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To już siódma edycja, organizowanego przez Radomską Grupę Mediową, konkursu Co Za Talent!. 
W dwóch castingach o uwagę jurorów rywalizowało 36 młodych, utalentowanych osób. Jury wybrało 
12 najlepszych, którzy 14 maja zaprezentują się publiczności na gali finałowej w sali koncertowej Ze-
społu Szkół Muzycznych.

t

Regres
i lekceważenie
Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie ma być samodziel-
ną placówką. – To prowadzi do re-
gresu znaczenia naszej placówki 
i lekceważenia jej dorobku – uwa-
ża Marek Słupek, kierownik działu 
przyrody Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego.

t

Gdzie jest dach?
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zapłacił głównemu wykonawcy 
Radomskiego Centrum Sportu 
ok. 15 mln zł za coś, czego nie ma 
– twierdzą przedstawiciele � rmy 
Maxto.

t

Itaka wybrała
Radom
Biuro podróży Itaka, czyli lider 
rynku turystycznego w Polsce 
i Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze” podpisały list in-
tencyjny. Wynika z niego, że lotni-
sko Radom-Sadków od kwietnia 
2021 ma się stać strategicznym 
portem biura w Polsce centralnej. 
A cztery � rmy są gotowe przebu-
dować pas startowy.

t

Wiosenne
aktywności
Według badań naukowców aktyw-
ność � zyczna i ruch na świeżym 
powietrzu mają duży wpływ na 
efektywność naszej pracy i nauki. 
Wiosna, która się właśnie rozpo-
częła, daje w tym względzie wiele 
możliwości i zachęca do działania.

t

Kolejne wydanie 
„7 Dni” 

– w piątek, 
10 maja 2019.

Zdjęcia: Szymon Wykrota
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To tradycyjne już rozpoczęcie 
sezonu. Motocykliści spotkają się 
o godz. 10 w kościele Matki Bożej 
Częstochowskiej (ul. Wernera 57) na 
mszy świętej. Po mszy zaplanowano 
paradę ulicami Radomia, z obstawą 
policji, na pl. Corazziego. Tu odbędzie 
się poświęcenie motocykli. Wydział 
ruchu drogowego KWP zorganizuje 
konkursy dla motocyklistów, także 
sprawnościowe, konkurs z wiedzy 
o ruchu drogowym. Pojawią się też 
zabytkowe jednoślady, a spośród nich 
wybrany zostanie najstarszy motocykl. 
OSP z Cerekwi natomiast przygotowa-
ła pokaz ratownictwa medycznego.

Impreza, organizowana przez Klub 
Motocyklowy Strażaków, radomskich 
motocyklistów, Radomskie Towarzy-
stwo Motocyklowe, Rycerzy Kolumba 
i KWP, potrwa na pl. Corazziego do 
godz. 14.

Patronat nad XII Radomską Wiosną 
Motocyklową objęła Radomska Grupa 
Mediowa.

NI

Wiosna
motocyklowa
Chcą pokazać, że jest ich w Radomiu 
całkiem sporo i chcą powalczyć ze 
stereotypem – w niedzielę, 28 kwietnia 
odbędzie się już XII Radomska Wiosna 
Motocyklowa.

Zgodnie z orońską tradycją po raz 
kolejny Park Rzeźby stanie się miej-
scem imprezy plenerowej, której celem 
jest uczczenie Międzynarodowego 
Dnia Ziemi. Wspólnie z artystami dzie-
ci i dorośli odkrywać będą, jak świat 
sztuki łączy się z ekologią i miłością 
do przyrody. Wydarzenie już na stałe 
wpisało się w kalendarz orońskich 
inicjatyw społecznych i z roku na rok 
spotyka się z coraz większym zaintere-
sowaniem. CRP zachęca do aktywnego 
wypoczynku w artystycznej atmosferze, 
w niezwykłym otoczeniu przyrody 
i dzieł sztuki współczesnej.

W tym roku organizatorzy Dnia 
Ziemi przygotowali warsztaty tworze-
nia opakowań biodegradowalnych; 
pokażą też, jak budować ptasie budki 
lęgowe. Będzie czas na jogę na trawie, 
przytulanie drzew, koncert orkiestry 
warzywnej, grą terenową i wiele innych 
atrakcji. Najmłodszym uczestnikom 
CRP poleca spektakl „Kapitan Porzą-
dek” i zajęcia przyrodnicze w terenie, 
a dorosłych zachęca do zapoznania się 
z archeologicznymi odkryciami z te-
renów Orońska i historią krzemienia 
czekoladowego. Clou programu będzie 
Manifest Międzygatunkowy połączony 
z warsztatami tworzenia haseł pro-
pagujących ideę równości wszystkich 
stworzeń.

Centrum Rzeźby Polskiej w Oroń-
sku zaprasza od godz. 12. Chętnych 
dowiezie bezpłatny autobus: Ra-
dom – Orońsko (dworzec PKP „pod 
zegarem”) o godz. 11.30 i 14. Powrót: 
Orońsko – Radom (parking przy starej 
„siódemce”) o godz. 16.30 i 18.30.

NI

Dzień Ziemi
w Orońsku
Koncert orkiestry warzywnej, zajęcia 
przyrodnicze, przytulanie drzew – to 
tylko niektóre atrakcje Dnia Ziemi, który 
w niedzielę, 28 kwietnia odbędzie się 
w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

tek   k etn a
 Nowe wysta-
wy w skansenie.
Muzeum Wsi Ra-
domskiej zaprasza 
o godz. 14 na ot-
warcie dwóch eks-
poz yc ji :  „Od ar-
tysty ludowego do 
wytwórcy sztuki” 

oraz „Życie zaklęte w glinie” (spichlerz 
z Wilkowa). Na tej drugiej wystawie 
prezentowana będzie głównie ceramika 
ze znanych okolicznych ośrodków garn-
carskich: Iłży, Rędocina, Mogielnicy. 
Podzielona została na trzy główne blo-
ki tematyczne: sakralia, galanteria ce-
ramiczna i sceny z życia wsi. Wszystkie 
eksponaty pochodzą ze zbiorów MWR.

 Promocja antologii z warszta-
tów literackich. O godz. 17.30 w filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 6 (ul. 
Kusocińskiego 13) rozpocznie się „Ty-
giel” – promocja antologii z warsztatów 
literackich prowadzonych przez Adriana 
Szarego w stowarzyszeniu Centrum Mło-
dzieży „Arka”. W publikacji znalazły się 
nie tylko wiersze uczestników zajęć, ale 
także prace nagrodzone i wyróżnione 
w XXI Regionalnym Konkursie Litera-
ckim organizowanym przez Arkę.

 Koncert NeverEnding Story 
w Resursie. O godz. 18 Resursa Oby-
watelska zaprasza na koncert „Never-
-Ending Story”, podczas którego wystą-
pi laureat tegorocznej edycji konkursu 
Muzyczne Kaziki – grupa New Am-
sterdam Band oraz zespoły i wokaliści, 
którzy podczas plebiscytu publiczno-
ści otrzymali największą liczbę gło-
sów: Trzech ze Zgrai, Grupa wokalna 
OKiSz „Resursa Obywatelska”, Sylwia 
Dzik i Adrianna Olszańska. Do udzia-
łu w koncercie Resursa zaprosiła także 
laureata ubiegłorocznej edycji konkur-
su – duet Cichosza. Wstęp wolny.

So ota   k etn a
 Wkręć się w warsztat – Być jak... 
Henri Matisse. Kuźnia Artystyczna 
zaprasza na kolejną odsłonę familijnych 
zajęć „Wkręć się w warsztat”. Tym razem 
w cyklu „Być jak…” spotkamy się z po-
stacią Henriego Mattise’a – twórcy, który 
zapisał się na kartach historii malarstwa 
jako najsłynniejszy fowista. Matisse za-

pełniał swoje płótna plamami żywych, 
świetlistych, zwykle silnie kontrastowych 
barw. Wstęp: 10 zł – wejście rodzinne 
(1 dziecko + 1 dorosły); bilety na bilety-
na.pl i w kasie Kuźni Artystycznej. Miej-
sce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskie-
go 5. Warsztaty o godz. 10 i 12.

 32. Radomskie Spotkania z Poe-
zją. Radomski Klub Środowisk Twór-
czych i Galeria „Łaźnia” (ul. Żeromskie-
go 56) oraz Grupa Literacka „Łuczywo” 
zapraszają na Radomskie Spotkania 
z Poezją. O godz. 13 warsztaty poetyckie 
(Jan Zdzisław Brudnicki, Adolf Krze-
miński), a o godz. 15.30 sesja popular-
nonaukowa „Poeta – krytyk – odbiorca 
33 lata później” (Jan Zdzisław Brudni-
cki, Jacek Jan Tatak), rozstrzygnięcie 26. 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Stanisława Grochowiaka, recytacje 
nagrodzonych utworów, chwile z poe-
zją śpiewaną z formacją Dokąd Dalej? 
(Olga Lucedarska-Kurek, Kinga Mal-
mon, Marcin Kurek) i promocja tomików 
poetyckich autorek reprezentujących ko-
zienicką grupę Erato: „Lustro powiedz” 
Marii Komsty oraz „Samotna chwila” 
Iwony Bitner. Wstęp wolny.

 M a j ó w k a 
z muzyką na żywo.
MOK „Amfiteatr” 
zaprasza do udziału 
w imprezie tanecz-
nej z muz yką na 
żywo. W programie 

m.in. wspólne grillowanie. Początek 
o godz. 17. Wstęp wolny. Miejsce: Scena 
Obozisko, ul. Śniadeckich 2.

e z e a   k etn a
 Wykład w „Malczewskim”. Muze-
um im. Jacka Malczewskiego zaprasza 
o godz. 12 na wykład Rafała Kuropieski 
„Zwierzęta w mieście znane i nieznane”. 
Wstęp wolny.

 Koncer t  w iosenny.  O god z . 
16 w kościele ewangelicko-augsburskim 
(ul. Reja 7) rozpocznie się „Koncert wio-
senny”. Wystąpią: zespół etniczno-fol-
kowy Karabanio oraz Chór Ewangelicki 
im. Oskara Kolberga z Radomia. Pod-
czas koncertu przeprowadzona zostanie 
zbiórka pieniędzy na stroje dla zespołu 
Karabanio. Wstęp wolny.

NI

T Y G O D N I K

– Rozpoczęliśmy proces wyłączania 
Muzeum Jana Kochanowskiego ze struk-
tur Muzeum im. Jacka Malczewskiego. 
Chcemy, żeby to było samodzielna pla-
cówka, bo uważamy, że już dojrzała do 
tego – poinformował dziennikarzy przed 
Wielkanocą, przy okazji podsumowa-
nia 15-lecia funkcjonowania Mazowsza 
w Unii Europejskiej, marszałek Adam 
Struzik.

Pracownicy Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego o sprawie dowiedzieli się 
z mediów. – Nie znamy żadnych szczegó-
łów – co, gdzie, kiedy, z jakiego powodu. 
Poprosiłem o wyznaczenie terminu spot-
kania, bo sądzę, że wypadałoby poinfor-
mować instytucję najbardziej zaintereso-
waną w tym temacie – zauważył podczas 
środowej konferencji prasowej dyrektor 
„Malczewskiego” Adam Zieleziński.

