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Pandy
ratują maluchy

Po dwa stanowiska do resuscytacji 

noworodków Panda Warmer dostał 

szpital na Józefowie i lecznica przy 

ul. Tochtermana.

 str. 3

Wrzucili dziecko
do pralki

Zarzut znęcania się i narażenia na nie-

bezpieczeństwo utraty życia niespeł-

na dwu letniego chłopca postawiła 

prokuratura dwóm mężczyznom.

 str. 3

Mieszane uczucia

Radomiak kończy wakacje marato-

nem meczów. W minionym tygodniu 

„Zieloni” rozegrali dwa spotkania. W 

pierwszym rozbili Olimpię Elbląg 

5:0, a w drugim ulegli Rozwojowi 

Katowice 0:1.
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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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czytaj na str. 9

Wszystko o Międzynarodowych 

Pokazach Lotniczych w Radomiu

– czytaj na str. 2 i 4-7
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T Y G O D N I K

DODATKOWE LINIE AUTOBUSOWE

W sobotę i niedzielę w godz. ok. 7-21 
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uru-
chomi pięć dodatkowych linii, zapewnia-
jących dojazd w pobliże dwóch bram lot-
niska z wyznaczonych stref parkingowych 
i z rejonu dworców PKP i PKS.

LINIA P1. Dworzec PKP (pętla linii 
18 – przystanek obok Urzędu Poczto-
wego), Beliny-Prażmowskiego (dworzec 
PKS, zawracanie na rondzie Mikołajczy-
ka; powrót bezpośrednio do przystan-
ku Dworzec PKP 02), Poniatowskiego, 
Dowkontta, al. Grzecznarowskiego, al. 
Wojska Polskiego (przelotowa obsługa 
przystanków Lotnisko/ Odrodzenia, za-
wracanie na wiadukcie u zbiegu al. Woj-
ska Polskiego i ul. Lubelskiej), Lotnisko/ 
Lubelska.

LINIA P2. Os. Michałów (stanowi-
sko linii 7), Królowej Jadwigi, Mieszka I, 
Chrobrego, 11 Listopada, Struga, Kozie-
nicka, Żółkiewskiego, al. Wojska Polskie-
go (zawracanie na wiadukcie u zbiegu al. 
Wojska Polskiego i ul. Lubelskiej), Lot-
nisko/ Lubelska.

LINIA P3. Gołębiów/ Holszańskiej 
(pętla linii 10), Holszańskiej, Fołtyn, Ko-
zienicka, al. Wojska Polskiego (zawra-
canie na wiadukcie u zbiegu al. Wojska 
Polskiego i ul. Lubelskiej), Lotnisko/ Lu-
belska.

LINIA P4. Halinów (pętla linii 8), 
Bulwarowa, Maratońska, 1905 Roku, 
Dowkontta, al. Grzecznarowskiego, al. 
Wojska Polskiego (powrót: Odrodzenia, 
Długojowska, Miedziana, Słowackiego), 
Lotnisko/ Odrodzenia.

LINIA P5. Os. Prędocinek (stanowi-
sko linii 9 i 25), Armii Krajowej, Wyści-
gowa, Jana Pawła II, al. Grzecznarow-
skiego, al. Wojska Polskiego (powrót: 
Odrodzenia, Długojowska, Miedziana, 
Słowackiego), Lotnisko/ Odrodzenia.

Na trasach linii dodatkowych będą 
obowiązywać wszystkie przystanki z wy-
jątkiem nieczynnych przystanków Wojska 
Polskiego/ Odrodzenia (NŻ) 06 i Wojska 
Polskiego/ Lubelska 08 (oba w kierunku 
ul. Kozienickiej) oraz przystanków Dłu-
gojowska/ Odrodzenia 01 i Miedziana/ 
Długojowska (NŻ) 01 (dla linii P4 i P5).

LINIE MIEJSKIE DO LOTNISKA

W godz. ok. 7-21 zostaną wprowadzo-
ne korekty tras linii miejskich.

LINIA 1. Os. Południe, Sycyńska, Czar-
noleska, Wierzbicka, ks. Łukasika – 1905 
Roku (powrót: Limanowskiego), Li-
manowskiego, Reja, Wałowa – Lekar-
ska – Tochtermana (powrót: Żeromskie-
go), Traugutta, Piłsudskiego, Sienkiewicza, 
25 Czerwca, Żeromskiego, Zbrowskiego, 
Struga, Kozienicka, Żółkiewskiego, al. 
Wojska Polskiego (zawracanie na wiaduk-
cie u zbiegu al. Wojska Polskiego i ul. Lu-
belskiej), Lotnisko/ Lubelska.

Uwaga! W pozostałych godzinach dla 
linii 1 będzie obowiązywać stała trasa (do 
pętli os. Gołębiów I).

LINIA 5. Pruszaków, Szymanowskie-
go, Kielecka, Okulickiego, Limanowskie-
go, Narutowicza, Traugutta, Mickiewicza, 
Sienkiewicza, 25 Czerwca, Słowackiego, 
al. Wojska Polskiego (powrót: Odrodze-
nia, Długojowska, Miedziana), Lotnisko/ 
Odrodzenia.

Uwaga! Do ok. godz. 6.45 i od ok. 
godz. 21 dla linii 5 będzie obowiązywać 
inna wersja trasy.

LINIA 11. Os. Gołębiów II/ Paderew-
skiego, Paderewskiego, Sempołowskiej, 
Rapackiego, Chrobrego, 11 Listopada, 

Szarych Szeregów, Mireckiego, Lima-
nowskiego, Mariacka, Młodzianowska, 
1905 Roku, Dowkontta, Poniatowskie-
go, pl. Dworcowy, Poniatowskiego, 
Dowkontta, al. Grzecznarowskiego, al. 
Wojska Polskiego (powrót: Odrodzenia, 
Długojowska, Miedziana, Słowackiego), 
Lotnisko/ Odrodzenia.

Uwaga! W pozostałych godzinach dla 
linii 11 będzie obowiązywać stała trasa 
(do pętli Idalin).

LINIA 14. Os. Południe, Sycyńska, 
Czarnoleska, Wierzbicka, Toruńska, Li-
manowskiego, 1905 Roku, Dowkontta, 
Poniatowskiego, pl. Dworcowy (powrót: 
Poniatowskiego), Traugutta, Mickiewi-
cza, Sienkiewicza, 25 Czerwca, Słowa-
ckiego, al. Wojska Polskiego (powrót: 
Odrodzenia, Długojowska, Miedziana), 
Lotnisko/ Odrodzenia.

Uwaga! Do ok. godz. 6.45 i od ok. 
godz. 20.30 dla linii 14 będzie obowiązy-
wać inna wersja trasy.

LINIA 17. Potkanów/ Stalowa, Sta-
lowa, Starokrakowska, Limanowskiego, 
Mireckiego, Wernera, Kelles-Krauza, 
Struga, Pileckiego, Kelles-Krauza, 25 
Czerwca, Struga, Kozienicka, Żółkiew-
skiego, al. Wojska Polskiego (zawraca-
nie na wiadukcie u zbiegu al. Wojska 
Polskiego i ul. Lubelskiej), Lotnisko/ 
Lubelska.

Uwaga! Do ok. godz. 7.30 i od ok. 
godz. 20.30 dla linii 17 będzie obowiązy-
wać inna wersja trasy.

LINIA 21. Os. Prędocinek, Brata Al-
berta, Młodzianowska, Jana Pawła II, al. 
Grzecznarowskiego, al. Wojska Polskiego 
(przelotowa obsługa przystanków Lotni-
sko/ Odrodzenia i Lotnisko/ Lubelska), 
Żółkiewskiego, Kozienicka, Struga, Żwirki 
i Wigury, Kusocińskiego, Chrobrego, Żół-
kiewskiego, Warszawska, Klwatecka, Wólka 
Klwatecka (wybranymi kursami: Warszaw-
ska, Witosa, Wincentów – powrót: Witosa, 
Warszawska, Klwatecka, Warszawska).

Na trasach tych linii będą obowiązy-
wały wszystkie przystanki z wyjątkiem 
nieczynnych przystanków: Wojska Pol-
skiego/ Odrodzenia (NŻ) 06 i Wojska 
Polskiego/ Lubelska 08 (obu w kierunku 
ul. Kozienickiej), a także przystanków 
Długojowska/ Odrodzenia 01 i Mie-
dziana/ Długojowska (NŻ) 01 (dla linii 
5 i 11).

CZĘSTOTLIWOŚĆ KURSOWANIA

Autobusy dojeżdżające do lotniska 
będą kursowały w godz. ok. 7-21 z nastę-
pującymi maksymalnymi częstotliwościa-
mi:

 linia P1 –  sobota i niedziela 
co 5 minut,

 linia P2 –  sobota i niedziela 
co 4 minuty,

 linia P3 –  sobota i niedziela 
co 3 minuty,

 linia P4 –  sobota i niedziela 
co 4 minuty,

 linia P5 –  sobota i niedziela 
co 10 minut,

 linia 1 –  sobota co 20 minut, 
niedziela co 10 minut,

 linia 5 –  sobota co 20 minut, 
niedziela co 10 minut,

 linia 11 –  sobota i niedziela 
co 20 minut,

 linia 14 –  sobota co 20 minut, 
niedziela co 10 minut,

 linia 17 –  sobota co 20 minut, 

niedziela co 10 minut
 linia 21 –  sobota i niedziela co 10 

minut.
Uwaga! Utrudnienia w ruchu (głów-

nie korki w rejonach stref parkingowych 

i głównych tras dojazdowych) mogą spo-
wodować zakłócenia w punktualności 
i regularności kursowania autobusów.

BILETY AUTOBUSOWE

 Na wszystkich liniach obowią-
zuje taryfa miejska (bilet normalny 
3,00 zł, ulgowy 1,50 zł). Nie ma znacze-
nia, który operator (MPK Radom, Mi-
chalczewski, DLA, Irex-4) będzie obsłu-
giwał dane połączenie.
 Paragony ze stref parkingowych 
organizowanych przez miasto będą 
uprawniały do przejazdów autobusami 
komunikacji miejskiej ze stref parkingo-
wych do lotniska i z powrotem – jedynie 
w dniu ich wystawienia. Osoby pozosta-
wiające samochody w strefach prywat-
nych lub w innych ogólnodostępnych 
miejscach muszą kupić bilety komunika-
cji miejskiej.
 25 i 26 sierpnia zostaną uruchomione 
dodatkowe punkty sprzedaży biletów 
(busy MZDiK). Staną one obok dworca 
PKP oraz w okolicach lotniska.
Kierowcy autobusów linii miejskich 
będą prowadzili sprzedaż biletów spe-
cjalnych (jednorazowych), które zgod-
nie z uchwałą Rady Miejskiej w Rado-
miu są w cenach: 4 zł (bilet normalny) 
i 2 zł (bilet ulgowy). Sprzedaż będzie 
odbywać się jedynie podczas postojów 
na przystankach i za odliczoną należ-
nością. Przypominamy, że zgodnie z re-
gulaminem brak możliwości zakupu tą 
drogą nie zwalnia pasażera z odpowie-
dzialności za jazdę bez ważnego biletu. 
Warto kupić bilety jeszcze przed podró-
żą, gdyż bilety specjalne są droższe od 
standardowych.

