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Radom Food Fest

To już czwarta edycja, organizowanego przez Radomską Grupę Mediową, największego kulinarnego festiwalu w Radomiu, czyli Radom Food Fest. 
W tegorocznej edycji od 3 do 7 czerwca o miano najlepszej powalczy 10 restauracji.
Zasady się nie zmieniły – podczas Radom Food Fest będzie można zjeść specjalne festiwalowe dania w specjalnej cenie. Za przystawkę i danie główne 
zapłacimy 25, za deser i kawę 10 zł, a za cały zestaw degustacyjny 35 zł. Goście festiwalu – za pomocą SMS-a – zdecydują, który lokal podbił swoim 
menu ich podniebienia. Aby zagłosować, wystarczy wysłać SMS o treści: radomfoodfest.numer restauracji, na nr 7148 (koszt SMS-a 1,23 zł z VAT). 
Głosowanie potrwa od 3 czerwca od godz. 0.00 do 7 czerwca do godz. 23.59. Aktualne wyniki można śledzić na portalu cozadzien.pl.
Co i gdzie można zjeść podczas Radom Food Fest
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Zdjęcia: Piotr Nowakowski, Szymon Wykrota
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„Amadeusz”
na dużej scenie
To ostatnia w tym sezonie premie-
ra Teatru Powszechnego. „Amade-
usza” Petera Sha� era na radomską 
scenę przeniósł Paweł Aigner. 
A premiera w sobotę, 1 czerwca.

 str. 2

PiS wygrało 
wybory do PE
Adam Bielan i Zbigniew Kuźmiuk 
– obaj Prawo i Sprawiedliwość oraz 
Jarosław Kalinowski z Koalicji Euro-
pejskiej będą reprezentować okręg 
nr 5w Parlamencie Europejskim.

 str. 3

Bo oni wypadli
z systemu
– Płacimy sportowcom po 20 tys. 
zł miesięcznie, a nie stać nas na za-
płacenie 1186 zł za dowóz dzieci 
niepełnosprawnych? – pytał reto-
rycznie Dariusz Wójcik, przewod-
niczący klubu radnych PiS.

 str. 4

Muzeum 
powiększone
Salę konferencyjno-edukacyjną, 
pracownie, bibliotekę, a jedno-
cześnie pracownię dokumentacji 
mieści nowoczesny budynek Mu-
zeum Instrumentów Ludowych 
w Szydłowcu.

 str. 5
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 Festyn rodzinny Nad Potokiem. 
Zespół Centrum Aktywności Lokal-
nej dla osiedla Nad Potokiem zaprasza 
w godz. 14.30-17.30 na festyn rodzinny. 
Impreza odbędzie się na placu zabaw 
między blokami przy ul. Olsztyńskiej 
29 i Sadkowskiej 15. Przewidziano wy-
stępy dzieci z Publicznego Przedszkola nr 
3 i 17, pokazy artystyczne uczniów PSP 
nr 33, a także konkursy z nagrodami, 
m.in. sportowe, na temat bezpieczeństwa, 
konkurs rodzinny. Będzie można również 
sprawdzić swoje umiejętności na symula-
torze jazdy motorem, zjeść watę cukrową 
lub popcorn, poskakać na dmuchanym 
zamku. Nie zabraknie również atrakcji 
w postaci malowania twarzy czy robienia 
tatuażu. Wstęp wolny.

 Nowa wystawa w galerii Łaźnia.
Radomski Klub Środowisk Twórczych 
i Galeria „Łaźnia” (ul. Traugutta 31/33) 
zaprasza o godz. 17 na drugą część wy-
stawy z cyklu „Pracownie – konfron-
tacje” – „Bez powtórzeń – Aleksander 
Józef Olszewski 75+”. W tegorocznej 
edycji prezentowana jest twórczość i syl-
wetka inicjatora szkolnictwa artystycz-
nego na Wydziale Sztuki UTH – prof. 
Aleksandra Olszewskiego i jego współ-
pracowników. W drugiej części wysta-
wy u boku profesora swoją twórczość 
zaprezentują: Mariusz Dański, Wiesław 
Jelonek, Marcin Noga, Szymon Piasta 
i Ludmiła Owsijenko. Wstęp wolny.

 Występ chóru nauczycielskiego 
Festa Allegra. Formacja powstała 
w październiku 2003 roku przy PSP nr 
2. Obecnie zespół skupia 30 pań z ra-
domskich placówek oświatowych. Za-
łożycielem, dyrygentem i autorem więk-
szości opracowań muzycznych jest Piotr 
Bąbolewski, nauczyciel muzyki w PSP nr 
2. Koncert w muszli w parku im. Tadeu-
sza Kościuszki rozpocznie się o godz. 18. 
Wstęp wolny.

 Szpaku w Strefie G2. Klub Strefa 
G2 zaprasza o godz. 20 na koncert Szpa-
ku, promujący jego najnowszy album 
„Atypowy”. Wstęp płatny.

S   
 P i o t r ó w -
ka – żywa histo-
r i a .  S t o w a r z y -
s z e n i e  D r u ż y n a 
Grodu Piotrówka 
zaprasza w godz. 
10 -18  n a  d r u g ie 

z comiesięcznego cyklu spotkań histo-
rycznych na grodzisku Piotrówka – „Pio-
trówka – żywa historia”. W programie 
m.in. obóz wczesnośredniowieczny, 
pokazy dawnych rzemiosł, walki wojów, 
gry i zabawy. Będzie można zobaczyć, 
przymierzyć i wypróbować różnego ro-
dzaju przedmioty codziennego użytku, 
narzędzia, broń itp. z czasów pierwszych 
Piastów. Rekonstruktorzy opowiedzą 
o ówczesnych realiach życia, początkach 
Radomia i innych ciekawostkach histo-
rycznych. Dodatkową atrakcją będą wy-
cieczki do Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego na wystawę „Skarby i tajemnice 
Piotrówki”; oprowadzanie z przewodni-
kiem i za darmo. Pierwsza tura o godz. 
12, druga o godz. 14.

 Wystawa i bezpłatne zwiedzanie. 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego za-
prasza o godz. 12 na otwarcie wystawy 

prac plastycznych uczestników projek-
tu „Klub młodych odkrywców sztuki”. 
Wstęp wolny. Dodatkowo w Dzień Dzie-
cka najmłodsi mogą zwiedzać wszystkie 
wystawy w muzeum za darmo.

 Laboratorium 
szalonych naukow-
ców. W programie 
przewidziano wiele 
atrakcji m.in. Sza-
loną Pianę, czyli re-
akcję egzotermicz-

ną rozkładu nadtlenku wodoru, ciepły 
śnieg, czyli demonstrację zdolności 
utrzymywania wody. Będą również eks-
perymenty pokazujące właściwości cie-
kłego azotu i innych gazów, tzw. cewki 
Tesli, czyli eksperymenty z rzadko spo-
tykanymi urządzeniami, generującymi 
wysokiej częstotliwości wyładowania 
elektryczne, jonizacja gazów, przesy-
łanie energii na odległość, kolorowa 
plazma w zamkniętych przestrzeniach. 
Przedstawiona zostanie również histo-
ria i działanie thereminu – instrumen-
tu muzycznego, na którym można grać 
bez dotyku. Impreza w klubie Strefa 
G2 rozpocznie się o godz. 16. Bilety 
do nabycia w HulaParku (ul. Przemy-
słowa 18), tel. 48 381 09 94, Cafe pod 
Kasztanami – ul.Żeromskiego 46a, tel. 
48 362 11 25, a także przez internet.
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 Jedziemy dla Krzysia 2019. Cha-
rytatywny piknik odbędzie się na torze 
„Koniówka” przy ul. Folwarcznej w godz. 
11-17. O godz. 10 zaplanowano paradę 
aut 4x4 ulicami miasta. Wśród atrak-
cji: przejazdy po torze off-road, pokazy 
sprawności aut 4x4, wyścigi w rynnach 
z wodą, przeciąganie wraków, wystawa 
aut terenowych, symulator dachowania 
i zderzeń, obóz wojów Grodu Piotrów-
ka, paintball, quady, możliwość zabawy 
prawdziwą koparką. Wystąpią zespoły 
Zgraja i Second Life. Będzie wesołe mia-
steczko, konkursy dla dzieci, dmuchań-
ce, basen z kulkami i malowanie twarzy. 
Dochód z imprezy wspomoże rehabili-
tację Krzysia Czupryna, który cierpi na 
pęcherzykowe oddzielanie naskórka. 