Czarnoleska placówka w strukturach 
MJM funkcjonuje od ponad 40 lat. – Od-
czuwamy ogromny smutek i stratę z tego 
powodu, że będziemy teraz pozbawie-
ni części dorobku – instytucji, którą się 
opiekowaliśmy, wkładając w to mnóstwo 
czasu, zaangażowania, wysiłku i ener-
gii, którą doprowadziliśmy do rozkwi-
tu – stwierdził Słupek, który jest także 
szefem związków zawodowych w MJM.

Pracownicy mają wiele obaw – jedną 
z nich jest zmniejszenie rangi jednostki 
macierzystej. – Nasze zbiory od wielu lat 
są uszczuplane, przekazywane na rzecz 
innych, nowo powstających placówek 
kultury. Wydaje się, że ten proces będzie 
sukcesywnie postępował, co prowadzi 
do regresu znaczenia naszej placówki 
i do lekceważenia jej dorobku. Dorobku, 
który liczy niemal 100 lat. Myślę, że jako 

załoga mamy prawo wyrazić swoje za-
niepokojenie i troskę o przyszłość naszej 
placówki i oddziału w Czarnolesie – mó-
wił Marek Słupek.

Zdaniem Ilony Pulnar-Ferdjani, kie-
rownik działu naukowo-oświatowego 
MJM rozdzielenie placówek będzie 
prawdopodobnie generowało dodatko-
we koszty, związane z zatrudnieniem 
nowych osób, chociażby w dziale admi-
nistracyjnym.

Pracownicy „Malczewskiego” wystoso-
wali pismo do marszałka Struzika, a tak-
że do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w którym przedstawiają 
swoje stanowisko.

– Dziwi brak zrozumienia dyrekcji 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego dla 
planów usamodzielnienia oddziału Jana 
Kochanowskiego w Czarnolesie. Rzeczy-
wiście zarząd województwa rozważa takie 
rozwiązanie, a powód jest bardzo prosty. 
Muzeum Jana Kochanowskiego ma dziś 
olbrzymi potencjał, a autonomia pozwoli 
mu po prostu rozwinąć skrzydła – twier-
dzi Marta Milewska, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. – Czarnolas w 2018 roku 
odwiedziło 28 tys. osób, a Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego 21 tys. Ten świetny 
wynik plasuje Muzeum Jana Kochanow-
skiego na równi z wieloma samodzielny-
mi mazowieckimi instytucjami kultury.

W opinii Milewskiej usamodzielnie-
nie oznacza dla czarnoleskiego muzeum 
większy prestiż i znaczenie, a także moż-
liwość efektywnego pozyskiwania fundu-
szy zewnętrznych.
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Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie ma być samodzielną 
placówką. – To prowadzi do regresu znaczenia naszej placówki i lekce-
ważenia jej dorobku – uważa Marek Słupek, kierownik działu przyrody 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego.
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Ł u k a sz  Pod lew sk i  u jaw n i ł  ko -
respondencję i notatk i ze spotkań 
przedstawicieli miasta z firmą Maxto, 
która – przypomnijmy – wraz z Rosa-
-Budem tworzyła konsorcjum do budo-
wy Radomskiego Centrum Sportu. Kra-
kowska firma, jeszcze przed zerwaniem 
przez MOSiR umowy, wykonała własną 
inwentaryzację budowy. I wyszło jej ok. 
15 mln zł różnicy między nakładami 
poczynionymi przez MOSiR a tym, co 
faktycznie zostało wykonane. – „Roz-
bieżności wynikają z dokonania odbio-
ru w większym od rzeczywiście wykona-
nego zakresu poszczególnych prac oraz 
braku na miejscu budowy niektórych 
elementów, które zostały odebrane przez 
Suez od Rosa-Bud i rozliczone przez 
MOSiR takie jak trybuny teleskopowe, 
konstrukcje zadaszenia trybun stadio-
nu” – czytamy w notatce wewnętrznej 
ze spotkania, które odbyło się 14 lutego.

Według tej samej notatki, przedsta-
wiciele miasta byli zdziwieni, że istnie-
ją jakiekolwiek rozbieżności, Grzegorz 
Janduła, prezes MOSiR-u zaś zapewnił, 
że niektóre elementy są już wykonane 
i wystarczy je złożyć na budowie Ra-
domskiego Centrum Sportu.

Z kolei na początku marca Maxto 
skierowało do prezydenta Radosława 
Witkowskiego pismo, w którym apeluje 
o nadzór MOSiR-u nad budową i kon-
trolę w związku z wykazanymi niepra-
widłowościami. „Nie tylko celowe, ale 
wręcz konieczne jest niezwłoczne pod-
jęcie działań mających na celu weryfi-
kację okoliczności opisanych w piśmie 

skierowanym przez naszą spółkę do 
Inwestora” – czytamy w piśmie. Maxto 
załączyło do niego raport z inwentary-
zacji wraz z dokumentacją fotograficzną.

15 marca prezydent Radosław Wit-
kowski odpowiedział Maxto, iż... „nigdy, 
w żadnych okolicznościach i w żadnej 
formie, nie został mi przekazany doku-
ment nazwany »Raportem z inwentary-
zacji postępu prac budowlanych«”.

W kwietniu na biurko prezydenta 
trafiło kolejne pismo. Krakowska firma 

prosi w nim o informacje, jakie działa-
nia podjęło miasto, by skłonić MOSiR, 
odpowiedzialny za budowę Radomskie-
go Centrum Sportu, do wyjaśnienia roz-
bieżności. Do pisma załączono również 
opinię niezależnej firmy CAS, która 
analizując inwentaryzację, stwierdziła, 
że wartość odebranych prac jest zawy-
żona o ponad 9 mln zł netto.

– Na wniosek Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji organy ścigania już 
od stycznia badają, czy mogło dojść do 

nieprawidłowości przy budowie i w roz-
liczaniu prac przez wykonawcę. Sprawa 
jest wielowątkowa. Jesteśmy zaintereso-
wani wyjaśnieniem wszelkich okoliczno-
ści związanych z przestrzeganiem proce-
dur przy realizacji inwestycji – twierdzi 
Grzegorz Janduła, prezes MOSiR-u.

Jak powiedziała nam prokurator Be-
ata Galas, rzecznik Prokuratury Okrę-
gowej w Radomiu, śledztwo prowadzone 
jest w sprawie doprowadzenia do nie-
korzystnego rozporządzenia mieniem 
spółki MOSiR w kwocie ponad 9 mln zł 
przez generalnego wykonawcę Radom-
skiego Centrum Sportu przy ul. Struga. 
Generalnym wykonawcą była radomska 
firma Rosa-Bud. – To oszustwo polega 
na tym, iż generalny wykonawca złożył 
we wrześniu i październiku ubiegłego 
roku dwie faktury na kwotę przekracza-
jącą 9 mln zł, wykazując, iż częściowe 
roboty zostały przez podwykonawców 
wykonane, i że dokonał wypłaty stosow-
nych należności na rzecz tychże firm 
podwykonawczych – mówi prokurator 
Beata Galas.

MOSiR przelał na konto Rosa-Budu 
pieniądze za przedstawione faktu-
ry. – Okazało się, że główny wykonaw-
ca tej inwestycji nie dokonał wypłaty 
stosownych należności za wykonane 
prace trzem podmiotom podwykonaw-
czym – informuje rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Radomiu.

C hod z i  o  t r zech pod w ykonaw-
ców – z Radomia, Skaryszewa i Kielc. 
Kiedy podwykonawcy zwrócili się do 
MOSiR-u z prośbą o zapłatę zaległych 
pieniędzy, MOSiR złożył doniesienie do 
prokuratury.

Gdzie jest dach?
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapłacił głównemu wykonawcy Radomskiego Centrum Sportu ok. 
15 mln zł za coś, czego nie ma – twierdzą przedstawiciele firmy Maxto. Fakt ten ujawnił radny Łukasz 
Podlewski. – Na nasz wniosek organy ścigania już od stycznia badają, czy mogło dojść do nieprawidło-
wości przy budowie i rozliczaniu prac przez wykonawcę – twierdzi MOSiR.

Społeczny Komitet Ochrony Zabyt-
kowego Cmentarza Rzymskokatolickie-
go zbierał pieniądze na odnowę dwóch 
XIX-wiecznych nagrobków. Pierwszy 
to grób rodziny Bełkowskich i Napiór-
kowskich. Koszt tej renowacji to ponad 
34 tys. zł. W przypadku drugiego z za-
bytkowych pomników sprawa jest o wie-
le poważniejsza. Nagrobek Emilii z Wol-
skich Targowskiej wraz z całą strukturą 
komory grobowej uległ bowiem bardzo 
poważnemu zniszczeniu. W listopadzie 
ubiegłego roku doszło do katastrofalne-
go zapadnięcia się gruntu pod pomni-
kiem, a dwie płyty bezpośrednio nakry-
wające kryptę w znacznej części osunęły 

się poniżej poziomu pod-
murówki. W trakcie upad-
ku pomnika najmocniej 
ucierpiał element zwień-
czenia, z którego ozdobna 
korona liści akroterionów 
została prawie w połowie 
utrącona. Blok z wykuty-
mi inskrypcjami stracił 
k i lka obszernych frag-
mentów na narożach i kra-
wędziach. – Koszt prac 
w tym przypadku będzie 
bardzo duży, ok. 63 tys. 
zł – twierdzi Sławomir 
Adamiec, wiceprzewod-
niczący SKOZCR.

SKOZCR k westę przeprowadzi ł 
w Wielką Sobotę. Udało się zebrać po-
nad 2 tys. zł. Komitet zapowiada, że pie-
niądze zebrane podczas kwesty zorgani-
zowanej 1 listopada także zasilą fundusz 
renowacji obu nagrobków.

Na radomskiej nekropolii znajduje 
się ponad 300 pomników wpisanych do 
rejestru zabytków. Ponad 30 z nich zo-
stało w pierwszej kolejności wskazanych 
przez komitet do pilnych prac konser-
watorskich. Dzięki ofiarności radomian 
część udaje się każdego roku poddawać 
pracom renowacyjnym.

Kwestowali
Ponad 2 tys. zł zebrano podczas wielkanocnej kwesty na cmentarzu przy 
ul. Limanowskiego.

Wraz z ukończeniem 100 lat seniorzy 
otrzymują specjalne, comiesięczne świad-
czenie honorowe. Wysokość tej dodatko-
wej emerytury może być różna. – Wszyst-
ko zależy od tzw. kwoty 
bazowej, która obowią-
zywała w dniu setnych 
urodzin. Stanowi ona 
100 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia za rok 
poprzedni, pomniejszo-
nego o składki na ubez-
pieczenie społeczne. 
Jest ustalana corocznie 
i obowiązuje od 1 marca 
każdego roku kalendarzowego do końca 
lutego roku następnego – tłumaczy Piotr 
Olewiński, regionalny rzecznik prasowy 
ZUS woj. mazowieckiego.

Od marca 2018 do końca lutego 
2019 świadczenie honorowe przyzna-
wane było w wysokości 3 tys. 731 tys. 
zł i13 gr brutto. Rok wcześniej było to 
3,536 tys., dwa lata temu 3,408 tys. zł. 
Nowa kwota może sprawić seniorom 
jeszcze większą radość. Osoby, które 
ukończą 100 lat od marca 2019 do lutego 

2020, będą otrzymywać do końca życia 
comiesięczne świadczenie w wysokości 
aż 4 003,88 zł.

