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Fot. Emil Ekert

Oni walczą 
o mandaty

Dominik Hebda został kandy-

datem Komitetu Wyborczego 

Bezpartyjnych Samorządowców 

na prezydenta Radomia, natomiast 

Miłosz Anduła ubiega się o fotel 

prezydenta z Radomskiej Prawicy. 
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Kręcili w Radomiu
sceny „Klechy”

W miniony weekend centrum Radomia zmieniło się w plan zdjęciowy do filmu „Klecha”, 

opowiadającego historię ks. Romana Kotlarza.
str. 2
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T Y G O D N I K

Piątek, 21 września
Explosion Power Night. Lubicie 
muzykę disco polo i dance? Za konsolą 
DJ Yooshi. Wstęp od godz. 21. Panie im-
prezują za darmo, panowie za 10 zł. Wy-
darzenie pod patronatem Radia Rekord 
i Radomskiej Grupy Mediowej.

Koncert orkiestry wojskowej. 
O godz. 17 w muszli w parku im. Tade-
usza Kościuszki rozpocznie się koncert 
radomskiej orkiestry wojskowej. Za-
brzmi muzyka rozrywkowa polska i za-
graniczna, filmowa oraz utwory – nie-
spodzianki.

Wystawa Katarzyny Podnie-
sińskiej. Galeria „Resursa” zaprasza 
o godz. 18 na otwarcie wystawy malar-

stwa Katarzyny Podniesińskiej z Kra-
kowa. Autorka urodziła się w Radomiu. 
Dyplom otrzymała w Instytucie Historii 
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Jest kustoszem Muzeum Narodowego 
w Krakowie, w dziale grafiki. Wystawa 
czynna będzie do 7 października.

Wystawa jubileuszowa Lidii Zie-
mińskiej. O godz. 18 w Galerii „Łaź-
nia” (ul. Traugutta 31/33) odbędzie się 
wernisaż wystawy „Podróż w czasie” 
Lidii Ziemińskiej, z okazji 20-lecia jej 
pracy twórczej. Eksponowane będą wy-
brane prace z ostatnich 20 lat, obrazy 
i tkaniny unikatowe.

Taito w Lemonie. Bardzo polubił 
granie w Radomiu. Nie zabraknie też 
doskonałej zabawy przy znanych kawał-
kach w odświeżonych wersjach. Wstęp za 
15 zł od godz. 21.

Sobota, 22 września
Soleo w Explosion. Grupa Soleo 
pochodzi z okolic Sochaczewa, a powsta-
ła na przełomie 2009/2010 roku. Za kon-
solą DJ Fragles. Wstęp za 10 zł od godz. 
21. Wydarzenie pod patronatem Radia 
Rekord i Radomskiej Grupy Mediowej.

Historie pisane rowerem. MOK 
„Amfiteatr” rozpoczyna cykl spotkań 
z podróżnikami – rowerzystami „Raz się 
żyje – historie pisane rowerem”. Pierw-
sze z nich nosi tytuł „Podróżowanie to 
szukanie baśni, czyli rowerem z Pata-
gonii na Alaskę". Gościem pierwszej 
części spotkania będzie Piotr Strzężysz. 
Druga część spotkania upłynie pod ha-
słem „Kenia, Kirgizja, Kuba – odmienne 
klimaty, krajobrazy i kultura, poznane 

niezmiennie rowerem". Gośćmi będą 
podróżnicy Krzysztof Krzemieński i Da-
riusz Jodłowski. Wstęp wolny. Początek 
o godz. 16. Spotkania z tego cyklu od-
bywać się będą w Kawiarni Artystycznej 
Amfiteatru przy ul. Parkowej 1.

Zawirowania Radomskie – po-
wiśle radomsko-kieleckie. Amfiteatr 
razem z Radomską Inicjatywą Oberko-
wą zaprasza na wyjątkowe Zawirowa-
nia Radomskie – cykl dedykowany jest 
popularyzowaniu muzyki tradycyjnej 
regionu radomskiego i jego pogranicza. 
Na wydarzenie składają się warsztaty 
z wiejskimi mistrzami i koncert do tań-
ca, które odbędą się w budynku Scena 
Obozisko na ul. Śniadeckich 2. Wstęp 
płatny – 10 zł.

Recital Elżbiety Malecińskiej. 
„Życie jak ten liść...” to tytuł recitalu 
Elżbiety Malecińskiej, który rozpocznie 
się o godz. 17 w Łaźni (ul. Żeromskie-
go 56). Usłyszymy stare i nowe utwo-
ry, które opowiadają o życiu: szukaniu 
szczęścia, miłości, zawiedzeniu, szuka-
niu Boga i dostrzeganiu Go w pięknie 
przyrody.

Tim Heart w Lemonie. Set jednego 
z najbardziej utalentowanych polskich 
DJ-ów i producentów młodego pokole-
nia – Tima Hearta. Wstęp dla pełnolet-
nich za 15 zł od godz. 21.

Niedziela, 23 września
Wkręć się 
w teatr.  Te-
a t r  B a r n a b y 
z Gdańska za-
prosi do Kuźni 
A r t yst ycznej 
na „Baśń o ry-
cerzu bez ko-
nia” autorstwa 

Marty Guśniowskiej. To wartkie i prze-
śmieszne przedstawienie marionetko-
we o samotnym rycerzu i samotnym 
czekającym koniu, którzy szukają się 
nawzajem. Na swojej drodze spotykają 
mnóstwo barwnych postaci, m.in. my-
szo-nietoperza, księżniczkę, czarodzieja 
czy nawet strasznego smoka. Spektakle 
o godz. 10 i 12. Bilety: 10 zł pojedyncze, 
30 zł rodzinne (3 dzieci + 2 dorosłych) 
na biletyna.pl i w kasie Kuźni Artystycz-
nej (ul. Daszyńskiego 5).

 Wyk ład w „Malczewsk im”. 
O godz. 12 Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego zaprasza na wykład Agniesz-
ki Kozdęby „Nowe nabytki do kolekcji 
kultur pozaeuropejskich”. Wstęp wolny.

Festyn rodzinny w muszli. O godz. 
13 w muszli koncertowej w parku Koś-
ciuszki rozpocznie się festyn rodzinny 
połączony z warsztatami artystycznymi 
„Detektywi radości”.

NIKA, ASZ

Dyktando rozpocznie się o godz. 10 
w sobotę, 29 września w sali widowisko-
wej Ośrodka Kultury i Sztuki „Resur-
sa Obywatelska”. Tekst przygotował 
i tradycyjnie podyktuje prof. Andrzej 
Markowski. Do boju o tytuł mistrza mogą 
zgłaszać się wszyscy mieszkańcy Radomia 
i powiatu radomskiego. Zgłoszenia skła-
dać można osobiście – w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej (ul. Piłsudskiego 12) lub 
elektronicznie – na adres: biblioteka@
mbpradom.pl. W zgłoszeniu należy podać 
imię, nazwisko, adres i numer telefonu.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie 
nagród nastąpi o godz. 15 w Bibliotece 
Głównej (ul. Piłsudskiego 12, s. 36).

Uwaga – w regulaminie tegorocznej 
edycji nastąpiły istotne zmiany. Laurea-
ci poprzednich edycji już nie mogą brać 
udziału w walce o nagrody. Mogą jed-
nak napisać dyktando razem z innymi, 
dla zabawy. Osoby niepełnoletnie (które 
nie ukończyły jeszcze 18 lat) muszą 
dostarczyć wypełnioną i podpisaną zgo-
dę rodzica lub opiekuna prawnego na 
udział w konkursie i na wykorzystanie 
wizerunku. Wzór zgody można pobrać 
ze strony biblioteki: www.mbpradom.pl.
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Kto zostanie

mistrzem?

Do 27 września mogą się zgłaszać ci, 

którzy chcą wziąć udział w XIII Otwartym 

Konkursie o Tytuł Radomskiego Mistrza 

Polskiej Ortografii.

Wydarzenie zaplanowano w godz. 
9-22 na tarasie budynku Elektrowni. 
Czy niepodległość może kojarzyć się 
z ogrodem? Przydomowy ogród – tak, jak 
ojczyzna – to miejsce, które powinno być 
uznawane za synonim bezpieczeństwa, 
wolności i przynależności. Aby rzeczywi-
ście tak było, potrzebne są praca, konse-
kwencja i cierpliwość, często nawet kilku 
pokoleń. Zadbany ogród, tak jak upo-
rządkowane państwo, może być powodem 
do dumy i radości. Warto jednak czasem 
spojrzeć krytycznym okiem na bliską nam 
przestrzeń. Jeśli to, czego doświadcza-
my, ogranicza naszą wolność, poczucie 
bezpieczeństwa lub wprowadza wrażenie 
dyskomfortu, trzeba coś zmienić.

„Zapraszamy do udziału w stworzeniu 
miejsca przyjaznego, ciekawego i oswo-
jonego. W jedno wrześniowe popołudnie 
skupimy się na obchodach 100-lecia odzy-
skania przez Polskę wolności i zaprojektu-
jemy na tarasie budynku Mazowieckiego 
Centrum Sztuki Współczesnej »Elektro-
wnia« Ogród Niepodległości” – zachęcają 
organizatorzy. – „Uznając, że niepodle-
głość to także rodzaj postawy życiowej, 
zwrócimy uwagę na formy niezależności 
intelektualnej i duchowej, takie jak joga 
czy sztuka współczesna. W towarzystwie 
balkonowych roślin, wrześniowego słońca 
i zaproszonych gości będzie można wziąć 
udział w warsztatach artystycznych. 
Przygotowaliśmy propozycje zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Program uzu-
pełniony zostanie o wystawę plakatów 
na temat współczesnego patriotyzmu 
i wspólne tworzenie muralu. Podczas 
imprezy będziemy mogli rozsmakować się 
w wegańskiej kuchni przygotowywanej na 
grillu przez restaurację Gruszki na Wierz-
bie. Na zakończenie posłuchamy muzyki 
wrocławskiego zespołu Bleeding Moses”.
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Ogród

Niepodległości

W niedzielę, 23 września Mazowieckie 

Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” 

zaprasza na „Ogród Niepodległości”.