 Wystawa modeli kartonowych. Dom 
Kultury „Idalin” zaprasza o godz. 10 na 
otwarcie wystawy pokonkursowej XXII 
Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kar-
tonowych i Plastikowych. Wstęp wolny.

 VII Piknik Zdrowia i Motoser-
ce. Na pl. Corazziego od godz. 13 bę-
dzie można skorzystać m.in. z badań 
profilaktycznych i porad dietetycznych. 
W programie są także pokazy udzielania 
pierwszej pomocy, pokazy fitness oraz 
gimnastyka dla seniorów, prezentacje 
uczestników warsztatów terapii zajęcio-
wej, pokaz zabiegów rehabilitacyjnych, 
prezentacja tai chi, liczne konkursy 
i atrakcje dla najmłodszych, zabawy 
integracyjne, malowanie twarzy. Wyda-
rzeniu będzie towarzyszyła Ogólnopol-
ska Akcja Krwiodawstwa „Motoserce”, 
podczas której będzie można honorowo 
oddać krew. Program imprezy obejmuje 
m.in. darmowe miasteczko zabaw dla 
dzieci, występy dziecięcych zespołów 
tanecznych, pokazy ratownictwa me-
dycznego i drogowego. Oczywiście nie 
zabraknie parady motocyklowej po uli-
cach Radomia. Piknik zakończy koncert 
zespołu Mistrz i Małgorzata o godz. 17.
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Brytyjski dramatopisarz i scenarzy-
sta Peter Shaffer napisał „Amadeu-
sza” w 1979 roku. Bazując na życiory-
sach Wolfganga Amadeusza Mozarta 
i Antonio Salieriego, przedstawił życie 
obu – geniusza i sprawnego rzemieśl-
nika – na dworze cesarza Józefa II 
z perspektywy Salieriego właśnie, na-
dwornego kompozytora cesarza. Do-
piero jednak fi lm Milosa Formana 
z 1984 roku (do którego zresztą Shaffer 
napisał scenariusz) rozsławił domniema-
ny konflikt między muzykami.

– My gramy sztukę Shaffera, ale oczy-
wiście podobieństw do filmu nie da się 
uniknąć. Rola Mozarta jest dość bliska 
temu, co zostało zrobione w filmie, na-
tomiast sam Salieri jest w naszym spek-
taklu nieco innym bohaterem – mówi 

Paweł Aigner, reżyser radomskiego 
„Amadeusza”. – To zresztą bardzo do-
brze napisany tekst, sztuka dramatyczna 
z prawdziwego zdarzenia. Jest tu wszyst-
ko, co trzeba. I to jest takie mięsiste, 
w każdej roli można znaleźć coś fajnego.

Salieriego gra Łukasz Stawowczyk, 
który – zdaniem reżysera – jest w tej 
chwili jednym z najbardziej ciekawych 
i obiecujących aktorów w Polsce. – Mo-
zart z kolei to w sztuce młody, nieopie-
rzony chłopak, a grający go Mateusz Pa-
luch – w zasadzie nowy członek zespołu 
stawia swoje pierwsze kroki na dużej 
scenie. To świetnie napisana postać 
i myślę, że Mateusz ją bardzo dobrze 
pokaże – przewiduje Paweł Aigner.

„Amadeusz” Pawła Aignera to opo-
wieść o miłości i zazdrości. – Bo Salieri 
się mści; jest pełen szaleństwa i nienawi-
ści, która musi skończyć się dla Mozarta 
tragicznie. Ale ponieważ, tak to odczu-
wa, jest tak bardzo głęboko skrzywdzo-
ny przez Boga, nie widzi innego roz-
wiązania niż śmierć. A prościej – ten 
spektakl jest o tym, co się dzieje z ar-

tystą, który pokochał sztukę, ale sztuka 
nie odwzajemniła jego uczuć – mówi 
reżyser. – Staramy się podejść do tego 
dramatu w lekki sposób. Ponieważ nie 
umiem zrobić tak do końca smutnego 
przedstawienia, będzie to dramatyczna 
opowieść, ale niepozbawiona humoru.

Scenografia jest dziełem Magdaleny 
Gajewskiej. – Bardzo mi się podoba ro-
dzaj teatralnej kreacji w tekście Shaffera 
i nie chciałem ukrywać, np. za pomocą 
ruchomej sceny, zmian dekoracji. Zale-
żało mi, żeby głównym kreatorem tego 
całego świata był Salieri. Żeby siła jego 
motywacji – tej zemsty napędzała cały 
ten teatralny świat. W związku z tym 
wszystkie dekoracje będą widoczne; po-
zbędziemy się kulis i pokażemy wnętrze 
teatru – zdradza Aigner.

Przyznaje, że często pracuje zarów-
no z Magdaleną Gajewską, jak i z Zo-
fią de Ines, który tworzy kostiumy do 
radomskiego spektaklu. – Ich praca się 
wspaniale uzupełnia. To, czego nie zo-
baczymy w scenografii, bo ona będzie 
wycofana, trochę w tyle, zrekompensu-
ją nam kostiumy: agresywne, w szoku-
jących kolorach. Niektóre w klimacie 
epoki, niektóre zupełnie współczes-
ne – mówi reżyser.

Trudno wyobrazić sobie przedstawie-
nie o dwóch muzykach bez muzyki. Za 
nią odpowiada Piotr Klimek. – Mimo, że 
w scenariuszu jest mnóstwo sugestii, do-
branie fragmentów utworów do konkret-
nych scen, monologów, to była ciężka 
praca – przyznaje Paweł Aigner. – Udało 
nam się przemycić – poza tym słynnym, 
znanym z filmu, marszem – sporo cy-
tatów z Salieriego. No i oczywiście jest 
jeszcze autorska muzyka Piotra Klimka.

Premiera „Amadeusza” na dużej sce-
nie w sobotę, 1 czerwca o godz. 19.
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To ostatnia w tym sezonie premiera Teatru Powszechnego. „Amadeusza” 
Petera Shaffera na radomską scenę przeniósł Paweł Aigner. A premiera 
w sobotę, 1 czerwca.
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Jak informuje Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji, o zmiany prosili pasażero-
wie, a będą one polegały przede wszyst-
kim na przesunięciach godzin odjazdów 
wybranych kursów.

Na linii 10 zmiany dotyczą wyłącznie 
dni powszednich, a na linii 25 wszyst-
kich dni tygodnia. Dodatkowo, w celu 
postulowanego przez pasażerów zapew-
nienia możliwości dojazdów i powrotów 
z pracy, na linii 25 uruchomione zostaną 
nowe kursy: w dni powszednie o godz. 
22.18 z pętli Wacyn/szpital (zamiast do-
tychczasowego kursu do zajezdni Żakowi-
ce, wykonywanego o godz. 22.21), a także 
w niedziele i święta o godz. 6.11 z pętli 
Potkanów/Stalowa.

C

Autobusy
inaczej
Od soboty, 1 czerwca ulegną korektom roz-
kłady jazdy autobusów miejskich linii 10 i 25.