Aby otrzymać świadczenie honoro-
we, w ystarczy ukoń-
czyć 100 lat. Nie trzeba 
składać wniosków ani 
formularzy, ponieważ 
z o s t a n ie  ono pr z y-
znane automatycznie. 
Wypłata jest  n ieza-
leżna od emer y tur y 
oraz dodatków przy-
sługujących z innych 
tytułów. Świadczenie 

może przekazywać zarówno Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
W południowej części Mazowsza ZUS 
wypłaca je obecnie 19 osobom. Dzie-
sięcioro stulatków jest w Radomiu i po-
wiecie radomskim, po dwóch w powiecie 
grójeckim i kozienickim, a po jednym 
w powiecie białobrzeskim, przysuskim, 
szydłowieckim i zwoleńskim.

T

W ęk ze p en ze
a no y  t atk

Każdy stulatek otrzymuje specjalne świadczenie honorowe. Jego wyso-
kość dla osób, które ukończą 100 lat od marca 2019 do lutego 2020 roku, 
wyniesie 4 tys. 3 zł i 88 gr.
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„Sobotnie rozkłady w tym dniu 
zostaną wprowadzone na podstawie 
obserwacji z poprzednich lat. W dniach, 
w których uczniowie i studenci nie mają 
zajęć, zaś dużo osób pracujących bierze 
urlopy, frekwencja pasażerów znacznie 
spada” – wyjaśnia MZDiK.

W pozostałe dni długiego weekendu 
majowego autobusy komunikacji miej-
skiej będą jeździć następująco: 1 maja 
(środa, Święto Pracy) według rozkładów 
niedzielnych, bez dodatkowych ograni-
czeń; 3 maja (piątek, Święto Konstytucji) 
według rozkładów niedzielnych, bez 
dodatkowych ograniczeń; 4 maja (sobota) 
według rozkładów sobotnich; 5 maja (nie-
dziela) według rozkładów niedzielnych.

T

Autobusy
na majówkę
W czwartek, 2 maja autobusy komunikacji 
miejskiej będą jeździć według rozkładów 
sobotnich.

Miasto ogłosiło przetarg na budowę 
boiska piłkarskiego przy ul. Ciborowskiej. 
Inwestycja będzie realizowana w ramach 
tegorocznego budżetu obywatelskiego. 
Zgodnie z projektem boisko ma mieć ok. 
7,7 tys. m powierzchni z trawy naturalnej. 
Dodatkowo zostaną ustawione dwie bram-
ki oraz zamontowane tzw. piłkochwyty.

Na oferty urząd czeka do 14 maja. 
Zwycięzca przetargu na wykonanie 
wszystkich prac będzie miał cztery mie-
siące od dnia podpisania umowy.

T

Będzie
nowe boisko
Mieszkańcy osiedla Godów wkrótce zyskają 
nowe miejsce rekreacji.

Konkurs na przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej na temat niebezpieczeństw, 
jakie wiążą się z używaniem urządzeń 
grzewczych, podobnie jak przed rokiem, 
wygrał Zakład Doskonalenia Zawodowe-
go. Zwycięzca, w ramach realizowanego 
programu, będzie miał za zadanie kupić 
czujniki czadu, przeprowadzić nabór 
uczestników szkoleń i nieodpłatnie prze-
kazać je osobom, które ukończyły 65 lat 
i mają w swoich mieszkaniach piecyki ga-
zowe lub piece węglowe. ZDZ rozpocznie 
nabór chętnych na początku czerwca. 
Prelekcje, podczas których będą wręczane 
czujniki, rozpoczną się we wrześniu.

Wyposażanie seniorów w czujniki czadu 
to element programu „Siła w seniorach”, 
który zakłada m.in. prowadzenie działań 
poprawiających bezpieczeństwo osób star-
szych. – Pierwszy tysiąc czujników kupili-
śmy w zeszłym roku i mamy informacje, że 
w co najmniej kilku przypadkach urządze-
nia zasygnalizowały niebezpieczeństwo. To 
potwierdza, że rozwiązanie się sprawdza. 
Dlatego chcemy je kontynuować – mówi 
wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Na zakup czujników czadu w te-
gorocznym budżecie zarezerwowano 
100 tys. zł.

T

Seniorzy dostaną
czujniki czadu
Kolejny tysiąc czujników czadu trafi w tym 
roku do radomskich seniorów. Nabór chęt-
nych ZDZ rozpocznie na początku czerwca.
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W związku z koniecznością poprawy 
obsługi komunikacją miejską Żakowic, 
Młodzianowa i Wacyna, od środy, 1 maja 
ulegną korektom trasy linii 25 i 26. Pierw-
sza pojedzie przez Młodzianów i Śródmie-
ście na Wacyn, druga zaś do ul. Mokrej.

Zmiany Miejski Zarząd Dróg i Komu-
nikacji wprowadził przede wszystkim na 
wniosek mieszkańców zachodniej części 
Młodzianowa, czyli obszaru między ul. 
Wiejską a torami. Do przystanków przy 
ul. Wiejskiej, Południowej czy Wierzbi-
ckiej mieli do tej pory po kilkaset metrów. 
Wnioski pasażerów z Młodzianowa zosta-
ły pogodzone z sugestiami dyrekcji, pra-
cowników, pacjentów i osób odwiedzają-
cych Radomskie Centrum Onkologii przy 
ul. Uniwersyteckiej 6 na Wacynie. Prosili 
o zwiększenie liczby kursów linii 26, ale 
nie było to możliwe, bo część z nich jeździ 
też do Janiszewa (gmina Zakrzew). Kursy 
wariantowe nie obsługują więc końcówki 
trasy podstawowej. Zamiana linii 26 na 
25 na pętli końcowej przy szpitalu pozwoli 
zatem na polepszenie obsługi tej placów-
ki, a przy okazji ułatwi dojazd do Zespo-
łu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki 
Żywnościowej. Uczy się tam dużo osób 
spoza naszego miasta, które docierały do-
tychczas na dworzec, a stamtąd dojeżdża-
ły na lekcje liniami 6 lub 10 (od których 
musiały potem dojść kawałek do szkoły). 
Teraz będą mieć szybkie połączenie prak-
tycznie przed samą placówkę.

Nowa trasa autobusów linii 25 (podkre-
ślone zostały zmienione odcinki trasy): 
Potkanów/Stalowa, Stalowa, Lipskiego, 
Żelazna, Warsztatowa, Wierzbicka, Sy-
cyńska (z przejazdem przez pętlę), Czar-
noleska, Wierzbicka, Wjazdowa, Gajowa, 
Południowa, Jana Pawła II, al. Grzeczna-
rowskiego, Dowkontta, Poniatowskiego, 
pl. Dworcowy (powrót bezpośrednio Po-
niatowskiego), Traugutta, Żeromskiego 
(powrót Wałową, Lekarską i Tochterma-
na), Reja, Okulickiego, Malczewskiej, 
Przytycka, Uniwersytecka, Wacyn/szpital.

Na nowym odcinku trasy linii 25 na 
Żakowicach i Młodzianowie obowiązują 
przystanki:

–  W j a z d o w a / B i e g u n o w a  ( N Ż ) 
01 – przy Wjazdowej, między Kuśnierską 
a Styczniową, w kierunku Wierzbickiej;

–  W j a z d o w a / B i e g u n o w a  ( N Ż ) 
02 – przy Wjazdowej, między Wierzbicką 
a Biegunową, w kierunku Młodzianowa 
(istniejący przystanek o dotychczasowej 
nazwie Wjazdowa/Wierzbicka 02, do tej 
pory tylko dla wysiadających);

– Gajowa/Łączna 01 – przy Gajowej, 
między Towarzyską a Łączną (za sklepem 
Biedronka), w kierunku Żakowic;

– Gajowa/Łączna 02 – przy Gajowej, 
między Łączną a Towarzyską (przy skle-
pie Biedronka), w kierunku Ustronia;

– Południowa/Wiejska 01 – przy Połu-
dniowej, między Wiejską a Gajową (na-
przeciw bloków), w kierunku Żakowic.

W rejonie dworca PKP autobusy linii 
25 zatrzymują się tylko na przystankach:

– Dworzec PKP 03 – środkowe stano-
wisko na pl. Dworcowym (kursami wyko-
nywanymi w kierunku Wacyna);

– Poniatowskiego/Dworzec PKP 
04 – przystanek obok zakładu fotograficz-
nego (kursami w kierunku Potkanowa).

Przy ul. Żeromskiego dla linii 25 obo-
wiązuje tylko przystanek Żeromskiego/
Traugutta 01 (bliżej ronda).

Dla linii 25 przestają obowiązywać 
przystanki przy ulicach: Toruńskiej, Li-
manowskiego, 1905 Roku, Młodzianow-
skiej, Brata Alberta i Armii Krajowej 
(pętla os. Prędocinek) oraz dwa przy-
stanki w pobliżu dworca PKP: Dworzec 
PKP 05 (zewnętrzne stanowisko na pl. 
Dworcowym) i Poniatowskiego/Dworzec 
PKP 02 (przy hotelu).

Skorygowana zostanie jednocześnie 
trasa podstawowych kursów autobusów 
linii 26. Od ul. Wernera będą jeździć 
ul. Kraszewskiego – do pętli końcowej 
Mokra/Wernera 01 (między pl. ks. Do-
magały a wytwórnią betonu, dotychczas 
obowiązującej tylko dla autobusów linii 
komercyjnych). Trasa kursów warianto-
wych (do pętli Janiszew i z powrotem) 
będzie przebiegać bez zmian ulicami 
Wernera i Zieloną. Przystanki przy ul. 
Czarnieckiego, Malczewskiej, Przytyckiej 
i Uniwersyteckiej nie będą obowiązywać 
dla linii 26.

T

Linia 26
na nowej trasie

Skrócenie średniego czasu przejazdu z Południa na Ustronie aż o poło-
wę, skierowanie autobusów przez zachodnią część Młodzianowa oraz 
poprawa obsługi komunikacyjnej szpitala i szkoły na Wacynie – to tylko 
niektóre plusy korekty trasy linii 25, wprowadzanej od 1 maja. Mniejsze 
zmiany będą też na trasie linii 26.

 S T F

W ubiegłym tygodniu Piotr Henicz, 
wiceprezes Itaki zdradził w rozmowie 
z „Pulsem Biznesu”, że obie strony są 
bliskie osiągnięcia porozumienia. Teraz 
doszło do podpisania listu intencyjnego. 
W informacji prasowej, którą otrzymali-
śmy, czytamy, że od sezonu rozkładowego 
Lato 2021 Itaka będzie oferowała połą-
czenia czarterowe z radomskiego portu. 
PPL stworzy również możliwości, żeby 
największe polskie biuro podróży ofero-
wało na radomskim lotnisku jak najszer-
szy zakres usług turystycznych. Jak wynika 
z podpisanego listu intencyjnego, celem 
obu stron jest stworzenie odpowiednich 
warunków do rozwoju oferty czarterowej 
Itaki i doprowadzenie do tego, aby lotni-
sko Radom-Sadków było strategicznym 
portem dla tego biura w Polsce central-
nej. Jak napisano w liście, „ITAKA i PPL 
dostrzegają do tej pory niewykorzystany 
potencjał lotniska jako punktu wylotowe-
go dla lotów czarterowych dla pasażerów 
z centralnej i wschodniej Polski”.