Bilety komunikacji miejskiej są dostęp-
ne także w biletomatach stacjonarnych.

INFORMACJE DLA PASAŻERÓW

Na elektronicznych tablicach Sy-
stemu Dynamicznej Informacji Pasa-
żerskiej obok tych przystanków, gdzie 
w dniach organizacji pokazów lotni-
czych będą zatrzymywać się autobusy 
linii jeżdżących do lotniska, będą wy-
świetlane wtedy informacje o tym, jaki-
mi liniami z danego przystanku można 
dojechać na Air Show.

Na wiatach przystankowych przy 
dworcach i strefach parkingowych 
będą żółte kartki z piktogramem lotni-
ska oraz z informacjami o tym, którymi 
liniami z danego przystanku można do-
jechać na Air Show. Na wiatach będą 
rozwieszone komunikaty z wykazem 
tras poszczególnych linii, częstotliwoś-
ciami kursowania oraz mapkami prze-
biegu tras.

W sąsiedztwie przystanków Lotni-
sko/ Odrodzenia 06 i Lotnisko/ Lubelska 
08 (po stronie lotniska) będą dyżurowali 
pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg 
i Komunikacji (będą w odblaskowych ka-
mizelkach z napisem „Nadzór MZDiK”), 
którzy będą kierowali ruchem autobusów, 
a w miarę możliwości udzielali pasażerom 
niezbędnych informacji.

Komunikacja na Air Show
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To pierwsze tego typu urządzenia, któ-
re otrzymały radomskie szpitale. – Ze-
staw Panda to stanowisko do resuscytacji 
z pełnym wyposażeniem – mówi Alina 
Wojaczyńska-Kalińska, zastępca kierow-
nika oddziału neonatologii Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego. – To bardzo 
nowoczesne sprzęt, który służy do prze-
prowadzania wszelkich czynności przy 
noworodkach lub wcześniakach, u któ-
rych występuje zagrożenie życia.

Zestawy mają ssak i wagę elektronicz-
ną. Umożliwiają zważenie i zmierzenie 
noworodka bez konieczności przenosze-
nia. Ale to nie wszystko. – Każdy zestaw 
wyposażony jest w specjalny monitor 
i system ogrzewania. Dodatkowo sta-
nowisko ma aparaturę, która służy do 
opanowania pierwszych oznak niewy-
dolności oddechowej – tłumaczy Alina 
Wojaczyńska-Kalińska.

Sprzęt, który trafił do radomskich 
szpitali, będzie służył wszystkim nowo-
rodkom, nie tylko tym z problemami 
zdrowotnymi. – W RSS-ie Pandy będą 
stały w kąciku noworodka i na sali cięć, 
co oznacza, że każde dziecko przej-

dzie przez ten 
sprzęt. Oczywi-
ście nie wszyst-
kie noworodki 
będą wymagały 
użycia wszyst-
kich możliwo-
ści Pandy, ale 
na pewno będą 
w niej ogrzewa-
ne – twierdzi 
A l i n a  Woja -
czyńska-Kaliń-
ska.

Ta k ż e  o d -
dział neonato-
logii Mazowie-
ckiego Szpitala 
Specjalistycz-
nego wzboga-
cił się o dwie 
Pandy. Sprzęt 
z o s t a ł  z a i n -
stalowany w ubiegły wtorek. Można go 
używać zarówno bezpośrednio po uro-
dzenia dziecka, jak i do prowadzenia 
czynności resuscytacyjnych, jeśli maluch 
jest hospitalizowany. W lecznicy na Jó-
zefowie rodzi się rocznie ok. 1550 dzieci, 

z czego ok. 10-15 proc. to wcześniaki.
Cztery stanowiska do resuscytacji 

Panda Warmer zostały kupione przez 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
z pieniędzy zebranych podczas ubiegło-
rocznego finału.

Pandy
ratują maluchy

Po dwa stanowiska do resuscytacji noworodków Panda Warmer dostał szpital 

na Józefowie i lecznica przy ul. Tochtermana. Sprzęt został przekazany przez 

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Zdarzenia miało miejsce w Radomiu 
w maju, ale film został upubliczniony 
w Internecie kilka dni temu. Widać na 
nim przerażonego, płaczącego chłopczyka 
za zamkniętymi drzwiami pralki. Sprawa 
poruszyła internautów, którzy ustalili per-
sonalia rodziców i poinformowali policję.

– Zgłoszenie otrzymaliśmy w piątek, 17 
sierpnia w godzinach wieczornych. Pod 
wskazany adres udał się partol, który na 
miejscu zastał 21-letnią kobietę i dwu-
letnie dziecko – powiedział nam Rafał 
Jeżak z biura prasowego Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Radomiu. – Oboje 
zostali przewiezieni do szpitala na bada-
nia, które nie wykazały żadnych obrażeń. 
Kobieta z dzieckiem wróciła do domu. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, że film 
mógł zostać nagrany, kiedy matka dzie-
cka była w pracy, a chłopiec pozostawał 
pod opieką znajomych.

Policja zatrzymała trzech mężczyzn. 

Dwóm zostały postawione zarzuty. – Pro-
kuratura rejonowa przedstawiła dwóm 
mężczyznom zarzut fizycznego i psy-
chicznego znęcanie się ze szczególnym 
okrucieństwem nad małoletnim Kacprem 
D. oraz zarzut narażenia dziecka na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – po-
wiedział nam prokurator Janusz Kaczma-
rek, szef Prokuratory Radom – Zachód.

Prokuratura wystąpiła o tymczasowy 
areszt dla dwóch mężczyzn. – To konku-
bent matki dziecka i kolega tego konku-
benta, który był również współlokatorem 
rodziny – wyjaśnia prokurator rejonowy. 

Sąd zdecydował o dwumiesięcznym 
areszcie dla nich.

Za znęcanie się ze szczególnym okru-
cieństwem grozi do 10 lat pozbawienia 
wolności.

KD, DO

Wrzucili dziecko
do pralki

Zarzut znęcania się i narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia nie-

spełna dwu letniego chłopca postawiła prokuratura dwóm mężczyznom, 

którzy zamknęli dziecko w pralce, nagrali to, a filmik wrzucili do Internetu.

Największy w historii radomskiego MPK 

autobus przegubowy MAN Lion’s City GL 

wyjechał na ulice miasta.

Ma 18,75 m długości i 157 miejsc, w tym 
45 siedzących. Zaletą przegubowca, poza 
pojemnością, jest pięcioro szerokich, dwu-
skrzydłowych drzwi. Pojazd jest klimatyzo-
wany, niskopodłogowy, dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i wypo-
sażony w elementy Systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej. Kolorystyka mana 
nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości; ma biało-

-czerwone barwy i oficjalne logo obcho-
dów, czyli napis „niepodległa” będący od-
wzorowaniem rękopisu marszałka Józefa 
Piłsudskiego.
Z uwagi na oryginalny design i bogate wy-
posażenie autobus był dotychczas wykorzy-
stywany przez firmę MAN jako pojazd ekspo-
zycyjny podczas targów komunikacyjnych.
W barwach nawiązujących do rocznicy man 
będzie jeździł po Radomiu do końca roku, 
obsługując najbardziej obciążone linie: 4, 7, 
9 i 17.

 CT

MAN NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI
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Ścieżka rowerowa jest częścią po-
wstającej w Radomiu Strefy Wygod-
nego Ruchu. Została dobudowana po 
południowej stronie ul. Maratońskiej, 
od stacji paliw do ronda Łaskiego. Po-
wstały przejazdy przez ul. Maratońską 
i Kielecką. – Ten odcinek ma umożliwić 
radomskim rowerzystom wydostanie się 
z miasta – mówi prezydent Radosław 
Witkowski.

Na nowy, blisko 900-metrowy, ciąg 
rowerowy wykonawca udzielił trzylet-

niej gwarancji. Prace kosztowały ponad 
590 tys. zł.

Inwestycja została zrealizowana 
przede wszystkim z myślą o tych, któ-
rzy chcą podróżować rowerem poza 
Radom. – W ramach projektu multimo-
dalnego, który chcemy realizować przez 
najbliższe dwa lata, mamy zaplanowany 
odcinek w kierunku Domaniowa. Ścież-
ka będzie prowadzić od Wolanowa do 
Młódnic i pozwoli stworzyć ciąg pieszo-
-rowerowy, który da radomianom moż-

liwość bezpiecznego dotarcia do zalewu 
w Domaniowie – tłumaczy prezydent.

W ciągu ostatnich czterech lat w Ra-
domiu wybudowano 24 km dróg dla ro-
werów. Miasto planuje budowę kolejnych 
8 km dróg lub ciągów pieszo-rowerowych, 
m.in. wzdłuż ul. Szarych Szeregów, Ko-
zienickiej, Struga, Wiejskiej, Jana Pawła 
II, Wyścigowej, Żółkiewskiego, War-
szawskiej i Przytyckiej.

DO

Strefa wygodnego ruchu
Dobiegła końca budowa drogi dla rowerów od ul. Maratońskiej do Wapiennej. Blisko 900-metrowy odcinek 

kosztował ponad 590 tys. zł.
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Muzeum im. Jacka Malczewskie-
go będzie czynne w sobotę, 25 sierpnia 
w godz. 14-20, a w niedzielę w godz. 11-
18. Można obejrzeć wystawę „Barwy 
dziecięcych losów. Mali bohaterowie 
lektur w kulturze i sztuce”, a także eks-
pozycje stałe, m.in. „Leszek Kołakowski 
1927-2009”, „Galeria malarstwa polskie-
go XIX i XX w.”, „Jacek Malczewski 
1854-1929”.

Piątek, 24 sierpnia
Koncert Kraków Street Band. 
Dzień przed Międzynarodowym Po-
k a z a m i  L ot n i c z y m i  M OK 
„Amfiteatr” zaprosi radomian, 
turystów i…pilotów na muzycz-
no-taneczny wieczór. Gospo-
darzem wieczoru będzie zespół 
K raków Street Band, któr y 
w ekspresowym tempie stał się 
wizytówką polskiej sceny mu-
zycznej. W marcu Kraków Street 
Band – jako zwycięzca polskich 
eliminacji, reprezentował nasz 
kraj na European Blues Chal-
lenge 2018 w Norwegii. Poszcze-
gólni muzycy również zostali 
docenieni – Łukasz Wiśniewski 
uznany został za Wokal istę 
Roku 2017, a Tomek Kruk otrzy-
mał tytuł Gitarzysty Roku 2017 według 
czytelników czasopisma „Twój Blues”. 
Miejsce: scena przy fontannach. Począ-
tek koncertu o godz. 19. Wstęp wolny.

