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Fot. Szymon WykrotaCzyn chłopski
słuszny i nie

Mieszkańców ul. Czynu Chłopskie-

go zapewne ucieszy wiadomość, 

że mieszkają nadal przy Czynu 

Chłopskiego, ale upamiętniające-

go tych chłopów, którzy walczyli w 

wojnie polsko-bolszewickiej.
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Zagłoba na skwerze
Pomnik imć pana Zagłoby stanie na skwerze Unii Wileńsko-Radomskiej – na jego postawie-

nie zgodzili się w poniedziałek radni.
str. 2
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T Y G O D N I K

Piątek, 28 wrze nia

Disco Polo Night w Explosion. Nie 
macie planów na wieczór, a lubicie ryt-
my dance i disco polo? Warto odwiedzić 
Explosion Club, w którym zagra gościn-
nie Casandra. Za konsolą DJ Fragles. 
Wstęp dla pań za darmo, dla panów – 10 
zł. Start o godz. 21. Patronat medialny 
nad imprezą objęło Radio Rekord i Ra-
domska Grupa Mediowa.

Sąsiedzki dancing w stylu retro. 
MOK „Amfiteatr” zaprasza o godz. 19 

na Scenę Obozisko na wieczór z ever-
greenami w nowych aranżacjach zespo-
łu Funky Vibes. – Czekają nas niezapo-
mniane dawne przeboje, które porwą do 
tańca. Będziecie mogli wirować w rytm 
rock’and’rolla, dać się ponieść tangu, za-
nurzyć się we wspomnieniach i wzruszyć 
przy dźwiękach znanych i lubianych pio-
senek – zachęca Anna Dudziak, orga-
nizatorka imprezy, animatorka sąsiedz-
kich działań kulturalnych. O oprawę 
muzyczną wieczoru zadba zespół Funky 
Vibes. W piątkowym repertuarze m.in. 
„Brzydcy” Grażyny Łobaszewskiej, 
„Serduszko puka w rytmie cza-cza” Ma-
rii Koterbskiej, „Pod papugami” Cze-
sława Niemena czy „Johnny B. Goode” 
Chucka Berry'ego. Wstęp wolny.

Matson w Lemonie. Fanów elektro-
nicznej muzyki na tej imprezie nie może 
zabraknąć. Zagra Matson, który sprawi, 
że będzie naprawdę odlotowo. Wstęp 15 
zł od godz. 21.

Sobota, 29 wrze nia

Red Queen i Enjoy w Explosion. 
Kolejna fajna impreza w klimatach dan-
ce i disco polo. Imprezę rozkręci DJ Yo-
oshi. Wstęp za 10 zł od godz. 21. Patro-
nat medialny nad imprezą objęło Radio 
Rekord i Radomska Grupa Mediowa.

Trzy wystawy w CRP. Wernisaże 
aż trzech wystaw proponuje Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku. W Muzeum 
Rzeźby Współczesnej o godz. 13 zapla-
nowano otwarcie ekspozycji „Kunszt. 
Kolekcja orońska”. Natomiast w Galerii 
„Oranżeria” zobaczymy Michaliny Bigaj 
„Red Greenhouse”, a w Galerii „Kapli-
ca” Przemka Branasa „Moonrise”.

Inauguracja sezonu Radomskiej 
Orkiestry Kameralnej. Na początek 
mocne uderzenie za sprawą wybitnych 

gości – Kwartetu Śląskiego. Kwartet zo-
stał założony w 1978 jako zespół studen-
cki i nieprzerwanie gra do dziś. Obecnie 
uznawany jest za jedną z najważniejszych 

tego typu grup w Polsce. Zespół wykona 
Kwartet nr IV Grażyny Bacewicz – pe-
łen fantazji utwór, w którym możemy do-
strzec wyraźny wpływ polskiej muzyki 
ludowej, a nawet zapożyczenia z muzyki 
hiszpańskiej. Natomiast wspólnie z Ra-
domską Orkiestrą Kameralną pod batu-
tą Roberta Kabary Kwartet Śląski zagra 
Introdukcję i Allegro Edwarda Elgara. 
Muzyka tego brytyjskiego kompozytora 
już od pierwszych dźwięków przeniesie 
nas na otwarte przestrzenie walijskich 
wybrzeży. Łagodne brzmienie kwartetu 
uzupełnia orkiestrę, tworząc utwór ży-
wiołowy, a zarazem bardzo wymagający 
dla wykonawców. W drugiej części sobot-
niego koncertu zabrzmi jedno z najpięk-
niejszych dzieł stworzonych na orkiestrę 
kameralną – Serenada E-dur Antonina 
Dworzaka. Początek koncertu o godz. 
18. Wstęp płatny.

Seaven w Lemonie. To kolejna 
impreza z muzyką house, tropical hou-
se i funky w tle. Za konsolami Seaven, 
którego remix megahitu „Volna” osiąg-
nął blisko 6 mln wyświetleń w serwisie 
YouTube. Wstęp 15 zł, ale tylko dla peł-
noletnich. Impreza od godz. 21.

Niedziela, 30 wrze nia

Sztuka na ekranie. Mazowieckie 
Centrum Sztuki Współczesnej „Elek-
trownia” zaprasza o godz. 16 na pokaz 
z cyklu „Sztuka na ekranie”. Tym razem 
to „Teatro alla Scala – cudowna świąty-

nia opery”. Film został poświęcony jed-
nej z najbardziej ekskluzywnych świątyń 
muzyki i sztuk scenicznych na świecie. 
To miejsce, w którym sztuka operowa 
jest tworzona, wykonana i doświadczana 
w całej pełni od 250 lat. Działalność Te-
atro alla Scala w Mediolanie zainauguro-
wano w 1778 roku. Film opowiada historię 
teatru, który bardziej niż jakikolwiek inny 
związany jest z największymi nazwiskami 
w historii muzyki. To osoby, które uczyni-
ły z tego teatru legendę: Giuseppe Verdi, 
Giacomo Puccini, Arturo Toscanini, Ma-
ria Callas, Luchino Visconti, a w ostatnich 
latach Claudio Abbado i Riccardo Muti. 
Wszyscy występujący w tym teatrze mają 
poczucie sacrum, miejsca wyjątkowego. 
Bilety w cenie 20 zł.

Wieczorek taneczny na Idalinie. 
Dom Kultury „Idalin” zaprasza o godz. 
17 na wieczorek taneczny w klubie senio-
ra. Wstęp płatny.

roda, 3 października

Klub Dobrego Filmu. O godz. 12 
i 18 w Klubie Dobrego Filmu w Resursie 
„Letnia szkoła życia” w reżyserii Lau-
renta Canteta. Dojrzała pisarka i nasto-
latek poznają się na prowadzonych przez 
nią warsztatach pisarskich. Chłopak, za-
fascynowany ideologią skrajnej prawicy, 
jednocześnie budzi jej niepokój i rozpala 
wyobraźnię. Intrygujący portret młode-
go pokolenia spod ręki laureata Złotej 
Palmy w Cannes. Cena biletu 10 zł.

NIKA, ASZ

Już w połowie lipca Kazimierz Woź-
niak przygotował, a 16 radnych (m.in. 
Magdalena Lasota, Andrzej Łuczycki, 
Robert Fiszer, Mirosław Rejczak, Kata-
rzyna Pastuszka-Chrobotowicz, Marcin 
Kaca, Ryszard Fałek) podpisało prośbę 
do przewodniczącego rady miejskiej 
Dariusza Wójcika, by w porządku ob-
rad najbliższej sesji znalazł się projekt 
uchwały w sprawie „wyrażenia zgody 
na lokalizację figury Onufrego Zagło-
by wg projektu Dominika Wdowskiego 
oraz projektu zagospodarowania arch. 
Tadeusza Derlatki, na Skwerze Unii 
Wileńsko-Radomskiej”. Pan Onufry 
miałby stanąć w północno-wschodniej 
części skweru, przed murami obron-
nymi – w osi ul. Lekarskiej. Pomysłem 
radni zajęli się na sesji poniedziałkowej.

– Trzeba do tego podejść z historycz-
nym przymrużeniem oka – argumento-
wał Kazimierz Woźniak. – Zagłoba był 
postacią rozrywkową; to taki typowy 
polski szlachciura, 
z przywarami właś-
ciwymi tej warstwie 
społecznej. Ale też, 
według Sienkiewi-
cza , osoba zdolna 
do wielkich czynów. 
Przede wsz ystk im 
jednak Zagłoba jest 
sympatyczny.

Woźniak chciał , 
by o związku pana 
Onufrego z Rado-
m iem p ow ied z ia ł 
Jarosław Kowalik, 
szef Kolegium Odbudowy Zamku Kró-
lewskiego w Radomiu, bo postawienie 
pomnika Zagłoby to pomysł kolegium 
właśnie. – A po co? – zapytał grzecz-
nie prowadzący obrady Jerzy Pacho-
lec. – Przecież to już było tyle razy oma-
wiane. Głosujmy.

Nikt z radnych wprawdzie nie powie-
dział wiceprzewodniczącemu, że prze-
ciwnie – rada miejska dotychczas nad 
postawieniem pomnika Zagłobie nie de-
batowała, ale przypomnieli Pacholcowi, 

że przed głosowaniem projektu uchwały 
należy podyskutować. Albo chociaż się 
upewnić, czy nikt nie chce zabrać głosu 
w dyskusji.

– O ile mam wielki sentyment do 
Onufrego Zagłoby, to nie zgadzam 
się z uzasadnieniem. Przedstawianie 
go jako typowego szlachcica... Prze-
cież on reprezentował najgorsze ce-
chy tej szlachty – pijaństwo, warchol-
stwo – przypomniał Marek Szary. – Jeśli 
już stawiać pomnik, to mamy przecież 
Mikołaja Powałę z Taczewa, najbliższe-
go współpracownika Władysława Jagieł-
ły w bitwie pod Grunwaldem. A Powała 
miał swój zamek w niedalekim od Rado-
mia Taczewie.

– Radom jest wesołym miastem, więc 
myślę, że pomnik Zagłoby się spodo-
ba. Bo pan Onufry budzi naszą sympa-
tię – mówił Andrzej Łuczycki. – Poza 
tym taki pomnik nie tylko uatrakcyjni 
skwer Unii Wileńsko-Radomskiej, ale 

stanie się też atrakcją 
turystyczną Radomia.

Kazimierz Woźniak 
podkreślił, że miasto 
w związku z posta-
w ien iem p om n i k a 
Zagłoby nie poniesie 
żadnych kosztów. Mo-
nument, a także bę-
dące uzupełnieniem 
figury kule armatnie 
i beczka, sfinansuje 
Kolegium Odbudowy 
Zamku Królewskiego.

O nu f r y  Z ag łoba 
herbu Wczele herb, przypomnijmy, wziął 
od dziury w czole „wielkości talara, przez 
którą świeciła naga kość”. Zagłoba raz 
twierdził, że to rana od kuli zbójnickiej, 
kiedy się „do Ziemi Świętej za grze-
chy młodości ofiarował”, innym razem 
przyznawał, że to ślad po kuflu, którym 
uderzył go adwersarz w karczmie, kiedy 
przyjechał do Radomia na obrady Ko-
ronnego Trybunału Skarbowego.