Wygląd zmienił pl. Kazimierza Wiel-
kiego wraz z sąsiednimi ulicami -latar-
nie, sklepowe szyldy i wystawy wyglą-
dem przypominały te z lata 1976 roku. 
Wszystko po to, aby jak najwierniej 
oddać wydarzenia Czerwca, kiedy to na 
ulice Radomia wyszli strajkujący przeciw-
ko drastycznym podwyżkom pracownicy 
m.in. Zakładów Metalowych i Radoskó-
ru. W sumie w proteście wzięło wtedy 
udział ok. 20 tys. osób.

Na placu realizowano sceny samego 
protestu z udziałem ponad 500 statystów. 
Wszyscy ubrani byli w stroje z drugiej po-
łowy lat 70. Równolegle na ul. Szewskiej 
filmowcy kręcili kazanie ks. Kotlarza, 
w którym porusza kwestię niesprawied-
liwej władzy. W rolę kapłana wciela się 
w „Klesze” Mirosław Baka.

Na Rwańskiej z kolei za kierowni-
cą charakterystycznej, żółtej taksów-
ki – fiata 125, o numerze bocznym 1313 
zasiadł sam Marian Koniuszko. Tak, jak 
w „Zmiennikach” w jego rolę wcielił się 
łódzki aktor i reżyser Marcel Szyten-
chelm. – Marian ma prawo jeździć nie 
tylko u Barei. Mógł, tak jak w tym przy-
padku. wieźć do Radomia z Warszawy 
towarzysza, który ma instrukcje dla Ko-
mitetu Wojewódzkiego – powiedział nam 
Marcel Szytenchelm. – I będzie uciekał, 

jak tylko zobaczy te tłumy atakujące jego 
wóz. Natychmiast po dowiezieniu towa-
rzysza na miejsce będzie się starał jak 
najszybciej wrócić do stolicy.

Ks. Roman, który 25 czerwca 1976 
przyjechał do Radomia z pobliskiego 
Pelagowa, ze schodów kościoła Świętej 
Trójcy pobłogosławił idących pod sie-
dzibę KW PZPR protestujących. Potem 
w swojej parafii modlił się za pobitych, 
aresztowanych i usuwanych z pracy ro-
botników. W kazaniach domagał się 
szacunku dla człowieka i jego pracy, 
piętnował kłamstwo i niesprawiedliwość. 
Za to został przez władze komunistyczne 
zaliczony w poczet „radomskich bandy-
tów” i poddany represjom. Był wzywany 
na przesłuchania, kilkakrotnie został bru-
talnie pobity przez funkcjonariuszy SB. 
15 sierpnia 1976 zasłabł podczas odpra-
wianego nabożeństwa. Następnego dnia 
przyjęto go do szpitala w Krychnowicach. 
Tam zmarł dwa dni później.

Efekty pracy ekipy filmowej poznamy 
w styczniu przyszłego roku. Wtedy to 
mieszkańcy Radomia będą mogli wrócić 
do wspomnień związanych z tym wyjątko-
wym wydarzeniem, którego konsekwen-
cje odczuwane są do dziś.

JACEK SOCHAJ

Kręcili w Radomiu
sceny „Klechy”

W miniony weekend centrum Radomia zmieniło się w plan zdjęciowy do 

filmu „Klecha”, opowiadającego historię ks. Romana Kotlarza.
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Grupa Ever zatrudni Panie oraz Panów z aktualnym stopniem
niepełnosprawności do serwisu sprzątającego w obiekcie

przemysłowym znajdującym się w Grójcu (zapewniamy dojazd)

Oferujemy:
– umowę o pracę

– pracę pon-pt w godzinach rannych
– stałą pensję

– kartę obiadową

Kontakt: 601 736 719'

R E K L A M A

R E K L A M A



3PIĄTEK – CZWARTEK 21-27 WRZEŚNIA 2018 AKTUALNOŚCI

ROKSANA CHALABRY 

Chociaż mamy koniec lata, piękna 
pogoda nas nie opuszcza. Warto więc 
w sobotę wybrać się na miejski piknik, 
który odbędzie się w nowym parku na 
Michałowie. – W sobotę mamy przede 
wszystkim Europejski Dzień bez Samo-
chodu, ale też oddanie do użytku ważnej 
dla mieszkańców Michałowa – choć nie 
tylko – inwestycji. To nowoczesny, odno-
wiony park. Inwestycja od początku do 

końca przeprowadzona przez nas przez 
ostatnie dwa lata – przygotowana, zre-
alizowana – mówi prezydent Radosław 
Witkowski.

Tereny sportowo-rekreacyjne, a tak-
że miejsce wypoczynku dla osób star-
szych zlokalizowane są między ul. Kró-
lowej Jadwigi, Władysława Łokietka 
a Piastowską. Zgodnie z projektem są 
tu nowe oświetlone alejki i ścieżki ro-
werowe, dwa place zabaw, zewnętrzna 
siłownia, plac do ćwiczeń street wor-

koutu, górka saneczkowa w nowym 
miejscu, oczko wodne z fontanną oraz 
tereny wypoczynku, czyli ławki i inne 
elementy tzw. małej architektury. Je-
sienią będą nowe nasadzenia drzew 
i krzewów; pojawią się łąki kwietne 
i trawniki.

Doskonałą okazją , aby zobaczyć 
now y park , będzie piknik rodzin-
ny. – Przygotowaliśmy mnóstwo atrak-
cji dla najmłodszych. Będą pokazy 
sportowe, dmuchańce, występy arty-
styczne, animacje. Będą też atrakcje 
dla starszych, bo na scenie wystąpi 
Zuza Gadowska, Guzowianki, a wie-
czorem Alicetea, grupa nierozerwalnie 
związana z tą częścią miasta – wylicza 
Mateusz Tyczyński, dyrektor Kancelarii 
Prezydenta. – Zapraszamy od godz. 14. 
To nie tylko darmowe atrakcje, ale też 
doskonała okazja, by zobaczyć park.

Jako, że w sobotę Dniem Bez Samo-
chodu kończy się w Radomiu Europejski 
Tydzień Zrównoważonego Transportu, 
dojazd na festyn zapewnią autobusy 
specjalnej linii M, kursujące na trasie: 
Michałów – dworzec PKP – Michałów. 
Linia będzie obsługiwana nowym, „nie-
podległościowym” manem i zabytko-
wym jelczem. Kursować ma co 30 min. 
w godz. 13-20.

W ramach Dnia Bez Samochodu ko-
munikacja miejska w Radomiu na wszyst-
kich liniach jest w sobotę bezpłatna.

Piknik na Michałowie
Nowe alejki i ścieżki rowerowe, ławki, dwa place zabaw, oczko wodne 

z fontanną – tak wygląda park na Michałowie. Na zakończenie prac miasto 

organizuje w parku w sobotę, 22 września festyn rodzinny. Będą pokazy 

sportowe, występy artystyczne i animacje.
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Sprostowanie byłego prezydenta Ra-
domia ukazało się we wtorek w „Gaze-
cie Wyborczej”. Kosztowniak pisze, że 
„nieprawdziwe są wiadomości w postaci 
sugestii, że przyjmowałem od osoby okre-
ślonej jako »Roman S.« jakiekolwiek ko-
rzyści majątkowe. W szczególności nie 
otrzymywałem łapówek związanych 
z przeprowadzeniem inwestycji obję-
tych zamówieniami publicznymi Urzędu 
Miasta Radomia”. Wyjaśnia także, że nie 
jest prawdą, iż „przytoczone w artykule 
inwestycje realizowane w ramach zamó-
wień publicznych podlegały urzędnikom 
miasta Radomia. Nie były prowadzone 
przez Miasto Radom i nie miałem z nimi 
związku – nie były to inwestycje samorzą-
dowe Radomia, ani majątek Radomia”. 
Chodzi o zakup Techmatransu, który 
był przedsiębiorstwem państwowym pod 
nadzorem skarbu państwa, o rozbudowę 
i modernizację Fabryki Broni „Łucznik”, 
bo to „inwestycja w przedsiębiorstwie 
państwowym”, o rozbudowę i moderniza-
cję Komendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej, ponieważ i ta inwestycja nie 
podlegała miastu oraz o roboty budow-
lane przy Centrum Onkologii Ziemi Ra-
domskiej, które jest inwestycją prywat-
ną. Prezydent Radomia tym bardziej nie 
mógł mieć nic wspólnego z inwestycjami 
w szkole w Kłudnie, Centrum Kultural-
no-Artystycznym w Kozienicach, Mazo-
wieckim Centrum Medycznym, komplek-
sie sportowym w Makowie Mazowieckim 
czy hali sportowej w Pabianicach.

Kosztowniak zaprzeczył, by „pośred-
nio lub bezpośrednio uzyskał poniżej 
wymienione składniki majątkowe: sfi-

nansowanie i wybudowanie domu przy 
ul. Spadzistej – nigdy nie należał do 
mnie, ani moich bliskich; ani ja, ani moi 
bliscy nie korzystaliśmy z tego domu’ 
oraz „mieszkanie przy ul. Rapackiego 
»do dyspozycji«, spotkań biznesowych 
i spotkań »z różnymi kobietami« – ni-
gdy z niego nie korzystałem, nie prze-
bywałem, nie odbywałem tam spotkań”. 
Twierdzi, że nieprawdziwe są zawarte 
w artykule „GW” informacje, jakoby był 
właścicielem działek budowlanych w Hu-
cie Mazowszańskiej nabytych fikcyjnie na 
Roberta R., Ewę R. i Błażeja N. „Z oso-
bami tymi nie uzgadniałem nabywania 
działek na moją rzecz; działki nigdy do 
mnie nie należały, ani bezpośrednio, ani 
powierniczo” – napisał w oświadczeniu.

Kosztowniak zaprzeczył również, że 
podczas spotkania z prezesem PiS Jaro-
sławem Kaczyńskim usłyszał, iż „moja 
pozycja w partii wisi na włosku, nie je-
stem już kandydatem na prezydenta Ra-
domia”. „Takie słowa nie padły, natomiast 
rozmówcy uznali, że w świetle pogłosek 
o szykowanych medialnych zarzutach 
wobec mnie, korzystną sytuacją będzie, 
gdy partia będzie dysponowała zawczasu 
przygotowanym oświadczeniem negują-
cym ewentualne naruszenia prawa z mojej 
strony” – czytamy w oświadczeniu.