Koncert Funky Vibes. Mazowie-
ckie Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” i Cafe Elektrownia za-
praszają na koncert zespołu Funky Vi-
bes. Zespół Funky Vibes to radomska 
grupa grająca w całym kraju. Stawiają 

głównie na funk, jazz, pop czy soul, ale 
lubią też epokę disco lat 70/80. i rocko-
we klasyki. Zespół tworzy pięć osób: 
Magdalena Buka Boduła (wokal), Woj-
ciech Gadaszewski (instrumenty kla-
wiszowe), Maciej Pawlak (perkusja), 
Bartek Czubak (gitara), Michał Misza 
Wróbel (bas). Początek koncertu o godz. 
21 w Elektrowni. Wstęp 1 zł od osoby.

Sobota, 25 sierpnia
Warsztaty przy fontannach. 
W godz. 16.15-17.30 Amfiteatr zapra-
sza na warsztaty familijne „Aerodyna-

mika!” z Łukaszem „Bańką” Bachem. 
W trakcie naukowego show poznamy 
głównego bohatera, czyli strumień po-
wietrza o prędkości 120 km/h, dowiemy 
się, co możemy zrobić, żeby latać, co to 
aero-lewitacja i dlaczego kubki mogą  la-
tać. Zestrzelimy papierowe kubki z głów 
powietrzną armatą. Natomiast w godz. 
17.30-19 odbędą się warsztaty z Cen-
trum Tańca Monika & Roman Pawelec. 
Poznamy kroki tanga, walca, fokstrota 

czy charlestona! Miejsce warsztatów: 
scena przy fontannach. Wstęp wolny.

Wieczory z Mistrzem. Mazowie-
ckie Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” zaprasza na „Wieczór 
z Mistrzem”. Tym razem będzie to 
wybitna aktorka Magdalena Zawadz-
ka, która opowie o kultowej roli Baśki 
w „Panu Wołodyjowskim” Początek 
spotkania o godz. 19.

Radom Fashion Show. O godz. 20 
przed budynkiem Urzędu Miejskiego 
rozpocznie się Radom Fashion Show. 
W programie: prezentacja drużyny siat-
kówki kobiet E. Leclerc Radomka Ra-
dom, pokazy gościnne: kostiumów z nie-
konwencjonalnych materiałów autorstwa 
Ireneusza Domagały i prezentacja marki 
Sjofne – Sylwia Macioła, a także prezen-
tacja kolekcji laureatów Ogólnopolski 
Konkurs dla Projektantów mody, ubio-
ru, galanterii i obuwia, koncert Bog-
dana Kierejszy – wirtuoza, skrzypka, 
multiinstrumentalisty i kompozytora, 
absolwenta Warszawskiego Uniwersyte-
tu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. 
Radom Fashion Show zakończy ogłosze-
nie werdyktu jury i wręczenie nagród dla 
najlepszych projektantów.

Niedziela, 26 sierpnia
Koncert Warszawskiej Orkiestry 
Sentymentalnej. Na niebie nad Rado-
miem cichnąć będą echa silników od-
rzutowych samolotów, kiedy na scenie 
przy fontannach MOK „Amfiteatr” za-
prosi na rozsmakowanie się w dawnych 
melodiach polskiej przedwojennej rewii 
i kabaretu. W roli głównej – Warszawska 
Orkiestra Sentymentalna. Przez kilka 

Kulturalny odlot
godzin na deptaku królować będzie folk 
miejski – zaprosimy do wspólnej zabawy 
tanecznej, wesołego fiestowania razem 
z gośćmi Air Show, również pilotami. 
Piosenki i pieśni z repertuaru Adama 
Astona, Wiery Gran czy Mieczysława 
Fogga, aranżacje Henryka Warsa i Ro-
stworowskiego, wykonania orkiestr Gol-
da i Petersburskiego, Karasińskiego i Ka-
taszka, nieustannie inspirują Warszawską 
Orkiestrę Sentymentalną. Wzruszające 

walce, namiętne tanga, skoczne polki, 
porywające foxtroty, rumby i slow-fo-
xy – WOS wybiera to, co najlepsze wśród 
bogactwa sceny i ekranu dwudziestolecia, 
i czasów powojennych, i wykonuje za-
chowując styl i ponadczasowy urok tych 
melodii oraz dodając im odrobinę współ-
czesnej wrażliwości muzycznej.
Miejsce: scena przy fontannach. Począ-
tek koncertu o godz. 18. Wstęp wolny. 
Stroje z epoki mile widziane.
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godz. 9.05 – wiatrakowiec Cavalon

godz. 9.14 – TS-11 Iskra Bis D

godz. 9.23 – Żelazny Aerobatic 
Team (1 x EA-300 + 2 x Z-50LC 
+ 1 x Z-50LX)

godz. 9.43 – Cellfast Flying Team 
(3x Morena Socata)

godz. 9.53 – przelot 4 x M-346

godz. 10.03 – szybowiec MDM-1 Fox

godz. 10.13 – Red Bull, śmigłowiec 
Bo-105

godz. 10.20 – Mi-171/Mi-24 CzAF

godz. 11.05 – przelot 6 x TS-11 Iskra 
+ B-737 Max

godz. 11.14 – desant flagowy M-28 
+ 11 skoczków

godz. 11.24 – zespół akrobacyj-
ny Midnight Hawks (4 x Hawk 
Mk-51)

godz. 11.49 – 1 x Eurofighter GAF

godz. 11.57 – F-16 „Zeus”

godz. 12.09 – zespół akrobacyjny 
Patrouille Suisse (6 x F-5E)

godz. 12.41 – Eurofighter GB AF

godz. 12.49 – Saab-105

godz. 12.58 – zespół akrobacyjny 
Frecce Tricolori (10 x MB-339)

godz. 13.33 – F-16 Tiger Demo Team

godz. 13.45 – XA-41

godz. 13.55 – zespół akrobacyjny 
„Orliki” (6 x PZL-130)

godz. 14.20 – zespół akrobacyjny 
Red Bull (B-25J Mitchell + F4U-4
 Corsair + P-38 Lighting + T-28 
Trojan + 2x Alfajet + Bo-105C)

godz. 14.50 – E-3A AWACS

godz. 14.55 – zespół akrobacyjny 
Royal Jordanian Falcons (4 x Ex-
tra-300)

godz. 15.13 – 2 x JF-17

godz. 15.22 – Jas-39

godz. 15.34 – zespół akrobacyjny 
Patrulla Águilla (8 x C-101)

godz. 16.14 – Su-27

godz. 16.32 – F-16 Soloturk

godz. 16.52 – zespół akrobacyjny 
Krila Oluje (6 x PC-9)

godz. 17.16 – F-16 BAF

godz. 17.26 – 2 x PZL-130 + 2 x T6 
Harvard M4

godz. 17.46 – zespół akrobacyjny 
Biało-Czerwone Iskry (6 x TS-11)

godz. 18.11– zespół akrobacyjny 
Baltic Bees (6 x L-39)

godz. 18.41 – Biało-Czerwone 
Skrzydła (3 x AT-3 + An-2)

godz. 18.51 – zespół akrobacyjny 
Flying Dragons Team (6 x moto-
paralotnie)

godz. 19.00 – pokaz statyczny balo-
nów na ogrzewane powietrze

PROGRAM POKAZÓW

TAXI

R E K L A M A

WSPÓLNY POKAZ ORLIKÓW 
I SAMOLOTÓW HARVARD

Do współpracy Zespołu Akrobacyj-
nego „Orlik” i właścicieli samolotów 
Harvard: Jacka Mainki i Marcina Ku-
braka doszło rok temu. – Wtedy powstał 
pomysł, by szkolne samoloty, czyli PZL-
130 Orlik oraz Harvardy, na których 
szkolili się polscy piloci w czasie II woj-
ny światowej, spotkały się w powietrzu. 
W ten sposób chcemy uczcić historię 
polskich skrzydeł – mówi mjr pil. Da-
riusz Stachurski, lider Orlików. – To dla 
nas wielkie przeżycie. Gdy lecimy tuż 
obok tych niezwykłych, historycznych 
samolotów, mamy przed oczami sceny 
z książek i filmów wojennych. Emocje 
są duże, szczególnie gdy słychać dźwięk 
starych silników.

Harvard to samolot szkolny z czasów 
II wojny światowej, produkowany w Ka-
nadzie w latach 1941–1953; był licencyj-
nym amerykańskim North American 
T-6 Texan. Maszyny służyły w polskiej 
szkole pilotów w Newton w Anglii. Po 
wojnie były używane, w różnych wer-
sjach, także jako lekkie maszyny bom-
bowe, np. w Korei i Afryce. Egzemplarz 
należący do Marcina Kubraka to wy-
produkowany w 1943 roku w Kanadzie 
Harvard IIB, który służył w kanadyj-
skich siłach powietrznych. Jacek Mainka 
pilotuje natomiast Harvarda 4M, czyli 
kanadyjską odmianę samolotu North 
American T-6G Texan. Oba samoloty 
stacjonują na co dzień w podwarszaw-
skim Konstancinie.

Piloci stworzyli formację złożoną 
z pięciu maszyn: dwóch Harvardów 
i trzech Orlików. Jakie atrakcje czekają 
widzów? Podczas 15-minutowego poka-
zu, obejmującego występy indywidual-
ne i zespołowe będzie można podziwiać 
techniki pilotażu obu typów samolo-
tów. – Naszym celem jest wyeksponowa-
nie samolotów Harvard i pokazanie, jak 
bardzo lotnictwo szkolne zmieniło się 

w ostatnich dziesięcioleciach. W pro-
gramie są niskie przeloty, w czasie któ-
rych będzie można zrobić Harvardom 
zdjęcia i posłuchać dźwięku silnika tej 
historycznej maszyny.

Będzie można zobaczyć m.in. przelo-
ty w ugrupowaniu w kształcie litery V 
(prowadzącym będzie PZL-130 Orlik, 
za nim dwa Harvardy i dalej dwa Orli-
ki), wiraże, dynamiczne rozejścia i efek-
towne mijanki na małych odległościach 
Harvardów i Orlików.

NORTH AMERICAN T-28 TROJAN

North American T-28 Trojan to ame-
rykański samolot treningowy z silni-
kiem tłokowym używany przez wojska 
amerykańskie w latach 50. i 60. Po wy-
cofaniu ze służby wiele z nich przeszło 
w ręce prywatne. T-28 zbudowany został 
w 1954, a do 1965 roku wykorzystywa-
ny był przez marynarkę wojenną USA. 
Potem został sprzedany prywatnemu 
właścicielowi i odrestaurowany. W po-
łowie lat 80. przetransportowano go do 
Hamburga. Wiosną 1988 został wpi-
sany do austriackiego rejestru statków 
powietrznych, a od 2001 znajduje się 
w Salzburgu.

Od lata 2016 roku T-28B świeci zupeł-
nie nowym światłem. Został całkowicie 
odrestaurowany. Szczególnie charakte-
rystyczna jest oliwkowo-czarna kolory-
styka i napis „NAVY”.