NIKA

Zagłoba na skwerze
Pomnik imć pana Zagłoby stanie na skwerze Unii Wileńsko-Radomskiej 

– na jego postawienie zgodzili się w poniedziałek radni.
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Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 
informuje, że zmiany będą dotyczyły 
wyłącznie dni powszednich – w okresie 
porannych i popołudniowych godzin 
szczytu.

Zmiany na liniach 6, 8 i 23 będą 
polegały na przesunięciach godzin 
odjazdów wybranych kursów z pętli 
końcowych. W przypadku linii 6 i 23 
obejmą one również korekty rozkłado-
wych czasów przejazdu między niektó-
rymi przystankami.

CT

Zmiany

w komunikacji

Od soboty, 29 września zmieniają się rozkła-

dy jazdy linii 6, 8 i 23.

Przygotowywany od sześciu lat przez 
Resursę cykl „Historia Cię szuka” 
adresowany jest głównie do młodzie-
ży radomskich szkół gimnazjalnych 
i średnich, ale i do wszystkich zainte-
resowanych dziedzictwem kulturowym 
i dziejami Radomia.

– Mam nadzieję, że będziemy ten 
projekt rozwijać. Bo poczucie, skąd 
się wywodzę, gdzie są moje korzenie, 
jest bardzo ważne – mówił podczas 
ubiegłotygodniowej inauguracji cyklu 
wiceprezydent Karol Semik.

W tym roku szkolnym Resursa 
proponuje uczniom i nauczycielom 
16 swoich autorskich filmów związa-
nych z historią Radomia i regionu. 
To m.in. „Wspomnienie o Marii 
Kelles-Krauz”, „Z Radomia w daleki 
świat. O radomskim podróżniku 
Janie Gauze”, „Ksiądz niezłomny. 
Wspomnienie o pastorze Edmundzie 
Friszke”, „Radom Salomona Biren-
bauma” czy „Radomski Czerwiec '76. 
Jesteśmy historią”. Każdej projekcji 
towarzyszy wprowadzająca prelekcja 
i historyczny komentarz po seansie. 
W ramach cyklu będzie można także 
obejrzeć najnowszy film dokumen-
talny Resursy – „My chcemy światła! 
Radom, 30 października 1945 r.”
– Film opowiada o bardzo ważnym, 
nie tylko dla historii Radomia, 
wydarzeniu – o pierwszym w Polsce 
Ludowej antykomunistycznym pro-
teście. Wszyscy znają chyba i kojarzą 
prawidłowo te daty – Czerwiec '56, 
Marzec '68, Grudzień '70, Czerwiec 
'76, Sierpień '80, a o październiku 
1945 wie bardzo niewiele osób – mó-
wił dr Adam Duszyk, historyk w VI 
LO im. Jana Kochanowskiego, który 
dwa lata temu przypomniał wydarze-
nie. – To właśnie uczniowie „Kocha-
nowskiego” jako pierwsi w Polsce 
postanowili przeciwstawić się 
komunistom. Radom był pierwszym 
miejsce, gdzie doszło do demonstra-
cji, protestów.

Także w tym roku, 30 października, 
radomska młodzież odtworzy protest 
sprzed 73 lat. A z pl. Konstytucji 
3 Maja uczestnicy happeningu przejdą 
do Resursy, gdzie zobaczą film „My 
chcemy światła!”.

NIKA

Historia szuka

także ciebie

Po raz kolejny Resursa Obywatelska 

zaprasza uczniów i nauczycieli do 

udziału w projekcie „Historia Cię szuka”. 

W ramach cyklu będzie można obejrzeć 

m.in. najnowszą produkcję Resursy 

– film „My chcemy światła! Radom, 30 

października 1945 r.”.
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KRZYSZTOF DOMAGAŁA

Działacze PiS zapowiadali, że udział 
w konwencji weźmie premier Mateusz 
Morawiecki, ale ostatecznie do Rado-
mia nie dotarł. W jego zastępstwie po-
jawił się minister sportu Witold Bańka 
i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Jacek Sasin. – Premiera 
zatrzymały ważne obowiązki służbowe, 
ale powiedział mi, że będzie żałował 
straty takiego człowieka, jakim jest Woj-
ciech Skurkiewicz. A straci, bo premier 
jest przekonany, że Wojciech Skurkie-
wicz zostanie nowym prezydentem Ra-
domia i poprowadzi to miasto do dobrej 
zmiany. Zmiany, na którą Radom zasłu-
guje – zauważył Jacek Sasin.

Zalety Skurkiewicza podkreślał rów-
nież poseł Marek Suski. – Wojciech 
Skurkiewicz jest gwarantem skoku cy-
wilizacyjnego. Skoku, który czeka Ra-
dom, jeżeli 21 października radomia-
nie podejmą słuszną decyzję i wybiorą 
na urząd prezydenta kandydata Prawa 
i Sprawiedliwości – powiedział szef Ga-
binetu Politycznego Prezesa Rady Mi-
nistrów. – Przez osiem lat w Radomiu 
rządził Andrzej Kosztowniak i wtedy 
to miasto się rozwijało. Niestety, cztery 
ostatnie lata to krok wstecz i całkowita 
stagnacja, a to wszystko przez nieudolne 
rządy Radosława Witkowskiego. Teraz 
w Radomiu musi nastąpić zmiana. My 

chcemy, aby Radom się rozwijał, ale bez 
Wojciecha Skurkiewicza jako prezydenta 
nie będzie to możliwe.

Wojciech Skurkiewicz podkreślał, 
że Radom jest dla niego najważniej-
szy. – Radom zasługuje na więcej. Ra-
dom to miasto naszych marzeń, marzeń 
naszych dzieci. Radom musi być przyja-
zny dla wszystkich i ja, jako prezydent 
postaram się, aby Radom był takim 
miejscem – zapowiedział.

Kandydat PiS podkreślał , że on 
w przeciwieństwie do Platformy Oby-
watelskiej dotrzyma słowa i nie rzuca 
bezpodstawnych obietnic, tylko mówi 
o konkretach, które zdoła zrealizować 
podczas pięcioletniej kadencji. – Moim 
pierwszym celem będzie naprawienie 
relacji z rzędem. Radom musi dobrze 
współpracować z Warszawą i nie może 
się obrażać na pieniądze od rządu, a tak 
niestety robi Radosław Witkowski – po-
wiedział. – W Warszawie są gigantyczne 
pieniądze, które czekają, aby je zainwe-
stować. Dzięki temu będziemy mogli 
rozbudować Fabrykę Broni i zrewitalizo-
wać jej historyczną siedzibę. Moim zda-
niem to miejsce nadaje się idealnie na 
siedzibę Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Skurkiewicz obiecał też nawiązanie 
bliskiej współpracy z radomskim bizne-
sem, co oznaczałoby wyższe płace dla 
radomian. Będzie rozbudowywał ra-
domskie lotnisko i wiosną 2020 roku od-

lecą z niego pierwsze samoloty. A także 
zapowiedział, że jego zdaniem Radom 
zostanie stolicą Mazowsza. – Doczeka-
my się takiego dnia, kiedy Warszawa zo-
stanie wyłączona z woj. mazowieckiego 
nie tylko statystycznie, ale też admini-
stracyjnie. Wtedy będzie trzeba wybrać 
drugą stolicę, a idealnym kandydatem 
do tej roli będzie Radom, czyli drugie 

co do wielkości miasto w wojewódz-
twie. Radom powinien być stolicą regio-
nu – stwierdził.

Kandydat PiS zapowiedział też, że 
ponownie uruchomi w naszym mieście 
Zespół Szkół Mechanicznych i będzie 
organizował w Radomiu międzynaro-
dowe targi metalurgiczne, które miały-
by się stać wizytówką i chlubą naszego 

miasta. Chciałby również zbudować 
rodzinne centrum rozrywki, czyli miej-
sce, do którego przyjeżdżaliby turyści 
z całej Polski.

Skurkiewicz zaznaczył, że w przeci-
wieństwie do Radosława Witkowskiego 
będzie prezydentem skutecznym. – Obie-
cuję, że w ciągu pierwszego roku mojej 
prezydentury dokończę wszystkie roz-
poczęte przez Radosława Witkowskie-
go inwestycje, bo radomianie na nie 
zasługują – stwierdził. I dodał, że za-
mierza wydłużyć godziny pracy magi-
stratu: – Urzędnicy muszą być dla ludzi, 
dlatego chociaż raz w tygodniu urząd 
musi pracować do godz. 20, żeby wszyscy 
mogli normalnie załatwić swoje sprawy 
bez brania urlopu.

Kandydat na prezydenta nie zapomniał 
o kulturze – w naszym mieście miałby 
odbywać się cykliczny przegląd orkiestr 
wojsk Paktu Północnoatlantyckiego.

Na koniec swojego wystąpienia Skur-
kiewicz obiecał coś uczniom. – Jeżeli się 
uda, to od początku drugiego semestru 
wprowadzę w szkołach podstawowych 
darmowy posiłek dla każdego ucznia. 
Jeżeli pojawiłyby się problemy, to wej-
dzie to w życie najpóźniej 1 września 
2019 roku – zapowiedział. – Wprowa-
dzę też darmową komunikację miejską 
dla uczniów podstawówek i szkół po-
nadpodstawowych oraz dla studentów 
radomskich uczelni.

Radom zasługuje na więcej
Dobra współpraca z rządem, odbudowa dawnej Fabryki Broni, przeniesienie stolicy Mazowsza do Radomia, darmowa komuni-

kacja miejska dla młodzieży czy bezpłatne posiłki dla uczniów podstawówek – to tylko kilka z wielu propozycji, które Wojciech 

Skurkiewicz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Radomia, przedstawił na wtorkowej konwencji wyborczej.
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POŻYCZKI 
pozabankowe

PUNKT OPŁAT
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W trakcie interpelacji i zapytań pod-
czas poniedziałkowej sesji rady miej-
skiej Marek Szary chciał wiedzieć, czy 
miasto wystąpiło do wojewody o pienią-
dze na wykup gruntów pod budowę al. 
Wojska Polskiego. Politycy PiS, przy-
pomnijmy, obiecy-
wali kilka miesięcy 
temu, że na wykup 
tych działek Radom 
do s t a n ie  2 0  m l n 
zł. Wiceprezydent 
Kon rad Fr ysz ta k 
tłumaczył, że to nie 
miasto ma występo-
wać o pieniądze, ale 
wojewoda ma je za-
bezpieczyć. Ale nie 
zabezpieczył i tych 
pieniędzy nie ma.

– Nawet nam nie przyszło do głowy, 
aby ktoś mógł być takim debilem, żeby 
nie wystąpić o pieniądze na wykup 
gruntów! – skomentował ze swojego 
miejsca Szary.

– Pana wypowiedzi na tej sali wielo-
krotnie sięgały dna, ale to, co pan teraz 
mówi, sięgnęło nawet głębiej. Zeszło do 
poziomu kanałów – skwitował Frysztak.