– W naszej gminie od dawien dawna 
istnieją grupy, które rozwijają kulturę 
i tradycję ludową. Od kilku lat odbywają 
się cyklicznie potańcówki na dechach, 
inspirowane muzyką ludową. Zaintereso-
wanie jest naprawdę ogromne – przyjeż-
dżają do nas ludzie z różnych regionów 
Polski. I właśnie podczas tych potańcó-
wek zrodził się pomysł zorganizowania 
rzeczniowskiego wesela – mówi Karol 
Burek, wójt gminy Rzeczniów.

Impreza rozpocznie się w sobotę 
o godz. 17.30 na placu kościelnym 
w Rzeczniowie. – To będzie niezwykłe 
wydarzenie. Czeka nas również wspania-
ła atmosfera – zapewnia wójt.

Przewidziano wiele atrakcji, m.in. potań-
cówkę na dechach czy bitwę na przyśpiew-
ki. Impreza rozpocznie się od tradycyjnego 
błogosławieństwa nowożeńców, którego 
udzieli proboszcz parafii. Następnie para 
młoda razem z zebranymi gośćmi wyruszy 
w korowodzie po ulicach Rzeczniowa 
do starej remizy na dalsze celebrowanie 
i wspólną zabawę. Na trasie korowodu po-
jawią się oczywiście tradycyjne bramki. Do 
tańca zagrają Tęgie Chłopy, kapela Bronka 
Machla i zespół muzyczny Akord.

– Głównym elementem będzie bitwa 
na przyśpiewki – opowiada Karol Bu-
rek. – Bo kiedyś strony wesela po prostu 
nawzajem się prześpiewywały. Te przy-
śpiewki były bardzo radosne, wesołe, ale 
też niepozbawione złośliwości, docinków.

Na weselnych gości czekać będzie 
poczęstunek w stylu lat 70. Wstęp wolny.

Patronem medialnym wydarzenia jest 
Radomska Grupa Mediowa.

KS

Rzeczniowskie
wesele
Takiego wydarzenia w regionie radomskim 
jeszcze nie było. Wójt Rzeczniowa wspólnie 
ze stowarzyszeniem Tworzyć Edukować 
i Rozwijać oraz młoda para: Sylwia i Mateusz 
zapraszają w sobotę, 1 czerwca na „Nasze 
Rzeczniowskie Wesele” w stylu lat 70.



3PIĄTEK – CZWARTEK 31 MAJA – 6 CZERWCA 2019 AKTUALNOŚCI

 ONA KACZMA SKA
K ZYSZ O  OMA A A

W naszym okręgu zdecydowanie wy-
grał PiS. Na partię Jarosława Kaczyń-
skiego zagłosowało 510 tys. 579 wybor-
ców, czyli 60,21 proc. wszystkich, którzy 
uczestniczyli w niedzielnych wyborach. 
Drugie miejsce zajęła Koalicja Europej-
ska z wynikiem 226 tys. 396, co dało jej 
26,70 proc. głosów. Pozostałe komitety 
nie przekroczyły progu wyborczego.

DWA MANDATY DLA PiS, JEDEN DLA KE

Takie wyniki oznaczają, że dwa man-
daty przypadły kandydatom z listy PiS, 
a jeden KE. W PiS najlepszy wynik 
osiągnął Adam Bielan. Na wicemarszał-
ka Senatu RP głosowało 207 tys. 90 osób. 
Drugie miejsce przypadło Zbigniewowi 
Kuźmiukowi, na którego zagłosowało 
134 tys. 221 uprawnionych. Obaj zdobyli 
mandaty do Parlamentu Europejskiego. 
To będzie trzecia kadencja Kuźmiu-
ka w europarlamencie; zasiadał w nim 
w I i III kadencji. Trzeci wynik na liście 
PiS-u uzyskała Anna Kwiecień; zagło-
sowało na nią 12 tys. 609 osób. Nato-
miast w szeregach Koalicji Europejskiej 
najlepszy okazał się Jarosław Kalinow-
ski. Obecny eurodeputowany otrzymał 
103 tys. 874 głosy. To będzie jego trzecia 
kadencja w PE. Przewaga Kalinowskiego 
nad drugim na liście Dariuszem Rosatim 
nie była wielka – na byłego już europosła 
głosowało 20 tys. 17 osób. Trzeci wynik 
na listach KE uzyskał Paweł Wojtunik 
z 11 tys. 153 głosami.

W skali kraju Prawo i Sprawiedliwość 
w wyborach do Parlamentu Europejskie-
go uzyskało 45,38 proc. głosów. Drugie 
miejsce zajęła Koalicja Europejska z po-
parciem 38,47 proc. uprawnionych, a próg 
wyborczy przekroczyła jeszcze Wiosna 
Roberta Biedronia z wynikiem 6,06 proc.

REKORDOWA FREKWENCJA

Frekwencja podczas niedzielnego gło-
sowania była rekordowa. W całym kra-
ju, średnio, wyniosła 45,68 proc. Przed 
pięcioma laty do urn poszło w Polsce, 
średnio, tylko 23,83 proc. uprawnio-
nych. W okręgu 5 – obejmującym mia-

sta na prawach powiatu: Płock, Radom, 
Ostrołękę i Siedlce oraz powiaty: cie-
chanowski, gostyniński, mławski, pło-
cki, płoński, przasnyski, sierpecki, so-
chaczewski, żuromiński, żyrardowski, 
białobrzeski, grójecki, kozienicki, lip-
ski, przysuski, radomski, szydłowiecki, 
zwoleński, garwoliński, łosicki, makow-
ski, miński, ostrołęcki, ostrowski, puł-
tuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski 
i wyszkowski – frekwencja w wyborach 
w 2014 roku wyniosła 20,08 proc, a w tę 
niedzielę – 43,31 proc. W samym Rado-
miu na niedzielne wybory wybrało się 
49,32 proc. uprawnionych, a więc więcej 
niż średnia w kraju.

JESIENIĄ WY RYWA PiS

Woj. mazowieckie 
w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego 
podzielone jest na dwa 
okręgi wyborcze, nato-
miast w wyborach do 
polskiego parlamentu 
ten sam obszar podzie-
lony jest już na pięć 
okręgów. Mieszkańcy 
ziemi radomskiej wy-
bierają posłów w okrę-
gu nr 17, w którym do 
rozdysponowania jest 
dziewięć mandatów.

Gdyby n iedz ielne 
wybory odbywały się na 
identycznych zasadach, 
co te do polskiego par-
lamentu, to w okręgu 
radomskim zdecydowa-

ne zwycięstwo odniosłoby Prawo i Spra-
wiedliwość; otrzymałoby ponad 150 tys. 
głosów, czyli ponad 61,7 proc. Drugie 
miejsce zajęłaby Koalicja Europejska. 
Na polityków z tej frakcji zagłosowałoby 
ponad 64 tys. osób, a to dałoby wynik 
25,6 proc. Trzecią siłą w naszym okręgu 
byłaby Konfederacja, a czwartą Wios-
na, ale obie nie przekroczyłyby progu 
wyborczego.

Gdyby wyniki niedzielnych wyborów 
przełożyć na głosowanie do sejmu, to 
z naszego okręgu mandaty uzyskaliby je-
dynie przedstawiciele dwóch partii: Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Eu-
ropejskiej. Zgodnie z metodą d’Hondta 

przedstawiciele PiS-u otrzymaliby sie-
dem mandatów w polskim parlamencie, 
a Koalicja Europejska dwa.

Pi  w r o w bor  do P
Adam Bielan i Zbigniew Kuźmiuk – obaj Prawo i Sprawiedliwość oraz Jarosław Kalinowski z Koalicji Europejskiej będą reprezen-
tować okręg nr 5w Parlamencie Europejskim. W niedzielnych wyborach w kraju wygrało PiS, które o 7 proc. wyprzedziło KE. Na-
tomiast na Mazowszu (bez Warszawy) PiS ma nad Koalicją ponaddwukrotną przewagę. A gdyby przełożyć te wyniki na zbliżające 
się wybory parlamentarne? Kto mógłby liczyć na mandaty w okręgu radomskim?