LEGENDARNY MYŚLIWIEC VOUGHT 
F4U „CORSAIR”

To absolutne cudo. Maszyna została 
skonstruowana dla potrzeb Marynarki 
Wojennej Stanów Zjednoczonych pod-
czas II wojny światowej. W sumie po-
wstało ok. 12 tys. egzemplarzy. W chwili 
obecnej w dobrej kondycji jest tylko 15; 
10 sztuk znajduje się w Ameryce, dwie 
w Nowej Zelandii i po jednej w Austra-
lii, Anglii i Austrii.

– Jestem szczęściarzem, że mogę sie-
dzieć za sterami tego myśliwca. Szcze-
gólnie, że jest w idealnym stanie. Być 
może najlepszym na świecie. Jest trochę 
jak starsza pani, która jest damą. Ma ok. 
70 lat, więc zasłużyła sobie, żeby o nią 
należycie dbać. Kiedyś za zdanie miała 
niszczyć wroga. Teraz daje dużo radości 
zarówno widzom, jak i pilotom – mówi 
Eric Goujon, pilot Korsa.

THE FLYING DRAGONS

To lotnicza grupa pokazowa. Latają 
na paralotniach z napędem, czyli ma-
łych statkach powietrznych z miękkim 
płatem nośnym (skrzydłem) i napędem 
plecakowym. Grupa pokazowa to 10 
doświadczonych pilotów, potrafiących 
bezpiecznie latać w różnych układach 
choreograficznych. Loty w szyku i w róż-
nych widowiskowych formacjach, mijan-
ki w kluczach, pokazy z szarfami i flaga-
mi, dynamiczne slalomy wokół pylonów 
i efektowne spirale. Dla uatrakcyjnienia 
widowiska w powietrzu i zwiększenia 
efektu wizualnego, pokazy wzbogacają 
dymem generowanym przez każdą para-
lotnię. Zachwycają dorosłych, ale pod-
bijają również serca młodszych widzów, 
dla których oferują pokaz akrobacji pa-
ralotniowej „słodki deszcz”, czyli zrzu-
canie słodyczy z nieba.

JAS 39 GRIPEN

AAB JAS 39 Gripen to szwedzki my-
śliwiec wielozadaniowy produkowany 
przez koncern lotniczy SAAB w ko-
produkcji z BAE 
Systems. Gripen 
charakteryzuje się 
s tosu n kowo w y-
sokimi osiągami, 
a przy tym jest to 
dość uniwersalna 
maszyna przystoso-
wana na wymogów 
współczesnego pola 
walki.

Nazwa samolo-
tu Gripen została 
w ybrana w pub -
licznym konkursie 
ogłoszonym w 1982 
roku. Gryf znajduje 
się w herbie firmy 
SAAB i uznano, że 
doskonale nadaje 
się do podkreślenia 
wielozadaniowości 
samolotu. Symbol JAS jest skrótow-
cem od szwedzkiego Jakt – myśliwski, 
Attack – szturmowy, Spaning – rozpo-
znawczy i oznacza, że Gripen jest wielo-
zadaniową maszyną zdolną wykonywać 
każde z tych zadań.

Gripen znajduje się na wyposażeniu 
lotnictwa Szwecji, która użytkuje ok. 
100 z 204 zakupionych maszyn (w tym 
28 dwumiejscowych) oraz lotnictwa 
Czech i Węgier, mających po 14 samolo-
tów (wypożyczonych od Szwecji)

WINGS OF STORM (KRILA OLUJE)

Zespół akrobacyjny Chorwackich Sił 
Powietrznych „Skrzydła Burzy” zadebiu-
tował 22 lipca 2004 roku podczas cere-
monii otwarcia Żeglarskich Mistrzostw 
Europy w Zadarze, wykonując swój 
pierwszy pokaz na czterech statkach po-
wietrznych Pilatus PC-9. Rok później, 
5 sierpnia 2005 roku, podczas obchodów 
10. rocznicy akcji chorwackiego wojska 
i policji, znanej jako „Burza”, zespół 
otrzymał swoją obecną nazwę – Skrzyd-
ła Burzy, co uświetnił niesamowitym 
podniebnym pokazem. Po tym wydarze-
niu grupa stała się reprezentacyjnym ze-
społem Chorwackich Sił Powietrznych. 
Jeszcze w tym samym roku do zespołu 
dołączyła kolejna jednostka latająca, 
tworząc pięciosamolotową grupę akro-
bacyjną.

Zespół Skrzydła Burzy stacjonuje 
w bazie wojskowej z Zemunik. Wszy-
scy piloci wchodzący w skład zespołu są 
instruktorami Szkoły Lotniczej Chor-
wackich Sił Powietrznych, tak samo jak 
członkowie obsługi naziemnej statków 
powietrznych.

W 2009 roku skład zespołu powięk-
szył się o kolejny statek powietrzny.

MIDNIGHT HAWKS

Zespół akrobacyjny sił powietrznych 
Finlandii założony został w 1997 roku 
w bazie wojskowej w Kauhavie. Od po-
czątku wykorzystuje samoloty szkolne 
BAE Hawk, które nie mają barw zespo-
łu, ponieważ na co dzień służą w fiń-

skich siłach powietrznych jako samolo-
ty szkoleniowe. W przeddzień każdych 
pokazów na samolotach nanoszone są 
numery od 1 do 4 oraz 7 na samolocie 
awaryjnym.

Pokazy lotnicze formacji latających 
w Fińskich Siłach Powietrznych miały 
swój początek przed II wojną światową, 
kiedy to 10 dwupłatowców Gloster Ga-
mecocks z Akademii Sił Powietrznych 
zaprezentowało swój program pod-
czas pokazów lotniczych Midnight Sun 

Na radomskim niebie
Ponad sto samolotów, śmigłowców, szybowców i balonów z 22 państw zobaczymy w sobotę i nie-

dzielę podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2018, organizowanych w setną 

rocznicę polskiego lotnictwa wojskowego. Będzie też imponująca wystawa statyczna.

AIR SHOW 2018

Zd
ję

cia
: a

irs
ho

w
.w

p.
m

il.
pl

; S
zy

m
on

 W
yk

ro
ta

; f
lic

kr
.co

m
; W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s



7PIĄTEK – CZWARTEK 24-30 SIERPNIA 2018 AIR SHOW 2018

NIEDZIELA

godz. 9.05 – zespół akrobacyjny 
Flying Dragons Team (6 x moto-
paralotnie)

godz . 9.15  – Biało -Czer wone 
Skrzydła (3 x AT-3 + An-2)

godz. 9.27 – 2 x PZL-130 + 2 x T6 
Harvard M4

godz. 9.47 – przelot 4 x M-346

godz. 9.57 – TS-11 ISKRA Bis D

godz. 10.06 – zespół akrobacyjny 
Baltic Bees (6 x L-39)

godz. 10.41 – przelot 6 x TS-11 Iskra 
+ B-737 Max

godz. 10.50 – 4 x M-346

godz. 11.00 – Saab-105

godz. 11.09 – zespół akrobacyjny 
Krila Oluje (6 x PC-9)

godz. 11.33 – Eurofighter GB AF

godz. 11.41 – zespół akrobacyjny 
Patrulla Águilla (8 x C-101)

godz. 12.21 – Su-27

godz. 12.39 – Jas-39

godz. 12 .51  – zespół akroba-
cyjny Royal Jordanian Falcons 
(4 x Extra-300)

godz. 13.09 – E-3A AWACS

godz. 13.14 – XA-41

godz. 13.24 – Red Bull, śmigłowiec 
Bo-105

godz. 13.31 – Mi-171/Mi-24 CzAF

godz. 13.51 – zespół akrobacyjny 
„Orliki” (6 x PZL-130)

godz. 14.11 – 2 x JF-17

godz. 14.21 – F-16 Soloturk

godz. 14.41 – zespół akrobacyj-
ny Midnight Hawks (4 x Hawk 
Mk-51)

godz. 15.06 – F-16 BAF

godz. 15.16 – zespół akrobacyjny 
Patrouille Suisse (6 x F-5E)

godz. 15.48 – Eurofighter GB AF

godz. 15.56 – zespół akrobacyjny 
Frecce Tricolori (10 x MB-339)

godz. 16.31 – F-16 „Zeus”

godz. 16.43 – zespół akrobacyjny 
Biało-Czerwone Iskry (6 x TS-11)

godz. 17.08 – F-16 Tiger Demo Team

godz. 17.20 – zespół akrobacyjny 
Red Bull (B-25J Mitchell + F4U-4
Corsair + P-38 Lighting + T-28 
Trojan + 2x Alfajet + Bo-105C)

godz. 17.50 – Żelazny Aerobatic 
Team (1 x EA-300 + 2 x Z-50LC 
+ 1 x Z-50LX)

godz. 18.10 – Cellfast Flying Team 
(3x Morena Socata)

godz. 18.20 – wiatrakowiec Cavalon

godz. 18.30 – pokaz statyczny balo-
nów na ogrzewane powietrze

Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do zmian w programie.

Otwarcie bram na lotnisko i w so-
botę, i w niedzielę nastąpi o godz. 9.

w bazie lotniczej w Kauhava. Po wojnie 
Fińskie Siły Powietrzne kontynuowały 
ową tradycję, wzbogacając swoje po-
kazy o kolejne statki powietrzne, takie 
jak Saab Safir, Fouga Magister, Valmet 
Vinka oraz BAe Hawk Mk 51. Wszyscy 
pilotujący owe statki powietrzne byli 
jednocześnie instruktorami Fińskiej 
Akademii Sił Powietrznych. Podczas 
międzynarodowych pokazów lotniczych 
w Oulu w 1997 roku zespół oficjal-
nie otrzymał swoją nazwę – Midnight 
Hawks (Jastrzębie Północy). Zagra-
niczny debiut zespołu miał miejsce 30 
czerwca 2000 roku w Austrii. W sezonie 
2008 Midnight Hawks wprowadził efek-
towne dymy wypuszczane ze specjalnych 
wsporników umocowanych na każdym 
ze skrzydeł.

ZESPÓŁ DEMONSTRACYJNY F-16 
„ZEUS”

Zespół demonstracyjny F-16 „Zeus” 
prezentuje potęgę Greckich Sił Po-
wietrznych i działa jako ambasador 
swojego kraju, ukazując profesjonalizm 
i umiejętności greckich pilotów. Zna-
kiem rozpoznawczym zespołu, którego 
formowanie rozpoczęło się w 2010 roku, 
podczas lotów demonstracyjnych jest 
„Zeus”, reprezentujący ojca bogów olim-
pijskich w starożytnej mitologii greckiej. 
Samolotem wykorzystywanym do poka-
zów w powietrzu jest F-16C Block 52 +.

GRUPA ŻELAZNY

To jedna z czołowych światowych grup 
akrobacji samolotowej, słynąca z wyko-
nywania najtrudniejszych i najbardziej 
widowiskowych ewolucji w powietrzu. 
Każdego roku Grupa Akrobacyjna „Że-
lazny” bierze udział w najważniejszych 
imprezach lotniczych w Polsce i na świe-
cie. Zespół ma na swoim koncie pokazy 
m.in. w Niemczech, Szwecji, Czechach 
czy na Słowacji, a nawet w Korei Połu-
dniowej.