Jakiś czas później głos zabrał wice-
prezydent Karol Semik, który poczuł, 
że musi przeprosić. – Słowo „debil” ma 
ponad 250 synonimów. To m.in. „bał-
wan”, „bęcwał”, „kretyn”, głupiec”, 
„czub”, „matoł”, „osioł”, „palant”, 
„idiota” i.t.d. – wyliczał wiceprezy-
dent, niegdyś nauczyciel i wieloletni 
dyrektor VI LO im. Jana Kochanow-
skiego. – Czuję się w obowiązku, jako 
uczestnik obrad rady miejskiej, wszyst-
kich młodych radomian, którzy może 
oglądają tę sesję, za radnego Szarego 
przeprosić.

Marek Szary postanowił usprawied-
liwić swoją wypowiedź i już z mów-
nicy zacytował Wikipedię: – „Debi-
lizm” – niesprawność intelektualna 
w stopniu lekkim; poziom intelektu-
alny osób dorosłych charakterystycz-
ny dla 12. roku życia. Osoby takie są 
samodzielne i zaradne społecznie, nie 
powinny jednak wykonywać zawodów 
wymagających podejmowania decyzji, 
ponieważ nie osiągnęły etapu myślenia 

abstrakcyjnego w rozwoju poznawczym.
– Użyłem takiego sformułowania, 

bo po prostu nie rozumiem, że ktoś, 
kto organizuje taką inwestycję, nie 
jest w stanie zabezpieczyć środków na 
wykup gruntów. Ja naprawdę tego nie 

rozumiem. Mogę 
to t ylko chorobą 
wytłumaczyć – tłu-
maczył dziennika-
rzom w kuluarach 
pr z e wo d n ic z ą c y 
klubu radnych PiS.

N a  e t y m o l o -
giczno-medyczną 
d y s k u s ję  z up e ł -
nie nie reagował 
prowadzący obra-
dy – w zastępstwie 

nieobecnego w poniedziałek Dariusza 
Wójcika – wiceprzewodniczący RM 
Jerzy Pacholec. Ale potrafił – dość 
niegrzecznie stwierdziwszy, że mówi 
nie na temat – przerwać w połowie wy-
powiedź Pawła Olszewskiego, wicepre-
zesa Wodociągów Miejskich. Akurat 
w momencie, kiedy miał przybyłym na 
posiedzenie rady mieszkańcom Obozi-
ska, wyjaśnić, jak problem zalewania 
ich posesji przez wody gruntowe i desz-
czówkę, rozwiązać doraźnie. – W cią-
gu dwóch tygodni... – zdążył powie-
dzieć i został zgoniony przez Pacholca 
z mównicy.

Zresztą i prowadzenie obrad wice-
przewodniczącemu przychodziło z tru-
dem. Np. za wcześnie wciskał guzik, 
odbierając części radnym możliwość 
zapisania się do głosu w dyskusji. Po-
mylił kolejność uchwał i dopiero dyrek-
tor Biura Rady Miejskiej musiał zwró-
cić mu uwagę, że proceduje nie to, co 
jest w porządku obrad i co wyświetla 
się na tablicy. Poddał pod głosowanie 
pięć wniosków PiS do projektu uchwały 
w sprawie zmian w budżecie miasta, ale 
już samej uchwały z tymi poprawkami 
nie zamierzał głosować. Przeszedł do 
następnego punktu porządku obrad. 
I znów pracownicy BRM przypomnie-
li, że głosowana powinna być całość 
uchwały.

NIKA

Kto jest debilem?
Synonimy słowa „debil” i definicja debilizmu – tym m.in. zajmowali się rad-

ni na prawdopodobnie  ostatnim w tej kadencji zwyczajnym posiedzeniu.
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IWONA KACZMARSKA

Pięć lat temu Poland Business Park, 
właściciel Galerii Słonecznej zorganizo-
wał wśród mieszkańców miasta konkurs 
na nazwę ulicy w Centrum Słonecznym; 
miała nawiązywać do nazwy galerii 

i centrum. Najwięcej głosów zebrał wte-
dy Galileusz – XVII-wieczny włoski as-
tronom, fizyk i filozof, który zgadzał się 
z heliocentryczną wizją wszechświata, 
zaproponowana przez Mikołaja Koper-
nika. Ostatecznie ulicę na Osiedlu Sło-
necznym nazwano Zegara Słoneczne-
go, ale teraz wielki astronom powrócił. 
Grupa mieszkańców i spółka Radom 
Słoneczna wystąpiły z propozycją, by 
ulicę łączącą Malczewskiego i Chro-
brego nazwać Galileusza. Wniosek po-
zytywnie zaopiniowała komisja kultury, 
a w poniedziałek uchwałę – bez dyskusji, 
bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących 
się – przyjęli radni.

Wątpliwości, przynajmniej niektó-
rych, wzbudziła natomiast inna nazwa 
ulicy. W 1985 roku Miejska Rada Na-
rodowa ulicy na Wincentowie nadała 
nazwę Czynu Chłopskiego. W uzasad-
nieniu uchwały napisano, że radni upa-
miętniają w ten sposób „wkład chłopów 
polskich w walce o narodowe i społeczne 
wyzwolenie, utrwalenie władzy ludowej, 
umacnianie sojuszu robotniczo-chłop-
skiego”. Instytut Pamięci Narodowej 
uznał, że nazwa jest niezgodna z usta-
wą o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego. Można 
jednak zachować Czyn Chłopski, zmie-

niając jego konotację. IPN tłumaczy, że 
pojęcie „czynu chłopskiego” funkcjono-
wało w okresie międzywojennym i było 
„upamiętnieniem masowego napływu 
polskich chłopów – ochotników do pol-
skiego wojska w okresie najazdu bolsze-
wików w 1920 roku”.

–  Nie  p o doba  m i  s i ę  t a  z m i a -
na – stwierdził Marek szary. – Zapisze-
my tę zmianę znaczenia, a ludziom ten 
czyn nadal się będzie kojarzył z tym, co 
było dawniej. Dlaczego nie można zmie-
nić zupełnie nazwy? Mamy przecież 
wśród mieszkańców ziemi radomskiej 
działaczy chłopskich naprawdę godnych 
upamiętnienie. Choćby Henryka Bąka, 
który doprowadził do rejestracji NSZZ 
Rolników Solidarność Wiejska czy Jana 
Sońtę „Ośkę”.

Kazimierz Woźniak ironizował, że 
w IPN-ie w sprawie tej uchwały nastąpił 
„jakiś błysk inteligencji”. – To jakiś dzi-
woląg – zamiana jednego czynu chłop-
skiego na inny czyn chłopski. Bo prze-
cież chłopi uczestniczyli w rozmaitych 
zrywach niepodległościowych, już od 
Kościuszki, a nie tylko w wojnie polsko-
-bolszewickiej – argumentował. – Jeśli 
tak zmienimy, to będzie świadczyło tyl-
ko o tym, że nie szanujemy tych ludzi.

W głosowaniu za zamianą jednego 
czynu chłopskiego na inny opowiedzia-
ło się 11 radnych, sześciu było przeciw, 
a dwóch wstrzymało się od głosu.

Niewykluczone, że to nie ostatnia 
zmiana nazwy, o której zdecydują rad-
ni w tej kadencji. Kilka miesięcy temu 
na posiedzeniu komisji kultury histo-

ryk Adam Duszyk, opowiadając o tzw. 
republice radomskiej, która funkcjono-
wała przez kilka pierwszych dni listo-
pada 1918 roku, dziwił się, że Radom 
tego fenomenu przecież w skali kraju 
w żaden sposób nie upamiętnił. Można 
było choćby nazwać jakiś plac imieniem 
Republiki Radomskiej. Członkom ko-
misji pomysł bardzo się spodobał i od 
razu wskazali lokalizację – plac przed 
gmachem Corazziego, bo to z balkonu 
tego budynku Komitet Pięciu ogłosił 
radomianom 2 listopada, że Radom jest 
miastem wolnym od okupanta i zaborcy. 
Plac od niedawna nosi imię Antonio Co-
razziego, ale... – Co dla Radomia zrobił 
Corazzi? – pytali członkowie komisji.

Pytanie o plac Republiki Radomskiej 
na każdej sesji rady miejskiej zadawał 
Adam Bocheński – kiedy będzie projekt 
uchwały w tej sprawie. Pozostawało bez 
odpowiedzi do poniedziałkowego po-
siedzenia. – Nazwa pl. Corazziego się 
przyjęła wśród mieszkańców, więc nie 
ma sensu jej zmieniać. Możemy znaleźć 
inne, godne miejsce dla Republiki Ra-
domskiej – odpowiedział wiceprezydent 
Konrad Frysztak. – Chodzi chyba o to, 
żeby ta nazwa była używana, ale jeśli 
nazwiemy pl. Corazziego pl. Republiki 
Radomskiej, to ludzie będą nadal mó-
wili „Corazziego”.

Przed sesją obradowała komisja kul-
tury i wystosowała do prezydenta proś-
bę o przygotowanie projektu uchwały 
w sprawie zmiany pl. Corazziego na pl. 
Republiki Radomskiej.

Czyn chłopski

słuszny i nie
Będziemy mieć w Radomiu ul. Galileusza. A mieszkańców ul. Czynu Chłopskie-

go zapewne ucieszy wiadomość, że mieszkają nadal przy Czynu Chłopskiego, 

ale upamiętniającego tych chłopów, którzy walczyli w wojnie polsko-bolsze-

wickiej. Niewykluczone też, że będzie pl. Republiki Radomskiej.
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Informacje o konkursach organizo-
wanych przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych dostęp-
ne są na stronie 

www.funduszedlamazowsza.eu. 

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

Nie zwlekaj, już dziś weź udział 
w bezpłatnych szkoleniach i złóż wnio-
sek o dofinansowanie. 

Fundusze z RPO WM 
są w Twoim zasięgu!

GDZIE SZUKAĆ 
INFORMACJI?

FUNDUSZE 
NA OPIEKĘ ZDROWOTNĄ

Już 28 września rozpocz-
nie się konkurs o dofinanso-
wanie projektów dotyczących 
opieki zdrowotnej nad osoba-
mi niesamodzielnymi, zwłasz-
cza starszymi. Pula środków 
na ten cel wynosi 29,8 mln zł. 
Środki przeznaczone zostaną 
na działania sprzyjające popra-
wie stanu zdrowia i samodziel-
ności życiowej, zapobieganiu 
wczesnym powikłaniom po-
szpitalnym lub przygotowaniu 

pacjenta do życia z niepełno-
sprawnością. Na dofinansowa-
nie mają szansę wyłącznie pro-
jekty zgodne ze standardem 
Dziennych Domów Opieki Me-
dycznej (DDOM).

Działania dotyczące utwo-
rzenia DDOM dysponującymi 
od 10-15 miejsc mogą uzy-
skać do 1 mln zł dofinanso-
wania. W przypadku placówek 
z 25 miejscami poziom wspar-
cia może wynieść nawet 2 mln 
zł. Na złożenie wniosku będzie 
czas do 22 października. O fun-
dusze będą mogły ubiegać się 
podmioty lecznicze posiadające 
kontrakt z wojewódzkim oddzia-
łem NFZ. Konkurs organizowa-
ny jest w ramach Działania 9.2 
Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej.

