej stawiać 
na swoich zawodników – skomentował 
szkoleniowiec „Zielonych”.

Dotychczas na testach obserwowali-
śmy młodych piłkarzy – takich jak Karol 
Noiszewski z Mazovii Mińsk Mazowiec-
ki, jednak dla niego miejsca w środku 
pola nie będzie. Po znacznym okroje-
niu listy w kręgu zainteresowań zostali: 
22-letni Szymon Szymański i 33-letni 
Łukasz Matusiak. Za pierwszym prze-

mawiają dobre występy w sparingach, za 
drugim z kolei ogromne doświadczenie 
na zapleczu ekstraklasy, gdzie rozegrał 
blisko 200 spotkań. Póki co, środek pola 
wzmocnił tylko Łukasz Pietroń. 29-let-
ni piłkarz, który ostatnio występował 
w GKS-ie Bełchatów, to były król strzel-
ców drugiej ligi. Ma występować na po-
zycji „ósemki”.

W klubie mówi się też o zaintereso-
waniu dwoma zawodnikami Zagłębia 
Sosnowiec: utalentowanym młodzie-
żowcem i doświadczonym ligowcem. 
Na testach przebywają młodzieżowcy 
m.in. z Górnika Zabrze. Najbardziej 
pożądane do obsadzenia pozycje, oprócz 
środka pomocy, to boki obrony i młody 
bramkarz, który będzie rywalem Artu-
ra Halucha w walce o miejsce między 
słupkami.

Wiele wskazuje na to, że w nowym 
sezonie zobaczymy zupełnie innego Ra-
domiaka. – Mogę powiedzieć, że praw-
dopodobnie zmienimy system i zagramy 
jeszcze nowocześniejszym ustawieniem. 
Jeśli będziemy mieć trzech dobrych 
piłkarzy na środku obrony, to zagramy 
trójką z tyłu – stwierdził trener Banasik.

W najbliższych dniach kolejni piłka-
rze mogą opuścić klub. Niemal pewne 
jest, że klub zmieni Jakub Wróbel, który 
zimą trafił do Radomia z Bruk-Bet Ter-
maliki Nieciecza. Nowej umowy nie ma 
również Damian Jakubik.

Remont środka pola
Transferowe okienko w Radomiaku przebiega znacznie spokojniej niż zwykle. Dotychczas wię-

cej zawodników opuściło Radom niż dołączyło do klubu. Trener Dariusz Banasik działa rozważnie 

i przewiduje w zespole większą rolę młodych graczy.
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godz. 8-9 – rejestracja zawodników

godz. 9-9.15 – riders meeting

godz. 9.15-12.30 – eliminacje

godz. 12.30-13.30 – przerwa

godz. 13.30-13.45  – oficjalne rozpoczę-

cie mistrzostw Polski

godz. 14.30-18.30 – LCQ i finały

godz. 19  – dekoracja medalistów i za-

kończenie mistrzostw Polski

HARMONOGRAM ZAWODÓW


	01KO
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