Warunki wzajemnej, ścisłej współpra-
cy mają zostać uzgodnione do końca 
2019 roku.

Przypomnijmy: na Sadkowie już nie-
bawem rozpoczną się zaplanowane przez 
PPL intensywne prace inwestycyjne zwią-
zane z budową m.in. płyty postojowej dla 
samolotów, dróg kołowania, terminalu 
pasażerskiego oraz przebudową i prze-
dłużeniem drogi startowej. We wtorek 
PPL otworzył koperty z ofertami, które 
wpłynęły na przetarg na przedłużenie 
pasa. Jest ich cztery. PPL oczekuje opra-
cowania dokumentacji projektowej i reali-

zacji robót budowlanych. Budimex z War-
szawy gotów jest to zrobić za 154 mln 
940 tys. 892 zł, wrocławski Max Bögl 
Polska zażądał 146 mln 683 tys. 769 zł, 
Strabag z Pruszkowa – 164 mln 626 tys. 
942 zł, a konsorcjum firm Trakcja PRKII 
z Warszawy, AB Kauno Tiltai z Kowna 
na Litwie oraz Projekt Plus z Warsza-
wy – 169 mln 97 tys. 237 zł. Ponieważ 
w przetargu na przedłużenie pasa starto-
wego PPL przewidział budżet w wysokości 
ok. 220 mln zł, wszystkie oferty się w nim 

mieszczą. Tyle tylko, że zrezygnowano 
z budowy systemu ILS kategorii I.

Przypomnijmy: wcześniejszy przetarg 
nie został rozstrzygnięty. Najkorzyst-
niejsza oferta przekraczała bowiem 
kwotę, jaką PPL zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Budżet 
PPL-u wynosił wtedy 88 mln zł, a najtań-
sza oferta opiewała na 288 mln zł.

Do końca 2020 roku radomski port ma 
osiągnąć roczną przepustowość ponad 
3 mln pasażerów.

taka wy a a
Radom

Biuro podróży Itaka, czyli lider rynku turystycznego w Polsce i Przedsiębior-
stwo Państwowe „Porty Lotnicze” podpisały list intencyjny. Wynika z niego, że 
lotnisko Radom-Sadków od kwietnia 2021 ma się stać strategicznym portem 
biura w Polsce centralnej. A cztery firmy są gotowe przebudować pas startowy.

– Przyjęliśmy w sumie 306 wniosków, 
z czego 166 to projekty zgłoszone dro-
gą elektroniczną; 140 zostało złożonych 
w formie papierowej – mówi Mateusz 
Tyczyński, dyrektor Kancelarii Prezy-
denta. – Co ciekawe, aż 100 pomysłów, 
czyli jedna trzecia wszystkich, wpłynęło 
w okresie świątecznym.

Projekty będą teraz sprawdzane pod 
względem formalnym. Podobnie jak 
w latach ubiegłych au-
torzy zostaną poinfor-
mowani, czy ich pomysł 
przeszedł weryfikację. Je-
śli nie, będą mogli przed-
stawić swoje argumenty 
„za” podczas specjalnego 
spotkania.

Na realizację obywa-
telskich projektów w przyszłym roku zo-
stanie przeznaczona – zgodnie z nowymi 
zapisami w ustawie o samorządzie gmin-
nym – kwota 5,8 mln zł, czyli o milion 
złotych więcej niż do tej pory. – Pomysły, 
które zgłosili radomianie, są rozmaite 
i dotyczą różnych obszarów działalności 

miasta. Projektodawcy proponują m.in. 
udogodnienia dla pieszych i rowerzystów, 
tworzenie terenów rekreacyjnych oraz 
poprawę estetyki miasta. Nie brakuje też 
projektów z dziedziny sportu czy organiza-
cji wydarzeń – wylicza Mateusz Tyczyński.

Karta do głosowania zostanie opubliko-
wana 26 czerwca. Głosowanie na projekty 
zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 
2020 potrwa od 5 do 21 lipca. Listę zwy-

cięskich projektów mamy 
poznać do 18 sierpnia.

W BO 2019 w obszarze 
ogólnomiejskim zwycię-
żył, przypomnijmy, po-
mysł przebudowy zbio-
rowych mogił i remont 
pomnika na cmentarzu 
komunalnym na Firleju. 

W przypadku projektów instytucjonal-
nych najwięcej głosów radomianie oddali 
na budowę hali sportowej przy Zespole 
Szkół Zawodowych im. Henryka Do-
brzańskiego „Hubala”.

T

a r zako zony
Ponad 300 projektów zgłosili radomianie do przyszłorocznego budżetu 
obywatelskiego. Nabór zakończył się w niedzielę.

Do zdarzenia 
doszło na osiedlu 
Ustronie. Męż-
czyzna podpalił 
w sumie osiem 
altan śmietniko-
wych i kilkadzie-
siąt pojemników 
na śmiecie. Krótko 

po tym został zatrzymany przez radom-
skich policjantów. Sprawca to 18-letni 
mieszkaniec Radomia, który w chwili 
zdarzenia był nietrzeźwy. Trafił do 
policyjnej celi, a po wytrzeźwieniu został 
doprowadzony do prokuratury. Przed-
stawiono mu zarzut uszkodzenia mienia 
znacznej wartości. Śledczy wnioskowali 
do sądu o jego tymczasowy areszt. Sąd 
po zapoznaniu się z aktami sprawy 
zastosował wobec niego środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowego aresztu 
na trzy miesiące.

T

Podpalał
śmietniki
Na gorącym uczynku zatrzymali policjanci 
18-letniego podpalacza śmietników.
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Finaliści Co Za Talent!

007 Łukasz Dolęga 027 Magdalena Figura 031 Piotr Poterała

012 Natalia Kopycka

011 Maja Lewandowska 016 Anna Wasińska/ 
Natalia Wilczek

009 Kacper Hyży 026 Natalia Imbor

022 Martyna Antos/ 
Inga Kobylecka/ 

Aleksandra Podsiadło 
– akrobatki

034 Jan Majewski 
008 Magdalena Kapciak, 
którzy zaśpiewają....w duecie!

036 Martyna Strojek

Dwie „dzikie karty”,
dla tych,

którzy zostaną wybrani
w głosowaniu SMS.
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Wszystko, co o niej wiadomo, pocho-
dzi z opowieści i wspomnień tych, którzy 
ją znali, a nie z dokumentów. A infor-
macje te dotyczą głównie działalności 
społecznej Heleny Derkacz, a nie jej 
osobistego życia.

Helena (nie znamy jej panieńskiego 
nazwiska) urodziła się prawdopodob-
nie w ostatnich latach XIX wieku. Czy 
w Radomiu? Czy jej rodzina pochodzi-
ła z naszego miasta? Niewykluczone, 

bo wiadomo, że była właścicielką kilku 
działek w rejonie ul. Pięknej, która teraz 
nosi jej imię. Miała też mieszkanie w ka-
mienicy przy ul. Żeromskiego 66.

Wyszła za mąż za wojskowego – ma-
jora WP. W Radomiu przyszli na świat 
dwaj synowie Derkaczów: Jerzy (ur. 
w 1919 roku) i Tadeusz (ur. w 1920). 
Być może męża Heleny przeniesio-
no do innego pułku i zabrał rodzinę, 
bo trzeci z synów – Kazimierz urodził się 
(w 1922 roku) w Kościerzynie, a czwar-
ty – Jan (1923 rok) w Dubnie na Wołyniu. 
Wszyscy byli „studentami uczelni wyż-
szych i szkół zawodowych w Warszawie”.

Rodzina Derkaczów wróciła po pew-
nym czasie do Radomia. Helena w la-
tach 1935-1940 była właścicielką lokalu 
przy ul. Słowackiego 16; prowadziła tam 
hurtownię tytoniową.

W czasie II wojny światowej straciła 
męża i dwóch synów (zaginęli bez wie-
ści w powstaniu warszawskim). W ruchu 
oporu działali też Jerzy i Jan; zostali 
aresztowani przez gestapo. Jana Niem-
cy wywieźli do obozu Auschwitz. Po-
tem trafił prawdopodobnie na Zachód. 
Po powrocie osiedlił się w Gliwicach. 
Helena Derkacz została w Radomiu; 
mieszkała na Idalinie.

Była osobą wykształconą; znała język 
angielski i udzielała darmowych kore-
petycji okolicznej młodzieży. Zorgani-
zowała, wraz z innymi dobroczyńcami, 
rodzaj przedszkola dla dzieci, w prowa-
dzeniu którego pomagały harcerki i wo-
lontariuszki. W czasie wakacji pod jej 
opieką i kierunkiem odbywały się zajęcia 
na przygotowanym przez nią i Mariana 
Dobczyńskiego boisku. Ich staraniem 
powstała przy ul. Bluszczowej świetli-
ca – zalążek dzisiejszego Domu Kultury 
„Idalin”. Za własne bądź podarowane 
przez innych pieniądze kupowała potrze-
bującym jedzenie i lekarstwa. Na ten cel 
przeznaczała też dochody z organizowa-
nych przez siebie i innych społeczników 
zabaw dla dorosłych. Ciekawostką jest 
fakt, że w latach 50. sprowadziła do swo-
jego ogrodu nieznane w tamtej okolicy 
truskawki, którymi obdarowywała dzie-
ci. Starsi mieszkańcy Idalina pamiętają 
drobną, zgarbioną postać Heleny, ciąg-
nącą gospodarczy wózek pełen różnych 
smakołyków dla dzieci i ubogich. Nie-
zwykle wyczulona na biedę, niosła pomoc 
wszędzie tam, gdzie była ona potrzebna.

Ok. 1980 roku wyjechała do syna do 
Gliwic. Tam zmarła; miała prawdopo-
dobnie 96 lat.

Miejska Rada Narodowa ulicę na Ja-
niszpolu nazwała imieniem Heleny Der-
kacz 29 marca 1985 roku.

NI

Korzystałam z biogramu Heleny Der-
kacz zamieszczonego w książce Izabelli 
Mosańskiej „Zasłużeni dla Radomia 
i okolic patroni radomskich ulic”, Ra-
dom 2010

Ulica Heleny

Derkacz
Janiszpol

Prostopadła do ul. Piotra Skargi, 

między ul. Bieszczadzką a Władysława Mikosa
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R E K L A M A

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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Spacerkiem po mieście

Kapliczka św. Rozalii

„W Radomiu, przy ul. Lubelskiej stoi niepozorna, bronzowa kapliczka św. 
Rozalji, z powstaniem której związane jest podanie. W roku 1892 Pan Bóg ze-
słał karę na ludzi, straszną chorobę cholerę. Marli ludzie jak muchy. Co dzień 
wynoszono z domu trumnę z ukochaną istotą. (…) Dzień w dzień kapłani 
odprawiali nabożeństwa, zanosząc błaganie do Wszechmocnego, aby ulitował 
się nad biedakami i zwrócił na nich Swe miłosierne oczy.

Naród cierpiał. Ktoś rzucił projekt, aby w miejscu, gdzie cholera poraz 
pierwszy rozpoczęła swą kośbę, postawić figurkę św. Rozalji. Naród chwycił 
się ostatniej deski ratunku: oto biedacy ostatni grosz złożyli w ofierze i wznie-
śli cudowną figurkę. Pod tę figurkę rano, w południe i wieczór biegli młodzi, 
starzy i dzieci, modlili się, śpiewali litanię i pobożne pieśni. Coraz to mniej 
ofiar padało. Przerażona cholera uciekła z Radomia – i stał się cud: ludzie nie 
marli na tę straszną chorobę, spokój i cisza zapanowała w mieście. Cudowna 
kapliczka uratowała naród przed wszechwładną cholerą. Odtąd każdy prze-
chodzień ze czcią uchylał kapelusza, kobiety i dzieci żegnały się pobożnie lub 
odmawiały krótki paciorek”.