FUNDUSZE NA ROZWÓJ 
PRZEDSIĘBIORSTW

Pod koniec miesiąca pojawi 
się kolejna szansa na pozy-
skanie dofinansowania przez 
przedsiębiorców. Firmy będą 
mogły ubiegać się o środki na 
tworzenie lub rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego, czyli 
na przykład firmowych labora-
toriów. Do rozdysponowania 
będzie 25 mln zł. Wsparcie 
obejmie inwestycje w sprzęt, 
aparaturę i technologie po-
trzebne do opracowywania no-
wych produktów i usług. Przed-
siębiorcy mogą uzyskać od 
200 tys. zł do nawet 10 mln zł  
dofinansowania. Wnioski bę-
dzie można składać od 30 
września do 5 grudnia. Kon-
kurs organizowany jest w ra-
mach Działania 1.2 Działalność 
badawczo-rozwojowa przed-
siębiorstw.

Pod koniec września dostępne będą fundusze na tworzenie Dziennych Domów Opieki Me-

dycznej dla osób niesamodzielnych. Pojawią się też kolejne środki na rozwój mazowieckich 

przedsiębiorstw. Konkursy o dofinansowanie projektów zorganizowane zostaną w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

DOWIEDZ SIĘ O FUNDUSZACH UE 
PODCZAS 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA!
Już 17-18 października na Stadionie Legii w Warszawie od-

będzie się 9. Forum Rozwoju Mazowsza. Będzie to oka-
zja do zdobycia informacji o możliwościach pozyskania unij-
nego dofinansowania, ale też prezentacji dobrych praktyk 
i rozmów o tym jak realizować projekty. Udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie  
www.forumrozwojumazowsza.eu.

R E K L A M A

KRZYSZTOF DOMAGAŁA

Prezentacja kandydatów od-
była się w ubiegłym tygodniu na 
fontannach. – Za moim plecami 
zebrała się grupa osób, która bę-
dzie startować z Komitetu Wy-
borczego Wyborców Radosława 
Witkowskiego „Koalicja na Rzecz 
Zmian”. Razem będziemy wal-
czyć, aby wygrać nadchodzące 
wybory. Połączyła nas myśl o tym, 
że wspólnie możemy zmieniać na-
sze miasto – powiedział Radosław 
Witkowski. – Zmiany rozpoczęli-
śmy w 2014 roku, kiedy to po raz 
pierwszy zaufali mi mieszkańcy 
Radomia. Wtedy obiecałem zmie-
niać nasze miasto i dotrzymuję sło-
wa. To widać chociażby po rosną-
cym Radomskim Centrum Sportu, 
utwardzonych drogach w ramach 
Radomskiego Programu Drogowe-
go czy rozpoczętej budowie trasy 
N-S, ale również po wielu innych, 
mniejszych i większych inwestycjach. Ro-
bimy wszystko, aby Radom był miastem 
przyjaznym dla mieszkańców.

Witkowski liczy, że w najbliższych 
wyborach kandydaci z jego komitetu 
zdobędą 16 mandatów do Rady Miej-
skiej Radomia. – Po 21 października 
chcemy kontynuować zmiany, które roz-
poczęliśmy cztery lata temu. Chcemy, 

aby Radom był miastem przyjaznym, 
bezpiecznym i takim, w którym dobrze 
się żyje – zapowiedział kandydat na pre-
zydenta.

Na listach Koalicji na Rzecz Zmian 
znalazło się wiele osób z różnych środo-
wisk. – Wśród nas są doświadczeni po-
litycy i samorządowcy, którzy od wielu 
lat pracują na rzecz Radomia. Ale są 

też społecznicy, przedstawiciele różnych 
stowarzyszeń i instytucji. Pochodzimy 
z różnych środowisk, ale połączyła nas 
jedna myśl: chcemy wspólnie zmieniać 
Radom – tłumaczył prezydent. – Nie za-
mykamy się na partie polityczne, dzia-
łamy ponad podziałami i pokazujemy, 
że potrafimy się zjednoczyć dla dobra 
naszego miasta.

Przedstawiciele Koalicji na Rzecz 
Zmian zaproponowali debaty „jedy-
nek” w poszczególnych okręgach wy-
borczych. – Niech liderzy list zmierzą się 
w merytorycznej dyskusji – powiedział 
Robert Utkowski, szef sztabu wyborcze-
go Koalicji na Rzecz Zmian.

W okręgu nr 1 startują: 1. Jerzy Za-
wodnik, 2. Wioletta Kotkowska, 3. Ro-
bert Utkowski, 4. Dawid Ruszczyk, 5. 
Elżbieta Sobkowiak, 6. Karol Semik, 7. 
Marek Kwiatkowski, 8. Iwona Zwoliń-
ska. W okręgu nr 2 o mandat radnego 
ubiegają się: 1. Radosław Witkowski, 2. 
Andrzej Łuczycki, 3. Magdalena La-
sota, 4. Robert Chrobotowicz, 5. Mo-
nika Domańska, 6. Anna Ostrowska, 
7. Piotr Skrodzki, a w okręgu nr 3: 1. 
Katarzyna Kalinowska, 2. Zbigniew 
Neska, 3. Jakub Łuczycki, 4. Agnieszka 
Prokopczyk-Tulik, 5. Anetta Malmon-
-Tomczyk, 6. Lech Barszcz, 7. Marcin 
Kaca, 8. Marcin Dąbrowski. Mieszkań-
cy okręgu nr 4 będą mogli głosować na: 
1. Mateusza Tyczyńskiego, 2. Martę 
Michalską-Wilk, 3. Jarosława Raben-
dę, 4. Pawła Pastuszkę, 5. Ewę Gawryś, 
6. Mateusza Wojcieszaka, 7. Piotra 
Szprendałowicza, 8. Jolantę Sokołow-
ską. W okręgu nr 5 kandydują: 1. Kon-
rad Frysztak, 2. Wiesław Wędzonka, 
3. Małgorzata Zając, 4. Roman Kor-
czyński, 5. Aleksandra Szczęsna, 6. Pa-
trycja Biesiadecka, 7. Adam Tokarski.

By Radom był przyjazny
– Cztery lata temu radomianie wybrali mnie, abym zmieniał miasto. Teraz chcemy kontynuować te zmia-

ny i dalej rozwijać Radom – mówił Radosław Witkowski podczas prezentacji kandydatów do Rady Miej-

skiej Radomia z Komitetu Wyborczego Wyborców Radosława Witkowskiego „Koalicja na Rzecz Zmian”.
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Podczas poniedziałkowej sesji radni 
zdecydowali o zmianach w uchwale 
w sprawie „ustalenia cen i opłat za 
usługi przewozowe w autobusach 
komunikacji miejskiej”. Miasto chciało, 
by do listy uprawnionych do bezpłat-
nych przejazdów miejską komunikacją 
dopisać posiadaczy Karty Rodziny 
z Osobą z Niepełnosprawnością. Dzięki 
tej uldze opiekunowie osób niepełno-
sprawnych będą mogli zaoszczędzone 
kwoty przeznaczyć na inne cele – uza-
sadniali decyzję wnioskodawcy.

– Komunikacja miejska w Radomiu 
jest od kilku lat coraz bardziej wygodna, 
ale przede wszystkim tańsza. I radomia-
nie to doceniają, w większym stopniu 
korzystając z autobusów – mówił na po-
siedzeniu rady miejskiej wiceprezydent 
Konrad Frysztak. – Dlatego rezygnuje-
my z biletów jednorazowych. Zamiast 
takiego biletu, za to samo 3 zł – albo za 
1,50 w przypadku ulgi – kupimy bilet 
60-minutowy. To duże udogodnienie dla 
osób, które chcą skorzystać z kilku linii 
podczas jednej podróży.

Za wprowadzeniem darmowych 
przejazdów dla rodzin z osobą z niepeł-
nosprawnością i biletu jednogodzinnego 
głosowało 19 radnych; nikt nie był prze-
ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała wejdzie w życie po 14 
dniach od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego; prawdopodobnie jeszcze 
w październiku.

NIKA

Mamy bilety

czasowe

Znikają bilety jednorazowe. W ich miejsce 

osoby sporadycznie korzystające z miej-

skiej komunikacji będą mogły kupić bilet 

jednogodzinny.



6 PIĄTEK – CZWARTEK 28 WRZEŚNIA – 4 PAŹDZIERNIKA 2018RADOM FOOD FEST

Rozsmakuj się 

w Radomiu!
Szykuje się prawdziwa kulinarna uczta, podczas której rozsmakujemy 

się w potrawach lokalnych restauracji i kawiarni. Nie zabraknie 

kolorowych dań i pełnych smaku, nowych doznań!

Między poniedziałkiem a piątkiem (1-5 października) warto odwiedzić 

prezentowane tutaj restauracje i kawiarnie. Będzie można zjeść 

festiwalowe dania w specjalnej cenie. Za przystawkę i danie główne 

zapłacimy 20 zł, za deser i kawę 10 zł; a cena całego zestawu 

degustacyjnego to 30 zł.

Goście Radom Food Fest – za pomocą SMS - zdecydują, który lokal 

jest najlepszy, który zachwycił ich najbardziej, który podbił ich 

podniebienia. 

Dla gości restauracji przygotowaliśmy konkursy. Jakie? Trzeba śledzić 

Facebooka i Instagram.

Radom Food Fest, już po raz trzeci, organizuje Radomska Grupa 

Mediowa.

Leśny Dwó
ul. Słowackiego 84

Główna 9
ul. Główna 9

Karo
al. Jana Pawła II 2, 

Mleczków

Jon's 

Burgers
ul. Żeromskiego 42

Siódme 

Niebo
ul. Żeromskiego 36

Im
ul. Żero

Cukiern

Sowa
ul. Chrobre
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Gromada
ul. Narutowicza 9

To Tu
pl. Konstytucji 

3 Maja 5/2

Bobby Burger

ul. Żeromskiego 29

Pasja
ul. Słowackiego 206

mbir
mskiego 56

nia 
a

ego 1

Pączuszki 

z Moniuszki

ul. Moniuszki 22

Parkowa
ul. Żeromskiego 54

Sushi Kushi
ul. Moniuszki 23/9

Różany 

Gościniec
ul. Zagłoby 2

Nihil 

Novi
Rynek 3

RADOM FOOD FEST
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Inżynier, pionier budowy dróg bitych 
w Królestwie Polskim, autor pierwszych 
polskich podręczników z dziedziny bu-
dowy dróg.

Franciszek Ksawery Christiani uro-
dził się 4 listopada 1772 roku w Dukli 
na terenie Galicji. W wieku 18 lat wyje-
chał na studia techniczne do Austrii, po-
tem krótko służył w austriackim wojsku, 
skąd po otrzymaniu dymisji przeszedł 
do pracy w austriackiej dyrekcji dróg. 
Początkowo był komisarzem budowy 
dróg I klasy w Jaśle, a po utworzeniu 
w Galicji Dyrekcji Dróg i Mostów został 
w 1812 mianowany zastępcą dyrekto-
ra. Dał się poznać jako zdolny inżynier 
i wyjątkowo sprawny organizator, a do-
bre stosunki ze środowiskiem szlachty 
galicyjskiej ułatwiły mu dalszą karierę 
i awanse. Z rekomendacji hrabiego Ma-
łachowskiego z Końskich, został szefem 
Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów Kró-
lestwa Polskiego. Przepracował na tym 
stanowisku 23 lata, kładąc podwaliny 
pod nowoczesne drogownictwo polskie.