Specjalnością grupy jest wykonywanie 
akrobacji na różnych typach samolotów 
w formacjach od dwóch do sześciu, cza-
sem wraz z szybowcem.

Podczas pokazów maszyny dzieli 
od siebie nie więcej niż kilka metrów. 
W tym samym czasie i w jednej wyzna-
czonej przestrzeni pokazu samoloty 
latają w szyku, który odpowiednio roz-
dzielają i łączą wykonując poszczególne 
figury. Większość elementów wykony-
wanych jest symetrycznie, powtarzalnie 
lub w pełnym szyku, gdzie cały skład 
grupy kręci to, co zazwyczaj na niebie 
robi jeden samolot.

CELLFAST FLYING TEAM

Polski cy wilny zespół stworzony 
w Krośnie wspólnie z właścicielami 
firmy Cellfast, którzy są wieloletnimi 
pilotami samolotowymi i członkami 
Aeroklubu Podkarpackiego. Mieli po-
mysł, by stworzyć coś nowego na kroś-

nieńskim niebie – zacząć latać w szy-
kach. CFT to trzy francuskie samoloty 
typu Socata Morane wyposażone w in-
stalacje dymne, które podnoszą atrak-
cyjność pokazu. Zaprezentują zwarty 
szyk, rozejścia, mijanki, przegrupowa-
nia i powroty do formacji.

PATRULLA AGUILLA

Po raz pierwszy zobaczyliśmy Patrol 
Orłów w Radomiu w 2015 roku. To re-
prezentacyjny zespół akrobacyjny Sił 
Powietrznych Hiszpanii. Formacja po-
wstała 4 lipca 1985 roku w bazie San Ja-
vier i do dzisiaj tam stacjonuje. Piloci od 
początku wykorzystują samoloty szkolne 
CASA C-101, pomalowane w czerwono-
-biało-żółte barwy. Grupa daje pokaz 
siedmioma maszynami, na ósmej akro-
bacje wykonuje solista.

ROYAL JORDANIAN FALCONS

Podniebni akrobaci z Bl isk iego 
Wschodu latają niemieckiej produkcji 
samolotami Extra-300L, przystosowa-
nymi do przeciążeń rzędu +10G. Grupa 
pokazowa jordańskich sił powietrznych 
powstała w 1976 roku z inicjatywy Jego 
Królewskiej Mości króla Husseina Bin 
Talala. Od niedawna stacjonuje w Porcie 
Lotniczym im. Króla Husseina w Aka-
bie nad Morzem Czerwonym. Występuje 
czwórką (kluczem), piątą maszynę pilo-
tuje solista. To zespół o międzynarodo-
wej sławie, chlubiący się swoją precyzją, 
profesjonalizmem i widowiskowymi po-
kazami. W Radomiu widzieliśmy ich już 
podczas Air Show 2015.

PATROUILLE SUISSE

Zespół akrobacyjny szwajcarskich Sił 
Powietrznych powstał 8 sierpnia 1964 
roku, a nazwę wzorował na mianie za-
łożonej wcześniej grupy Patrouille de 
France. Początkowo Patrouille Suisse 
używał maszyn Hawker Hunter. W 1994 
roku zamienił je na nowoczesne, lekkie 
samoloty myśliwskie Northrop F-5E 

Tiger II. Każdy z nich jest pomalowany 
w narodowe barwy Szwajcarii, z białym 

krzyżem na spodzie i wyposażony w tzw. 
wytwornice dymów. To oni mają w swo-
im programie – poza sercem przebitym 
strzałą – figurę zwaną shadow, czyli 
cień; samoloty lecą tak blisko siebie, 
że zlewają się w jeden kształt. Patrouil-
le Suisse był w Radomiu w roku 2011, 
2013 i 2015.

BALTIC BEES

Został sformowany w 2008 na lotni-
sku w łotewskim Tukums. Początkowo 
tworzyły go dwa czeskie odrzutowce 
treningowe L-39C Albatros. Kiedy do-

kupiono kolejną parę odrzutowców, 
występy Bałtyckich Pszczół zyskały na 
atrakcyjności. A piąty samolot dodał 
pokazom wigoru. Sposób pomalowania 
maszyn wymyślono specjalnie dla grupy. 
Wyposażono je również w wytwornice 
dymów. Solistą i autorem programu Bal-
tic Bees jest Walery Sobolew. To zespół 
cywilny, ale reprezentuje łotewskie siły 
zbrojne na arenie międzynarodowej.

Baltic Bees mogliśmy oglądać na Air 
Show 2013 i 2015, byli też w Radomiu 
w 2017.

FRECCE TRICOLORI

W Radomiu wystąpili po raz pierwszy 
w 2011 roku i natychmiast zdobyli serca 
publiczności. Latają na włoskich samo-

lotach szkolno-treningowych Aermacchi 
MB--339. Mają niezwykle spektakularny 

program, przede wszystkim dlatego, że 
wykonują akrobacje na dziesięć samo-
lotów. Figury zespołowe kreśli wspólnie 
dziewięć maszyn, a pomiędzy figurami 
występuje solista. Swoje akrobacje piloci 
podkreślają dodatkowo, używając obfi-
cie kolorowych dymów.

W 1961 roku włoskie dowództwo 
wojskowe postanowiło w miejsce kilku 
istniejących zespołów powołać jedną 
grupę akrobacyjną, złożoną z najlep-
szych pilotów. Tak w Rivolto powstała 
313. Treningowa Grupa Akrobacyjna, 
z czasem zwana Frecce TriColori. Po-
czątkowo Trójkolorowe Strzały używały 

amerykańskich F-86 Sabre, 
a potem włoskich Fiatów G.91.

BIAŁO-CZERWONE ISKRY

Zespół jest kontynuato-
rem ut worzonego w 1969 
roku w 60. Lotniczym Pułku 
Szkolnym w Radomiu zespo-
łu Rombik (nazwa pochodzi 
od prezentowanego wówczas 
ugrupowania czterech samo-
lotów). W 1991 przyjął oficjal-
ną nazwę Zespół Akrobacyjny 
„Iskry”. Dziewięć lat później, 
w związku z reorganizacją 
polskiego lotnictwa, grupa zo-

stała przeniesiona do 1. Ośrodka Szko-
lenia Lotniczego w Dęblinie. Wtedy też 
ponownie zmieniono nazwę – na Biało-
-Czerwone Iskry oraz logo.

Od początku piloci latają na samo-
lotach TS-11 Iskra, które w roku 1991 
na potrzeby zespołu zostały zmoderni-
zowane, doposażone w światowej klasy 
system radiowo-nawigacyjny i pomalo-
wane w narodowe barwy, według pro-
jektu ppłk. pil. Ireneusza Fibingera. Na 
początku istnienia zespół prezentował 
kunszt pilotażu w składzie czterech ma-
szyn, by od końca lat 90. latać w dzie-
wiątkę.

ZESPÓŁ AKROBACYJNY ORLIK

O początkach grupy tak piszą sami 
zainteresowani: „Przygotowania w po-
wietrzu do pierwszych pokazów rozpo-
częły się w marcu 1998 roku. Pierwsze 
loty były wielką zagadką, czy w ogóle 
uda się wykonać akrobację grupową 
na Orliku, samolocie przecież w ogóle 
nie stworzonym do tego typu zadań. 
Czas naglił, szkolenie posuwało się 
w szybkim tempie. W połowie kwiet-
nia było już wiadomo, że Zespół 
Akrobacyjny „ORLIK” wzbije się 
w powietrze! Piloci mieli za sobą oko-
ło 100 treningów w powietrzu. W tym 
czasie brakowało jeszcze najważniej-
szego – programu pokazu. Pierwszy, 
dla pięciu samolotów, stworzyli sami 
piloci podczas spotkania towarzyskie-
go przy grillu na małej działce majora 
Sowy”.

Orliki od początku stacjonują w Ra-
domiu. W tej chwili formację tworzy sie-
dem maszyn PZL-130 TC-II Iskra.

Vademecum widza
 Jeśli ktoś nie kupił biletu na pokazy 

przez Internet (platforma e-Bilet) albo 
w Centrum Informacji Turystycznej, 
będzie mógł to zrobić w kasach przy 
wejściu na lotnisko (wejście „Port Lot-
niczy”, wejście „ul. Lubelska”, wejście 
„m. Sadków”). W kasach dostępne 
będą tylko bilety normalne i ulgowe 
jednodniowe. Cena: normalny 45 zł, 
ulgowy 30 zł. 
Punkty sprzedaży biletów będą czynne 
od godz. 8.30.

 Zbędny sprzęt zostaw w domu. Naj-
lepiej na Air Show sprawdzą się: małe, 
rozkładane krzesełko, karimata lub 
koc, lornetka, aparat lub kamera. Zaka-
zane są: baloniki lżejsze od powietrza, 
szkło, alkohol, noże, broń, materiały 
wybuchowe etc. Generalnie to, czego 
nie możesz wziąć w podróż samolotem, 
jest również niedozwolone na lotnisku 
podczas pokazów.

 Mały parasol, ale bez ostrych za-
kończeń, a najlepiej kurtka lub lekki 
płaszcz przeciwdeszczowy sprawdzą 
się idealnie w razie nagłej zmiany 
pogody. Kilka foliowych torebek, któ-
rymi osłonisz aparat lub kamerę rów-
nież się przyda. Zawsze możesz zebrać 
do nich swoje śmieci, gdyby pogoda 
dopisała.

 Weź zatyczki do uszu. Pokazy są bar-
dzo głośne! Czasem wrażenia dźwiękowe 
są tak silne, że czujemy wibracje w żołąd-
ku. Zatyczki są niezbędne zwłaszcza dla 
najmłodszych fanów pokazów.

 Zwierzęta koniecznie zostaw w domu!

 Uszczuplij portfel. Wyjmij z niego 
wszelkie zbędne dokumenty. Bilet, do-
wód osobisty, ewentualnie prawo jazdy 
i trochę gotówki w zupełności wystar-
czą. W razie zguby boli mniej.

 Ustal z rodziną lub znajomymi 
miejsce spotkania w razie rozdziele-
nia się na pokazach – miejsce nieofi-
cjalne, znane tylko wam, bo w tych 
ogólnodostępnych mogą być tłumy. 
Pamiętaj, że telefony komórkowe z ra-
cji przeciążenia sieci mogą po prostu 
nie działać.

 Miasto przygotowało 80 tys. opasek 
na rękę dla dzieci; można je pobrać 
przy każdym z czterech wejść na lotni-
sko. Rodzic albo opiekun będzie mógł 
na niej wpisać imię i nazwisko dziecka 
i numer telefonu do siebie.
Gdy twoje dziecko zniknie, nie pani-
kuj. Jest Punkt Zagubionego Dziecka, 
a komentatorzy pokazów regularnie 
ogłaszają imiona zagubionych pociech. 
Dobrze jeśli nauczysz swojego maluszka 
śmiało mówić OSOBOM UMUNDU-
ROWANYM, jak ma na imię i jak na-
zywają się jego rodzice.