Nieprawdą jest również, jak twierdzi 
poseł PiS”, że „konsekwencją polityczną 
podejrzeń korupcyjnych względem mnie 
była decyzja PiS o tym, że nie będę kan-
dydował na prezydenta Radomia. Nie 
istniał taki związek”.

CT

Kosztowniak prostuje
Poseł Andrzej Kosztowniak w specjalnym oświadczeniu zaprzecza informa-

cjom, które pod koniec sierpnia ukazały się na portalu gazeta.pl, w artykule 

„Układ radomski PiS. Jak ukręcono łeb korupcyjnemu śledztwu CBA”.

POŻYCZKI 
pozabankowe

PUNKT OPŁAT
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R E K L A M A

Władze Radomia przygotowują 
pilotażowy program „Opaska dla senio-
ra”. – Opaska sygnalizująca zagrożenie 
to kolejna, po czujnikach czadu, propo-
zycja mająca na celu poprawę bezpie-
czeństwa osób starszych. Zdajemy sobie 
sprawę, że jest grupa seniorów wyma-
gająca szczególnej opieki i tu z pomocą 
przychodzą nowe technologie, z których 
chcemy korzystać – mówi prezydent 
Radosław Witkowski.

Opaska jest prosta w obsłudze, do-
stosowana do potrzeb i zdolności osób 
starszych. Dzięki niej senior będzie miał 
możliwość szybkiego wezwania pomo-
cy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub 
życiu. – Wciśnięcie przycisku SOS spowo-
duje, że natychmiast zostanie wysłana 
wiadomość, że dana osoba potrzebuje 
pomocy. Można też nawiązać połączenie 
głosowe. Opaska jest również wyposażo-
na w funkcję pozwalającą na lokalizację 
osoby – tłumaczy Marzena Buczyńska, 
dyrektor ds. rozwoju firmy Sidly. – Urzą-
dzenie przypomni o konieczności zażycia 
leków, zmierzy temperaturę i tętno. Ma 
też funkcję detektora upadku. W takim 
przypadku automatycznie wysyłana jest 
informacja do opiekuna wraz ze wskaza-
niem lokalizacji takiej osoby.

W przyszłorocznym budżecie na 
zakup pierwszych opasek ma zostać 
zapisana kwota ok. 120 tys. zł. – Na po-
czątek, w ramach pilotażu, chcemy w nie 
wyposażyć sto osób. Musimy też stwo-
rzyć centrum powiadamiania – mówi 
wiceprezydent Jerzy Zawodnik. – Bie-
rzemy pod uwagę m.in. takie rozwią-
zanie, że zgłoszenia będą trafiały do 
dyspozytora pogotowia ratunkowego, 
ale opaski mają też możliwość zapro-
gramowania numeru telefonu bliskiej 
osoby. To bardzo ciekawe rozwiązanie 
i mamy nadzieję, że uda nam się do-
datkowo pozyskać na ten cel pieniądze 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego.

CT

Opaska

dla seniora

Radomscy seniorzy zostaną wyposażani 

w specjalne opaski, dzięki którym w nagłych 

sytuacjach będą mogli uzyskać niezbędną 

pomoc medyczną.

DARIUSZ OSIEJ
JACEK SOCHAJ

Jeszcze w kwietniu o urząd prezy-
denta z Bezpartyjnych ubiegał się Ra-
fał Czajkowski, były sekretarz miasta. 
Zrezygnował jednak i startuje z włas-
nego komitetu wyborczego. Tymczasem 
Ruch Samorządowy Bezpartyjni RSB 
zarejestrował swój komitet. – To komitet 
ogólnopolski. Będziemy wystawiać listy 
w całym kraju do sejmików wojewódz-
kich, a w takich miastach, jak Radom 
będziemy również walczyć o fotel pre-
zydenta – powiedział Krzysztof Górak, 
pełnomocnik Ruchu Samorządowego 
Bezpartyjni.

Bezpartyjni Samorządowcy zaprezen-
towali swojego kandydata na prezydenta 
Radomia. – To ktoś, kto odpowiada kry-
teriom bezpartyjności. To radomianin 
z krwi i kości, dobrze wykształcony mło-
dy człowiek – Dominik Hebda – zapowie-
dział Górak.

Hasłem Dominika Hebdy, z którym 
pójdzie do wyborów, jest „młodość, 
bezpartyjność i przyszłość”. – Dlaczego 
młodość? Bo na młodych warto stawiać, 
żeby nie uciekali z Radomia i wracali 
do naszego miasta po skończonych stu-
diach – powiedział.

Jak poinformował Górak, komitet ma 
już gotowe listy w wyborach do Rady 
Miejskiej Radomia. A „jedynką” do sej-
miku Mazowsza jest Iwona Skrzypczak.

Kandydata na prezydenta i miejskich 
radnych Radomska Prawica przedstawiła 
w niedzielę. O stanowisko włodarza mia-
sta ubiega się Miłosz Anduła, 31-letni 
absolwent politologii w Wyższej Szkole 
Kultury Społecznej i Medialnej oraz Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Skończył także studia podyplomowe 
z ochrony informacji niejawnych. Miłosz 
Anduła jest zaangażowany w działalność 
kilku organizacji i grup nieformalnych. 
Ponadto ubiega się o mandat radnego, 
jako lider listy, w okręgu nr 3. W okręgu 

nr 1, „jedynką” jest Mateusz Waśkiewicz, 
w okręgu nr 2 Tobiasz Jagiełło, w okrę-
gu nr 4 Cezary Stąmpor, a w okręgu nr 5 
Marek Auguścik.

Główny postulat kandydata na prezy-
denta to transparentność, czyli publiczny 
wykaz osób zatrudnionych w urzędzie 
i jednostkach podległych z podaniem 
przynależności do partii politycznych, 
publiczny wykaz umów zawieranych 
przez urząd i jednostki podległe.

Program Radomskiej Prawicy zawiera 
się w kilku punktach: oszczędny Radom, 
przedsiębiorczy Radom, obywatelski Ra-
dom, wygodny Radom i zdrowy Radom. 
Oszczędny Radom to docelowo zrówno-
ważony budżet. Prawica chce także po-
wołać miejskie centrum usług wspólnych, 
które realizowałoby „zadania z zakresu 
kadr, księgowości, zamówień wewnętrz-
nych dla jednostek podległych miastu”. 
Jak zrealizować hasło „Przedsiębiorczy 
Radom”? Poprzez system zachęt i ulg 
dla przedsiębiorców, w tym powołanie 

miejskiego asystenta biznesu czy spe-
cjalne linie pożyczkowe oraz powołanie 
miejskiego inkubatora przedsiębiorczo-
ści. Obywatelskość Radomska Prawica 
chce rozpowszechnić poprzez promowa-
nie inicjatywy uchwałodawczej mieszkań-
ców i powołanie społecznej rady ruchów 
miejskich przy prezydencie. Prawica pro-
ponuje jeszcze wdrożenie inteligentnego 
systemu sterowania ruchem ITS, stwo-
rzenie miejskiej aplikacji wskazującej 
wolne miejsca parkingowe, wydłużenie 
pracy najbardziej obleganych wydziałów 
lub przeniesienie ich poza ścisłe centrum 
miasta, likwidację strefy Tempo30. Chce 
też powołać miejskiego asystenta senio-
ra i osób niepełnosprawnych, zmoder-
nizować parki i skwery, tworzyć miejsca 
parkingowe w centrum i na osiedlach. 
Kandydaci prawicy zamierzają zwiększyć 
nakłady na profilaktykę zdrowotną oraz 
„wprowadzić standard obsługi pacjenta 
w miejskiej lecznicy z uwzględnieniem 
jakości wyżywienia”.

Oni walczą o mandaty
Dominik Hebda został kandydatem Komitetu Wyborczego Bezpartyjnych Samorządowców na pre-

zydenta Radomia, natomiast Miłosz Anduła ubiega się o fotel prezydenta z Radomskiej Prawicy. 

Oba komitety przedstawiły także liderów list do rady miejskiej.
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DZIEJE SIĘ W SOŁECTWACH

Kto najlepiej zna potrzeby swo-
ich wsi? Oczywi cie mieszkańcy! To 
wła nie projekty sołectw zamienią 
się w realne inwestycje. Nowy au-
torski program samorządu woje-
wództwa – Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji So łectw, to dotacje do 
10 tys. zł na niewielkie, ale bardzo 
ważne przedsięwzięcia. Siłownie pod 
chmurką powstaną m.in. w Wyso-
kim Kole (gm. Gniewoszów) czy Ole-
chowie Starym (gm. Sienno). Wiele 
sołectw zainwestuje w miejsca przy-
jazne najm łodszym. Na kolorowe, 
dobrze wyposażone place zabaw 
postawi ły chociażby – Kadź (gm. 
Klwów), Lucin (gm. Tczów), Cerekiew 
(gm. Zakrzew), Maciejowice (gm. Gło-
waczów) i Stawiszyn (gm. Białobrze-

gi). Z kolei Koło Gospodyń Wiejskich 
z Maruszowa (gm. Lipsko) oraz Zespół 
Pie ni i Tańca z Wysokina (gm. Odrzy-
wół) kupi nowe stroje ludowe. Nie za-
braknie też remontów strażnic OSP 
np. w Biejkowskiej Woli (gm. Prom-
na) oraz Wierzbicy. Wymiana okien, 
drzwi, dachu, termomodernizacja 
czy zakup wyposażenia – to inwe-
stycje m.in. Sycyny i Mieczysławowa 
(gm. Zwoleń), Wawrzyszowa (gm. Wo-
lanów) i Mszadli Starej (gm. Przyłęk). 
Natomiast gminna biblioteka w Gra-
bowie nad Pilicą wzbogaci się o zesta-
wy komputerowe. W sumie to ponad 
milion zł na 105 przedsięwzięć.