Za dyrekcji Christianiego i pod jego 
nadzorem w latach 1819-42 powstało na 
terenie Królestwa Kongresowego 2195 
km dróg bitych, w tym m.in. trakt lubel-
sko-radomski, z Radomia do Kurowa. 
Nowe drogi z nawierzchnią kamienną 
powstawały zasadniczo na starych trak-
tach, ale często Christiani projektował 
zmianę szlaku albo wytyczał całkiem 
nowy. Tak było np. z traktem lubelskim 

czy krakowskim, który zamiast przez 
Nowe Miasto, Końskie i Żarnowiec, 
poprowadził przez Radom, Orońsko, 
Kielce i Jędrzejów. I do dziś ten właśnie 
szlak łączy Warszawę z Krakowem.

W 1819 roku wydał Christiani in-
strukcję układania kosztorysów budowy 
dróg i mostów „Prawidła do ułożenia 
i sprawdzania Anszlagów na budować 
się mające drogi bite, groble, mosty itp.”, 
a rok później ogłosił drukiem „Przepi-
sy względem odrabiania szarwarków 
zatwierdzone prze Komisję Spraw We-
wnętrznych i Policji”. Także w 1820 
ukazał się pierwszy w Polsce podręcz-
nik budowy dróg „Początkowa nauka 
praktyczna dla konduktorów drogowych 
z ogólnego systemu budowy i instrukcji 
dla drogownictwa w Królestwie Polskim 
z litografowanym planem i skalą robót 
przez Jeneralną Dyrekcję Dróg i Mo-

stów”. W 1824 staraniem tejże dyrekcji 
wydano „Wzory na dom zajezdny przy 
drogach bitych, projektowane i litogra-
fowane w Dyrekcji Jeneralnej Korpu-
su Inżynierów Dróg i Mostów”. Był to 
właściwie pierwszy w tej części Europy 
album techniczny typowych projektów.

Personel inżynierski Dyrekcji Jene-
ralnej Dróg i Mostów oraz Dyrekcji 
Komunikacji Lądowych i Wodnych był 
zaliczany do Cesarskiego Korpusu In-
żynierów Komunikacji i otrzymywał 
stopnie wojskowe. Stąd też Christiani 
został najpierw awansowany do stopnia 
generała-majora, a od 1836 generała-
-lejtnanta.

Franciszek Ksawery w 1829 roku 
objął majątek w Orońsku w wieczystą 
dzierżawę. Parę lat później kupił go 
wraz z żoną Amelią na własność. Po 
1834 wieś Orońsko przeniósł w całości 
na wyżej położone tereny i zlokalizował 
wokół nowej drogi, prostopadłej do trak-
tu krakowskiego. Uporządkował też we 
wsi inne drogi, które obsadził drzewa-
mi. Zbudował uzdatnione ujęcie wody, 
tzw. wodociągi dla Orońska i Krogulczy 
Suchej oraz park i ogrody. Przebudował 
Orońsko, tworząc jeden nowoczesny 
układ osiedleńczy.

Był znanym kolekcjonerem starych 
druków, map i rękopisów, roślin, zwie-
rząt i minerałów. W 1827 wszedł do Rady 
Politechnicznej, której zadaniem było 
opracowanie koncepcji Instytutu Poli-
technicznego (późniejszej Politechniki 
Warszawskiej). Był członkiem Towarzy-
stwa Naukowego w Krakowie oraz Towa-
rzystwa Naukowego Uniwersytetu i Aka-
demii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie.

Zmarł w czasie pracy w gmachu Dy-
rekcji Komunikacji Lądowych i Wod-
nych w Warszawie 7 czerwca 1842 roku. 
Został pochowany na Cmentarzu Po-
wązkowskim.

NIKA

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

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

w momencie nazwania ich imieniem ulicy, a potem o ich wyjątkowości zapominamy.
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Ulica gen. Franciszka Ksawerego

Christianiego
Wólka Klwatecka

Między ul. Warszawską a ul. ks. Jana Ziei,

prostopadła do ul. Ignacego Kultysa
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R E K L A M A

Poprzedni felieton o seksie i polityce, a konkretnie o bijącym z nowych, 
wyretuszowanych wyborczych zdjęć seksapilu kandydatek, wywołał 
duży odzew. Jedna z kandydatek napisała nawet: „Świetny felieton, trafia 
w punkt. Następnym razem więcej o płci męskiej proszę”. Na płci męskiej 
się nie znam, ale skoro już opisałem ładne panie, to może i dla kobiet trzeba 
się poświęcić i znaleźć jakiś ciekawych kandydatów. Raz kozie śmierć!

Od kogo by tu zacząć? Może od przystojnych, prawych i sprawiedliwych 
kandydatów. Z pewnością do takich trzeba zaliczyć radnego i szefa 
Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego. To z pewnością polityk młody, 
przystojny, ambitny i już ustawiony politycznie. Kolejnym prawym 
i sprawiedliwym przystojniakiem może być z pewnością mój kolega ze 
szkolnych ław – Radosław Fogiel. Człowiek, który z niejednego pieca chleb 
jadł. Fogiel Junior ma tę przewagę nad innymi, że może reklamować swoje 
nazwisko nawet podczas ciszy wyborczej. Wystarczy, że Fogiel Senior 
wykupi reklamę piekarni i znane nazwisko będzie w mediach krążyć.

Teraz przejdźmy do Rafałów. A konkretnie – do Rafałów dwóch 
o podobnie brzmiących i mylących się radomianom nazwiskach. Pierwszy 
to szef radomskiej Platformy, członek zarządu województwa i były 
wiceprezydent miasta – Rajkowski. Tańczył w Akancie, skończył AWF, 
więc – drogie czytelniczki – na pewno jest wysportowany. Dodatkowym 
atutem jest posiadanie munduru. Strażackiego. A wiadomo – za 
mundurem panny sznurem. Drugi Rafał to były sekretarz miasta, a obecny 
kandydat na prezydenta Radomia – Czajkowski. On również może się 
kobietom podobać. Dodatkowym atutem tego kandydata jest wyrobiony 
gust muzyczny, co uświadomił nam w programie „Na luzie” w TV Dami, 
prowadzonym przez mojego szefa (znanego „dyskomuła”) – Maćka 
Dobrowolskiego. Zero „discopola”; tylko porządny rock i metal. A takie 
gusta muzyczne powinny być przez kobiety cenione. Przynajmniej nie zrobi 
wiochy w towarzystwie, podśpiewując „majteczki w kropeczki” czy też inny 
discopolowy chłam.

No to czas na bezpartyjnych. Tu, jak i w całej naszej polityce 
przystojniaków nie brakuje. Pierwszy to były kandydat na prezydenta, 
a obecnie kandydat do rady miejskiej Robert Dębicki. Zawsze elegancki 
i dobrze ubrany. Choć pamiętam, że raz kandydata zawstydziłem, mówiąc, 
żeby sobie schował metkę od marynarki. Przez roztargnienie na jednej 
z imprez MOSiR-u pół dnia z nią na wierzchu chodził, a wyglądało to, 
mówiąc szczerze, dość komicznie.

Ostatnia w zestawieniu będzie prawdziwa perełka dla tych kobiet, 
które nie tylko na wygląd patrzą. Pewnie mało kto zna taki zespół jak 
Domowe Melodie. W jednym z utworów wokalistka śpiewała: „A ja wolę 
brzydala/ Co brzydki jest jak noc/ Byle mnie zadowalał/ w tym sensie 
mhm... no”. Kogo proponuję? Kandydata na prezydenta Radomia bez 
partii, bez włosów, za to z wąsem. Jak sam często podkreśla, lubi zapasy, 
więc… „Mhm... no”. Bo przecież nie tylko wygląd się liczy. Jak śpiewały 
w tym utworze Domowe Melodie czasami „Wystarczy photoshop”.

Mimo, iż wskazałem przystojnych radomskich kandydatów, większość 
z nich ma pewną wadę – już od dawna są zajęci. Ale, drogie czytelniczki… 
Jak to mówią, nie ma takiego wagonu, którego nie można odczepić. 
Można też ewentualnie oddać głos na jednego z lokalnych przystojniaków! 
O sobie nie napisałem. Nie przez skromność, ale dlatego, że nie kandyduję. 
Gdyby jednak było inaczej, z pewnością siebie też bym umieścił w tym 
zestawieniu. Wszak figura moja dąży do ideału, a wiadomo, że tym 
idealnym kształtem jest kula.

ADAM HILDEBRANDT

O seksie ciąg dalszy

NieObiektywnym 
okiem
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Na pogodę za oknem i zmieniające 
się pory roku nie mamy żadnego wpły-
wu, ale na pogodę ducha – już tak! Oto 
sposoby, które pomogą w radzeniu sobie 
z jesiennym spadkiem nastroju.

PRZEŁAM RUTYNĘ 
I ZASKOCZ BLISKICH

Ostatnie długoterminowe prognozy 
pogody sugerowały letnie temperatu-
ry nawet do… listopada. Bez względu 
na to, co będą pokazywały słupki ter-
mometrów, warto zaskoczyć bliskich 
pomysłem na kilka niespodziewanych 
weekendowych wyjazdów. Zwiedzanie 
malowniczego zamku lub zabytkowych 
sztolni, wizyta w „domu do góry noga-
mi”, a może w muzeum miniatur? Czę-
sto sami nie zdajemy sobie sprawy, jak 
wiele ciekawych miejsc można znaleźć 
do kilku godzin jazdy samochodem 
i pociągiem. A w upalne lato najczęściej 
wolimy korzystać z pięknej pogody niż 
przebywać w muzealnych pomieszcze-
niach, więc właśnie jesienią jest najlep-
sza pora, aby odkryć nieznane.

SIĘGNIJ PO WITAMINĘ D
W naszej strefie geograficznej od 

września do kwietnia jest zbyt mało 
promieniowania słonecznego, aby wi-
tamina D mogła zostać wyprodukowa-
na w skórze, nawet w słoneczne dni. Jej 
niedobór uchodzi za jednego z głównych 
sprawców obniżonego nastroju i innych 
zaburzeń emocjonalnych. Warto zatem 
sprawdzić poziom witaminy D i na tej 
podstawie ustalić z lekarzem właściwą 
dawkę do suplementacji. Tym bardziej, 
że jej niedobór może zwiększać ryzyko 
poważnych chorób, np. osteoporozy, 
cukrzycy, otyłości, nadciśnienia czy nie-
których nowotworów m.in. jelita grube-

go czy piersi. Zbyt mała dawka witami-
ny D powoduje również, że szybciej się 
starzejemy.

DBAJ O RUCH NA POWIETRZU, 
TAK DŁUGO, JAK TYLKO MOŻESZ

Słoneczny jesienny dzień? Nie zmar-
nujmy go i wyjdźmy z domu – inne rze-
czy spokojnie będzie można zrealizować 
później, a ostatnie promienie słońca 
i ciepła są na wagę złota. Długi popo-
łudniowy spacer czy przejażdżka na ro-
werze to idealny sposób na wyzwolenie 
endorfin, czyli hormonów szczęścia i za-
dbanie o właściwą dawkę codziennego 
ruchu. Jazda na rowerze, np. stylowym 

miejskim Le Grand, ma szczególnie wie-
le korzyści, które docenimy jesienią – zy-
skamy większą odporność na zmęczenie, 
stres i rozmaite infekcje, a do tego rower 
pozwoli się w pełni odprężyć i wyciszyć.