Tak o kapliczce wotywnej przy obecnej ul. Żeromskiego 93 pisały 
w 1930 roku w szkolnym pisemku „Ku słońcu” (nr 9) uczennice Seminarium 
Nauczycielskiego Żeńskiego. Cholerę do Polski – i do Radomia – przywlekli 
z Azji żołnierze rosyjskiego zaborcy w 1831 roku. Fatalny stan sanitarny miasta 
i nieprzestrzeganie zasad higieny przez mieszkańców powodowały, że epide-
mie cholery wybuchały w Radomiu co kilka, kilkanaście lat. Odnotowano je 
w roku 1837, 1848, 1852, 1855, 1871 i w 1894. To ocaleni z tej ostatniej epide-
mii radomianie – zgodnie z napisem na cokole: „Pamiątka z czasu epidemji 
w 1894 roku.” – podziękowali św. Rozalii kapliczką. A że wystawili ją przy 
szosie zwoleńskiej, na granicy Radomia i Dzierzkowa, więc zapewne chcieli, 
by Rozalia z Palermo nigdy więcej nie wpuściła cholery do miasta.

Zbudowana z piaskowca kapliczka zwieńczona jest osadzonym na kuli krzy-
żem. W przeszklonej witrynie znajduje się obraz św. Rozalii, sygnowany przez 
M. Kłosowicza.

Kapliczka w 1993 roku została wpisana do rejestru zabytków. Niedługo po-
tem omal przestała istnieć, kiedy uderzyła w nią jedna z ciężarówek wyjeż-
dżających z trwającej w sąsiedztwie budowy. Dzieła zniszczenia dokonywały 
też niepostrzeżenie korzenie rosnącej przy kapliczce robinii akacjowej. Przed 
ośmiu laty miasto zdecydowało o gruntownym remoncie zabytku.

Kim była Rozalia? Urodziła się w 1129 roku na zamku Oliwella w sycy-
lijskim Palermo, w rodzinie normańskiego księcia Sinibalda. Mając 14 lat 
odrzuciła propozycję małżeństwa z wywodzącym się z królewskiego rodu 
Baldwinem. Schroniła się w klasztorze bazylianów, a gdy rodzice próbowali 
ją przekonać do przyjęcia Baldwina, uciekła do jaskini nieopodal Palermo, 
gdzie wiodła pustelnicze życie, pełne modlitwy i umartwień. Na ścianie swej 
pustelni miała wyryć napis: „Ja, Rozalia, córka Sinibalda, postanowiłam żyć 
w tej grocie dla miłości mego Pana, Jezusa Chrystusa”. Jej szczątki odnale-
ziono przypadkowo w 1624 roku, a krótko potem ustąpiła nękająca Palermo 
i okolicę epidemia. Od tej pory zaczął rozprzestrzeniać się kult Rozalii, która 
uważana jest za patronkę chroniącą od zarazy.
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O tym, że aktywność fizyczna i ruch na 
świeżym powietrzu pozytywnie wpływają 
na lepsze samopoczucie i zdrowie, wiedzą 
przede wszystkim ci, którzy z tego korzy-
stają. W propagowanie sportu i rekreacji 
mocno włączają się także miasta, czego 
przykładem jest chociażby inicjatywa 
Gdyńskie Poruszenie, a także firmy, 
które dostrzegają w tym realne korzyści. 
Aktywność fizyczna i dobre odżywianie 
pracowników realnie przekłada się na ich 
wydajność. Standardem w wielu firmach 
stają się już karty typu MultiSport, umoż-
liwiające znacznie tańsze korzystanie 
z wielu obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
Możliwości jest jednak znacznie więcej…

DO PRACY ROWEREM
Ładna pogoda sprzyja rezygnacji 

z przemieszczania się wszędzie za po-
mocą samochodu czy nawet komunikacji 
miejskiej. Ci, którzy mają taką możliwość, 
mogą dojeżdżać do pracy np. rowerem. 
Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić parę 
groszy na paliwie lub bilecie, ale wpłynie 
też na lepsze samopoczucie. Tego rodza-
ju potrzebom pracowników coraz częściej 
wychodzą naprzeciw same firmy. Przy za-
kładach pracy czy biurach organizują spe-
cjalne parkingi dla jednośladów.

– Wielu pracowników naszych najem-
ców regularnie dojeżdża do pracy rowe-
rem, zdarza się, że nawet zimą. Dlatego 
parking rowerowy z szatniami i pryszni-
cami jest już stałym i ważnym elementem 
naszych inwestycji biurowych – mówi Mo-
nika Brzozowska z firmy Torus, będącej 
deweloperem gdańskiej Alchemii.

Dodatkowym atutem jest tutaj ekolo-
gia. Zdarza się też, że firmy, w których 
ma ona szczególne znaczenie, potrafią 
wynagradzać swoich pracowników za ko-
rzystanie z tego środka lokomocji. Par-
king rowerowy to nie tylko efekt mody 

w dużych miastach, ale także realna 
alternatywa dla komunikacji samocho-
dowej i zachęta do zdrowego trybu życia.

S   W  W  W  
To, że jesteśmy w szkole czy w pracy, nie 

oznacza, że musimy cały dzień „przesie-
dzieć”. Aktywność potrzebna jest także 
w ciągu dnia, co w najbliższym czasie udo-
wodnią pracownicy firmy Young Digital 
Planet z Gdańska. Organizują oni akcję 
o nazwie EduAktywacja, która ma ona na 
celu zwrócenie uwagi na różne czynniki 
mające wpływ na proces edukacji i pracy, 
a jednym z nich jest właśnie aktywność na 
świeżym powietrzu. Firma wysyłać będzie 
do szkół materiały informacyjno-eduka-
cyjne zachęcające do podejmowania dzia-
łań w celu tworzenia lepszych warunków 
nauki i zwiększania efektywności, sama 
będąc przykładem takiej inicjatywy. Pra-

cownicy YDP kilka razy w tygodniu, w cią-
gu pracy, będą mieli możliwość odbywania 
spacerów i ruchu na świeżym powietrzu. 
Ma to umożliwić im osiąganie jeszcze 
lepszych efektów. – Aktywność fizyczna 
i możliwość regularnego spędzania czasu 
na świeżym powietrzu jest jednym z wie-
lu istotnych czynników wpływających na 
nasze samopoczucie, a także efektywność 
nauki i pracy. Inicjatywą EduAktywacja 
chcemy zachęcać do zwrócenia na to więk-
szej uwagi – mówi Jolanta Gałecka z firmy 
Young Digital Planet, autorka projektu.

Przykład YDP jest nowatorskim i sze-
roko zakrojonym działaniem, na które 
nie wszystkie firmy znajdą chęci i możli-

wości, ale to przecież od nas samych za-
leży chociażby to, jak spędzimy przerwę 
czy jak będziemy się odżywiać.

 
W ciągu zaledwie kilku lat najbardziej 

popularną formą aktywności Polaków 
stało się bieganie, co po okresie zimo-
wego letargu zaczyna być szczególnie wi-
doczne. W parkach, na ścieżkach, w lesie 
czy na plaży – wszędzie można spotkać 
osoby próbujące zrzucić zbędne kilogra-
my i poprawić kondycję. Popularność 
tego sportu widać po frekwencji licznie 
odbywających się w naszym kraju biegów 
ulicznych, których wysyp rozpoczyna się 
właśnie na wiosnę. Na wiele z nich zapisy 
kończą się znacznie przed terminem sa-
mego biegu. – Bieganie staje się w Polsce 
równie popularne, jak w innych krajach 
Europy czy świata. Widać to przede 
wszystkim po rosnącej frekwencji na róż-
nego rodzaju imprezach biegowych, na 
które zapisują się zarówno młodzi, jak 
i starsi, a nawet całe rodziny – mówi Ma-
ciej Brzozowski z agencji Live, dyrektor 
imprezy Orlen Warsaw Marathon.

Polskie imprezy nie są jeszcze tak 
gigantycznymi wydarzeniami, jak cho-
ciażby te w Berlinie, Rzymie czy Kopen-
hadze, ale szybko się do nich zbliżamy. 
Bieganie jest bardzo popularne ze wzglę-
du na swoją uniwersalność. Dyscyplinę tą 
można uprawiać praktycznie wszędzie, 
nie ma też ograniczeń czasowych i nie 
jest wymagany do tego żaden specjali-
styczny i drogi sprzęt.

 S   
Wiosną ruszają także różnego rodzaju 

ligi amatorskie. Na boiska piłki nożnej 
wybiegają zarówno drużyny firmowe, jak 

również grupy znajomych, który skrzyk-
nęli się i zapisali do rozgrywek. – Możli-
wość pogrania w piłkę z grupą znajomych 
daje naprawdę wiele radości, zwłaszcza 
gdy wcześniej wiele godzin spędziło się 
siedząc przed komputerem w pracy, a na 
dworze wreszcie zrobiło się ciepło. Zma-
gania ligowe pozwalają odreagować po 
męczącym dniu i w pewnym sensie są ro-
dzajem odpoczynku. Poza tym wieczorne 
mecze to świetny pretekst do spotkania 
z wiecznie zabieganymi kolegami – mówi 
Marek Jaskot, kapitan startującej w PL3 
drużyny Freeshooters.

WWW.WELLNESS.FIT.PL

Wiosenne
aktywności

Według badań naukowców aktywność fizyczna i ruch na świeżym powietrzu 
mają duży wpływ na efektywność naszej pracy i nauki. Wiosna, która się właś-
nie rozpoczęła, daje w tym względzie wiele możliwości i zachęca do działania.

SMACZNEGO 

WARZYWNA PRZEKĄSKA

SKŁADNIKI NA CIASTO
– 1,5 szklanki mąki pszennej
– 2 łyżki oleju
– 0,5 łyżeczki soli
– olej do smażenia

SKŁADNIKI NA FARSZ
– kukurydza w puszce
– groszek w puszce
– cebula
– przyprawa garam masala
– odrobina korzenia imbiru

PRZYGOTOWANIE
Mąkę mieszamy dokładnie z solą 
i olejem. Kiedy składniki się połączą, 
dodajemy stopniowo wodę wyrabiając 
ciasto (nie więcej jak ćwierć szklanki 
wody). Kiedy ciasto będzie wyrobione, 
dajemy mu odpocząć przez kilkanaście 
minut. W tym czasie robimy farsz. Na 
patelni podsmażamy drobno pokrojoną 
cebulkę i starty na tarce korzeń imbiru. 
Dodajemy groszek i kukurydzę oraz 
doprawiamy do smaku przyprawą 
garam masala. Podsmażamy przez kilka 
minut i odstawiamy. Ciasto na pierożki 
rozwałkowujemy i wycinamy okręgi, 
które przekrawamy na pół. Każde 
półkole składamy w rożek, do którego 
nakładamy farsz. Sklejamy górne brzegi 
ciasta. Jeśli chcemy samosy smażyć 
na głębokim tłuszczu, to wkładamy je 
do rozgrzanego oleju i smażymy na 
złoty kolor. Jeśli preferujemy pieczone 
pierożki, to smarujemy je pędzelkiem 
zamoczonym w oleju i pieczemy 
w rozgrzanym piekarniku.