 Wodociągi Miejskie udostępnią na 
terenie pokazów bezpłatne ujęcia wody 
pitnej. Punkty dystrybucji wody będą 
oznakowane, zadaszone, a każdy z nich 
zostanie wyposażony w kilka dystry-
butorów chłodzących wodę. Możliwe 
będzie również napełnianie własnych 
butelek po napojach (PET).
Na teren pokazów możliwe będzie 
wniesienie wody w oryginalnie za-
mkniętych, plastikowych butelkach 
o pojemności do 0,5 litra.

 Nie śmieć! Wszelkie małe, latające 
obiekty to ogromne zagrożenie dla sa-
molotów! Wszystko wyrzucaj do koszy 
na śmieci, których na terenie lotniska 
jest naprawdę dużo.

 Jeśli potrzebujesz pomocy, pracowni-
cy Punktów Informacyjnych lub wolon-
tariusze Biura Organizacyjnego z chęcią 
pomogą rozwiązać twój problem.
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Z po¿ó³k³ych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

Wypadki
z ca³ego tygodnia

W mieszkaniu przy ul. Starokrakow-

skiej 27 targn¹³ siê na swe ¿ycie Wie-

czorek Józef. Desperat wypi³ zawartoœæ 

butli z esencj¹ octow¹. Samobójcê od-

wieziono do szpitala œw. Kazimierza. 

Przyczyn¹ zamachu samobójczego by³ 

zawód mi³osny.

Trybuna nr 34, 20 sierpnia 1937

6 milionów analfabetów

Liczba zupe³nych analfabetów, tzn. nie 

umiej¹cych czytaæ, ani pisaæ, wynosi³a 2 

miliony i 344 mê¿czyzn i 3,509.300 kobiet.

Stanowi to 23,1 proc. ludnoœci Polski 

w wieku lat 10 i wiêcej.

W roku 1921 – analfabeci tworzyli 

33,1 proc.

Trybuna nr 34, 20 sierpnia 1937

Roboty konserwatorskie 
w domach zabytkowych

„Esterki” i „G¹ski” w Rynku

W zwi¹zku z akcj¹ o podniesienie 

statu estetycznego miasta powo³ana zo-

sta³a komisja pod przewodnictwem in¿. 

Prokulskiego, której zadaniem bêdzie 

czuwaæ nad wygl¹dem posesyj.

Komisja stwierdzi³a w 18 wypadkach 

nieodpowiednie i niedba³e wykonywa-

nie tynków i stosowanie mozaiki ra¿¹-

cych barw.

Miêdzy innymi oszpecono fasadê 

domu zabytkowego tzw. „Esterki” w Ryn-

ku. Wezwano w³aœciciela nieruchomoœci 

do wykonania robót konserwatorskich 

pod fachowym kierownictwem.

Równie¿ w domu zabytkowym „G¹s-

ki” w Rynku wykryto zwietrza³e tynki, 

wymagaj¹ce robót konserwatorskich.

Trybuna nr 34, 20 sierpnia 1937

Smutne skutki 
przygodnej znajomoœci

Proces o zara¿enie syfilisem

W dniu 30 maja br. p. Józef G. po-

zna³ w parku miejskim niejak¹ Anielê 

Komanek. P. G. uda³ siê z Komankówn¹ 

za miasto, gdzie dosz³o miêdzy m³od¹ 

par¹ do poufa³ego zbli¿enia. Po kil-

ku dniach G. zauwa¿y³, ¿e jest chory 

wenerycznie. Zrozpaczony i oburzony 

m³odzieniec uda³ siê na poszukiwanie 

dziewczyny, która go zarazi³a.

Po kilkudniowych poszukiwaniach 

znalaz³ Komankównê, która odda³ 

w rêce policji. Lekkomyœln¹ dziewczynê 

zaprowadzono do lekarza. Który stwier-

dzi³ u niej groźn¹ chorobê wenerycz-

n¹ – syfilis. Komankównie wytoczono 

sprawê o umyœlne zara¿enie chorob¹ 

weneryczn¹.

Proces odby³ siê w radomskim S¹-

dzie Okrêgowym. Sprawa toczy³a siê 

przy drzwiach zamkniêtych. S¹d uzna³ 

winê Komankówny za udowodnion¹ 

i skaza³ j¹ na 2 miesi¹ce bezwzglêdne-

go aresztu.

Trybuna nr 34, 26 sierpnia 1938 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.

DO ZOBACZENIA W TV

Piątek, 24 sierpnia

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

TVP 2
godz. 20.10 – Ścigani
film sensacyjny; USA 1996
Podczas wykonywania robót drogowych 
więzień Dodge, młody haker skazany za 
włamanie do systemu dużej firmy tele-
komunikacyjnej, ucieka wraz z przyku-
tym do niego czarnoskórym Piperem.

TVP 1
godz. 23.00 – Komando Foki
film sensacyjny; USA 1990
Komandosi z Navy Seals, doborowej jed-
nostki marynarki USA, muszą zmierzyć 
się z ugrupowaniem terrorystycznym 
Asz-Szuhada.

Sobota, 25 sierpnia

PULS
godz. 14.15 – Rycerz Artura
film przygodowy; USA 1998
Doktor Vivien Morgan jest naukowcem. 
Podczas przeprowadzanego przez nią 
eksperymentu magiczne moce przeno-
szą ją w przeszłość – do VI wieku.

SUPER POLSAT
godz. 16.45 – Szybki jak błyskawica
film sensacyjny; USA 1990
Cole Trickle uczestniczy w wyścigach 
samochodowych. Rywalizacja z innymi 
kierowcami i osiąganie coraz większych 

prędkości są dla niego najważniejsze. 
Tak jest do czasu pierwszego wypadku.

ATM ROZRYWKA
godz. 23.00 – Bon appetit
komedia romantyczna; Hiszpania/ Fran-
cja/ Niemcy/ Szwajcaria/ Włochy 2010
Hanna jest w związku ze swoim sze-
fem, Thomasem. Kobieta jest somme-
lierką – zna się na winach, ale cechuje 
ją brak wyczucia w kwestii mężczyzn. 

Niedziela, 26 sierpnia

TVN
godz. 14.35 – Naga broń 33 i 1/3
komedia; USA 1994
Porucznik Frank Drebin jest na zasłużo-
nej emeryturze, ciesząc się urokami życia 
u boku wspaniałej żony, Jane. Gdy Los 
Angeles staje wobec zagrożenia atakiem 
terrorystycznym, Frank wraca do służby.

PULS 2
godz. 16.00 – Trzech mężczyzn i dziecko
komedia; USA 1987
Trzech mężczyzn pewnego dnia znajdu-
je pod drzwiami swojego apartamentu 
niemowlę. Mały człowiek doprowadza 
ich do rozpaczy. Mimo wszystko posta-
nawiają się nim zaopiekować.

AXN
godz. 22.00 – Bez hamulców
film sensacyjny; USA 2012
Wilee, nowojorski kurier rowerowy, musi 
dostarczyć ważną przesyłkę. Okazuje się, 
że jej przechwyceniem zainteresowany 
jest skorumpowany policjant Bobby Mon-
day, który rusza w pościg za chłopakiem.

R E K L A M A

31˚/20˚
t. odczuwalna 30˚ C
ciśnienie 1009 hPa
wilgotność 40%

Piątek

21˚/18˚
t. odczuwalna 22˚ C
ciśnienie 1009 hPa
wilgotność 81%

Sobota

15˚/16˚
t. odczuwalna 14˚ C
ciśnienie 1014 hPa
wilgotność 90%

Niedziela

22˚/9˚
t. odczuwalna 23˚ C
ciśnienie 1021 hPa
wilgotność 43%

Poniedziałek

23˚/11˚
t. odczuwalna 25˚ C
ciśnienie 1022 hPa
wilgotność 44%

Wtorek

24˚/11˚
t. odczuwalna 25˚ C
ciśnienie 1019 hPa
wilgotność 46%

Środa

27˚/12˚
t. odczuwalna 27˚ C
ciśnienie 1017 hPa
wilgotność 42%

Czwartek

źródło: twojapogoda.pl
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Dwa złote medale i jeden srebr-
ny – to dorobek Michała Golusa 
podczas pływackiego czempionatu 
Starego Kontynentu. Zawodnik Wod-
nika Radom ma na swoim koncie wiele 
sukcesów, a teraz dołożył do swojej 
gabloty kolejne trofea. Golus okazał się 
najlepszy na dystansie 50 i 100 metrów 
stylem dowolnym. Z kolei srebrny 
medal zdobył na dystansie 50 metrów 
stylem motylkowym. Warto dodać, że 
wynik Michała Golusa na 50 metrów 
stylem dowolnym – 28.06 – jest zara-
zem nowym rekordem naszego kraju. 
Jego klubowym trenerem jest Marcin 
Cieślik.

W tym roku mistrzostwa Europy 
osób niepełnosprawnych odbyły się 
w irlandzkim Dublinie.

SJ

Medale

Michała Golusa

Pływak Wodnika Radom, Michał Golus 

świetnie zaprezentował się na mistrzo-

stwach Europy osób niepełnosprawnych.

Trzy łatwe zwycięstwa – 5:0 z Perłą 
Złotokłos, 4:0 z Orłem Unin i 2:1 
z rezerwami Znicza Pruszków – za-
gwarantowały „Zielonym” fotel lidera 
rozgrywek IV ligi. Drugi zespół, 
wspomagany zawodnikami z „jedyn-
ki”, zaczął sezon niezwykle udanie. 
W rezerwach regularnie występują też 
młodzi, utalentowani adepci szkółki 
Radomiaka. W meczu z Orłem Unin 
na boisku pojawiło się aż 11 młodzie-
żowców.

Teraz jednak rezerwy Radomiaka 
czeka prawdziwy test. W sobotnie 
południe (25 sierpnia) radomianie 
zagrają w Białobrzegach z Pilicą. Po-
czątkowo mecz miał zostać rozegrany 
w Radomiu, jednak z powodu odby-
wającego się wtedy w naszym mieście 
Air Show zdecydowano się na zmianę 
miejsca.

Derbowe spotkanie to spory prestiż. 
Zarówno młodzież z Radomia, jak 
i walcząca o awans Pilica, będą chcieli 
się pokazać z dobrej strony. Szczegól-
ną motywację do dobrej gry będą mieli 
dwaj zawodnicy klubu z Białobrze-
gów – wypożyczeni z Radomia Filip 
Adamczyk i Rafał Stróżka.

Rezerwy „Zielonych” w IV lidze 
będzie prowadził trener Sebastian 
Rybak. Zastąpi Macieja Lesisza, 
który został asystentem szkoleniow-
ca pierwszego zespołu, Dariusza 
Banasika. Cała trójka będzie jednak 
ze sobą współpracowała. Czy ten 
tercet zapewni Radomiakowi kolejny 
awans?

SJ

Rezerwy

liderem ligi

Rezerwy Radomiaka Radom udanie rozpo-

częły sezon w IV lidze. „Zieloni” wygrali trzy 

pierwsze spotkania i plasują się na fotelu 

lidera tabeli.