POSMAKUJ EGZOTYKI… 
PRZYNAJMNIEJ NA TALERZU

Nie każdy może sobie pozwolić na 
drugi jesienno-zimowy urlop, najlepiej 
w jakimś ciepłym i egzotycznym miejscu. 
Nie oznacza to jednak, że nie możemy 
przenieść się do egzotycznego miejsca, 
a to za sprawą smaku! Kulinarną podróż 
możemy rozpocząć w nieznanej dotąd 
restauracji serwującej dania z danego 

regionu świata, ale spróbować podjąć 
ją samodzielnie w zaciszu domowym, 
korzystając z tysięcy przepisów znale-
zionych w sieci. Gdy pogoda za oknem 
nie będzie już zachęcać do wychodzenia, 
możemy zaproponować znajomym do-
mówkę w stylu danego kraju – przygo-
tować same tematyczne potrawy, zadbać 
o muzykę i wystrój mieszkania stosowny 
do wybranego regionu, aby na jeden wie-
czór znów poczuć się jak na wakacjach!

POSTAW NA KOLOR
Obserwując jesienny ubiór na pol-

skich ulicach, można by pomyśleć, że 
wielu z nas przechodzi „żałobę po lecie”. 
Latem bowiem królowały jasne stroje, 
śmiałe kolorowe fasony i kwiatowe mo-
tywy. Z chwilą nadejścia jesieni wielu 
ludzi diametralnie zmienia styl i zaczy-
na nosić smutne, ciemne i szare kolory. 
Warto się tej zależności przeciwstawić, 
a terapia kolorami działa! Piękny płasz-
czyk w żywym odcieniu, wściekle żółty 
parasol na tle ciemnego, szarego nieba, 
rower z miętową ramą i uśmiech na twa-
rzy – to wszystko robi różnicę. Dobrze 
o tym pamiętać zanim kupimy kolejne 
ubrania i akcesoria w posępnych, ciem-
nych kolorach.

I wreszcie – nawet, gdy pogoda się ze-
psuje i nadejdą długie, zimne wieczory, 
pamiętajmy, że każda pora roku ma swo-
je plusy. W końcu możemy bez wyrzutów 
sumienia zorganizować serialowy mara-
ton, siedzieć bezkarnie pół dnia pod ko-
cem z ulubioną filiżanką kawy czy her-
baty, wrócić na klimatyzowaną siłownię 
czy po prostu spędzać czas z bliskimi 
w zaciszu przytulnego domu. A za kilka 
miesięcy znów wróci lato.

FIT.PL

Jak zatrzymać lato?
Wiosną i latem czujemy przypływ energii i motywacji – przechodzimy na diety, stajemy się bardziej 

aktywni, rozwijamy zainteresowania, odkrywamy nowe smaki, odpoczywamy, remontujemy miesz-

kanie i odliczamy dni do długo wyczekiwanego urlopu. Gdy przychodzi jesień, dni stają się krótsze, 

a pogoda powoli przestaje rozpieszczać, dopada nas zniechęcenie i spadek nastroju. Jak z nimi 

walczyć i móc jak najdłużej zatrzymać lato?

R E K L A M A

SMACZNEGO 

CIASTO MARCHEWKOWE 
Z ORZECHAMI WŁOSKIMI

SKŁADNIKI
– 350 g marchewki

– 1 opak. siemienia lnianego

– 300 g mąki

– 1 łyżeczka cynamonu

– 1 łyżeczka soli

– 1 łyżeczka gałki muszkatołowej

– 250 g cukru trzcinowego

– 250 ml oleju rzepakowego

– 1 łyżeczka sody oczyszczonej

– 100 g orzechów włoskich

– 75 g nerkowców

– 1/3 szklanki mleka migdałowego

– 3 łyżki syropu z agawy

– sok z połowy cytryny

PRZYGOTOWANIE
Marchew myjemy, delikatnie obieramy 

i ścieramy na tarce. Siemię lniane 

zalewamy ciepłą wodą i odstawiamy 

na ok. 10 min. W misce mieszamy 

mąkę, wszystkie przyprawy i sodę 

czyszczoną. W innym naczyniu 

ucieramy olej z namoczonym 

i odcedzonym siemieniem. Łączymy 

z sobą wszystkie składniki, dodajemy 

marchew i posiekane orzechy. Całą 

masę przekładamy do tortownicy, 

wyłożonej papierem do pieczenia. 

Ciasto pieczemy w piekarniku, 

nagrzanym do 180 stopni przez 45 

min. Nerkowce namaczamy w ciepłej 

wodzie. Dodajemy mleko migdałowe, 

syrop z agawy i sok z cytryny. 

Blendujemy na gładki krem. Gotowym 

kremem polewamy wystudzone ciasto 

i całość ozdabiamy orzechami.
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POLECAMY OD 24.09. DO 06.10.2018R

Chleb mieszany  z Indeksem 300g

2,79
9,30zł/1kg

2,49
9,58zł/1kg

1,69
8,45zł/1kg

2,39

Serek wiejski Łaciaty naturalny 200g 

Mlekpol

Rolada schabowa 1kg

KierFantazja drobiowa 1kg 

Staropolskie Wędliny

Twaróg tłusty, półtłusty, chudy 260g 

Figand opakowanie

Mleko Koneckie 2% 1l 

Końskie

20,9916,99
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Z po¿ó³k³ych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

Zni¿ka ceny pr¹du
dla pracowników miejskich

Elektrownia Radomska udzieli³a pra-
cownikom Zarz¹du miejskiego zni¿ki 
ceny za pr¹d elektryczny, poczynaj¹c od 
1 sierpnia 1937 r.

Pracownicy magistraccy p³aciæ bêd¹ 
40 groszy za kilowatogodzinê pr¹du.

Trybuna nr 37, 8 wrzeœnia 1937

Chuligani grasuj¹

W poniedzia³ek o godz. 8 wiecz. 
banda chuliganów napad³a, przy bra-
mie parku Koœciuszki na ul. 1 Maja, na 
przechodz¹cego Holcmana Natana, zam. 
przy ul. Malczewskiego 9 i dotkliwie go 
pobi³a.

O wypadku zameldowa³ natychmiast 
p. Holcman w komisariacie Policji. Przy-
byli na miejsce 2 policjanci nie zastali ju¿ 
chuliganów, lecz jeszcze jednego pobite-
go, Icka Peltê, fryzjera.

Poszkodowani wraz z policj¹ i œwiad-
kiem pobicia, chrzeœcijaninem, przeszu-
kali park, gdzie jednego z chuliganów 
rozpoznano.

Zatrzymany pocz¹³ p³akaæ i b³agaæ 
o przebaczenie, podaj¹c jednoczeœnie, 
¿e nale¿y do jakiegoœ chrzeœcijañskiego 
zwi¹zku.

Trybuna nr 39, 24 wrzeœnia 1937

Tydzieñ Szko³y 
Powszechnej w Radomiu

Tydzieñ Szko³y Powszechnej bêdzie 
trwa³ od 1-go października br. Uro-
czystoœci rozpoczn¹ siê w koœcio³ach 
radomskich. Dnia 1 i 8 października 
zostan¹ zorganizowane dancingi w ka-
wiarniach p. Przybytniewskiego, Grzy-
bowskiej i £apety.

Po nabo¿eñstwach odbêd¹ siê koro-
wody dzieci szkó³ na ulicach Radomiu.

Dnia 2 października odbêdzie siê 
otwarcie wystawy z okazji 5-lecia To-
warzystwa Popierania Budowy Szko³y 
Powszechnej w lokalu Szko³y Powsz. 
im. Kochanowskiego pod has³em „Bu-
dujemy szko³y”. W tym samym dniu 
odbêdzie siê loteria fantowa w miej-

skim parku. W dniach 2 i 9. X. odbê-
dzie siê zbiórka uliczna. W ci¹gu ca-
³ego tygodnia bêdzie przeprowadzana 
kwesta w restauracjach i kinach.

Trybuna nr 39, 30 wrzeœnia 1938

Dwie transmisje radjowe 
z Radomia

Wszystkie rozg³oœnie Polskiego Radia 
nadaj¹ w sobotê i niedzielê transmisje 
z œwiêta kolejarzy w Radomiu.

Polskie Radio transmitowaæ bêdzie 
w sobotê wystêpy artystyczne o godz. 
12 i o godz. 21 pogadankê dla kolejarzy.

W niedzielê transmitowana bêdzie 
z Radomia mowa ministra komunikacji 
p³k. Ulrycha.

Spodziewamy jest przyjazd 7000 kole-
jarzy z ca³ego kraju.

Trybuna nr 38, 23 wrzeœnia 1938

Ruch cudzoziemców 
w Radomiu

W okresie od kwietnia do czerwca 
w³¹cznie bawi³o w Radomiu 60 cu-
dzoziemców, w kwietniu 13, w maju 
20, w czerwcu 27. W tym samym cza-
sie w r. 1927 przyby³o do Radomia 
na czasowy pobyt 69 cudzoziemców. 
Cudzoziemcy przebywali w Radomiu 
przewa¿nie kilka dni. Cudzoziemców 
nie zainteresowa³y widocznie efekty 
„turystyczne” Radomia.

Trybuna nr 38, 23 wrzeœnia 1938

Urodzaj na „proroków”

Zadebiutowa³ w Radomiu nowy „pro-
rok”, niejaki Pi¹tek. Za³o¿y³ on w Ra-
domiu sektê adwentystów, g³osz¹cych 
„koniec œwiata”.

Kazania do wiernych wyg³asza³ p. Pi¹-
tek w lokalu przy ul. ¯eromskiego 21, 
w którym mieœci³a siê  zaimprowizowa-
na œwi¹tynia.

¯arliwemu prorokowi pozazdroœci-
li sukcesów radomscy „narrodowcy”. 
Urz¹dzili oni ekspedycj¹ karn¹ na 
œwi¹tyniê adwentystów i zdemolowali 
lokal.

Trybuna nr 38, 15 wrzeœnia 1937
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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

Debil, czub czy idiota?
„Nawet nam nie przysz o do g owy, aby ktoś móg  być takim debilem, żeby 
nie wystąpić o pieniądze na wykup gruntów!”. Takimi s owami zwróci  się 
radny, pierwszy leśnik Radomia, do niedosz ej nadziei olimpijskiej – wicepre-
zydenta Konrada podczas obrad rady miejskiej. Tak, tak, proszę Państwa, to 
się dzieje naprawdę. W obronie kolegi staną  drugi z „wicków” – z zawodu 
nauczyciel, który przedstawi  d ugą listę synonimów s owa „debil”, po czym 
przeprosi  za poziom dyskusji ewentualnych uczniów, którzy zamiast się 
uczyć, oglądali transmisję. Jak to sz o? Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
m odzieży chowanie?