RENOWACJA ZABYTKÓW

Ponad 1,1 mln zł to wsparcie sej-
miku województwa na 16 zabytków 

ziemi radomskiej. Prace konserwator-
skie będą prowadzone m.in. w ko cio-
łach pw. w. Wojciecha w Kowali, pw. 

w. Jana Chrzciciela w Zakrzewie, pw. 
Opieki w. Józefa w Jedlni Letnisko, 
a także w kaplicy Owadowskich w pa-
rafii pw. Podwyższenia Krzyża więte-
go w Zwoleniu.

BĘDZIE GDZIE POĆWICZYĆ

Boiska, bieżnie, skateparki czy si-
łownie – takich miejsc niebawem 
przybędzie w regionie radomskim. 
Wszystko za sprawą pilotażowego 
programu samorządu Mazowsza. 
W Szydłowcu i Rawicy (gm. Tczów) 
powstaną nowe boiska, a w Bia ło-
brzegach nowe lodowisko. Z kolei 
w Zwoleniu zostanie zmodernizowa-
na sala sportowa.

Wsparcie z sejmiku zmienia 
południowe Mazowsze

Przez ostatnich 20 lat na ziemi radomskiej udało się, dzięki wsparciu 

samorządu województwa zrealizować wiele potrzebnych inwestycji. 

Nowe drogi, kolorowe place zabaw, wyremontowane świetlice i strażnice 

OSP. Region rozwija się i pięknieje. Przez ten czas samorząd Mazowsza prze-

kazał na ziemię radomską ponad 2,9 mld zł, a tylko w tym roku ponad 164 mln zł.

No

OSP R

To jedyna w tej czę ci regionu wieloprofilowa 
sala operacyjno-zabiegowa. – Stawiamy na no-
woczesne, najlepiej wyposażone sale do ope-
racji. Na bieżąco też podnosimy standard po-
mieszczeń szpitalnych, by pobyt w nich był jak 
najbardziej przyjazny dla pacjentów. Pomagają 
nam w tym rodki z budżetu województwa oraz 
unijne. Dzi  nasz szpital należy do grona najno-
wocze niejszych placówek. Możemy pochwalić 
się godnymi warunkami leczenia, specjalistycz-
nym sprzętem i profesjonalną kadrą – podkre-
la Bożenna Pacholczak, wiceprzewodnicząca 

sejmiku województwa. W tym roku szpital zy-
skał też m.in. pracownię elektrofizjologii i leków 
cytostatycznych.

Nowoczesna sala hybrydowa

na Józefowie

Trzy pytania 
do Rafała Rajkowskiego, 
członka zarządu 
województwa 
mazowieckiego

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MA JUŻ 20 LAT. CO PRZEZ TEN CZAS ZMIENIŁO 
SIĘ W NASZYM REGIONIE?

Bardzo dużo. Zmiany widać wszędzie, nawet w małych miejscowo ciach 
i wsiach. Dobre drogi pozwalają szybko i bezpiecznie dotrzeć do pracy. Dzieci 
mogą trenować na profesjonalnych boiskach i bawić się na pięknych, koloro-
wych placach zabaw – również w Muzeum Wsi Radomskiej. Nasz szpital na 
Józefowie jest wyposażony w nowoczesny sprzęt, a fantastyczni specjali ci 
codziennie dbają o zdrowie mieszkańców. Proszę zobaczyć, jak zmieniła się 
radomska „Elektrownia” czy pałac we Wsoli. Dawny dom pomocy społecznej 
jest teraz jedynym na wiecie muzeum Witolda Gombrowicza, który co roku 
przyciąga rzesze artystów i miło ników literatury. A to tylko przykłady.

WSPOMNIAŁ PAN O DROGACH. TO INWESTYCJE, KTÓRE MIESZKAŃCY ODCZUWAJĄ 
NAJMOCNIEJ?

Zdecydowanie. Kiedy powstawa ły samorządy województw budżet 
na remonty dróg wynosi ł tylko 40 mln zł. Dzi  na drogi przeznaczamy 
ok. 600 mln zł rocznie. Stan dróg wojewódzkich tych sprzed 20 lat był zada-
walający w zaledwie 15 proc. Teraz możemy mówić już o 65 – 70 proc. Ale 
wspieramy też lokalne samorządy w budowie dróg powiatowych. Wszystkie 
powiaty z naszego regionu, które złożyły wnioski otrzymały pomoc. Do sa-
morządów z południowego Mazowsza przekazali my ponad 15 mln zł. Warto 
też wspomnieć o 10 mln zł dotacji na budowę trasy N-S czy 6,2 mln zł na 
drogi do pól i gospodarstw rolnych.

JAK WYOBRAŻA PAN SOBIE NASZ REGION ZA 10-20 LAT?

Już teraz Mazowsze jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów 
w Europie. Idziemy w dobrym kierunku. Kierunku, w którym zapewniamy 
wszystkim mieszkańcom dogodne warunki do życia, pracy, biznesu, nauki 
i odpoczynku.

Nowe dachy, okna, bramy garażowe 
czy instalacja elektryczna – to tylko 
przykłady zmian, jakie zajdą w straż-
nicach. – Od początku istnienia wo-
jewództwa, czyli już od 20 lat, wspie-
ramy strażaków. Jest to zarówno 
pomoc finansowa, jak i doposażanie 
w sprzęt czy odzież. Udało nam się 
też wygospodarować 5 mln zł na re-
monty strażnic. Chcemy zapewnić 
strażakom bezpieczeństwo i komfort 
pracy, ponieważ to wła nie druhowie 

z narażeniem własnego życia, ratują 
życie innych. I to jest warto ć, której 
nie da się przeliczyć na żadne pienią-
dze – podkre la Zbigniew Go łąbek, 
radny województwa. Wsparcie trafi 
m.in. do OSP – Dobrut, Grabów nad 
Pilicą, Jedlanka, Rawica, Słupica czy 
Wólka Modrzejowa. W sumie to ponad 
milion zł sejmikowego wsparcia na re-
monty strażnic. Ochotnicy z radom-
skiego otrzymali także ponad 1,6 mln 
zł na zakup wozów strażackich. 

Pomoc
dla strażaków
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22-23 WRZEŚNIA, HALA MOSIR 

GALĘ FINAŁOWĄ O GODZ.18:30 
POPROWADZI RAFAŁ MASERAK

Przedsprzedaż biletów 
Centrum Tańca Pawelec
ul. Żeromskiego 31

Patronat medialny
Organizator

Centrum Tańca
 Monika i Roman Pawelec

Patronat honorowy

Marszałek 

Województwa 

Mazowieckiego

Patrnerzy

Sponsorzy

Prezydent 

Miasta Radomia
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Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. dr Konrada Vietha w Radomiu zaprasza do udziału w evencie

Łączy nas krew 
tej samej grupy. 

Galeria Słoneczna 

sobota 22 września 

od godziny 10.00 - 17.00

W programie:
 
Mobilny Punkt Pobierania Krwi 
z prezentami dla honorowych 
krwiodawców
 
Niespodzianki od Rosa Sport
 
Strefa Czerwonej Nitki 
z grami i zabawami 
prowadzonymi przez 
profesjonalnych animatorów: 
kręcenie baloników, malowanie buziek, 
gadżety i upominki dla dzieci i dorosłych
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Przywódca Polskiej Partii Socjali-
stycznej, prawnik, nauczyciel, publicysta.

Urodził się 6 czerwca 1880 roku w Sie-
ciechowie koło Kozienic w rodzinie ofi-
cjalisty dworskiego. Był synem Adolfa 
i Feliksy z Komorkiewiczów. Do szkoły 
średniej chodził w Radomiu – w 1900 
ukończył gimnazjum filologiczne. Wy-
jechał do Warszawy, by studiować prawo 
na Uniwersytecie Warszawskim; ukoń-
czył je w 1904. W październiku 1903 
roku ożenił się w Warszawie z Heleną 
Tarnowicz. W 1906 i 1909 studiował 
również nauki społeczne w Brukse-
li i ekonomię w Petersburgu. W latach 
1907-1917 pracował jako nauczyciel; 
uczył języka polskiego w gimnazjach 
w Częstochowie, Siedlcach i Warszawie.

Od 1902 roku Norbert Barlicki był 
członkiem Polskiej Partii Socjalistycz-
nej. W latach 1904-1905 działał w Za-
głębiu Dąbrowskim, a potem w Warsza-
wie, Łodzi i Wilnie, m.in. jako redaktor 
„Przemysłowo-Handlowego Kuriera 
Sosnowieckiego”, „Wiechy”, „Górnika”, 
„Łodzianina”, współpracownik „Dzien-
nika Wileńskiego”. W trakcie rozłamu 
w PPS, do którego doszło w 1906, opo-
wiedział się po stronie PPS-Lewicy. Pod 
zarzutem działalności rewolucyjnej zo-
stał w 1911 roku aresztowany przez ro-
syjską policję. Wypuszczono go z braku 
dowodów winy.

Barlicki od maja 1916 do maja 1918 był, 
wybranym z listy PPS, radnym miejskim 
w Warszawie. Za protest przeciw trakta-

towi brzeskiemu i odczytanie deklaracji 
w sprawie wolnych wyborów do Rady 
Stanu został aresztowany przez władze 
niemieckie i uwięziony w twierdzy mod-
lińskiej. Został zwolniony po siedmiu 
miesiącach, w dniu powrotu do Warszawy 
Józefa Piłsudskiego – 11 listopada 1918.

Po odzyskaniu niepodległości, od 
1918, działał w zjednoczonej Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Rok później wy-
brano go do składu Rady Naczelnej 
PPS; był jej członkiem przez cały okres 
międzywojenny. W latach 1926-1931 był 
przewodniczącym Centralnego Komi-
tetu Wykonawczego PPS. W 1928, po 
inspirowanym przez sanację rozłamie 
w warszawskiej organizacji PPS, stanął 
na czele Tymczasowego Komitetu Orga-
nizacyjnego PPS w Warszawie. Następ-
nie do 1931 przewodniczył okręgowi 
warszawskiemu PPS.

W wolnej Polsce Norbert Barlicki 
piastował różne funkcje publiczne. 
W latach 1918-1919 był podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych w gabinecie Jędrzeja Moraczew-
skiego, a w trakcie wojny polsko-bolsze-
wickiej został powołany w skład Rady 
Obrony Państwa. Od sierpnia 1920 do 
marca 1921 Barlicki uczestniczył w roko-
waniach pokojowych w Mińsku i Rydze. 