Broń doskonale rozpoczęła ten mecz. 
Wynik spotkania już w trzeciej minucie 
otworzył Kamil Czarnecki. Radomski 
napastnik wykorzystał błąd warszaw-
skiego bramkarza, który wybił piłkę 
wprost pod nogi najlepszego strzelca 
Broni. Po stracie gola goście ruszyli do 
ataku. Ich akcje wraz z upływającym 
czasem były coraz bliższe powodzenia. 
Aż w 28. minucie spotkania do siatki 
trafił Mateusz Muszyński, który strza-
łem głową pokonał Pawła Młodzińskie-
go. Goście chyba zadowolili się tym re-
zultatem, bo w kolejnych minutach to 
Broń dłużej utrzymywała się przy piłce. 
Jeszcze w pierwszej połowie gospoda-
rze stworzyli sobie kilka dogodnych 
sytuacji, a wykorzystali jedną z nich. 
Już w doliczonym czasie gry dobrym 
dośrodkowaniem z rzutu wolnego popi-

sał się Przemysław Wicik, a takiej oka-
zji nie zmarnował Adam Imiela, który 
„główką” trafił do bramki. Do przerwy 
Broń prowadziła z Ursusem 2:1.

Po wznowieniu gry Broń nadal na-
ciskała. W 50. minucie w polu karnym 
faulowany był Adam Imiela, a „jedenast-
kę” na bramkę zamienił niezawodny Ka-
mil Czarnecki. Zaledwie cztery minuty 
później drugiego gola w tym spotkaniu 
zdobył Adam Imiela, który wykorzystał 
błąd defensywy Ursusa Warszawa. Broń, 
grając z przewagą trzech bramek pozwa-
lała sobie na efektowne zagrania. Jed-
nak gospodarze nie ustrzegli się błędów. 
W 84. minucie we własnym polu karnym 
zagrał ręką Wojciech Gorczyca, a sędzia 
bez wahania wskazał na „wapno”. Rzut 
karny wykorzystał Patryk Kamiński. 
Wynik spotkania w 90. minucie ustalił 
Konrad Paterek, który celnym strzałem 
wykończył akcję Przemysława Nogaja. 
Broń wygrała z Ursusem 5:2. Dla zespo-
łu z Plant było to pierwsze zwycięstwo 
w tym sezonie.

Po trzech kolejkach drużyna Artu-
ra Kupca ma na swoim koncie cztery 
punkty i zajmuje szóste miejsce w li-
gowej tabeli. Kolejne spotkanie Broń 
rozegra w sobotę, 25 sierpnia, kiedy to 
na wyjeździe zmierzy się z Unią Skier-
niewice.

KD

Efektowne
zwycięstwo Broni

Broń Radom zanotowała pierwsze zwycięstwo w bieżącym sezonie III 

ligi. W meczu trzeciej kolejki drużyna Artura Kupca pokonała na włas-

nym stadionie Ursusa Warszawa 5:2.

Gala ma się odbyć 17 listopada przy 
ul. Struga. Kilka dni wcześniej obiekt 
zostanie oddany do użytku. W jednej 
z głównych walk zmierzą się Nikodem 
Jeżewski i Adam Balski. Inna plano-
wana potyczka to pojedynek Damiana 
Wrzesińskiego z Michałem Chude-
ckim. – Ogłosiliśmy dwie walki. Walka 
o mistrzostwo Polski w kategorii junior 
ciężkiej na dystansie 10 rund; dwóch 
zawodników młodych i niepokonanych. 
W moim przekonaniu Adam Balski 
i Nikodem Jeżewski są przyszłością 
polskiej kategorii junior ciężkiej. Tu-
taj nie ma żadnej kalkulacji; wychodzi 
dwóch głodnych zawodników. Oczywi-
ście może zdarzyć się remis, ale liczę, że 
któryś z tych pięściarzy skończy wieczór 
porażką – uważa organizator imprezy, 
Mateusz Borek.

Mateusz Borek za-
pewnił, że podczas 
gal i będą akcenty 
radomskie. Ale na 
razie nie wiadomo, 
kto jeszcze wystąpi 
w nowej hali. Pro-
motor  s t w ierd z i ł 
t ylko, że w ymaga 
to rozmów z innymi 
grupami. W każdym 
razie gala ma być 
imprezą na miarę ot-
wieranego obiektu.

–  B u d o w a  R a -
domskiego Centrum 
Spor tu ,  a  przede 
wszystkim hali, do-
biega końca. Termin 
oddania jej do użyt-

ku to 12 listopada. Chcemy w sposób 
niezwykły zainaugurować działalność 
sportową naszej hali. Myśleliśmy o wi-
dowisku, które będzie miało nie tylko 
narodowy charakter, ale i takim, które 
będzie miało wymiar europejski – za-
pewnia prezydent Radosław Witkowski.

Hala na razie jest w budowie. Ale 
MiOSiR już przygotowuje plan wykorzy-
stania obiektu. – To jest hala, po której 
nie widać pojemności. Na gali pomieści 
pewnie 6 tys. kibiców, ale jest bardzo ka-
meralna. Przeszedłem się po trybunach, 
bo za chwilę będziemy definiować ceny 
biletów na ten event i chcieliśmy spraw-
dzić widok. Rzeczywiście, z każdego 
punktu jest idealny – twierdzi Mateusz 
Borek.

PS

Boks na otwarcie
Gala boksu zawodowego to jedna z imprez, które mają uświetnić otwar-

cie hali widowiskowo-sportowej w Radomiu.
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SZYMON JANCZYK

Można powiedzieć, że Radomiak 
w minionym tygodniu zajął się podtrzy-
mywaniem passy. „Zielonym” po raz ko-
lejny udało się pokonać u siebie Olimpię 
Elbląg, która w Radomiu w tym stuleciu 
jeszcze nie wygrała. Niestety, utrzyma-
na została też pechowa seria z Katowic. 
Tam Radomiak nie wygrał żadnego 
z trzech spotkań.

W pierwszym spotkaniu Radomiak 
zagrał, jak na faworyta przystało. Am-
bitnie i kreatywnie, wykorzystując szyb-
kich, ofensywnych piłkarzy na skrzydłach 
(Bruno Luz i Leandro) do nękania obro-
ny rywala. Dzięki dograniom z bocznej 
strefy boiska padły bramki Michała Ka-
puta i wspomnianego Luza. Potem po 
akcji skrzydłem podanie dostał Leandro, 
który wykończył akcję pewnym strzałem 
z pola karnego. Natomiast Jakub Rolinc 

trafił do siatki na raty, po dobrym dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego. Ostatnie tra-
fienie to również akcja przeprowadzona 
boczną strefą boiska. Rolinc po szybkiej 
kontrze dograł w pole karne do Patryka 
Winsztala, a młody radomianin zaliczył 
swoje premierowe trafienie w pierwszym 
zespole. Dla popularnego „Winiego” była 
to chwila wyjątkowa – zwłaszcza, że kiedy 
po raz ostatni pojawił się na boisku, spro-
kurował „jedenastkę”. Teraz odkupił winy 
i zyskał uznanie trenera.

Radomiak – Olimpia Elbląg 5:0 (3:0)
Bramki: Kaput (13'), Luz (17'), Le-

andro (30'), Rolinc (75'), Winsztal (82')

Radomiak udał się na Śląsk w roli 
zdecydowanego faworyta. „Zieloni” 
mieli za rywala ekipę, która przed tym 
starciem nie wygrała w tym sezonie jesz-
cze ligowego meczu. Poza tym Rozwój 
to ekipa słynąca z pracy z młodzieżą. 
Stąd też naprzeciw radomskich gwiazd 
stanął… 15-letni Bartosz Bogdanowicz. 
Na boisku zaprezentowało się również 
trzech 17-latków i jeden 18-latek. Ka-
towiczanom nie przeszkodziło to w od-
niesieniu zwycięstwa. Radomianie nie 
stworzyli sobie w tym spotkaniu zbyt 
wielu okazji. W najlepszych sytuacjach 
Damian Szuprytowski trafił w poprzecz-
kę, a strzały Leandro i Patryka Mikity 
obronił 20-letni Bartosz Golik. Rado-
miak oddał tylko cztery celne strzały 
na bramkę rywali. Dla porównania, 

w meczu z Olimpią było ich aż dziewięć.
Katowiczanie również „ustrzelili” po-

przeczkę – po przerwie z rzutu wolne-
go przymierzył Michał Płonka. Rozwój 
miał jednak zdecydowanie więcej okazji. 
Artur Haluch dwukrotnie popisał się 
refleksem i świetnie interweniował na 
linii, a raz obrońcy zdołali wybić zmie-
rzającą do bramki piłkę po strzale Da-
miana Niedojada.

Trener Dariusz Banasik na konferen-
cji prasowej nie był zadowolony z po-
stawy swoich podopiecznych. – Prze-
graliśmy ten mecz zasłużenie; to było 
najgorsze spotkanie w naszym wykona-
niu w tym sezonie – skomentował.

Nieco ostrzejszych słów użyli wobec 
siebie zawodnicy, którzy po ostatnim 
gwizdku wdali się w słowną przepychan-
kę. Damian Szuprytowski miał preten-
sje do Damiana Jakubika, który zawinił 
przy straconym golu. To Jakubik stracił 
piłkę w środku pola i nie zdążył wrócić 
za kontratakiem Rozwoju. W jego wy-
niku Damian Niedojad wyłożył piłkę 
Kamilowi Łączkowi, który z bliskiej od-
ległości wpakował ją do siatki.

Porażka na Śląsku sprawiła, że Rado-
miak wrócił na siódme miejsce w tabeli, 
które zajmował przed starciem z Olim-
pią Elbląg. W niedzielę, 26 sierpnia 
„Zieloni” podejmą Znicz Pruszków. 
Mecz rozpocznie się o godz. 17.

Rozwój – Radomiak 0:1 (0:0)
Bramka: Łączek (78')

Mieszane uczucia
Radomiak kończy wakacje maratonem meczów. W minionym tygodniu „Zieloni” rozegrali dwa spot-

kania. W pierwszym rozbili Olimpię Elbląg 5:0, a w drugim ulegli Rozwojowi Katowice 0:1. Po tak 

różnych występach kibice mogą mieć mieszane uczucia dotyczące formy zespołu.
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RELACJA LIVE
NA PORTALU 

od godz 7.00

W TELEWIZJI 

od godz 9.30 (co godzinę)
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TO  MIEJSCE GDZIE MATEMATYKA STANIE SIĘ TWOIM PRZYJACIELEM!

METODĄ EZO ROZWIJAMY 

DZIECI WYJĄTKOWO UZDOLNIONE LUB POMAGAMY TYM, DLA KTÓRYCH 
MATEMATYKA TO „CZARNA MAGIA”!

UCZYMY MATEMATYKI METODĄ EZO, ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ!

OFERUJEMY TAKŻE ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI 
W TYM: AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA CZY ZABURZENIA MOWY!