1.  Prawo i Sprawiedliwość 
– 154 864 głosy (61,73 proc.)

2.  Koalicja Europejska – 
64 335 głosów (25,65 proc.)

3.  Konfederacja – 10 120 głosów 
(4,03 proc.)

4.  Wiosna – 9 488 głosów 
(3,78 proc.)

5.  Kukiz’15 – 7 916 głosów 
(3,16 proc.)

6.  Polska Fair Play – 1 707 głosów 
(0,68 proc.)

7.  Lewica Razem – 1 782 głosy 
(0,71 proc.)

8.  Jedność Narodu – 651 głosów 
(0,26 proc.)
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– To już kolejna rocznica radomskie-
go Czerwca, której obchody postanowi-
liśmy wesprzeć finansowo. Bo radomski 
protest robotniczy to niezwykle ważne 
w naszej najnowszej historii wydarzenie, 
o którym należy mówić i przekazywać 
wiedzę na ten temat kolej-
nym pokoleniom. Władze 
miasta w ostatnich latach 
rzeczywiście bardzo dużo 
robią dla upamiętnienia 
tamtych wydarzeń, a sa-
morząd Mazowsza doce-
nia te działania i uważamy, że należy je 
dofinansować – mówi wicemarszałek 
Mazowsza Rafał Rajkowski.

– Cieszymy się z tego wsparcia, bo za-
leży nam na tym, by obchody kolejnych 
rocznic były atrakcyjne i różnorodne. 
Chcemy, aby uczestniczyło w nich jak naj-
więcej osób. Wydarzenia sprzed 43 lat na 

to zasługują, a naszym obowiązkiem jest 
podtrzymywanie pamięci o roli radom-
skiego Czerwca w całym procesie prze-
mian w Europie środkowo-wschodniej, 
a także o uczestnikach protestu, którzy 
w 1976 roku ośmielili się sprzeciwić komu-

nistycznej władzy – przy-
pomina Mateusz Tyczyń-
ski, dyrektor Kancelarii 
Prezydenta. – Szczegól-
nie zależy nam na tym, by 
w obchodach uczestniczy-
li ludzie młodzi. Ważna 

jest bowiem budowa międzypokolenio-
wych więzi między tymi, którzy o wolność 
walczyli, a tymi, którzy dziś z tej wolności 
w nieskrępowany sposób mogą korzystać.

Szczegółowy program tegorocznych ob-
chodów zostanie przedstawiony wkrótce.

C

C   
Kwotę 100 tys. zł samorząd Mazowsza dofinansuje obchody 43. rocznicy 
radomskiego protestu robotniczego.

R E K L A M A

Prezydent ogłosił konkurs na dyrektora 
teatru w kwietniu. Jak tłumaczy wicepre-
zydent Karol Semik, konkurs odbędzie 
się zgodnie z rozporządzeniem mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego. 
Kandydaci zainteresowani kierowaniem 
radomskim teatrem czas na złożenie ofert 
mieli do 20 maja. Wpłynęło siedem ofert.

– Ten konkurs musi być przeprowa-
dzony zgodnie z ustawą o organizacji 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
W składzie komisji zasiadać będzie 
dziewięć osób. Będą to przedstawiciele 
organizatora konkursu, czyli miasta, 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, stowarzyszeń zawodowych 
i twórczych, a także organizacji związ-
kowych działających w teatrze – mówi 
Katarzyna Piechota-Kaim z zespołu 
prasowego UM.

Obecnemu dyrektorowi Teatru im. 
Jana Kochanowskiego – Zbigniewowi 
Rybce kadencja kończy się w sierpniu. 
Procedura wyłaniania nowego powinna 
się zakończyć 31 lipca.

Nowy dyrektor rozpocznie urzędowa-
nie, na okres od trzech do pięciu sezonów 
artystycznych, od 1 września.

O

Szczęśliwa
siódemka?
Siedem ofert wpłynęło na konkurs na dyrektora 
Teatru Powszechnego im. Jan Kochanowskiego. 
Procedura wyłaniania nowego szefa placówki 
powinna się zakończyć 31 lipca.

Policjanci z wydziału dw. z przestęp-
czością narkotykową i wydziału dochodze-
niowo-śledczego KWP w Radomiu zaj-
mowali się sprawą radomian, którzy mieli 
wprowadzać narkotyki na teren Mazow-
sza. Kilka dni temu wspólnie z funkcjona-
riuszami z Dolnośląskiego Urzędu Celno-
-Skarbowego we Wrocławiu na przejściu 
granicznym w okolicach Jędrzychowic 
zatrzymali 30-letniego mieszkańca Rado-
mia, kierującego 
zestawem ciężaro-
wym przewożącym 
używane samo-
chody. W jednym 
z nich znaleziono 
torby pełne narko-
tyków. – Zapach 
marihuany próbo-
wano zamaskować 
rozsypaną kawą. Nie zmyliło to węchu 
psa służbowego, przeszkolonego do wy-
krywania środków odurzających, który 
bezbłędnie oznaczył te środki. W torbach 
znaleziono 10 kg marihuany, prawie 100 g 
haszyszu i ponad 50 g kokainy – informują 
funkcjonariusze KWP.

Czarnorynkowa wartość zabezpieczo-
nych narkotyków to blisko 0,5 mln zł.

Zatrzymanego 30-latka doprowadzo-
no do Prokuratury Rejonowej w Zgo-
rzelcu, gdzie przedstawiono mu zarzuty 
uczestnictwa w dostawie znacznej ilości 
środków odurzających i substancji psy-
chotropowych, co stanowi przestępstwo 
zagrożone karą nie mniejszą niż trzy 
lata, do 15 lat pozbawienia wolności.

Parę dni po pierwszym zatrzymaniu 
w ręce policjantów z KWP wpadło ko-

lejnych dwóch 
( 2 7  i  2 9  l a t ) 
mieszkańców 
powiatu radom-
skiego, którzy 
t a k ż e  m a j ą 
związek z prze-
mytem narko-
tyków na teren 
Polski. Im także 

w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu 
zostały przedstawione zarzuty o przestęp-
stwo z art. 55 Ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Na wniosek prokuratury 
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu zdecydował 
o trzymiesięcznym tymczasowym areszcie 
dla nich.

C

P  
 

Prawie 100 g haszyszu, ponad 50 g kokainy i aż 10 kg marihuany znaleźli 
policjanci u 30-letniego radomianina. Narkotyki jechały w torbach 
podróżnych, ukrytych w samochodzie przewożonym przez lawetę.

Czarnorynkowa wartość 
zabezpieczonych 
narkotyków to blisko 
0,5 mln zł.-stomatologia zachowawcza

-protetyka
-usuwanie ósemek

ul. Kusocińskiego 21 lok.2
664 085 285
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POLECAMY OD 27.05 DO 08.06.2019R.

Masło wiejskie ekstra 
200g Rolmlecz

Szynka chłopska
1kg Staropolskie Wędliny

Żel� x  2:1  
40g  Dr.Oetker  opakowanie

Chleb Kresowy 
600g

4,59
1kg/22,95zł

Szynka chłopska
1kg Staropolskie Wędliny

Żel� x  2:1  
40g  Dr.Oetker  opakowanie

20,59

4,594,59
1kg/22,95zł1kg/22,95zł

Kawa Tchibo Family 
250g

Kawa Tchibo Family 

2,69
100g/6,73zł

2,89
100g/7,23zł

7,25

Bułka  drożdżowa z marmoladą i  budyniem 
100g Produkcja własna 

Żel� x  3:1  
40g  Dr.Oetker  opakowanie

6,99
100g/2,80zł

3,60
1kg/6,00zł

R E K L A M A

R E K L A M A

– Ten projekt ma swój rodowód 
w potrzebie dostosowania dotychczas 
funkcjonującego Parlamentu Młodzie-
ży Miasta Radomia do obowiązujących 
przepisów ustawy o samorządzie gmin-
nym. Wiemy, że te przepisy zmieniły się 
niedawno i tam jest możliwość powoły-
wania ciała konsultacyjnego, doradcze-
go dla gminy – tłumaczył wiceprezydent 
Karol Semik.