Z kolei w gabinecie Aleksandra Skrzyń-
skiego – od lutego do kwietnia 1926 był 
ministrem robót publicznych. Odszedł 
zresztą z niego na własna prośbę, powo-
dując kryzys gabinetowy.

Od 1919 Barlickiego czterokrotnie 
wybierano posłem na Sejm RP z okrę-
gu warszawskiego – w 1919, 1922 i 1928 
z listy PPS, a w 1930 z listy Centrolewu; 
mandat poselski sprawował do 1933. 
W latach 1920-1926 przewodniczył 
Związkowi Parlamentarnemu PPS (klu-
bowi poselskiemu PPS).

Interesował się muzyką, malarstwem, 
poezją i psychologią. Znany był jako ko-
neser sztuki i kolekcjoner obrazów.

Jako czołowy działacz Centrolewu 
i przeciwnik dyktatury sanacyjnej Nor-
bert Barlicki został aresztowany we 
wrześniu 1930 roku i oskarżony w pro-
cesie brzeskim. W 1932 skazano go na 
dwa i pół roku więzienia. Wyrok, od 25 
listopada 1933 do 8 maja 1934, odsie-
dział w więzieniu mokotowskim.

W 1937 Rada Miejska Łodzi wybra-
ła Borberta Barlickiego prezydentem 
miasta. Nie objął jednak stanowiska 
z powodu sprzeciwu ministra spraw 
wewnętrznych i rozwiązania łódzkich 
władz samorządowych.

W czasie okupacji hitlerowskiej był 
jednym z przywódców konspiracyjnej 

lewicy socjalistycznej. W podziemiu 
wydawał pismo „Chłop i Robotnik”. 21 
kwietnia 1940 został aresztowany przez 
gestapo i osadzony na Pawiaku. Trafił 
do Auschwitz; działał tam w obozowej 
konspiracji. Zginął, według różnych 
źródeł, albo 6 sierpnia, albo 27 września 
1941 roku.

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 Norberta

Barlickiego
Firlej

Między ul. Warszawska a Ofiar Firleja
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W czasie kampanii wyborczej politycy nie powinni obrażać się na 

media. Dlaczego? Bo dzięki nim mogą dotrzeć do wyborców. Jednak 

w ostatnich dniach jeden z naszych czołowych polityków i kandydat na 

prezydenta wziął się i obraził. I to podobno w ramach protestu.

Otóż w czwartek, 13 września odbyła się w Łaźni pierwsza z debat 

kandydatów na prezydenta. Debatę zorganizowało radio należące do 

(tfu, tfu, zgiń przepadnij maro nieczysta) Grupy Agora. A, parafrazując 

Boya, z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Agora 

chciała, ale On nie. Bo przecież każdy wie, że tamto radio równa się 

Agora równa się „Gazeta Wyborcza”. „Zdecydowałem, że jako protest 

przeciwko brudnej kampanii, którą Agora rozpoczęła w Radomiu, nie 

wezmę udziału w debacie organizowanej 13 września. Chociaż Agora 

nie wymienia mnie w swojej kampanii pomówień, protestuję przeciwko 

metodom, jakich używa” – napisał w oświadczeniu Wojciech Skurkiewicz. 

I może bym uwierzył w ten propagandowy tekst, gdyby nie jeden 

szczegół. Po tym, jak na stronach „Gazety Wyborczej” i Radia Zet (nota 

bene należącego do Czechów, czyli ukrytej opcji niemieckiej) ukazał się 

artykuł „Układ radomski PiS. Jak ukręcono łeb korupcyjnemu śledztwu 

CBA”, w którym głównymi bohaterami byli czołowi radomscy politycy, 

wiceminister i kandydat na prezydenta udzielił wywiadu tej rozgłośni. 

I zrobił to dokładnie 10 dni po publikacji tego artykułu. Wtedy powodów 

do protestu nie widział. Co się zatem stało między 9 a 13 września? 

Nie wiem. Czyżby kandydat, obawiając się merytorycznej debaty 

z konkurentami?

Jedno jest pewne – nie zrobił na złość ani kontrkandydatom, którzy 

w debacie uczestniczyli, ani też organizatorom. Józef Bakuła, dyrektor 

PUP w Radomiu napisał nawet na Facebooku, że dyskusja była 

merytoryczna, sympatyczna i konstruktywna i pokazała, że gdy nie ma 

PiS-u, ludzie potrafią się ze sobą dogadać.

W mojej opinii Wojciech Skurkiewicz zrobił na złość wyborcom. Bo 

to oni nie mogli usłyszeć, jakie ma pomysły na nasze miasto i nie mogli 

poznać go bliżej. To oni nie mogli się przekonać, w czym minister jest 

lepszy od innych startujących w wyścigu o fotel prezydenta. A może 

wyborcy PiS nie potrzebują takiej wiedzy? A minister najwyraźniej media 

traktuje wybiórczo. W niektórych śmiało bryluje; choćby w Radiu Maryja, 

gdzie przekonywał, że prezydent z Platformy w zemście za patriotyczny 

koncert odwołał dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych. Pominął, że były 

dyrektor był skonfliktowany ze wszystkimi – zarówno z nauczycielami, 

jak i rodzicami. Mam jednak nadzieję, że nasz lokalny minister, którego 

osobiście bardzo lubię (i nie piszę tego z kurtuazji – to jest naprawdę 

fajny gość), nie obrazi się na inne redakcje (w tym media należące do 

Radomskiej Grupy Mediowej, do których ma zawsze otwarte drzwi 

i dobrą kawę z naszego ekspresu). Takim zachowaniem bowiem nie zrobi 

krzywdy mediom, w których jego wystąpień nie będzie, ani też wyborcom, 

do których nie dotrze ze swoim przekazem. Krzywdę może zrobić jedynie 

sobie, gdyż jego głos dotrze jedynie do bardzo wąskiego grona. I to 

w większości już określonego politycznie. Jeśli się obrazi, to co ministrowi 

pozostanie? Tylko TVP i jedna czy dwie mniejsze lokalne alternatywy – 

radiowa i portalowa? Troszkę mało, by wygrać.

Zastanawiam się nad jednym – czy minister obraził się również na 

sieć kin Helios? Bo przecież ich właścicielem też jest Agora. O, Jezu, ale się 

narobiło!

ADAM HILDEBRANDT

Obraza majestatu

NieObiektywnym 
okiem
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Powrót do szkoły stanowi 
wielk ie w yz wanie dla or-
ganizmu małego dziecka. 
Organizm – zwłaszcza nie-
dojrzały – potrzebuje czasu 
na adaptację. Szkoła jest 
ogromnym wysiłkiem inte-
lektualnym i fizycznym. Jeśli 
do tego dochodzi stres, od-
porność ucznia spada. Jak ją 
wzmocnić?

ZDROWA DIETA

Odpowiednio skompono-
wana dieta to podstawa do 
budowania odporności u dzie-
cka. Żywność ma bezpośredni 
oraz pośredni wpływ na układ 
immunologiczny, ponieważ 
moduluje skład bakterii jeli-
towych, zasiedlających prze-
wód pokarmow y. Dlatego 
w jadłospisie małego ucznia 
nie może zabraknąć pełnych 
ziaren, porcji białka w postaci 
białego mięsa, ryb, jajek, pro-
duktów mlecznych, warzyw, 
owoców, nasion, orzechów, 
olejów roślinnych. Dbajmy, by 
nasze pociechy jadły w domu 
śniadanie; jest to najważniej-
szy posiłek, który zapewnia 
energię do działania na cały dzień. 
Przygotowując drugie śniadanie do 
szkoły, pilnujmy, by zawierało ono tylko 
zdrowe przekąski, czyli głównie owoce 
i warzywa. Warto, szczególnie w sezonie 
częstych zachorowań, do rozmaitych dań 
dodawać czosnek, pory, natkę pietrusz-
ki, cykorię, czerwoną paprykę i czarne 
porzeczki (z mrożonki lub w postaci 
soku) – ich regularne spożywanie po-
maga wzmacniać naturalną odporność 
organizmu.

ODPOWIEDNIA ILOŚĆ SNU

Bardzo ważnym czynnikiem pobudza-
jącym rozwój odporności dziecka jest 
właściwa ilość snu. Jego niedostatki po-
wodują, że organizm jest przemęczony 
i bardziej narażony na jesienne infekcje. 
By organizm był zregenerowany oraz by 
jego odporność została wzmocniona, 
należy zapewnić mu optymalną dawkę: 
od 8 do 10 godzin. Im bardziej wypoczę-
ty organizm, tym mniej podatny na in-
fekcje. Poza długością liczy się również 
jakość snu, która zależy od warunków, 
w których śpi dziecko. By jego sen był 
mocny i zdrowy, powinno spać w wywie-
trzonym pokoju.

STRES

Zdrowie małego ucznia osłabiają też 
sytuacje stresowe, m.in. te związane 
z pójściem do szkoły. System obronny 
jest ściśle powiązany z systemem ner-
wowym, a zdenerwowanie zakłóca ich 
współpracę. Dlatego dbajmy o to, by za-
pewnić dziecku jak największe wsparcie; 

musi ono wiedzieć, że zawsze znajdzie 
u nas pomoc i pocieszenie. Dom powi-
nien być miejscem, w którym mały uczeń 
czuje się bezpieczny i w którym będzie 
mógł zebrać siły na kolejne szkolne 
wyzwania. Dzięki temu adaptacja do 
nowej, szkolnej rzeczywistości będzie 
łatwiejsza i nie wpłynie negatywnie na 
zdrowie dziecka.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Koniec wakacji nie powinien ozna-
czać przejścia na „siedzący” tryb życia. 
Ruch rozwija mięśnie, a kontakt z róż-
nymi temperaturami „gimnastykuje” 
mechanizm termoregulacji . Oddy-
chanie powietrzem chłodniejszym od 
temperatury pokojowej dotlenia orga-
nizm i stymuluje odporność. Ponadto 
naturalne światło pozwala wytwarzać 
bardzo ważną dla organizmu witami-
nę D. Ruch to zdrowie, szczególnie na 
świeżym powietrzu; poprawia nie tylko 
wydolność oddechową i krążenie, ale 
wzmacnia także odporność. Dobrym 
początkiem są wspólne spacery, uroz-
maicone innymi formami aktywności, 
takimi jak gry plenerowe i zabawy. 
Szybki marsz zakończony zawodami 
dobiegnięcia do określonego celu jest 
optymalną formą pobudzania organi-
zmu. Niezastąpiona jest także jazda na 
rowerze lub wrotkach.