DIETA DLA MÓZGU
Początek roku szkolnego to okres, w którym dziecko jest szczególnie narażone na zachorowania. Wiąże się to z na-
głym pojawieniem się kilku czynników, które negatywnie oddziałują na układ odpornościowy, np. niedosypianie, stres, 
zmniejszona aktywność fi zyczna, nieregularne posiłki oraz zwiększenie liczby bakterii i wirusów w powietrzu. Rozpo-
częcie nauki nie musi jednak oznaczać otwarcia „sezonu na choroby”.

Tylko 2 proc. masy ciała i aż 20 proc. absorpcji ener-
gii dostarczanej codziennie organizmowi – tak pokrót-
ce można scharakteryzować nasz naturalny komputer. 
Przez większą część doby mózg pracuje na pełnych 
obrotach, zwalniając nieco jedynie w godzinach noc-
nych, o ile damy mu na to szansę. Mamy obawy co do 
tego, czy traktujemy mózg z należytą troską?

Z jednej strony jest wymagający, z drugiej… nie-
koniecznie. Aby go prawidłowo odżywiać, musi-
my nauczyć się regularności (w zasilaniu kolejnymi 
dawkami energii) i bilansowania składników odżyw-
czych. W roli „napoju energetyzującego”, bez któ-
rego mózg nie będzie w dobrej kondycji, występu-
je glukoza. Mózg jest wybitnie glukozochłonny, na 
jego skromne 1400 gramów przypada ok. 60 proc. 
całkowitej dawki dziennej tego cukru prostego, 
a ponieważ mózg nie jest w stanie sam wytworzyć 
glukozy, musi polegać na stałych dostawach tego 
wyjątkowego paliwa. Skąd je brać? Na pewno się 
domyślamy – z pożywienia.

Żywieniowy rozkład dnia
Gdybyśmy częściej słuchali… dobrze odżywio-

nego mózgu, z pewnością szybko pojęlibyśmy, na 
czym polega zdrowe odżywianie i nieuleganie nało-
gom, których nasz biologiczny komputer szczegól-
nie nie toleruje (papierosy, alkohol, niezdrowe prze-
kąski typu fastfood).

Sięgamy po te niebezpieczne „substytuty” do-
brego nastroju, właśnie po to, by się zrelakso-
wać i uspokoić. Wiadomo, że efekt jest dokład-
nie odwrotny i coraz łatwiej dajemy się zwodzić 
programowanym przez nałogi złudzeniom. Brak 
odpowiedniej ilości białka, (dobrego) tłuszczu, wę-
glowodanów, witamin i związków mineralnych daje 
o sobie znać. Stajemy się ociężali, bierni, zniechę-

ceni. Trudno nam uwierzyć 
w to, że podstawową przyczy-
ną gorszej formy może być 
nie co innego, tylko regularne 
i sukcesywne „podtruwanie” 
organizmu źle skomponowa-
nym menu.

Tymczasem na regularność, 
jak najbardziej, powinniśmy 
stawiać, ale w zupełnie innym 
kontekście. Mózg lubuje się 
wręcz w regularności – dla-
tego nie tylko składniki od-
żywcze są ważne, ale również 
sposób ich „podawania”.

Sprawdza się tu generalna 
zasada: małe porcje, najlepiej 
pięć razy dziennie. Pierwszy 
posiłek dnia – śniadanie – jest najistotniejszy. Powi-
nien dać nam energię na cały dzień. Kolacja – na 
ok. 2 godziny przed snem. Nie musi to więc być 
obowiązkowo ( jak się dość powszechnie sądzi) go-
dzina 18. Dbanie o zdrowy sen, podczas którego 
mózg „na spokojnie” przetwarza dane i realizowane 
są różnego rodzaju procesy pamięciowe – to kolej-
ny klucz do sukcesu, czyli zdrowia.

Menu dla mózgu
Tłuszcze. Nie możemy liczyć na prawidłowe 

wchłanianie białka bez odpowiedniej ilości zdro-
wych tłuszczów w diecie. Tłuszcze są jednym z naj-
ważniejszych źródeł energii. Są też jej nośnikami, 
również między neuronami. Sam mózg, o tym rów-
nież warto pamiętać, w dużej mierze składa się 
z tkanek tłuszczowych.

Węglowodany. Podobnie jak tłuszcze, muszą 

„walczyć” o swoje dobre imię. Zbyt często obarcza 
się je odpowiedzialnością za różne problemy zdro-
wotne, m.in. tycie. Tymczasem są źródłem koniecz-
nej do prawidłowego funkcjonowania organizmu 
energii, decydują również o prawidłowej gospodar-
ce białkowo-tłuszczowej.

Ważne są natomiast źródła pozyskiwania „do-
brych” węglowodanów. Na pewno możemy polecić 
owoce, warzywa, a także produkty zbożowe (z mąki 
z pełnego przemiału). Węglowodany uwalniają 
się z nich powoli, tym samym odżywiając również 
mózg. Nie ma tu jednak mowy o „skokowych” daw-
kach energii, z którą w zbyt dużych ilościach nie 
może sobie sprawnie poradzić – tak jak ma to miej-
sce, jeśli dla dodania sobie energii spożywamy np. 
batony czy inne „przemysłowe” przekąski.

Białka. Białka możemy znaleźć w wielu produk-
tach – nie tylko odzwierzęcych (tu warto wymienić 

jajka kurze – wybierajmy te oznakowane symbo-
lem Omega 3, co oznacza, że kury były karmione 
siemieniem lnianym, ser biały i jogurt naturalny). 
Dobrym źródłem białka są też rośliny – orzechy, mi-
gdały, groch, fasola, soja, soczewica i inne rośliny 
motylkowe.

Jeśli czeka nas intensywna praca umysłowa, 
szczególnie pamiętajmy o produktach bogatych 
w białko, które nie tylko zwiększa sprawność umy-
słową, ale też pozwala mózgowi na bardziej inten-
sywną pracę w dłuższym okresie.

Witaminy i minerały. Mózg szczególnie lubuje 
się w witaminach: C, B, A i E. Pierwszą z nich znaj-
dziemy w większości owoców i warzyw, szczegól-
nie tych o intensywnym zabarwieniu. Prawdziwą ko-
palnią Acidum ascorbicum są: owoce kiwi, cytrusy, 
jagody, jeżyny, wiśnie, truskawki, papryka (szczegól-
nie czerwona) szpinak, brokuły, rośliny strączkowe, 
natka pietruszki.

Bardzo istotna jest również witamina B. Wszystkie 
witaminy z tej grupy usprawniają działanie układu 
nerwowego. Najlepszym ich źródłem są produkty 
zbożowe, pod warunkiem, że wybieramy pieczywo, 
makarony i kasze ze zbóż niepozbawionych natu-
ralnych osłonek, czyli z pełnego przemiału. W roli 
dostawców witaminy B świetnie sprawdzą się też 
orzechy.

Prawidłowo skomponowana dieta, oparta na 
wszystkich wyżej wymienionych składnikach, obfi-
tować będzie również w niezbędne dla zdrowia mó-
zgu i całego organizmu minerały, takie jak: żelazo, 
magnez, potas i cynk, o których też należy pamię-
tać, dbając o zdrowie naszego „komputera pokła-
dowego”.

 ⊲⊲ Fit.pl
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W nadchodzącym roku akademickim Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu z siedzibą 

przy ul, Mokrej 13/19 udostępnia swoim studentom WISBIOP WEB TV. 

WISBIOP WEB TV to innowacyjny system, który  umożliwia: 

multitransmisję zajęć na żywo z sal wykładowych, czyli równoczesny przekaz wielu strumieni danych, widocznych  

w osobnych oknach np.  wizerunek wykładowcy w trakcie zajęć, pokaz prezentacji multimedialnej, tablicy w sali wykładowej, 

fi lmu;

pełną interakcję zajęć – kontakt z wykładowcą , przesyłane i pobieranie plików, czat;

wielokrotne retransmisje  zarejestrowanych zajęć w dowolnym miejscu i czasie;

uczestnictwo w zajęciach z prawie każdego miejsca na świecie, za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z dostępem 

do Internetu.

W praktyce oznacza to, że wszystkie zajęcia realizowane są zgodnie z harmonogramem, w wyznaczonych salach dydaktycznych 

i transmitowane na żywo dla studentów, objętych ww. systemem. Każdy student ma możliwość wyboru dogodnej dla 

siebie formy kształcenia – w siedzibie Uczelni lub przez Internet. W przypadku podjęcia decyzji o wirtualnym uczestnictwie 

w zajęciach, student łączy się w czasie rzeczywistym z salą, w której realizowane są wykłady lub ćwiczenia. Taki student 

ma możliwość rozmowy z wykładowcą  (może zadawać i odpowiadać na pytania), skorzystać z czatu, widzi wykładowcę 

i przebieg zajęć. Wszyscy studenci mogą wielokrotnie odtwarzać zarejestrowaną transmisję zajęć  i pobierać przygotowane 

przez wykładowców materiały. Co istotne, istnieje możliwość retransmisji również przed sesją! 

Zalety studiowania z wykorzystaniem WISBiOP WEB TV

możliwość uczestnictwa w zajęciach z dowolnego miejsca – pobyt za granicą, podróż służbowa, choroba czy opieka 

nad dzieckiem nie powodują już nieobecności na wykładach lub ćwiczeniach;

stały dostęp do retransmisji zajęć – student może wielokrotnie odtwarzać nagranie, aż do całkowitego opanowania 

materiału;

wygoda – student nie musi robić notatek i kserokopii, gdyż ma dostęp do przygotowanych materiałów dydaktycznych;

efektywne zarządzanie czasem – student nie traci czasu na dojazdy i może go wykorzystać na realizację obowiązków 

domowych lub służbowych;

ograniczenie kosztów – korzystając z WISBiOP WEB TV student nie ponosi kosztów dojazdu, paliwa, parkingu, noclegu

i wyżywienia;

możliwość wyboru – to od studenta zależy, które zajęcia będzie realizował w Uczelni, a które przez Internet;

brak dodatkowych kosztów i wymagań technicznych  – wystarczy tylko dowolne urządzenie  z dostępem do Internetu 

– komputer, laptop, tablet, smartfon;

stała opieka i wsparcie studentów przy realizacji studiów z wykorzystaniem WISBiOP WEB TV.

Dlaczego Uczelnia wprowadziła WISBiOP WEB TV

w świecie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań, Uczelnia kształcąca na kierunkach technicznych, chce 

zachęcić swoich studentów do skorzystania z nowych form kształcenia;

przy studiach o profi lu praktycznym studenci realizują zwiększoną liczbę zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń i projektów; 

uczestnictwo w części zajęć przez Internet,  umożliwi studentom lepsze gospodarowanie czasem i zapewni obecność na 

zajęciach praktycznych w Uczelni;

Uczelnia chce umożliwić studiowanie osobom, które ze względu na sytuację rodzinną lub zawodową nie mogą podjąć 

studiów w tradycyjnej formie.

Wprowadzany w nadchodzącym roku system, obejmie studentów studiów inżynierskich na kierunkach: budownictwo oraz 

bezpieczeństwo i higiena pracy.  Z WISBiOP WEB TV będą także korzystać słuchacze studiów podyplomowych.
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