Rada będzie kontynuować działania 
podejmowane do tej pory przez Parla-
ment Młodzieży Miasta Radomia, a mło-
dzieżowi parlamentarzyści 29 kwietnia 
pozytywnie zaopiniowali pomysł.

W statucie zapisano, że rada ma „cha-
rakter konsultacyjny”, a działa „w celu 
wspierania i upowszechniania idei sa-
morządowej wśród młodzieży, kreowa-
nia postaw obywatelskich, rozwijania 
samorządności uczniowskiej”. Jej celem 
jest „zgłaszanie wniosków i opinii do 
aktów prawnych regulujących sprawy 
młodzieży miasta Radomia, zapewnie-
nie możliwości uczestniczenia młodzie-
ży w procesie podejmowania decyzji 
bezpośrednio jej dotyczących” czy „ini-
cjowanie, wspieranie i koordynowanie 
samorządowej działalności młodzieży”, 
„działanie na rzecz ochrony praw i god-
ności ucznia”. Te cele będzie realizowała 
poprzez współpracę z władzami miasta 
i „innymi samorządowymi organizacja-
mi młodzieżowymi”, ale także poprzez 
podejmowanie uchwał i opinii. Młodzi 
radni będą mogli przedstawiać swoim 
starszym kolegom czy prezydentowi 
opinie „we wszystkich sprawach doty-
czących młodzieży”. A jeśli starsi uznają, 
że przyda im się zdanie młodszych, będą 
się do nich zwracać.

Kadencja młodzieżowej rady ma trwać 
trzy lata, a kandydować na radnego ma 
prawo każdy, kto jest uczniem radom-
skiej szkoły ponadpodstawowej. Liczba 
radnych nie została określona; zależeć 
będzie od liczby uczniów w danej szkole. 
Młodzieżowi radni za swoją działalność 
nie będą otrzymywać wynagrodzenia.

Rada ma swoje prezydium, komisję 
regulaminową i komisję finansową oraz 
komisje problemowe, tworzone w zależ-
ności od potrzeb.

– Chciałbym podziękować za tę uchwa-
łę. Jest to inicjatywa, o której mówiłem 
jeszcze w poprzedniej kadencji. O tym, 
jak bardzo byłoby to dla nas, dla naszej 
seniorskiej rady ważne, gdybyśmy po-
znali głos młodych – zauważył Dawid 
Ruszczyk.

Łukasz Podlewski też chwalił, ale 
chciał wiedzieć, czy młodzieżowa rada 
będzie miała swój budżet. Bo „rada re-
alizuje swoje cele poprzez organizowa-
nie imprez kulturalnych, patriotycznych, 
rozrywkowych, sportowych i spotkań 
młodzieżowych”. – A jeśli radni zechcą 
organizować takie imprezy co tydzień, co 
dwa, co trzy? Wszyscy wiemy, że budżet 
wydziału edukacji nie jest z gumy. Czy 
my to wytrzymamy? – zauważył.

Kwestię finansów rozstrzyga sta-
tut – komisja finansowa młodzieżowej 
rady będzie musiała znaleźć sponsorów, 
jeśli radni zechcą zorganizować imprezę 
kulturalną, patriotyczna czy sportową.

W głosowania za powołaniem Mło-
dzieżowej Rady Miasta Radomia było 
22 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu.

N KA

R  
Na powstanie Młodzieżowej Rady Miasta Radomia zgodziła się w poniedzia-
łek Rada Miejska Radomia. Może zacząć działać od 1 września 2019 roku.

 ONA KACZMA SKA

A problem to kwestia odpłatności za 
dowóz niepełnosprawnych do tzw. dzia-
łu usług opiekuńczych, czyli wygospoda-
rowanego w DPS-ie przy ul. Wyścigowej 
miejsca, gdzie niepełnosprawni po 25. 
roku życia znajdują opiekę i zajęcia. DUO 
powstało w 2013 roku na prośbę rodziców 
i opiekunów; Radom był pierwszym mia-
stem w Polsce, gdzie zajęto się dorosłymi 
niepełnosprawnymi, których system opie-
ki nie zauważa. W tej chwili jest ich dzie-
wiątka. Na Wyścigową są dowożone, ale 
za ten transport muszą płacić. W ponie-
działek ich opiekunowie przyszli na sesję, 
by przekonać radnych i władze miasta do 
zniesienia odpłatności.

– Apeluję, żebyście państwo tym dzie-
ciom i ich rodzicom pomogli. Macie 
zdrowe dzieci, nie wiecie, co to znaczy 
wychowywać niepełnosprawnego. Przez 
24 godziny na dobę jest się dyspozycyj-
nym, przez 24 godziny na dobę człowiek 
się martwi – mówiła Joanna Kunowska, 
jedna z pomysłodawczyń DUO. – Już 
same opłaty za pobyt dziecka w DUO są 
bardzo wysokie, a rodzice muszą płacić 
jeszcze za transport. A pieniądze na leki? 
Część rodziców wiezie swoje niepełno-
sprawne dziecko na ósmą rano miejską 
komunikacją, bo po prostu ich nie stać, 
by płacić co miesiąc 1186 zł za dowóz. 
Wyobrażacie sobie państwo podróż, jesz-
cze z przesiadką, z niepełnosprawnym? 
Ale oszczędzają choć część tej sumy. Bo 
ich dziecko chce być przez te kilka godzin 
z rówieśnikami. Policzyłam – gdyby każdy 
obywatel Radomia dał pół grosza, to ten 
transport byłby bezpłatny.

Dariusz Wójcik zaapelował do prezy-
denta, by przygotował uchwałę z zapisami 
znoszącymi odpłatność za pobyt w DUO 
i transport. – Bo to wstyd dla miasta, dla 
państwa, że nie jest w stanie zabezpieczyć 
najbardziej potrzebujących obywateli na-
szego miasta i kraju – zauważył. – Budżet 
Radomia to ponad 1 mld zł. Na stypen-
dia sportowe – dla ludzi, którzy czasami 
nie mają nic wspólnego z naszym mia-

stem – przeznaczamy miliony złotych, a nie 
jesteśmy w stanie wygospodarować 1186 zł 
na dowóz dzieci niepełnosprawnych? Ja na 
taką politykę się nie godzę. A jeżeli nas nie 
stać, to zabierzmy sportowcom. I powiedz-
my im, dlaczego im zabieramy.

Szef klubu radnych PiS zadeklaro-
wał, że gdyby prezydent nie wygospo-
darował takich pieniędzy w budżecie, 
to on co miesiąc będzie pokrywał koszt 
dowozu niepełnosprawnych z diety rad-
nego. – Bo dieta radnego jest bardzo 
wysoka – zauważył.

Wiceprezydent Jerzy Zawodnik przy-
znał, że istotnie – niepełnosprawni po 
24. roku życia „wypadają z systemu”; 
państwo ich potrzeb nie dostrzega. – Ale 
kwestia opłat za przewozy dotyczy ca-
łego miasta, a nie tylko tych dziewię-
ciu osób z DUO. Nie da się uchwałą 
zmienić tylko przewozów dla DUO. 
Musielibyśmy zrezygnować z pobiera-
nia opłat od wszystkich niepełnospraw-
nych – tłumaczył. – A wtedy, jeśli osoba 
niepełnosprawna powyżej 24. roku życia 
chciałaby skorzystać z transportu, dzwo-
niłaby jak po taksówkę. Ile by to miasto 
kosztowało? – pytał Zawodnik. – Takie 
są w naszym państwie przepisy – osoba 
niepełnosprawna do 25. roku życia jest 

zaopiekowana, a po 25. roku wypada 
z systemu i musi płacić.