JAJKA FASZEROWANE 
NA OSTRO

SKŁADNIKI
– jajka
– harissa
– serek kozi
– sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE

Jajka gotujemy na twardo. Obieramy, 
przekrawamy na pół i wyciągamy z nich 
żółtka. Serek kozi mieszamy razem 
z żółtkami jajek, doprawiamy do smaku 
harissą, solą i pieprzem. Powstałą masę 
przekładamy do rękawa cukierniczego 
i wypełniamy nią białka.

KOTLETY JAJECZNE

SKŁADNIKI
– 7 jajek
– szczypiorek
– natka pietruszki
– płatki chili
– 1 puszka kukurydzy
– bułka tarta
– olej do smażenia
– sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE
Gotujemy 6 jajek, obieramy 
i rozdrabniamy za pomocą 
widelca. Dodajemy posiekany 
szczypiorek i natkę oraz kukurydzę 
z puszki. Wszystko razem mieszamy. 
Doprawiamy do smaku solą, pieprzem 
i płatkami chili. Dodajemy surowe 
jajko. Formujemy kotlety i obtaczamy 
w bułce tartej. Smażymy na oleju.

PUDDING MANGO

SKŁADNIKI
– mango w puszce
– 1 łyżka mąki ziemniaczanej
– 1 łyżka mąki pszennej
– 2 żółtka
– 200 ml śmietanki 30%

PRZYGOTOWANIE
Kilka plastrów mango blendujemy na 
jednolitą masę. Pozostałe składniki 
dokładnie mieszamy (tak, aby 
nie było grudek). Mus owocowy 
zagotowujemy i dodajemy do niego 
mieszankę jajeczną. Energicznie 
mieszamy. Podgrzewamy do momentu 
zgęstnienia. Masę przelewamy 
do pucharków i odstawiamy do 
ostygnięcia. Dekorujemy pokrojonym 
w kostkę mango. 

TEKSTY POWSTAJĄ 
WE WSPÓŁPRACY Z PORTALEM
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WWW.PROMEDICA24.PL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
RADOM, UL. MONIUSZKI 20   I   517 175 157

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZISIAJ!
ORGANIZUJEMY KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
OD PODSTAW W RADOMIU I OKOLICACH

PRACUJ JAKO OPIEKUNKA SENIORÓW W NIEMCZECH
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Z pożółkłych szpalt
...przez Szymona Wykrotę

Znów zamach samobójczy
w Radomiu

Dnia 13 b. m. o godz. 23 m. 30, obok 
rampy na torach kolejowych usiłowała po-
zbawić się życia przez wypicie dotychczas 
nieustalonej trucizny – Marja Mikitnik, za-
mieszkała w Równie przy ul. 2 Maja 56. De-
speratkę w stanie niegroźnym przewieziono 
do szpitala św. Kazimierza w Radomiu. Do-
chodzenie prowadzi Kom. I. P. P.

Słowo nr 90, 17 kwietnia 1930

Makabryczny obraz nędzy
na Kapturze

W kierunku przedmieścia Kaptur, znajdu-
ją się działki miejskie, które zostały oddane 
bezrobotnym, uprawiającym małe ogródki 
warzywne.

Działki te są nawożone przez rzeźnię 
miejską, która tu wyrzuca gnój zwierzę-
cy, oraz wszelkie odpadki, nie nadające 
się ani do przeróbki, ani do konsumpcji. 
Wśród odpadków tych znajdują się wy-
darte części sierści, oraz bezużyteczne, 
cuchnące odpadki jelit. Odpadki te sta-
nowią bardzo dobry nawóz dla gleby, ale 
pod żadnym pozorem nie nadają się do 
konsumpcji, gdyż są wręcz niebezpieczne 
dla zdrowia.

Są jednak w Radomiu nędzarze, którzy 
nie bacząc na nic, pchani potężnym uczu-
ciem głodu, przychodzą o świcie na owe 
pola i pospołu z wronami... wybierają części 
jelit, które następnie płuczą, gotują, oskro-
bują z nich kawałki tłuszczu i używają do 
jedzenia dla siebie i swych dzieci.

Tak brzmi relacja bezrobotnego z Kap-
tura.

Sprawa komentarzy nie wymaga.
Trybuna nr 3, 15 stycznia 1937

Nowa cukiernia

Dużym powodzen i em c i e s zy  s i ę 
w naszem mieście ostatnio nowa cukier-
nia, otworzona przy ul. Szerokiej 13 przez 
p. Wolańskiego, b. współpracownika p. 
B. Przybytniewskiego. Daje się zauważyć 
w szczególności popyt na ciastka i cukry 

wyrobu Firmy, a to tak ze względu na swą 
jakość jak i taniość.

Słowo nr 90, 17 kwietnia 1930 

Pół miliona złotych
płacimy za wodę

Konsumujemy w Radomiu do użytku 
domowego oraz do celów przemysło-
wych 411,000 m3 wody rocznie. Ponad-
to przedsiębiorstwa miejskie, szpitale 
i instytucje opieki społecznej zużywają 
147.000 m3, szkoły państw. i prywatne 
35,000 m3.

Przeciętnie wypada na mieszkańca 7 m3 
wody rocznie.

Z zestawienia z ubiegłymi latami okazuje 
się, że pijemy więcej wody i coraz więcej 
płacimy, bo już blisko pół miliona złotych.

Trybuna nr 17, 23 kwietnia 1937

Skazanie kierownika Stron. 
Narod.

za kradzież w Radomiu

Sąd Okręgowy w Radomiu rozpatry-
wał sensacyjną sprawę kierownika koła 
Stronnictwa Narodowego w Radomiu, 
Mirosława Maciejewskiego oskarżonego 
o przywłaszczenie materiałów z fabryki 
państwowej w Radomiu.

W mieszkaniu Maciejewskiego przepro-
wadzono rewizję w poszukiwaniu egzem-
plarzy nielegalnej „Sztafety”.

Zamiast zakazanej literatury znaleziono 
pochodzące z kradzieży części technicz-
ne z wytwórni, w której Maciejewski był 
urzędnikiem.

Sąd skazał Mirosława Maciejewskiego na 
1 miesiąc aresztu.

Trybuna nr 18, 30 kwietnia 1937

Świat pracy przoduje

Pracownicy Wytwórni Broni w Radomiu 
subskrybowali pożyczkę lotniczą w wysoko-
ści 293 tys. zł i złożyli na F.O.N. 80 tys. zł.

Ogólna suma subskrypcji poza wpłatą 
Wytwórni Broni wyniosła w Radomiu oko-
ło pół miliona złotych.

Trybuna nr 16, 21 kwietnia 1939
Sudoku 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.

R E K L A M A

źródło: twojapogoda.pl

Lipy nie będzie
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie ma być samodzielną jednostką, 
a nie – tak jak dotychczas – oddziałem Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Tak 
chcą przynajmniej władze sejmiku. Bardzo nie spodobało się to dyrekcji ra-
domskiej świątyni sztuki. Jej najwyższy kapłan za dobrą monetę przez lata brał 
bowiem słowa poety: „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie! Nie 
dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie”. Słońce jednak zaczęło przypiekać. 
I co on teraz pocznie? Niepodległość ogłosić ma również wkrótce „Gombro-
wicz”. Lipy nie będzie.

Jak Odys z Odysem
Warto odnotować, że jedno z największych biur podróży w Polsce podpisało 
list intencyjny w sprawie lotów z radomskiego lotniska. Sukces wisi w powie-
trzu, a skoro jesteśmy już w poetyckim nastroju, to może warto przypomnieć 
w kontekście naszego portu: „Niech cię nie niepokoją/ Cierpienia twe i błędy./ 
Wszędy są drogi proste/ Lecz i manowce wszędy./ O to chodzi jedynie,/ By 
naprzód wciąż iść śmiało,/ Bo zawsze się dochodzi/ Gdzie indziej, niż się chcia-
ło./ Zostanie kamień z napisem:/ Tu leży taki i taki./ Każdy z nas jest Odysem,/ 
Co wraca do swej Itaki”. Słowa poety nabierają zupełnie nowego znaczenia, 
nieprawdaż?

Belfer z Wehrmachtu
Minister Jaki to klawy gość. Po obskoczeniu bęcków w wyborach samorządo-
wych w Warszawie, jako rasowy blokers postanowił wyżyć się na słabszych. 
W tej roli wystąpili strajkujący nauczyciele, których zachowanie przyrównał 
minister do zachowania Wehrmachtu. Najpierw dumny z siebie bronił porów-
nania, by po paru godzinach przepraszać. Allo! Allo! Tu nocny jastrząb!

Miss euro
Wybory do Parlamentu Europejskiego za pasem i generalnie w naszym nie-
szczęśliwym kraju przypominają one bardziej wybory miss niż poważną de-
cyzję polityczną. Zaroiło się bowiem od kandydatów i komitetów wszelkiego 
płazu. Mamy, na przykład, na jedynce Polski Fair Play piosenkarza Andrzeja 
Rosiewicza, który zaświadczy, że najwięcej witaminy mają polskie dziewczy-
ny. Wie też co nieco o chłopcach radarowcach. Kolegą chłopców radarowców 
był/jest (niepotrzebne skreślić) Paweł Wojtunik – były szef CBA z Koalicji Euro-
pejskiej, który reklamuje się hasłem kojarzącym się z fi lmem „Psy” – „W imię 
zasad”. Resztę wyborca musi sobie dopowiedzieć sam. Mamy Jedność Naro-
du, który zapowiada, że doprowadzi do powszechnego oddłużenia Polaków 
poprzez przejęcie wszystkich naszych długów przez NBP. Kandydatów skolko 
ugodno. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Zuchy
Okazało się, że podczas budowy hali i stadionu RCS przy ul. Struga pracowali 
tacy pierwszorzędni specjaliści, że zgubili 9 mln zł. Jak można zgubić 9 baniek, 
spytacie. Część płacąc za prace niewykonane, część płacąc podwójnie za pra-
ce wykonane, a część płacąc za elementy, które gdzieś są, ale nie do końca 
wiadomo gdzie. Co ciekawe, za merytoryczny nadzór kasowano nas na 20 tysi 
miesięcznie. Pytany o sprawę prezydent Radosław nie widzi problemu tylko 
politykę. Cieszy się z profesjonalnego nadzoru. Zuchy!
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25˚/11˚
t. odczuwalna 26˚ C
ciśnienie 1010 hPa
wilgotność 40%

Piątek

21˚/16˚
t. odczuwalna 21˚ C
ciśnienie 1009 hPa
wilgotność 54%

Sobota

14˚/10˚
t. odczuwalna 13˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 71%

Niedziela

16˚/11˚
t. odczuwalna 16˚ C
ciśnienie 1014 hPa
wilgotność 83%

Poniedziałek

17˚/11˚
t. odczuwalna 16˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 58%

Wtorek

17˚/4˚
t. odczuwalna 17˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 45%

Środa

19˚/4˚
t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 41%

Czwartek
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Dla obu zespołów było to spotkanie 
praktycznie o pietruszkę. Radomianie 
już wcześniej zapewnili sobie ligowe 
utrzymanie, a na awans do fazy play-off 
nie mieli szans. Polpharma miała jeszcze 
matematyczne możliwości na zakończe-
nie pierwszej części sezonu w czołowej 
ósemce, ale już w trakcie tego meczu 
została ich pozbawiona.