Uczył Marcin Marcina…
Jakby tego by o ma o, riposty nie móg  sobie darować pierwszy leśnik, który 
doprecyzowa , że używając s owa „debil” mia  na myśli „osobę z niepe no-
sprawnością intelektualną, która nie jest zdolna do podejmowania ważnych 
decyzji”.

Agent specjalny
Na przeczekanie – tak wygląda a taktyka naszego prezydenta Rados awa. 
Nie pojawi  się na debacie w TVP oraz na sesji rady miejskiej i nawet nie 
odpowiada  na zaczepki polityków PiS. Z letargu wyrwa  go dopiero artyku  w 
„GazPolu" i materia  reżimowych „Wiadomości”, które zarzuca y mu tworze-
nie „uk adu”. Tekst napisa a Dorota Kania – autorka wielu g ośnych książek 
i równie g ośnych przeprosin wymuszonych sądowym wyrokiem. Jedna z jej 
ostatnich książek nosi tytu  „Gry tajnych s użb”. My name is Witkowski…. Ra-
dos aw Witkowski…. Wstrząśnięty, ale nie zmieszany.

Wielki nieobecny
Sam pan premier Mateusz mia  przyjechać do Radomia na konwencję wy-
borczą PiS-u. Rozczarowani samorządowcy z ca ego regionu us yszeli, że za-
trzyma y go pilne sprawy. Tak ważne, że nie ma o nich s owa na stronach 
KPRM i tak pilne, że nie zabra  ze sobą swojej rzeczniczki. Nie by o ani pana 
prezesa, ani wicepremier Szyd o, ani marsza ka Karczewskiego, ani nawet 
marsza ka Bielana. Najwyższym rangą przedstawicielem w adzy, który za-
szczyci  nas swoją obecnością, by  minister sportu. W kuluarach hucza o od 
domys ów, na kogo obrazi o się kierownictwo partii.

Bojówki z Senior-Wigor
Pod budynkiem UTH, gdzie zebrali się samorządowcy PiS, zebra a się bardzo 
nieliczna i leciwa grupka protestujących. Na czele czterech pań trzymających 
transparent z napisem „Konstytucja” staną  radny Pe o Andrzej z Ustronia. 
Na widok tak marnej demonstracji zap aka  przewodniczący Wójcik, który 
z odruchu serca i w geście solidarności staną  razem z nimi, co uchwycili na 
zdjęciach i umieścili w sieci czujni uczestnicy konwencji.

Powrót żelaznej Marzeny
Do polityki wraca żelazna Dorota Marzena. Wraca na listach Kukiz’15. W pe -
nym rynsztunku i mundurze polowym (czytaj: charakterystycznym czerwo-
nym żakiecie) stanę a gotowa do walki u boku Paw a Kukiza. Tym razem 
kampanię musi zacząć od walki z podróbkami.

ŁUKASZ MOLENDA

Rzut okiem

20˚/14˚
t. odczuwalna 21˚ C

ciśnienie 1018 hPa

wilgotność 47%

Piątek

14˚/10˚
t. odczuwalna 13˚ C
ciśnienie 1026 hPa
wilgotność 42%

Sobota

15˚/5˚
t. odczuwalna 14˚ C
ciśnienie 1026 hPa
wilgotność 37%

Niedziela

19˚/6˚
t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1012 hPa
wilgotność 43%

Poniedziałek

17˚/12˚
t. odczuwalna 17˚ C
ciśnienie 1017 hPa
wilgotność 45%

Wtorek

16˚/8˚
t. odczuwalna 16˚ C
ciśnienie 1022 hPa
wilgotność 44%

Środa

19˚/9˚
t. odczuwalna 18˚ C
ciśnienie 1022 hPa
wilgotność 46%

Czwartek



11PIĄTEK – CZWARTEK 28 WRZEŚNIA – 4 PAŹDZIERNIKA 2018 SPORT

R E K L A M A

KAROLINA KOŁTUNIAK

Dwumecz z szóstym zespołem fiń-
skiej ekstraklasy był pierwszym starciem 
o stawkę dla odmienionej ekipy ROSY 
pod wodzą trenera Roberta Witki. 
Pierwsze spotkanie zostało rozegrane 
20 września w Finlandii, gdzie radom-
ski zespół został zdeklasowany przez 
rywali i przegrał aż 86:65. Od pierwszej 
kwarty to Finowie kontrolowali przebieg 
gry, prowadząc 18:2 i 29:14 na jej koniec. 
Kolejne skuteczne akcje i serie zdoby-
wanych punktów tylko pogłębiały nie-
moc radomian. Przebudzenie nastąpiło 
dopiero w ostatniej odsłonie, podczas 
której „Smokom” udało się nieznacznie 
zmniejszyć rozmiary porażki. Wiadomo 
było jednak, że o odrobienie strat w re-
wanżu będzie bardzo trudno.

Rewanżowe spotkanie w środę, 26 
września w hali MOSiR również rozpo-
częło się lepiej dla przyjezdnych z Jo-
ensuu. Na niekorzyść ROSY wpływał 
także fakt, że w drugim meczu nie wy-
stąpili, kreowany na lidera Obbie Trot-
ter i kontuzjowany Łukasz Bonarek. 
Fińscy zawodnicy wysoko (2:13) prowa-
dzili już w pierwszej kwarcie, po kilku 
celnych rzutach z dystansu, na które 
radomianie nie mogli znaleźć sposobu. 
Co gorsza, w ataku naszym zawodnikom 
również nie szło najlepiej – mnożyły się 
błędy i stracone piłki. Dopiero w ostat-

niej akcji przed końcem pierwszej kwar-
ty Artur Mielczarek dał sygnał do od-
rabiania strat, trafiając po raz pierwszy 
z dystansu.

Drugą odsłonę doskonale rozpoczęli 
za to Cullen Neal, Hanner Mosquera-
-Perea i Szymon Szymański. Z 24 uzy-
skanych w tej kwarcie przez ROSĘ 
punktów, aż 20 należało do tej trójki. 
Poprawiła się także ogólna postawa 

zawodników Roberta Witki w defensy-
wie – zdecydowana obrona utrudniała 
gościom zdobywanie punktów, a go-
spodarze dzięki temu zaczęli odrabiać 
straty. Po pierwszej połowie na tablicy 
świetlnej widniał rezultat 36:42.

Po dwóch udanych indywidualnych 
akcjach Szymańskiego na początek 
trzeciej partii, ROSA nawet zbliżyła się 
do Finów na cztery „oczka” (40:44). Do 

odrobienia strat z pierwszego spotkania 
było jednak wciąż daleko. Mecz zakoń-
czył się wynikiem 69:75, co w dwumeczu 
daje rezultat 134:161 dla drużyny z Fin-
landii. Kataja Basket Joensuu nie jest 
jeszcze pewna udziału w fazie grupowej 
FIBA Europe Cup – w kolejnej rundzie 
kwalifikacji zmierzy się z bułgarskim ze-
społem Rilski Sportist.

ROSA za to może skupić się już tylko 
na walce o ligowe punkty, a rozpocznie 
ją w pierwszy weekend października. 
Waleczność mimo osłabień i efektow-
ne akcje, których w ekipie radomskich 
„Smoków” nie brakowało w tym starciu, 
na pewno będą cieszyły się uznaniem 
radomskich kibiców.

Pierwsze spotkanie w ramach Polskiej 
Ligi Koszykówki – z BM Slam Stalą 
Ostrów Wielkopolski, prowadzoną przez 
doskonale znanego w Radomiu Woj-
ciecha Kamińskiego – ROSA rozegra 
na wyjeździe w sobotę, 6 października 
o godz. 17.

ROSA Radom – Kataja Basket 
Joensuu 69:75 (12:23, 24:19, 14:21, 
19:12)

ROSA: Mosquera-Perea 17, Szymań-
ski 14, Neal 11, Mielczarek 11, Zegzuła 
6, Wall 6, Piechowicz 2, Wątroba 2

Kataja: Palmi 14, Seppala 12, Vant-
taja 10, Wright 8, Jefferson 7, Ojala 6, 
Simpson 5, Herrala 4, Huolila 4, Perttu 
3, Mullings 2, Lasaroff

Europa nie dla ROSY
Krótko trwała przygoda ROSY Radom z europejskimi pucharami w sezonie 2018/19. Radomskie 

„Smoki” dwukrotnie musiały uznać wyższość fińskiego Kataja Basket Joensuu w pierwszej rundzie 

kwalifikacji do FIBA Europe Cup i tym samym nie awansowały do dalszej fazy rozgrywek.
Klub Sportowy Uniwersytet Radom 

rozpoczął drugi sezon na pierwszoli-
gowych parkietach. Na starcie drużyna 
Mariusza Greli zmierzyła się na wyjeź-
dzie z zeszłorocznym wicemistrzem tej 
klasy rozgrywkowej – SPR-em PWSZ 
Tarnów.

Radomianie starali się jak najdłu-
żej utrzymać korzystny rezultat, ale 
w pierwszej połowie nie grzeszyli 
skutecznością. Przez 30 minut „Uniwe-
rek” zdobył zaledwie dziewięć bramek, 
a rywale w tym samym czasie strzelili 
14 goli. Natomiast po zmianie stron 
Klub Sportowy Uniwersytet Radom 
nieco poprawił swoje celowniki, ale 
jednocześnie nasza drużyna zaczęła 
popełniać więcej błędów w defensywie. 
Ostatecznie radomianie przegrali to 
spotkanie 21:32.

Porażkę naszej drużyny można 
usprawiedliwiać brakiem Piotra 
Rojka. – Piotrek nabawił się lekkiej 
kontuzji i nie chcieliśmy ryzyko-
wać – powiedział Mariusz Grela, 
trener Uniwersytetu Radom. – Rojek 
będzie nam potrzebny w kolejnych 
spotkaniach, więc mamy nadzieję, że 
jak najwcześniej wróci do gry. 

Kolejne spotkanie „Uniwerek” 
rozegra już jutro (sobota, 29 września). 
Tego dnia nasi szczypiorniści we włas-
nej hali zmierzą się z groźnym AZS-
em AWF Biała Podlaska. Ta drużyn 
w pierwszej kolejce rozbiła Czuwaj 
Przemyśl 42:34.

KD

Porażka

na starcie

Uniwersytet Radom w pierwszym meczu 

sezonu przegrał na wyjeździe z SPR-em 

PWSZ Tarnów.
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Pierwszy z nich został rozegrany w śro-
dę w sali gimnastycznej XIII LO im. 
Polskich Noblistów w Radomiu. W tym 
pojedynku siatkarki E. Leclerc Radomki 
Radom spotkały się z Galiczanką Tarno-
pol. Drużyna z Ukrainy jest aktualnym 
brązowym medalistą mistrzostw tego 
kraju, a przed kilkoma dniami przegrała 
mecz o Superpuchar Ukrainy. Dlatego 
wydawało się, że dla Radomki będzie to 
trudny przeciwnik. Jednak boisko zwe-
ryfikowało przedmeczowe oczekiwania.