DUO, owszem powstało za prezyden-
ta Andrzeja Kosztowniaka, ale opłaty za 
pobyt były tam tak wysokie, że korzystały 
z niego tylko cztery osoby. W 2015, za 
prezydentury Radosława Witkowskiego 
,zostały zmniejszone o połowę. – Więc to 
nie jest tak, że my się nad tym nie pochy-
lamy – mówił Zawodnik.

Prezydent Witkowski znalazł wyj-
ście – trzeba zebrać ekspertów i zastano-
wić się, jak los pensjonariuszy DUO po-
prawić, nawet w kilku wariantach. – Ale 
kiedy to miałoby nastąpić? – odezwały 
się głosy z sali. – Dajmy sobie dwa tygo-
dnie – obiecał prezydent.

Bo oni wypadli
z systemu

– Płacimy sportowcom po 20 tys. zł miesięcznie, a nie stać nas na zapła-
cenie 1186 zł za dowóz dzieci niepełnosprawnych? – pytał retorycznie 
Dariusz Wójcik, przewodniczący klubu radnych PiS. Miasto obiecało, że 
w ciągu dwóch tygodni spróbuje znaleźć rozwiązanie problemu.
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Trzykondygnacyjny budynek powstał 
przy ul. Kąpielowej 8, tuż przy zamko-
wym parku, nieopodal rynku. Ma po-
wierzchnię użytkową ponad 1175 m, 
a znajdują się w nim pracownie mery-
toryczne, pomieszczenia administra-
cyjno-biurowe, sale edukacyjne, sala 
konferencyjno-edukacyjna, biblioteka 
i zarazem pracownia dokumentacji et-
nomuzykologicznej i historycznej, maga-
zyny zbiorów, pomieszczenia socjalno-
-gospodarcze, pomieszczenia techniczne 
i gospodarcze, archiwum, a także garaże 
dla samochodów dostawczych. Koryta-
rze natomiast zdobią fotografie obrazów 
Zofii Stryjeńskiej. Do budowy wyko-
rzystano szkło, aluminium i okładzinę 
z piaskowca szydłowieckiego. Budynek 
jest dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Zamontowana zosta-
ła także winda panoramiczna łącząca 
wszystkie kondygnacje: dwie nadziemne 
i jedną część podziemną.

Instrumenty zgromadzone w muze-
um eksponowane są w zamku, a dzięki 
nowej siedzibie, która jest centrum ad-
ministracyjno-edukacyjnym placówki, 
muzealne powierzchnie ekspozycyjne 
powiększą się do ok. 520 m.

– Nasza instytucja wchodzi w nowe 
półwiecze z nowoczesną infrastrukturą 
godną rangi, którą wypracowała i wciąż 
wypracowuje, realizując ważne w skali 
ogólnopolskiej projekty merytorycz-
ne – mówiła w ubiegły piątek, podczas 
uroczystego otwarcia, Aneta Oborny, 
dyrektor Muzeum Ludowych Instru-

mentów Muzycznych. – Nowa siedziba 
stwarza optymalne warunki pracy i bez-
piecznego przechowywania muzealnych 
zasobów. Nowe, stałe wystawy instru-
mentologiczne oraz historyczne nie tylko 
pozwolą na udostępnienie większej liczby 
cennych dla tradycji muzycznej muzea-
liów na powierzchni niemal dwukrotnie 

większej aniżeli ta, jaką ekspozycje zaj-
mują w chwili obecnej. Pozwolą także 
ukazać urodę zajmowanych dotychczas 
przez muzealne magazyny i biura, XV- 
i XVI-wiecznych zamkowych wnętrz, 
dekorowanych renesansowymi polichro-
miami i stropami kasetonowymi.

Budowa nowej siedziby była najwięk-
szą inwestycją w historii Muzeum Ludo-
wych Instrumentów Muzycznych. Całość 
przedsięwzięcia została sfinansowana 
z budżetu samorządu woj. mazowieckie-
go. Wartość projektu, łącznie z wyposa-
żeniem, to 8,7 mln zł.

Adam Struzik, marszałek Mazowsza 
mówił nie tylko o determinacji i pasji 
osób, które dążyły do powstania dodat-
kowej siedziby muzeum, ale też o tym, 
jak ważne jest inwestowanie w placówki 
kultury. – Trzeba mieć świadomość, że 
oprócz tych ważnych mostów, autostrad, 
dróg szybkiego ruchu, lotnisk, szpitali, 
jest potrzebna cała warstwa dla ducha. 
Człowiek bez tego nie może realizować 
swojego człowieczeństwa – zauważył.

Obiekt zaprojektowała firma Detan. 
Umowa z Przedsiębiorstwem Budowla-
nym Perfekt z Bilczy na budowę została 
podpisana w październiku 2017 roku. 
Prace budowlane zakończyły się w li-
stopadzie ubiegłego roku, dwa miesiące 
przed terminem.

uz u  owi kszo
Salę konferencyjno-edukacyjną, pracownie, bibliotekę, a jednocześnie pracownię dokumentacji etno-
muzykologicznej i historycznej oraz magazyny zbiorów mieści nowoczesny budynek Muzeum Instru-
mentów Ludowych w Szydłowcu, który w ubiegłym tygodniu uroczyście oddano do użytku. Na inwe-
stycję samorząd Mazowsza przeznaczył aż 8,7 mln zł.

AU T O P R O M O C J A

Do konkursu mogą być zgłaszane prace 
inżynierskie, licencjackie lub magisterskie, 
z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów 
nauki, poświęcone tematyce rozwoju 
gospodarczego Radomia. Przyjmowane 
będą prace obronione w tym roku lub 
w poprzednim. Warunkiem udziału jest 
złożenie pracy inżynierskiej, licencjackiej 
lub magisterskiej wraz z niezbędnymi 
załącznikami określonymi w regulaminie.

Pracę inżynierską, licencjacką lub ma-
gisterską wraz z niezbędnymi załącznika-
mi należy złożyć w zamkniętej kopercie, 
osobiście, w terminie od 1 do 30 czerwca 
w Biurze Obsługi Radomskiej Strefy 
Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ra-
domiu, ul. Żeromskiego 53, pok. 105 lub 
106, od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30-15.30. Można też pracę przesłać za 
pośrednictwem poczty, na adres: Urząd 
Miejski w Radomiu, Biuro Obsługi 
Radomskiej Strefy Gospodarczej, ul. 
Żeromskiego 53, 26-602 Radom.

Więcej informacji na temat zasad 
konkursu, w tym regulamin i nie-
zbędne formularze można znaleźć na 
stronie http://www.investinradom.pl/
page/9,ogloszenia.html?id=338.

Celem konkursu jest zwiększenie 
zainteresowania i zaangażowania 
studentów w rozwój Radomia, a także 
promocja tych prac, które mogą zostać 
wykorzystane do rozwiązania proble-
mów gospodarczych miasta.