Radomianie doskonale rozpoczęli 
ten pojedynek. Po czterech minutach 
gry podopieczni Roberta Witki prowa-
dzili już 14:7. Co prawda, po przerwie 
na żądanie Artura Gromki Justin Bib-
bins trafił z dystansu, ale HydroTruck 
odpowiedział serią punktów i dopro-
wadził do wyniku 23:10. Jak się później 
okazało, było to najwyższe prowadzenie 
w całym spotkaniu. Pierwsza kwarta 

zakończyła się z 10-punktową zaliczką 
gospodarzy 29:19.

W drugiej kwarcie koszykarze ze 
Starogardu zaczęli odrabiać straty. Już 
w pierwszej minucie zbliżyli się na pięć 
„oczek”, a potem nawet zniwelowa-
li straty do zaledwie dwóch punktów. 
Ale radomianie zdołali odeprzeć ich 
atak i po kolejnych tego dnia punktach 
Jarvisa Williamsa wrócili na dwucyfro-
we prowadzenie. Niestety, w końcówce 
pierwszej połowy goście zdobyli osiem 
„oczek” z rzędu i do szatni oba zespoły 
schodziły przy prowadzeniu HydroTru-
cku 44:40.

Po zmianie stron gra się wyrównała. 
Goście doprowadzili do remisu, a po 
„trójce” Bibbinsa nawet wyszli na pro-
wadzenie 52:51. Jednak koszykarze 
z Kociewia bliżej wygranej byli zaledwie 
przez 38 sekund. Po tym czasie Trotter 

rzucił do kosza, a radomianie wrócili 
na liderowanie, którego nie oddali do 
końca pojedynku. Po trzech kwartach 
„Smoki” prowadziły 65:59.

Na początku czwartej kwarty Polphar-
ma przeprowadziła ostatni atak. Jednak 
zdołała zbliżyć się do radomian co naj-
wyżej na cztery punkty. A w ostatnich 
minutach podopieczni Roberta Witki 
grali mądrą koszykówkę i nie pozwolili 
rywalom nawet myśleć o zwycięstwie. 
Ostatecznie mecz zakończył się wygraną 
HydroTrucku 88:81.

W radomskich szeregach najskutecz-
niejszym zawodnikiem był Jarvis Wil-
liams. Amerykanin zdobył 24 punkty. 
Zaledwie trzy „oczka” mniej zapisał 
na swoim koncie Carl Lindbom. Nato-
miast na parkiecie prawie nie oglądali-
śmy wracających do gry Cullena Neala 
i Dudy Sanadze. Obaj zawodnicy zagrali 
łącznie niewiele ponad 5 minut.

Była to 10. wygrana HydroTrucku 
w tym sezonie Energa Basket Ligi. Po 
tym zwycięstwie radomianie awanso-
wali na 11. miejsce w tabeli, wyprzedza-
jąc w zestawieniu GTK Gliwice. Przed 
„Smokami” jeszcze tylko jeden pojedy-
nek. W niedzielę, 28 kwietnia zmierzą 
się we własnej hali ze Startem Lublin.

HydroTruck Radom – Polpharma 
Starogard Gdański 88:81 (29:19, 
15:21, 21:19, 23:22)

HydroTruck: Williams 24, Lindbom 
21, Mielczarek 16, Trotter 12, Piecho-
wicz 10, Zegzuła 3, Sanadze 2, Neal 0, 
Bogucki 0, Wall 0

Polpharma: Bussey 20, Gołębiowski 
14, Davis 14, Bibbins 12, Prahl 8, My-
narski 6, Prahl 4, Struski 2, Hicks 1, 
Dzierżak 0

Williams
o owa i

Zdobywca 24 punktów Jarvis Williams był liderem HydroTrucku w meczu 
z Polpharmą Starogard Gdański. Mecz 29. kolejki Energa Basket Ligi zakoń-
czył się zwycięstwem „Smoków” 88 do 81. Była to 10. wygrana radomian 
w tym sezonie; pozwoliła im przesunąć się na 11. miejsce w tabeli.

W tym roku organizatorzy przygoto-
wali biegi na dystansie 5 i 10 kilometrów. 
Trasa obu będzie przebiegać przez 5-kilo-
metrową pętlę, której start i meta znajdo-
wać się będą na stadionie miejskim przy 
ul. Narutowicza. Biegacze przebiegną 
alejkami w parku na Plantach oraz uli-
cami w ścisłym centrum naszego miasta.

Nie zabraknie również biegu chary-
tatywnego i zmagań dla najmłodszych. 
W tym roku podczas biegu charytatyw-
nego uczestnicy pobiegną dla Zosi, a do 
pokonania będą mieli 3-kilometrową tra-
sę. Natomiast najmłodsi będą rywalizo-
wać na dystansach od 100 do 600 metrów. 
Uczestnicy zostaną podzieleni według 
wieku, a wystartować mogą już nawet 
sportowcy... urodzeni w roku 2019.

Na V Bieg Konstytucji 3 Maja można 
zapisywać się przez Internet. Tego typu 
zgłoszenia są przyjmowane na stronie 
www.biegiemradom.pl, a rejestracja zo-
stanie zamknięta jutro (sobota, 27 kwiet-
nia). Jednak chętni, którzy nie zdołają się 

zapisać w tym terminie, będą mogli jesz-
cze się zgłosić w biurze zawodów. Będzie 
ono czynne w dniu imprezy od godz. 9, 
a znajdować się ma na obiektach MO-
SiR-u przy Narutowicza. Tam też będą 
przyjmowane zapisy na bieg charytatyw-
ny oraz biegi dzieci.

Bieg Konstytucji 3 Maja wchodzi 
w skład Tryptyku Radomskiego. Poza 
nim znajdują się tam Półmaraton Ra-
domskiego Czerwca '76 i Radomski 
Maraton Trzeźwości. Podczas pierwszej 
z tych imprez trasa wyniesie 10 kilome-
trów. Potem będzie coraz dłużej. Bo 
w czerwcu uczestnicy zawodów prze-
biegną półmaraton, a na zakończenie 
tryptyku organizatorzy zaproszą ich na 
maraton bądź nawet ultramaraton. Prze-
widziane są klasyfikacje open, kobiet 
i mężczyzn. W generalnej punktacji znaj-
dą się tylko osoby, które wezmą udział we 
wszystkich trzech biegach.

Bieg Konstytucji odbędzie się 3 maja. 
Start zmagań na 5 kilometrów zaplano-
wano na godz. 10, 60 minut później wy-
startują uczestnicy biegu na dystansie 
10 kilometrów. Zmagania charytatywne 
rozpoczną się o godz. 12.30, a dzieci 
będą biegać od godz. 13.

o e n   ma a
Już po raz piąty w naszym mieście odbędzie się Bieg Konstytucji 3 Maja, który rozpocznie zmagania w Tryp-
tyku Radomskim. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Biegiem Radom!.
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Jesień – kryzys, porażka w Toruniu 
i jedyna domowa przegrana w sezonie 
w meczu z Widzewem. Wiosna – pewna 
wygrana z toruńską Elaną przy wypeł-
nionych trybunach stadionu w Radomiu 
i remis na oczach 17,5 tys. kibiców na 
niezdobytym od półtora roku „Sercu 
Łodzi”. Radomiak zaczął punktować 
w ważnych spotkaniach i przełamał 
mały kryzys. „Zieloni” umocnili się na 
prowadzeniu w tabeli, a co odważniejsi 
twierdzą, że pięć „oczek” przewagi po-
zwala być niemal pewnym awansu do 
pierwszej ligi.

Zapały do świętowania studzi szkole-
niowiec Radomiaka, który zaznacza, że 
do końca sezonu pozostają cztery kolej-
ki. – W ogóle nie patrzę na to, jaką mamy 
przewagę. Skupiamy się na najbliższym 
meczu. Nawet nie wiem, jakie były wyni-
ki spotkań naszych rywali. Dopóki awans 
nie jest zapewniony matematycznie, nie 
możemy być spokojni – powiedział po 
meczu w Łodzi Dariusz Banasik.

Komplet  publ icz nośc i  obejr za ł 
w Wielką Sobotę pierwszy z hitów dru-
giej ligi. Radomiak podejmował czwar-
tą wówczas Elanę Toruń, która w swoich 
szeregach ma m.in. wicelidera klasyfika-
cji strzelców, Filipa Kozłowskiego.

W starciu z beniaminkiem rozgrywek 
radomianie dominowali od początku. 
Już w trzeciej minucie gry powinni pro-
wadzić, ale strzał Adama Banasiaka 
z pola karnego obronił Michał Nowak. 
Dwóch dogodnych szans nie wykorzystał 
także Rafał Makowski. Nowak po raz 
trzeci uratował Elanę, kiedy z ostrego 
kąta próbował go zaskoczyć Leandro. 
W końcówce pierwszej połowy spotka-
nia do głosu doszli torunianie. Najpierw 
Krzysztof Wołkowicz wykonywał rzut 
wolny i trafił wprost w mur, a potem roz-
pędzony Kozłowski wpadł w pole karne, 
gdzie kapitalną paradą zatrzymał go Ar-
tur Haluch.

Zmiana stron przyniosła jeszcze moc-
niejsze ataki Radomiaka. W 54. minucie 
spotkania Adam Banasiak zagrał piłkę 
z rzutu wolnego na głowę Martina Klab-
nika, Słowak strącił ją głową do Makow-
skiego, a ten strzałem z woleja pokonał 
golkipera Elany. Po straconej bramce 
przyjezdni zerwali się do ataku. Między 
słupkami wciąż jednak błyszczał Ha-
luch, który najpierw popisał się dobrym 
wyjściem na piąty metr, by kilka chwil 
później, dzięki znakomitemu refleksowi, 
wybronić strzał głową Kozłowskiego na 
linii bramkowej.

Ostatni kwadrans należał jednak do 
„Zielonych”. Najpierw Patryk Mikita 
obsłużył podaniem Makowskiego, któ-
rego strzał zatrzymał Nowak. Lepszy 
efekt dała zamiana ról – pomocnik uru-
chomił Mikitę, który po indywidualnej 
akcji i minięciu kilku rywali pokonał 
golkipera Elany po raz drugi. Niewie-
le brakowało, żeby rezerwowy kończył 
mecz nie tylko z golem, ale i z asystą. Po 

jego zagraniu piętą Maciej Filipowicz 
trafił jednak w rywala. Ostatecznie Ra-
domiak wygrał 2:0, co jest o tyle ważne, 
że lider drugiej ligi ma dzięki temu lep-
szy bilans bezpośrednich spotkań z dru-
żyną z Torunia.

Radomiak Radom – Elana Toruń 
2:0 (0:0)

Bramki: Makowski (54'), Mikita (79')
Radomiak: Haluch – Wawszczyk, 

Klabnik, Grudniewski, Jakubik – Kaput 
(91' Winsztal), Karwot – Banasiak (73' 
Mikita), Makowski (82' Filipowicz), Le-
andro – Sokół (75' Rolinc)

Mecz Radomiaka w Łodzi od daw-
na określany był mianem hitu wiosny. 
Na stadion Widzewa ściągnęły kamery 
telewizji, media ogólnopolskie i blisko 
900 kibiców z Radomia. Zabrakło na-
tomiast Meika Karwota i Jakuba Waw-
szczyka, którzy wypadli z kadry z powo-
du nadmiaru kartek.