SZKOŁA I INFEKCJE

Infekcje u dzieci to jak zabawa w „po-
daj dalej” – wystarczy, że jedno jest 
chore, a od razu zarażają się pozostałe. 

Każdy może być potencjalnym źródłem 
„obcych” wirusów i bakterii, a przeby-
wanie w dużych skupiskach (np. przed-
szkole, szkoła) dodatkowo zwiększa 
ryzyko zachorowań. Nie da się tego 
uniknąć, ale właściwym postępowaniem 
można skutecznie wzmocnić odporność 
dziecka.

– Z mojego doświadczenia wyni-
ka, że rodzice posyłają do przedszkola 
lub szkoły jeszcze niedoleczone dzieci, 
a dzieci, których odporność jest jeszcze 
niedojrzała, oczywiście się od nich za-
rażają. Im starsze dziecko, tym większa 
odporność. Dlatego, jeśli mamy możli-
wość pozostania z maluchem w domu 
przez jakiś czas, warto z niej skorzy-
stać – wyjaśnia dr Alicja Karney, eks-
pert programu Zdrowa ONA. – W sytu-
acjach, kiedy dziecko ma podwyższoną 
temperaturę z towarzyszącym kaszlem 
i katarem, jednak objawy te nie są na 
tyle niepokojące i uciążliwe, aby korzy-
stać z porad lekarza, radzę, by sięgnąć 
po preparaty OTC. Te zawierające ino-
zynę pranobeks skutecznie wpływają na 
walkę z chorobami wirusowymi wieku 
dziecięcego i działają wspomagająco 
u osób z obniżoną odpornością. Pamię-
tajmy jednak, że najprostszą metodą na 
wzmocnienie układu odpornościowego 
jest tzw. higieniczny tryb życia, czyli 
ograniczanie stresu, sen, odpowiednia 
dawka aktywności fizycznej oraz do-
brze zbilansowana dieta, bogata w war-
tościowe składniki odżywcze, witaminy 
oraz produkty probiotyczne, korzystnie 
wpływające na odporność

FIT.PL

Rok szkolny
bez chorób

Początek roku szkolnego to okres, w którym dziecko jest szczególnie nara-

żone na zachorowania. Wiąże się to z nagłym pojawieniem się kilku czynni-

ków, które negatywnie oddziałują na układ odpornościowy – niedosypianie, 

stres, zmniejszona aktywność fizyczna, nieregularne posiłki oraz zwiększe-

nie liczby bakterii i wirusów w powietrzu. Rozpoczęcie nauki nie musi jed-

nak oznaczać otwarcia „sezonu na choroby”.
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Pogoda sprzyja wrześniowym atrak-

cjom organizowanym przez Woje-

wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

w Radomiu. Kontynuowana jest ak-

cja w szkołach powiatu radomskiego 

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” 

a lada chwila rusza program skiero-

wany do przedszkolaków. Radomski 

WORD, wychodząc naprzeciw wrześ-

niowym zmianom, w niedzielę 9 wrześ-

nia, zorganizował Dzień Otwarty, 

podczas którego na odwiedzających 

czekały: nowe pojazdy egzaminacyjne, 

symulatory jazdy ciężarówką i moto-

cyklem, rowerowe miasteczko dro-

gowe oraz edukacyjny kącik BRD dla 

najmłodszych.

Kolejne ważne wydarzenie miało 

miejsce w oddziale radomskiego WOR-

Du przy ul. Radomskiego, w piątek 14 

września. Wówczas z rąk dyrektora Wo-

jewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-

go w Radomiu, Dariusz Piątka, zwycięz-

ca II edycji majowego konkursu „Moje 

pierwsze prawo jazdy”– Jakub Gryza 

z Bartodziejów, odebrał skuter marki 

YAMAHA. Jakub wraz z mamą wykazał 

się niesamowitą wiedzą teoretyczną jak 

i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. To on najlepiej po-

radził sobie w miasteczku rowerowym 

i finalnie zwyciężył. Dzięki odbytemu 

kursowi – ufundowanemu przez Gale-

rię Słoneczną w Radomiu i pozytywnie 

zdanemu egzaminowi na prawo jazdy 

kategorii AM, dziś już może samodziel-

nie poruszać się po drogach swoim 

własnym motorowerem, nagrodą ufun-

dowaną przez radomski WORD – orga-

nizatora konkursu.

A zupełnie niedawno, bo we środę 

19 września w radomskim skansenie 

odbyła się druga już edycja konkursu 

drużynowego dla szkół podstawowych 

i gimnazjalnych „Rowerem do kultury”. 

W tegorocznej edycji udział wzięło 8 

dziesięcioosobowych drużyn. Miejsce 

pierwsze zdobyła drużyna z Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 18 w Rado-

miu, drugie uczniowie reprezentujący 

Publiczną Szkołę Podstawową w Ska-

ryszewie a miejsce trzecie wywalczyli 

uczniowie PSP w Orońsku. Uczniowie 

odpowiednio otrzymali: okulary wir-

tualne, głośniki multimedialne i smar-

twatche. Dodatkowo szkoły, z których 

uczniowie zajęli miejsca od I do III 

otrzymały rowery a wszyscy uczestnicy 

z miejsc IV-VIII otrzymali zestawy odbla-

skowe z kaskami. Nagrody dla uczest-

ników ufundował Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Radomiu.

SYLWIA LEWANDOWSKA

Wrześniowe atrakcje 

w radomskim WORDzie

R E K L A M A
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Z po¿ó³k³ych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

W sprawie kostki

W zwi¹zku z notatk¹ w nr 35 „Try-
buny” „Ulice naszego miasta” wyjaœni³ 
wiceprezydent Radomski na posiedze-
niu Rady Miejskiej, ¿e przy budowie 
nawierzchni bazaltowej nie pope³niono 
¿adnego b³êdu technicznego. Zalanie 
kostki cementem tworzy z nawierzchni 
trwa³y monolit. Sposób ten praktykowa-
ny jest we wszystkich miastach.

To, ¿e Radom sta³ siê zbiornikiem ku-
rzu, jest g³ównie win¹ rzadkiego polewa-
nia ulic. Wydano zarz¹dzenia, by ulice, 
wy³o¿one kostk¹ bazaltow¹, polewane 
by³y kilka razy dziennie.

Czy wobec tego nie pope³niono b³ê-
du przy budowie ul. Malczewskiego, na 
której kostkê umocowano przez zalanie 
szpar asfaltem i unikniono powstania tu-
manów kurzu.

Trybuna nr 38, 17 wrzeœnia 1937 

Inauguracja sezonu 
w kinie Apollo

Dyrekcja kina Apollo przygotowuje 
siê starannie do otwarcia sezonu jesien-
nego.

Inauguracjê roku filmowego poprze-
dzi³ remont, odpowiadaj¹cy wymogom 
publicznoœci i wzrastaj¹cej frekwencji 
kina. Przeprowadzono konieczne roboty 
murarskie i malarskie celem odnowie-
nia sali. Specjalnie estetycznie wygl¹da 
palarnia i gruntownie odnowiona pocze-
kalnia. Wybito nowe drzwi wejœciowe 
dziêki czemu ruch bêdzie idealnie re-
gulowany.

Tym zewnêtrznym objawom dba³o-
œci dyrekcji o szerokie rzesze bywalców 
kina, towarzyszy troska o repertuar 
utrzymany w prawdziwie klasycznym 
stylu.

Trybuna nr 38, 17 wrzeœnia 1937

Wœcieklizna w Radomiu!

Zarz¹d Miejski wzywa osoby, któ-
re w ostatnich 10 dniach zosta³y ewent. 
pok¹sane przez psa ma³ego, ¿ó³tego 
z bia³ym podbrzuszem, aby podda³y siê 
natychmiastowemu szczepieniu przeciw-

wœciekliznowemu i o pok¹szeniu zawiado-
mi³y niezw³ocznie Starostwo Radomskie.

Trybuna nr 39, 24 wrzeœnia 1937

50 tys. wydaje magistrat
na emerytury

Emerytury miejskie, pensje wdowie 
i sieroce wynosz¹ sumê oko³o 53 tys. 
z³., które Zarz¹d Miejski corocznie wy-
p³aca na zasadzie statutu o zaopatrzeniu 
emerytalnym. Nale¿y baczyæ, by wydat-
ki z tego tytu³u nie ros³y zbyt szybko, 
gdy¿ wydatki osobowe zarz¹du ogól-
nego wynosz¹ ogó³em 398 tys. z³. Na 
szczêœcie obecne w³adze miejskie nie 
produkuj¹ m³odych emerytów.

Trybuna nr 36, 9 wrzeœnia 1938

Konserwacja 
ratusza miejskiego

Specjalna komisja zajmuje siê bada-
niem wartoœci zabytkowej ratusza. Bez 
wzglêdu na wynik tych badañ stwier-
dziæ nale¿y, ¿e konserwacja ratusza 
pozostawia wiele do ¿yczenia. Gdyby 
w stosunku do tak reprezentacyjnego 
gmachu zastosowano przepisy obowi¹-
zuj¹ce po drakoñsku wszystkich w³aœci-
cieli nieruchomoœci, ratusz wygl¹da³by 
obecnie inaczej. Doroczny remont sie-
dziby Zarz¹du Miejskiego sprowadza 
siê do konserwacji... zegara miejskiego 
i naprawy sieci elektrycznej i wodoci¹-
gowej. A wszak wiêcej wymaga siê od 
rudery na przedmieœciu.

Trybuna nr 36, 9 wrzeœnia 1938

Cudowne ocalenie dziecka

Na ul. Pi³sudskiego wydarzy³ siê 
tragiczny wypadek, który omal nie za-
koñczy³ siê œmierci¹. Z okna drugiego 
piêtra wypad³ na bruk podwórzowy 
6-letni ch³opiec wspó³w³aœciciela firmy 
A. Goldberg i S-ka, Hilela Goldberga.