C

Zgłoś się
do konkursu
Nabór prac do konkursu na najlepszą pracę 
inżynierską, licencjacką lub magisterską 
poświęconą tematyce rozwoju gospodarcze-
go Radomia ogłosiło miasto.
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1. Leśny Dwór
Przystawka

Krem ziemniaczany z młodych ziemniaków 
z szarpaną wołowiną, chipsem z boczku, dymką 

i botwiną

Danie główne
Hanger Steak, czyli świeca wołowa, oblana sosem 

holenderskim, podana ze szparagami, kiszką 
ziemniaczaną i jajkiem Poche

Deser
Krem mascarpone polany Cointreau, podany 

z musem truskawkowym i sorbetem cytrynowym

ul. Słowackiego 84, 26-640 Skaryszew

5. Mela Rossa
Przystawka

Chrupiące szparagi z sosem parmezanowym 
i płynnym żółtkiem

Danie główne
Włoskie kluseczki ziemniaczane podane 

z krewetkami w sosie pomidorowym

Deser
Lody Straciatella z kawałkami czekolady i miętą

ul. Żeromskiego 63

6. Restauracja Gromada
Przystawka

Kremowa zupa z kukurydzy z mleczkiem 
kokosowym i imbirem

Danie główne
Drobiowe roladki ze szpinakiem, kaszą jaglaną oraz 

chipsem z buraka

Deser
Deserowe Trio: sernik z polewą śmietanowo- 
-cytrynową, pana cotta z sosem malinowym, 

krucha babeczka z kremem i truskawkami

ul. Narutowicza 9

7. Nihil Novi
Przystawka

Krem z zielonych szparagów z łososiem 
podwędzanym i pianą z czarnego czosnku

Danie główne
Penne alfredo ze szpinakiem, polędwiczkami 

drobiowymi i parmezanem

Deser
Truskawkowe tiramisu z białą czekoladą

ul. Rynek 3

RADOM

FOOD FEST
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2. Bolek i Lolek IV
Przystawka

Świeżo wypiekana Bruschetta z salsą pomidorową

Danie główne
Żeberko z ziemniakami gratin, czyli zapiekanymi 

plastrami ziemniaków i młodą kapustką

Deser
Lody Semifreddo z musem malinowym

ul. Żeromskiego 42

3. Główna 9
Przystawka

Krem z grochu podany z kwaśną śmietaną

Danie główne
Kasza pęczak z jabłkami, kurczakiem, smażonym 

kalafi orem i burakiem z dodatkiem piwa 
pszenicznego

Deser
Mus z czarnych porzeczek

ul. Główna 9

4. Bistro Blues
Przystawka (dwie opcje do wyboru)

1. Kanapka Ruben - pastrami podane z kiszoną 
kapustą, serem szwajcarskim i sosem rosyjskim

2. Hot-Żeberka - żeberka pieczone w mieszance 
ziołowej w soku z ananasa podane z kiszoną 

kapustą i cebulą, doprawione sosem BBQ

Danie główne (dwie opcje do wyboru)
1. Filet z dorsza marynowanego w zielonej 

herbacie podany na szparagach z kaszą jaglaną 
i limonkowym sosem miso

2. Stek z antrykotu podany z pieczonym 
ziemniakiem i sosem z sera pleśniowego

Deser
Budyń cytrynowy

ul. Żeromskiego 56

8. Gusto Italiano
Przystawka

Krem z pomidorów pelatti z dodatkiem słodkiej 
śmietany i parmezanu

Danie główne (dwie opcje do wyboru)
1. Pizza z salami i szpinakiem

2. Tagiatelle z szynką parmeńską, suszonymi 
pomidorami i pomidorkami cherry

Deser
Beza z jeżynami

ul. Struga 60C

9. Różany Gościniec
Przystawka

Zupa krem botwinkowa z chipsami serowo-
-czosnkowymi z tortilli i spaghetti z selera

Danie główne
Filet z indyka, szparagi w plackach z cukinii (łódki) 

w sosie grzybowym

Deser
Szarlotka w pucharku z musem malinowym

ul. Zagłoby 2

10. Cukiernia Sowa
Deser

Malinowe marzenie: deser z bitej śmietany 
z dodatkiem ciepłych malin i lodów śmietankowych 

podany z cappuccino

ul. Chrobrego 1 (Galeria Słoneczna)
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Urodził się 19 lutego 1902 roku w Ra-
domiu w rodzinie rzemieślniczej. Tu 
chodził do szkoły powszechnej, potem 
do gimnazjum. Zawód księgowego zdo-
był w szkole handlowej.

Do harcerstwa wstąpił już jako trzy-
nastolatek. A kiedy wybuchła wojna 
polsko-bolszewicka jako ochotnik zgło-
sił się do wojska. Pod Hrubieszowem 
został ciężko ranny.

Wrócił do Radomia i do harcerstwa. 
Założył spółdzielnię i składnicę har-

cerską, a także Harcerską Kolekturę 
Loterii Państwowej. Jako instruktor 
harcerski prowadził drużynę w Studium 
Nauczycielskim.

W 1928 roku Czesław Gołaszewski 
ożenił się z Felicją Chruścicką.

Brał udział w kampanii wrześniowej, 
a po klęsce zaczął w Radomiu organi-
zować konspiracyjne harcerstwo, czyli 
Szare Szeregi. Młodzież radomska już 
na początku wojny zaczęła się organi-
zować w grupy z zamiarem stawienia 
czoła okupantom, a druh Gołaszewski 
scalił te wszystkie ruchy w zwarty or-
ganizm. Był podporucznikiem Armii 
Krajowej; przyjął pseudonim „Bra-
tek”. Gołaszewskiemu, jako zastępcy 
komendanta chorągwi Szarych Szere-
gów w Radomiu, podlegało 13 hufców 
i dziesiątki drużyn. Pod koniec wojny 
niemal wszystkie drużyny znalazły się 
w oddziałach partyzanckich AK.

Radomscy harcerze włączal i się 
w działalność wywiadowczą, prowadzi-
li akcję „N” (dział walki psychologicz-
nej z okupantem, prowadzony poprzez 
konspiracyjne pisma i ulotki w języku 
niemieckim; miały wywołać wrażenie, 
że są dziełem niemieckich grup anty-
hitlerowskich), wydawali podziemne 
czasopismo „Zew”, drukowali kenkarty 

ratujące życie wielu osobom, pomagali 
zamkniętym w getcie Żydom. Produko-
wali także broń dla partyzantów.

W 1940 roku hitlerowcy aresztowali 
wielu radomskich harcerzy, paraliżując 
prace Szarych Szeregów. Gołaszewski 
zdołał uniknąć tego losu i mógł na nowo 
zorganizować radomskie konspiracyjne 
harcerstwo.

Po wojnie ponownie zajął się organi-
zowaniem harcerstwa w Radomiu. Or-
ganizował też obozy i kursy, uczył i wy-
chowywał młodzież i instruktorów. Nie 
trwało to jednak długo – w 1948 roku 
Czesław Gołaszewski został przez Urząd 
Bezpieczeństwa zmuszony do rezygnacji 
z funkcji komendanta radomskiego huf-
ca. Rok później z harcerstwa usunięto 
też ostatnich instruktorów i drużyno-
wych – jego wychowanków.

Po październiku 1956 harcerstwo 
zostało reaktywowane i Gołaszewski 
ponownie został komendantem hufca. 
Ale tylko na cztery lata – zarzucono mu, 
że nie realizuje socjalistycznego modelu 
wychowania młodzieży i zmuszono do 
odejścia. Wtedy zdecydował się na pracę 
księgowego w Zespole Szkół Przemysłu 
Skórzanego.

Zmarł 29 września 1984 roku i został 
pochowany na cmentarzu przy ul. Lima-
nowskiego.

Miejska Rada Narodowa nazwała uli-
cę w dzielnicy Janiszpol jego imieniem 
29 marca 1985 roku.