Zespół Jacka Skroka zdominował to 
spotkania i w niespełna godzinę odpra-
wił z kwitkiem rywalki. Radomianki 
dominowały w polu serwisowym i w ca-
łym spotkaniu zdobyły zagrywką aż 20 
punktów. Najefektowniej nasza drużyna 
zaprezentowała się 
w pierwszym secie, 
który wygrała 25:9. 
Nasz trener mocno 
rotował składem i na 
parkiecie mogliśmy 
oglądać wszystkie za-
wodniczki. – Szukam 
tego opt ymalnego 
zestawienia, a każdy 
kolejny sparing daje 
mi odpowiedzi na 
nurtujące mnie pytania – powiedział po 
meczu Jacek Skrok. – Przed nami jeszcze 
ponad miesiąc przygotowań, kiedy bę-
dziemy szlifować formę do startu rozgry-
wek. Teraz czeka nas międzynarodowy 
turniej towarzyski, który w ten weekend 
odbędzie się w naszym mieście.

Turniej Rodziny Radomki o Puchar 
Prezydenta Radomia „I Love Volley-
ball” przyciągnął do naszego miasta 

trzech mocnych rywali. W zmaganiach 
poza E. Leclerc Radomką Radom 
udział weźmie aktualny wicemistrz Pol-
ski ŁKS Łódź, drużyna z Ligi Siatkówki 
Kobiet Legionovia Legionowo i wice-
mistrz Francji RC Cannes.

Zawody rozpoczną się dziś (piątek, 
28 września) o godz. 16.30 od pojedyn-
ku Radomki z Legionovią. Trzy godziny 
później na parkiet wyjdą siatkarki z Ło-
dzi i Cannes. W sobotę pierwszy mecz 
rozpocznie się o godz. 16, a drugi tuż po 
jego zakończeniu. Natomiast w niedzielę 
walka zacznie się o godz. 14, a ostatnie 
spotkanie, w którym E. Leclerc Radom-
ka Radom zmierzy się z francuskim po-
tentatem, zaplanowano po zakończeniu 
tego pojedynku.

Łącznie przez trzy 
dni radomianie będą 
mogl i  obejrzeć a ż 
sześć spotkań, które 
powinny stać na wyso-
kim poziomie. Głów-
ną atrakcją powinna 
być drużyna z Francji, 
która w swojej historii 
sięgała po zwycięstwa 
w Lidze Mistrzów, 
a przed laty ich barw 

broniła m.in. Małgorzata Glinka, czyli 
jedna z najlepszych siatkarek naszego 
kraju. Wszystkie mecze zostaną rozegra-
ne w hali radomskiego MOSiR-u przy ul. 
Narutowicza 9, a wstęp na nie jest bez-
płatny. Transmisję telewizyjną ze spotkań 
Radomki będzie można oglądać na por-
talu CoZaDzien.pl.

KD

Radomka w Radomiu
Siatkarki E. Leclerc Radomki Radom przygotowują się do startu sezonu. 

W tym tygodniu drużyna Jacka Skroka rozgrywa cztery sparingi w na-

szym mieście.

Fo
t. 

Ar
tu

r S
an

do
m

ie
rs

ki



12 PIĄTEK – CZWARTEK 28 WRZEŚNIA – 4 PAŹDZIERNIKA 2018SPORT

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko
www.rzezba-oronsko.pl

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt realizowany 
w ramach obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości

KUNSZT
KOLEKCJA OROŃSKA

Kuratorka: 
Eulalia 

Domanowska 
Współpraca: 

Henryk Gac

29  09  2018
6  01  2019

Artyści
Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer, Ewa Axelrad, Sylwester Ambroziak, 
Mirosław Bałka,  Krzysztof M. Bednarski, Michalina Bigaj, Włodzimierz Borowski, 
Tony Cragg, Tatiana Czekalska i Leszek Golec, Wojciech Fangor, Miłosz Flis, 
Władysław Hasior, Thorsten Goldberg, Jacek Jagielski, Jerzy Jarnuszkiewicz, 
Marek Kijewski i Małgorzata Malinowska „Kocur”, Jarosław Kozakiewicz, 
Edward Krasiński, Piotr Kurka, Alicja Kwade, Natalia Lach-Lachowicz,  Daria Malicka, 
Jarosław Perszko,  Marta Pszonak, Maciej Szańkowski, Martyna Szwinta, Sofie Żezmer

R E K L A M A

SZYMON JANCZYK

Mecz z Resovią zapowiadał się na pił-
karski hit. Na stadion MOSiR-u przyszło 
ponad 3 tys. kibiców, którzy zmobilizo-
wali się na przyjazd odwiecznego rywala. 
Tuż przed pierwszym gwizdkiem miał 
miejsce niemiły incydent. Policja zatrzy-
mała czterech kibiców „Zielonych”, któ-
rzy nieśli flagi tradycyjnie wywieszane na 
stadionach całego świata. Policjanci nie 
chcieli wypuścić fanów, więc solidarni 
z nimi kibice, którzy już dostali się na 
stadion, opuścili sektor. Dopiero widok 
1500 osób wychodzących przed trybunę 
i interwencja zarządu klubu przekonały 
policję, że przestępstwa nie popełniono 
i rozpoczęło się kibicowskie święto.

Fani wrócili na sektor ok. 15 minuty 
gry. I mieli powód do radości. Damian 
Szuprytowski dostał świetne podanie od 
Leandro, wykorzystał błąd obrońcy i w sy-
tuacji sam na sam pokonał Bartłomieja 
Banka. Na zegarze nie minęła jeszcze 
30. minuta, a Radomiak już prowadził 
2:0. Tym razem Leandro obsłużył Bruno 
Luza, który urwał się obrońcom i zdobył 
drugiego gola. Mecz był wyrównany i za-
cięty, z lekką przewagą „Zielonych”, ale 
na kolejne bramki musieliśmy poczekać 
aż do końcówki meczu. Ozdobą spotkania 
było trafienie Macieja Filipowicza, który 
odebrał piłkę i huknął z dystansu nie do 
obrony dla bramkarza. Chwilę później po 

akcji Rafała Makowskiego strzał Jakuba 
Wawszczyka dobił Leandro i zrobiło się 
już 4:0. Dzieła zniszczenia dopełnił młody 
Patryk Winsztal, który po kapitalnej akcji 
Leo z bliska pokonał bramkarza. Brazy-
lijczyk został bohaterem meczu z golem 
i trzema asystami. Łącznie ma na koncie 
już sześć goli i tyle samo asyst. Trzy punkty 
w starciu z Resovią sprawiły, że Radomiak 
traci już tylko „oczko” do podium.

Radomiak Radom – Resovia 5:0 
(2:0)

Bramki: Szuprytowski (17'), Luz (28'), Fi-
lipowicz (79'), Leandro (82'), Winsztal (91')

Radomiak: Haluch – Wawszczyk, Grud-
niewski, Klabnik, Jakubik – Szuprytowski 
(83' Sokół), Makowski, Kaput (70' Filipo-
wicz), Luz – Mikita (87' Winsztal), Leandro

Radomiak nie zakładał gry o najwyż-
sze cele w Pucharze Polski, ale porażkę 
z trzecioligowym rywalem już w pierwszej 
rundzie należy uznać za wstydliwą wpad-
kę. Trener Dariusz Banasik nie ukrywał, 
że założeniem pucharowego meczu było 
danie szansy rezerwowym piłkarzom. 
Z tego powodu mecz z Polonią w wyj-
ściowej jedenastce rozpoczęli zawodnicy, 
którzy w lidze zazwyczaj zaliczają „ogo-
ny”, i Meik Karwot, który zdążył odbyć 
z drużyną… jeden trening. Odbiło się to 
na postawie zespołu. Radomianie zagra-
li fatalnie w defensywie, a z przodu nie 

potrafili stworzyć żadnej dobrej okazji 
bramkowej i nie oddali ani jednego cel-
nego strzału z gry.

Pierwsza połowa przebiegła pod zna-
kiem ostrej gry miejscowych i kilku nie-
udanych strzałów z obu stron. Dla Ra-
domiaka najlepszą okazję zmarnował 
Mateusz Zając, który po rzucie rożnym 
i zgraniu piłki przewrotką przez Jaku-
ba Rolinca strzelił głową, ale piłkę nad 
poprzeczką przeniósł Łukasz Radliński. 
Szansę dla gości zmarnował Jakub Apoli-
narski, który po błędzie Karwota wyszedł 
na sam na sam z Mateuszem Kochalskim, 
ale przegrał ten pojedynek.

Prawdziwa kanonada miała miejsce 
po przerwie. Wprowadzony w przerwie 
Jakub Wilk wykorzystał rzut wolny, po-
dyktowany za faul Patryka Winsztala 
i strzałem obok muru, po ziemi pokonał 
Kochalskiego. Niedługo potem Wilk do-
grał piłkę wprost do Jędrzeja Kujawy, 
który wykorzystał błąd Karwota i skiero-
wał piłkę do siatki. Trzecią bramkę Wilk 
wypracował, podając za plecy Winsztala 
do Apolinarskiego. Zawodnik Polonii 
minął piłkarza „Zielonych” i wyłożył 
piłkę „na patelnię” Krzysztofowi Barto-
szakowi, który nie zmarnował tej szansy.

Radomiak rzucił się do ataku. Jakub 

Rolinc został powalony przez rywala 
w polu karnym, a „jedenastkę” na gola 
zamienił Damian Szuprytowski. Nieste-
ty, gospodarze znów odpowiedzieli. Tym 
razem Bartoszak odwdzięczył się Apoli-
narskiemu, który łatwo minął Winsztala 
i z ostrego kąta pokonał Kochalskiego. 
Winsztal odkupił część win na kwadrans 
przed końcem meczu, kiedy po rzucie roż-
nym i zgraniu od Rolinca wpakował piłkę 
do siatki głową. W 87. minucie gry kolej-
ne dośrodkowanie z kornera wykorzystał 
Patryk Mikita i zrobiło się już tylko 3:4. 
W ostatniej minucie gry strzał Macieja Fi-
lipowicza z rzutu wolnego obronił jednak 
Radliński i stało się jasne, że do kolejnej 
rundy przejdzie klub z Wielkopolski.

Teraz „Zieloni” muszą się skoncen-
trować na toruńskiej Elanie. Wyjazdowy 
mecz z trzecim zespołem w tabeli będzie 
szansą na przełamanie serii pięciu spotkań 
bez wyjazdowej wygranej. To spotkanie już 
w niedzielę, 30 września o godz. 15.

Polonia Środa Wielkopolska – Ra-
domiak Radom 4:3 (0:0)

Bramki: Wilk (48'), Kujawa (51'), Barto-
szak (55'), Apolinarski (63') – Szuprytowski 
(58' rzut karny), Winsztal (76'), Mikita (87')

Radomiak: Kochalski – Winsztal, 
Karwot, Zając, Jakubik – Luz, Pietroń 
(56' Makowski), Filipowicz, Sokół (56' 
Szuprytowski) – Suchanek (73' Mikita), 
Rolinc

Pozostała tylko liga
Radomiak zaliczył czwarte z rzędu domowe zwycięstwo w lidze. „Zieloni” rozbili Resovię 5:0, ale przed ważnym meczem 

z Elaną Toruń humory popsuła im pucharowa porażka. W Środzie Wielkopolskiej podopieczni Dariusza Banasika przegrali 3:4 

z miejscową Polonią i odpadli z rozgrywek.
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