W grze „Zielonych” od początku widać 
było nerwowość. Już na początku spotka-
nia błąd Martina Klabnika i faul Artura 
Halucha przyniosły gospodarzom rzut 
karny. Z 11 metrów pomylił się jednak 
Daniel Mąka, który przeniósł piłkę nad 
poprzeczką. Chwilę później sędziowie 
nie uznali gola Rafała Wolsztyńskiego, 
dopatrując się spalonego. Kolejne trzy 
próby łodzian zatrzymali Haluch i dwu-
krotnie Michał Grudniewski, który sta-
wał na linii strzału. Swojej szansy ponow-
nie szukał Wolsztyński, z pola karnego 
uderzał także Daniel Tanżyna, ale i te 
próby nie przyniosły rezultatu.

Piłkarze Radomiaka wyszli z szat-
ni – podobnie jak w meczu z Ela-
ną – odmienieni. Już w pierwszej akcji 
drugiej połowy Leandro niecelnie ude-
rzał na bramkę Patryka Wolańskiego. 
Potem odgryźli się gospodarze, jednak 
strzał Mateusza Michalskiego pewnie 
sparował bramkarz radomskiego klu-
bu. W odpowiedzi znów strzelał „Leo”, 
co dało radomianom rzut rożny. Po 
nim zakotłowało się w polu karnym. 
Maciej Fil ipowicz i Patryk Mikita 
w doskonałej sytuacji zostali zabloko-
wani przez rywali.

„Zielonym” wciąż brakowało skutecz-
ności, bo strzały Leandro i Rafała Ma-
kowskiego nie osiągnęły celu. Groźnie 
było po kolejnej próbie tego drugiego, 
którą przed siebie sparował Wolański. 
Chwilę później ofiarna parada bramka-
rza uchroniła Widzew przed stratą gola 
po dobitce Jakuba Rolinca. Swój udział 
w remisie ma także Kohei Kato, który 
w ostatnich minutach gry zatrzymał ude-
rzenie Macieja Filipowicza.

Widzew Łódź – Radomiak Radom 
0:0 (0:0)

Radomiak:  Haluch – Banasiak, 
Grudniewski, Klabnik, Jakubik – Kaput, 
Filipowicz (90' Kucharski) – Mikita (84' 
Winsztal), Makowski, Leandro – Sokół 
(74' Rolinc).

Pierwszy krok
Radomiak Radom ma za sobą dwa spotkania na szczycie. „Zieloni” najpierw ograli Elanę Toruń 2:0, 
a potem zremisowali w Łodzi z Widzewem 0:0. Cztery punkty zdobyte w tych meczach znacząco przy-
bliżają radomian do awansu do pierwszej ligi.

Dla wielu 
zawodników 
z naszego 
kraju turniej 
w Przysusze 
należy do 
ważniejszych 
punktów w ka-
lendarzu. – Już 

teraz docierają do nas informacje, że 
zawodnicy szykują się na nasz turniej 
i bardzo się cieszą, że wracamy do ka-
lendarza imprez siatkówki plażowej. Nie 
ukrywam, że my również niezmiernie 
się z tego faktu cieszymy, choć zdaje-
my sobie też sprawę z tego, ile ciężkiej 
pracy przed nami – mówi Piotr Skiba, 
organizator przysuskiego turnieju.

Turniej zaplanowano od 12 do 14 lip-
ca. Baza znajdzie się w tym samym miej-
scu, co w poprzednich latach, czyli nad 
zalewem w Toporni. Natomiast stawką 
turnieju będzie Superpuchar Pol-
ski. – Miło nam już oficjalnie poinfor-
mować, że w tegorocznych zmaganiach 
siatkarze będą walczyć o Superpuchar 
Polski. Turnieju o tej randze jeszcze 
w Przysusze nie było – cieszy się Piotr 
Skiba. – Jeśli chodzi o sam turniej, robi-
my wszystko, by stał na jeszcze wyższym 
poziomie. Już teraz mogę powiedzieć, 
że jego budżet również będzie większy. 
Jak w każdej edycji chcemy, by zarówno 
przybyli na zawody kibice, jak i wszyscy 
zawodnicy czuli się w Przysusze wyśmie-
nicie i cieszyli każdą chwilą spędzoną 
z nami.

Jak zwykle w Przysusze nie zabraknie 
pozasportowych atrakcji. – Nie zapomi-
namy o akcjach charytatywnych. W tym 
roku również będziemy chcieli połączyć 
przyjemne z pożytecznym i zagramy dla 
chorego dziecka. To dla nas ważna część 
turnieju w Przysusze i nie wyobrażam 
sobie, by mogło jej zabraknąć – zazna-
cza Piotr Skiba.

T

Wraca 
plażówka
Po rocznej przerwie siatkówka plażowa 
wraca do Przysuchy. Nad zalewem w Toporni 
odbędzie się turniej Beach Ball Przysucha 
2019. Zawody będą miały rangę Superpu-
charu Polski.

O d  m o m e n t u  p o w r o t u  d o 
PLS-u w 2013 roku Cerrad Czarni Ra-
dom byli zespołem bijącym się o lokaty 
w środku tabeli. W pierwszym sezonie 
radomianie zostali sklasyfikowani na 7. 
miejscu w stawce. Rok później zmagania 
zakończyli na 9. lokacie, a następnie przy-
szedł najlepszy występ zakończony na 6. 
pozycji. Wtedy to – w sezonie 2015/16 tre-
nerem „Wojskowych” był Raul Lozano. 
Pod wodzą Argentyńczyka radomianie 
byli rewelacją rozgrywek, ale po jego odej-
ściu zespół zakończył występy poza stre-
fą medalową. W kolejnym sezonie stery 
w Cerradzie przejął Robert Prygiel i do-
prowadził drużynę do 7. lokaty, a przed 
rokiem radomianie zakończyli rozgrywki 
na zaledwie 10. pozycji w stawce.

Przed startem bieżącego sezonu „Woj-
skowi” wzmocnili skład. Gwiazdą miał 
być Rosjanin – Maksim Żygałow, ale po 
dobrym starcie rozgrywek gasł z każdym 
występem, a dodatkowo zaczęły go prze-
śladować kontuzje. Za to doskonale w dru-
żynę wpasował się środkowy Alen Pajenk, 
który dobrze współpracował ze swoim 
rodakiem Dejanem Vinciciem. Swoją 
rolę spełnił również Reto Giger. Szwajcar 

został ściągnięty jako rezerwowy rozgry-
wający, ale w momentach niedyspozycji 
Vincicia potrafił Słoweńca zastąpić w wyj-
ściowym składzie i poprowadzić radomski 
zespół w najtrudniejszych spotkaniach.

Nowi gracze po dołączeniu do dotych-
czasowego składu „Wojskowych” stworzy-

li prawdziwy kolektyw. Kolejną młodość 
przeżywał Wojciech Żaliński. Pozytywnie 
spisywał się Tomasz Fornal, a eksplozję 
talentu zaprezentował Norbert Huber. 
Po dołożeniu do tego chimerycznego je-
śli chodzi o formę Michała Filipa, który 
w kilku meczach poprowadził Cerrad 
Czarnych do zwycięstwa, okazało się, że 

radomianie są zespołem, który może bić 
się o medale. Przez większość sezonu ze-
spół Roberta Prygla plasował się w czoło-
wej czwórce ligi, a stracił tę pozycję do-
piero po ostatniej kolejce fazy zasadniczej. 
Mimo wszystko po raz pierwszy od lat 
radomianie awansowali do fazy play-off.

W ćwierćfinale „Wojskowi” stoczyli 
prawdziwą siatkarską wojnę z Aluronem 
Virtu Wartą Zawiercie. Niestety, w trze-
cim meczu nie wytrzymali presji i osta-
tecznie sezon zakończyli rywalizacją o 5. 
miejsce z PGE Skrą Bełchatów. W tej 
rywalizacji radomianie pokazali hart du-
cha. Ich zwycięstwo w pierwszej konfron-
tacji nad bełchatowianami było pierwszą 
od przeszło pięciu lat wygraną nad tym 
zespołem. Dlatego niezależnie od wyniku 
trzeciego spotkania między tymi druży-
nami i tego, czy Cerrad Czarni zakończą 
sezon na 5. czy na 6. pozycji, to i tak bę-
dzie trzeba uznać dobiegające końca roz-
grywki za najlepsze od lat. Trzeci mecz 
między Cerradem Czarnymi Radom 
a PGE Skrą Bełchatów zakończył się już 
po zamknięciu tego wydania „7 Dni”. 

S T F

Najlepszy sezon od lat
Pojedynkiem z PGE Skrą Bełchatów Cerrad Czarni Radom zakończyli sezon 2018/19 w rozgrywkach PlusLigi. 
Dla drużyny Roberta Prygla był to najlepszy występ od lat.

Już podczas 16. edycji gali TFL jej 
organizatorzy podkreślali, że w ostat-
nim czasie region radomski stał się 
swoistym bastionem mieszanych sztuk 
walki. Właśnie dlatego na miejsce ko-
lejnego wydarzenia wybrano Pionki, 
w których znów zobaczymy wielu zna-
nych zawodników z regionu. Gala TFL 
17 „Czas Prawdy” będzie szczególna 
dla Jakuba Ozgi, który w swoim rodzin-
nym mieście stoczy pierwszą zawodową 
walkę w karierze. Przed zawodnikiem 
CrossFight Radom duże wyzwanie, bo 
jego zawodowy debiut będzie zarazem 
walką wieczoru. Wkrótce powinniśmy 
poznać rywala popularnego „Oziego”.

W Pionkach zobaczymy także debiu-
tancką walkę Karola Kutyły ze Stalker 
Team Kozienice. Organizatorzy ogłosili 
już nawet rywala Kutyły, którym będzie 
znany z gal Babilon MMA Krystian 
Krawczyk. Radom reprezentować będą 
natomiast zawodnicy, którzy podczas 
marcowej gali w hali MOSiR-u odnie-

śli zwycięstwa: Mateusz Głuch i Marcin 
Skrzek. Swój zawodowy debiut w klat-
ce zaliczy natomiast Piotr Mochocki. 
Reprezentant CrossFight Radom jest 
uznawany za najlepszego zawodnika 
w Polsce w kategorii średniej wśród 
amatorów. Po siedmiu wygranych 
z rzędu otrzyma szansę zawodowego 
debiutu.

Nowością dla kibiców MMA w na-
szym regionie będą walki kobiet. Pod-
czas 17. gali TFL zobaczymy Katarzynę 
Biegajło, Judytę Rymarzak i Joannę 
Walorską. Kartę walk uzupełnią rów-
nież reprezentanci wschodu – Ukrai-
niec Artur Berezowski oraz pochodzą-
cy z Cycowa Marcin „Górnicze Serce” 
Łukomski.

Gala Thundernight Fight League 
17 „Czas Prawdy” odbędzie się w so-
botę, 25 maja w hali sportowej przy ul. 
Sosnowej 3 w Pionkach.

S

MMA zawita
do Pionek

Radom w ostatnim czasie jest częstym gospodarzem gal mieszanych 
sportów walki. Kolejne wydarzenie odbędzie się jednak w Pionkach.
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