Dziecko nie odnios³o ¿¹dnego szwan-
ku. Œlady zadraœniêcia widoczne s¹ 
tylko na d³oniach. Dziecko najwidocz-
niej wpad³o na drzewo, dziêki czemu 
ocala³o.

Trybuna nr 38, 23 wrzeœnia 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.

TAXI

R E K L A M A

źródło: twojapogoda.pl

Po kogo przyjdzie las?
Wybory za pasem, więc tydzień konwencjami stoi. W poniedziałek prezento-
wał się eks-peeselowiec, eks-sekretarz i w końcu eks-bezpartyjny Rafał. Zapo-
wiedział, że zamiast drukować ulotki jego komitet posadzi… setkę sosen na 
stulecie niepodległo ci! Ciekawe są tutaj dwie sprawy. Pierwsza – jak mają ra-
domianie rozpoznać, że to ta wła nie sosna promuje wła ciwego kandydata? 
Druga – któremu spin doktorowi wykiełkował taki genialny pomysł?

Pieskie życie radnego
To nie było ostatnie słowo owego spin doktora. Zapowiedziano bowiem, 
że je li do rady miejskiej dostaną się radni z owego komitetu, to jeden z 
nich przekaże swoje diety na schronisko dla zwierząt. To bardzo szlachet-
ne, ale dlaczego były sekretarz chce zafundować pieskie życie radnemu? 
Potem trzeba będzie jemu szukać przytuliska… A najlepsze są w miejskich 
spółkach.

Nieubłagana matematyka
Objawiły się ostateczne listy PiS-u do rady miejskiej. I jak zwykle najciekaw-
sze jest nie to, kto tam się znalazł, tylko kogo zabrakło (czytaj: kto bardziej 
kocha władzę, a kto pieniądze). A zabrakło nie byle kogo, bo samego pierw-
szego le nika Radomia – Marka Szarego (dotychczasowego przewodniczące-
go klubu). Zgodnie z zapowiedziami samego prezesa Kaczyńskiego nie po-
winni startować ludzie, którzy zarabiają w spółkach i organach państwowych 
powyżej 15 tys. zł miesięcznie. Pan przewodniczący zarabiał w 2017 w Lasach 
Państwowych i w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ro-
dowiska w Kielcach łącznie ponad 21 tysięcy. Matematyka jak prezes – jest 
nieubłagana.

Wyskoczyli
Jak donoszą wiewiórki, najgorliwsi kibice wiceministra wojny znajdują się 
obecnie w RADPEC-u. Po tym, jak wyskoczyli bez konsultacji z podwyżkami cen 
ogrzewania tuż przed wyborami, mogą już liczyć tylko na zwycięstwo dobrej 
zmiany. Bo je li wygra obecny włodarz miasta, równie szybko co z podwyżka-
mi, wyskoczą z ciepłych posadek w tej spółce.

Przy jednym stole
– Spotkali my się z Marcinem Dąbrowskim przy jednym stole. (…) Zaczęli my 
od tego, co nas łączy, a nie dzieli – powiedział w jednym z wywiadów Radosław 
Witkowski. Stół musiał być suto zastawiony.

Marzenia ściętej głowy
Miejsca przy stole prezydenckim zabraknie chyba dla nowoczesnej doktor Ka-
tarzyny. Bardzo chce być wiceprezydentem Radomia, ale nikt nie może zna-
leźć nagrania, na którym obiecuje jej to ktokolwiek z otoczenia prezydenta.

Niedźwiedzia przysługa
Radny Dariusz spółdzielca, który niedawno zaprzyjaźnił się z ekipą dobrej 
zmiany, chciał skomplementować wiceministra wojny jako kandydata w wy-
borach prezydenckich. Zasugerował, że minister potrafi łby zachowywać się 
tak elastycznie, jak Robert Biedroń. Chroń mnie, Panie Boże, od przyjaciół!

ŁUKASZ MOLENDA

Rzut okiem

28˚/13˚
t. odczuwalna 27˚ C

ciśnienie 1015 hPa

wilgotność 37%

Piątek

13˚/16˚
t. odczuwalna 12˚ C
ciśnienie 1023 hPa
wilgotność 87%

Sobota

18˚/6˚
t. odczuwalna 17˚ C
ciśnienie 1020 hPa
wilgotność 45%

Niedziela

15˚/14˚
t. odczuwalna 13˚ C
ciśnienie 998 hPa
wilgotność 75%

Poniedziałek

14˚/10˚
t. odczuwalna 12˚ C
ciśnienie 1022 hPa
wilgotność 46%

Wtorek

14˚/10˚
t. odczuwalna 12˚ C
ciśnienie 1026 hPa
wilgotność 48%

Środa
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Pierwsza połowa meczu się odbyła 
i w zasadzie na tym moglibyśmy skoń-
czyć relację z tej części spotkania. Pił-
karze grali usypiająco i nie porwali nie-

wielkiej garstki kibiców zgromadzonych 
na stadionie w Rybniku. Gospodarze 
już w ósmej minucie gry mogli objąć 
prowadzenie, ale Kamil Spratek po do-
środkowaniu w pole karne trafił tylko 
w poprzeczkę. Vis a vis dobrą szansę 
miał Leandro, który strzałem z ostrego 
kąta sprawił problemy Aleksandrowi 
Łubikowi. Z dystansu przymierzył z ko-
lei Damian Szuprytowski, ale jego strzał 
poszybował ponad bramką. Ostatnią 
i najważniejszą akcję w pierwszej części 
meczu przeprowadził Rafał Makowski, 
który wyłożył piłkę do Patryka Mikity, 
a ten w sytuacji sam na sam skierował 
ją do bramki. Chwilę po tym zdarzeniu 
piłkarze udali się do szatni.

Po przerwie mecz nie stał się ciekaw-
szy, ale Radomiak trafił po raz drugi. 

Rafał Makowski w swoim stylu przy-
mierzył z dystansu, zdjął pajęczynę 
z okienka bramki i podwyższył prowa-
dzenie „Zielonych”. ROW mógł strzelić 
kontaktowego gola w 66. minucie gry, 
ale Przemysław Brychlik z bliskiej od-
ległości chybił po strzale głową. Z kolei 
Radomiak odpowiedział akcją Leandro, 
który po wypuszczeniu piłki przez Pa-
tryka Mikitę przedryblował kilku rywa-
li, jednak strzelił wprost w bramkarza. 
Niespodziewanie rybniczanie strzelili 
kontaktową bramkę w końcówce me-
czu. Michał Rostkowski chwilę po wej-
ściu na plac gry pokonał Artura Halucha 
i dał gospodarzom nadzieję na urwanie 
punktów Radomiakowi.

Tak też się stało. ROW do końca ata-
kował i w ostatniej minucie podstawo-
wego czasu gry Kamil Spratek strzałem 
z szesnastego metra zapewnił rybnicza-
nom remis. „Zieloni” nie zdołali już od-
powiedzieć.

Wyjazdowa klątwa Radomiaka trwa. 
Podopieczni Dariusza Banasika aktual-
nie plasują się na trzecim miejscu w ta-
beli, jednak czwarta Elana Toruń ma na 
koncie o jedno spotkanie mniej. W so-
botę, 22 września o godz. 15 „Zieloni” 
podejmą Resovię.

ROW Rybnik – Radomiak 2:2 (0:1)
Radomiak: Haluch – Grudniewski, 

Świdzikowski, Klabnik – Wawszczyk, 
Makowski, Kaput (90' Filipowicz), Szu-
prytowski (85' Pietroń) – Leandro (80' 
Rolinc), Mikita (67' Kucharski)

Bolesny remis
„Zielonych”

W 10. kolejce drugiej ligi Radomiak zremisował z ROW-em Rybnik 2:2. Po 

niezbyt emocjonującym i wyrównanym meczu „Zieloni” znów stracili punkty. 

Zwycięstwo było jednak na wyciągnięcie ręki – gospodarze strzelili wyrównu-

jącą bramkę dopiero w ostatniej minucie gry.

Podopieczne Wojciecha Pawłowskie-
go rozpoczęły sezon od dwóch porażek, 
ale szybko zrehabilitowały się za wpadki. 
LUKS Sportowa Czwórka ma za sobą ma-
raton trzech spotkań rozegranych w ciągu 
tygodnia. Radomianki mogą się pochwalić 
trzema pewnymi zwycięstwami.

Najpierw radomski zespół podejmo-
wał u siebie Rysy Bukowinę Tatrzańską. 
Sportowa Czwórka nie pozwoliła ry-
walkom z południa Polski na zbyt wiele 
i ograła Rysy 4:1. W środku tygodnia 
ekipa Wojciecha Pawłowskiego pojecha-
ła do Kolbuszowej. Również tym razem 
radomianki okazały się lepsze od ligo-

wych rywalek i pokonały miejscowego 
Sokoła 1:0. Na zakończenie tygodnio-
wego maratonu do Radomia zawitała 
Wanda Nowa Huta. „Luksiary” odpra-
wiły rywalki z kwitkiem i wygrały 3:1.

Trzy zwycięstwa pozwoliły naszym za-
wodniczkom na awans na czwartą pozy-
cję w tabeli grupy południowej pierwszej 
ligi. Do liderek – Rekordu Bielsko-Biała 
Czwórka traci cztery punkty. W najbliż-
szej kolejce radomianki pojadą do Tar-
nowa, gdzie zmierzą się z ósmą w tabeli 
Tarnovią.

SJ

Hossa Czwórki
LUKS Sportowa Czwórka Radom w ostatnich trzech meczach pierwszej 

ligi odniosła trzy zwycięstwa.

R E K L A M A

Podopieczny trenerów Dominika Wol-
skiego i Kamila Molgi został wyróżniony 
przez selekcjonera reprezentacji narodo-
wej. 13-letni Marcel Szymański będzie 
miał szansę debiutu w biało-czerwonych 
barwach w październikowym meczu towa-
rzyskim. W nim Polska U-14 zmierzy się 
z Ukrainą. Piłkarz Radomiaka znalazł się 
w gronie powołanych przez trenera Bar-
tłomieja Zalewskiego zawodników, wśród 
których są piłkarze Lecha Poznań, Zagłę-
bia Lubin czy Legii Warszawa.

Marcel Szymański na co dzień wystę-
puje w drużynie trampkarzy Radomia-
ka Radom. W obecnych rozgrywkach 

strzelił już siedem bramek, co czyni go 
najskuteczniejszym piłkarzem swojego 
zespołu. „Zieloni” z rocznika 2005 wy-
stępują w Ekstralidze trampkarzy (C2). 
Po sześciu meczach ligowych zajmują 
drugie miejsce w tabeli, tuż za Polonią 
Warszawa (cztery wygrane, remis i po-
rażka). W lidze nasi trampkarze rywa-
lizują m.in. z młodą drużyną ekstrakla-
sowej Wisły Płock czy zespołami Pogoni 
Siedlce i Znicza Pruszków.

Mecz Polska – Ukraina odbędzie się 
w sobotę, 6 października, w Boguchwale.

SJ

Szymański w kadrze
Marcel Szymański z Radomiaka został powołany do młodzieżowej repre-

zentacji Polski.
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W grze o prestiżowe regionalne trofe-
um zostało osiem zespołów. W ćwierć-
finale Mirax Pucharu Polski zobaczy-
my dwa zespoły z czwartej ligi, cztery 
z „okręgówki” i dwóch przedstawicieli 
Klasy A. Po raz pierwszy od sezonu 
2011/2012 i po raz drugi odkąd roz-
grywki w naszym województwie zostały 
rozbite na regiony, na tym etapie nie ma 
żadnego klubu z Radomia.

Sprawcą tej sensacji stał się Zodiak 
Sucha. A-klasowy klub ograł ostatniego 
przedstawiciela Radomia, grające ligę wy-
żej Zamłynie. Ciekawie było też na innych 
boiskach. Proch Pionki po raz drugi w tym 
sezonie pokonał w derbach Gryfa Policz-
ną. Derbową wygraną odnieśli też zawod-
nicy z Lipska, którzy pokonali Zawiszę 
Sienno 2:0. Co ciekawe, Zawisza odpadł 
po golu… bramkarza, Tomasza Raka.

Nietypowym osiągnięciem może się 
pochwalić Gracja Tczów. A-klasowicze 
z Tczowa awansowali do ćwierćfinału, 
nie wygrywając… ani jednego meczu. 
W dwóch spotkaniach przeszli dalej po 

serii jedenastek, a w trzecim wywalczyli 
promocję dzięki walkowerowi.

W ćwierćfinale pucharu Zodiak Su-
cha podejmie Mazowsze Grójec, Proch 
Pionki zagra z Energią Kozienice, Gra-
cja Tczów z Powiślanką Lipsko, a Szyd-
łowianka z Oskarem Przysucha.

WYNIKI
Mazowsze Grójec – LKS Promna 3:2, 

Zodiak Sucha – Zamłynie Radom 2:0, 
Proch Pionki – Gryf Policzna 4:0, KS 
Warka – Energia Kozienice 0:3, Polonia 
Iłża – Gracja Tczów 2:2 k. 3:4, Zawisza 
Sienno – Powiślanka Lipsko 0:2, Orzeł 
Wierzbica – Oskar Przysucha 0:1, Szyd-
łowianka – KS Potworów 2:0.

STRZELCY
Marcin Strzelecki (Zodiak) – 6, Da-

niel Ciupiński (Energia) – 5, Bartłomiej 
Wielgus (Zodiak) – 5, Kacper Wnuk 
(Centrum) – 5.

SJ

Puchar 
nie dla Radomia

Do ćwierćfinału rozgrywek Mirax Pucharu Polski nie zakwalifikował się 

żaden radomski klub.
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Przed ROSĄ Radom siódmy sezon gry 
w najwyższej klasie rozgrywkowej w Pol-
sce. Siódemka powszechnie jest uważana 
za liczbę szczęśliwą, ale dla „Smoków” 
będzie to najtrudniejsza próba, której do-
tychczas doświadczyli na salonach PLK. 
Po latach, w których radomianie nie ustę-
powali ligowej czołówce, klub nie zawie-
sza poprzeczki zbyt wysoko. – W tym 
roku, po przebudowie składu, stawiamy 
za cel awans do play-off – mówi Piotr 
Kardaś, prezes klubu.

ROSĘ opuściło wiele osób – od liderów 
zespołu (Michał Sokołowski) poprzez czo-
łowych obcokrajowców (Ryan Harrow) po 
szkoleniowca (Wojciech Kamiński) i trene-
ra przygotowania fizycznego (Artur Pacek). 
Zbiorowa ewakuacja nie była przypadkowa. 
To następstwo cięcia kosztów przez radom-
ski klub. Jeszcze kilka miesięcy temu jeden 
ze sponsorów opłacał kontrakt gwiazdy ze-
społu, Michała Sokołowskiego, opiewający 
na duże kwoty, teraz klub na coś takiego 
nie może sobie pozwolić.

„Odcięcie prądu” widać gołym okiem. 
Miejsce dotychczasowych asów, którzy 
z powodzeniem rywalizowali na euro-
pejskich parkietach z uznanymi na Sta-
rym Kontynencie markami, zajęli inni 
koszykarze. Do drużyny dołączył jeden 
zawodnik z imponującym CV; to Obbie 
Trotter. Amerykański rozgrywający jest 
już jednak u schyłku kariery, dlatego 
też nie zainkasuje tak dużych pieniędzy, 

jakie inkasował Ryan Harrow. Również 
w przypadku Polaków kadrę oparto 
na zawodnikach, dla których kontrakt 
z ROSĄ będzie pierwszym lub ostat-
nim podpisem pod umową w karierze. 
Dwóch weteranów: Artur Mielczarek 
i Daniel Wall w Radomiu najpewniej 
zakończy kariery. Obydwaj będą mieli 
wsparcie w radomskiej młodzieży, która 
jednak dopiero wchodzi do poważnego 
grania. Tę mieszankę powierzono debiu-

tującemu na ławce trenerskiej Roberto-
wi Witce.

– Jesteśmy dużą niewiadomą – przy-
znaje Kardaś.

E k s p e r y m e n t  b y ł  w y m u s z o n y . 
W ostatnim czasie kondycja polskiej 
koszykówki trochę się poprawiła, jed-
nak mimo to głośno jest o klubach ba-
lansujących na krawędzi bankructwa. 
W minionym sezonie upadli Czarni 
Słupsk, teraz w rozgrywkach zabraknie 

Turowa Zgorzelec, a czarne 
chmury znad Stali Ostrów 
Wielkopolski przepędzono 
w ostatniej chwili.

Letnie sparingi „Smo-
ków” dają nadzieję na to, 
że ekipa Roberta Witki 
zagrozi możniejszym od 
siebie rywalom. W turnieju 
Kasztelan Cup nasza dru-
żyna stoczyła zacięte boje 
ze Startem Lublin (89:90) 
i Treflem Gdańsk (68:66). 
Wcześniej ROSIE wiodło 
się różnie. „Smoki” wygra-
ły z pierwszoligowym SKK 
Siedlce i czeskimi Turi 
Svitavy, ale musiały uznać 
wyższość mistrza Szwe-
cji, Norrkoping Dolphins 
i wicemistrza Polski, Stali 
Ostrów Wielkopolski. Od-
powiedzią na to, czy ROSA 
jest już gotowa do walki na 
parkietach, będzie dwu-

mecz z fińskim Kataja Basket Joensuu. 
Zwycięstwo z szóstą drużyną fińskiej 
ekstraklasy da „Smokom” przepustkę do 
starcia z trzecią siłą w Bułgarii, Rilskim 
Sportist, które zadecyduje o być albo nie 
być w FIBA Europe Cup. Jeśli ROSA 
polegnie na którymś z etapów elimi-
nacji, będzie mogła skupić się tylko na 
rywalizacji ligowej. Pierwszy mecz z fiń-
skim zespołem zakończył się po wydaniu 
tego numeru „7 Dni”.

Duża niewiadoma
ROSA Radom powróciła na parkiety polskich i europejskich hal. Radomscy koszykarze na starcie sezo-

nu są zespołem-zagadką. Przebudowa, którą „Smoki” przeszły latem, wyłoniła zupełnie nową drużynę.

R E K L A M A

Wynik spotkania otworzył Mateusz 
Małek, który strzałem po ziemi poko-
nał Pawła Młodzińskiego. Trzy minuty 
później Piotr Maślanka zagrał ręką 
w polu karnym. Zawodnik z Warsza-
wy został ukarany czerwoną kartką, 
a dodatkowo sędzia podyktował rzut 
karny dla Broni. Niestety „11” zmar-
nował Emil Więcek. Jednak grająca 
w przewadze Broń naciskała i już w 38. 
minucie doprowadziła do wyrównania. 
Na listę strzelców wpisał się Kamil 
Czarnecki, który pewnym uderzeniem 
wykończył kontrę Broni. W doliczo-
nym czasie pierwszej połowy ten sam 
zawodnik wyprowadził gospodarzy na 
prowadzenie.

Po zmianie stron Polonia szukała 
swoich szans. W 54. minucie Krystian 
Pieczara trafił do siatki, ale sędziowie 
dopatrzyli się spalonego i gola nie 
uznali. Jednak dwie minuty później ten 
sam zawodnik już prawidłowo pokonał 
Pawła Młodzińskiego i doprowadził do 
remisu. Ale ponownie błyskawicznie 
odpowiedziała Broń. W 60. minucie 
trzeciego gola dla gospodarzy zdobył 
Konrad Paterek. Warszawianie atako-
wali i w 89. minucie gola na 3:3 zdobył 
Przemysław Szabat. Stracona bramka 
zdenerwowała podopiecznych Artura 
Kupca, którzy błyskawicznie powrócili 
na prowadzenie. Już w doliczonym cza-
sie gry decydującego gola zdobył Emil 
Więcek, który tym samym zrehabilito-
wał się za zmarnowany rzut karny.

KD

Broń pokonała

Polonię

Broń Radom pokonała Polonię Warszawa 

4:3. Decydującego gola w doliczonym czasie 

gry zdobył Emil Więcek!
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	01KO
	02KO
	03KO
	04KO
	05KO
	06KO
	07KO
	08KO
	09KO
	10KO
	11KO
	12KO