N KA

Kor z ys ta łam z  k s iążk i  I zabe l l i 
Mosańskiej „Zasłużeni dla Radomia 
i okolic patroni radomskich ulic, czyli 
co wypada wiedzieć o swoim mieście”, 
Radom 2009

Ulica Czesława

Gołaszewskiego
Janiszpol

Równoległa do ul. Wiertniczej, 

prostopadła do ul. Władysława Mikosa
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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

Rządowe Gimnazjum Żeńskie,
dziś I LO im. Mikołaja Kopernika

To była pierwsza – i jedyna – w całej guberni radomskiej rządowa państwo-
wa  średnia szkoła żeńska. Rządowe Gimnazjum eńskie otwarte zostało 

9 lutego  roku w zaadaptowanych na ten cel budynkach u zbiegu ul. 
ubelskiej dziś eromskiego  i Skaryszewskiej dziś Traugutta , należących 

wcześniej do skasowanego w owym czasie klasztoru ojców bernardynów. 
W latach 7 - 79 siedzibę szkoły gruntownie przebudowano, nadając 
frontowej kamienicy eklektyczne cechy. Powstały przestronne sale lekcyj-
ne, gabinety przedmiotowe, biblioteka  zorganizowano także internat.
Etatowymi nauczycielami byli wyłącznie Rosjanie, a Polacy – jedynie pracow-
nikami kontraktowymi, tzw. dochodzącymi. Od roku szkolnego 9 uczo-
no tylko po rosyjsku  wyjątkiem było nauczanie religii rzymskokatolickiej. 
Dopiero po 90 , w wyniku strajków szkolnych, wolno było na przerwach 
rozmawiać po polsku. W rządowym gimnazjum dziewczęta uczyły się ję-
zyków obcych, matematyki, historii, geografi i oraz muzyki, śpiewu, tańca 
i gimnastyki. Nauka trwała sześć lat, a od  roku – siedem.
W pierwszych latach liczba uczennic nie przekraczała stu, później wzrosła do 
ponad 00, a w 9  roku wynosiła 4 4. Absolwentki gimnazjum otrzymywa-
ły tytuł nauczycielki domowej lub prywatnej nauczycielki początkowej.
Szkoła zakończyła działalność w lipcu 9 4, kiedy to Rosjanie, opuszczając 
Radom, ewakuowali personel do Smoleńska. Po nich do Radomia przyszli 
Austriacy i opuszczony budynek szkolny przeznaczyli na szpital wojskowy. 
Kiedy na dobre zadomowili się w naszym mieście, w kamienicy przy ul. u-
belskiej 0 umieścili, powołany przez siebie, c. i k. Trybunał Sądowy, który 
miał kompetencje sądu okręgowego. Temida zagościła tutaj na dłużej. We 
wrześniu 9 7 roku austriacki trybunał został przekształcony przez Tym-
czasową Radę Stanu w Królewsko-Polski Sąd Okręgowy, a tuż po odzyska-
niu niepodległości w Republikańsko-Polski Sąd Okręgowy.
Sąd działał w dawnym gmachu rosyjskiego gimnazjum do wybuchu II wojny 
światowej. Niemcy zajęli budynek na swoje urzędy.
Już  lutego 94  roku ówczesny Zarząd Miasta zdecydował o przekaza-
niu nieruchomości przy ul. eromskiego 0 III Gimnazjum i iceum eń-
skiemu  ich siedziba spłonęła w 94 . Po wyzwoleniu było to czteroletnie 
gimnazjum i dwuletnie liceum typu humanistycznego. Dwa lata później 
gimnazjum i liceum połączono, nadając nazwę III Państwowe iceum eń-
skie. W 949 nastąpiło kolejne przekształcenie – w III Państwową eńską 
Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia icealnego, jedyną tego typu w mieście. 
W rok szkolny 9 9 0 III P SOS  weszło już jako I iceum Ogólnokształcą-
ce. A osiem lat później zaczęło przyjmować chłopców, stając się szkołą koe-
dukacyjną.  kwietnia 97  roku I O otrzymało imię Mikołaja Kopernika.
W latach 977-  obiekt przeszedł kapitalny remont, a w 000 roku, z okazji 
70-lecia szkoły, odnowiono elewację.
Budynek przy ul. eromskiego 0 został wpisany do rejestru zabytków 

 lutego 99  roku.

N KA

Na podstawie – Jerzy Sekulski „Encyklopedia Radomia. Nowe wydanie”, 
Radom 2012 
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DIETA NA PIĄTKĘ
Właściwe skomponowana i zbilan-

sowana dieta ma znaczący wpływ na 
zdrowie i dobre samopoczucie. Aby 
organizm prawidłowo funkcjonował, 
należy dostarczać mu różnorodnych 
produktów. Zgodnie z rekomendacja-
mi ekspertów z Instytutu Żywności 
i Żywienia (IŻŻ) całodniowe menu dla 
osób zdrowych powinno uwzględniać 
cztery, pięć posiłków w odstępach ok. 
3-4 godzin. Należy pamiętać o śniada-
niu, które powinnyśmy zjadać 1-2 godzi-
ny po wstaniu z łóżka, a ostatni posiłek 
należy spożywać na ok. 3 godziny przed 
snem. Dbanie o właściwą częstotliwość 
spożywania posiłków to ważny element 
prawidłowego żywienia. Regularne po-
siłki ułatwiają utrzymanie właściwego 
poziomu cukru we krwi.

MŁODOŚĆ NA DŁUŻEJ
Spożywanie jabłek i picie naturalnie 

mętnych i przecierowych soków jabłko-
wych może przyczynić się do utrzyma-
nia młodego wyglądu na dłużej – za-
warte w nich polifenole są naturalnymi 
źródłami antyoksydantów, czyli prze-
ciwutleniaczy. Polifenole neutralizują 
szkodliwe działanie wolnych rodników, 
które powodują uszkodzenia komórek, 
przyspieszając tym samym starzenie się 
organizmu.

NATURALNE ŹRÓDŁA WITAMIN
Sok pomarańczowy, także ten pa-

steryzowany, jest źródłem witaminy C, 
która ma szerokie działanie prozdro-

wotne. Jak mówi dr Katarzyna Stoś, 
prof. nadzw. Instytutu Żywności i Ży-
wienia: – Witamina C pomaga w ochro-
nie komórek przed stresem oksydacyj-
nym, przyczynia się też do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga 
również w prawidłowej produkcji kola-
genu w celu zapewnienia prawidłowe-
go funkcjonowania naczyń krwionoś-
nych, skóry, kości, chrząstki, dziąseł 
i zębów. Należy jednak pamiętać, że 
tak ważna dla organizmu witamina C 
charakteryzuje się nietrwałością i wy-
soką wrażliwością na działanie czynni-
ków zewnętrznych. Bardzo szybko się 
utlenia, znikając z produktów, które ją 
zawierają. Niszczy ją m.in. napowietrze-
nie (spienienie) czy nawet bezpośredni 
kontakt z powietrzem oraz wysoka 
temperatura podczas długotrwałego 
ogrzewania. Warto więc zadbać o od-
powiednie warunki przechowywania 
owoców i warzyw. Wygodnym i pewnym 
rozwiązaniem są też soki np. w opako-
waniach kartonowych, które dzięki za-
stosowaniu odpowiedniej technologii 
zapewniają stały poziom witaminy C 
w produkcie.

ZADBAJ O SKÓRĘ
Jedna szklanka soku marchwiowego 

lub marchwiowo-owocowego pokrywa 
średnie dzienne zapotrzebowanie na 
beta-karoten, czyli prowitaminę A, któ-
ra jest odpowiedzialna za prawidłowy 
rozwój i funkcjonowanie skóry, wzroku 
i błon śluzowych. Co więcej beta-karo-
ten należy do grupy karotenoidów, któ-

re – podobnie jak polifenole – są natu-
ralnymi źródłami antyoksydantów.

SŁOŃCE – WITAMINA D
Wykorzystaj wiosenne spacery, aby 

uzupełnić niedobory witaminy D. Naj-
większym jej źródłem jest słońce. Wi-
tamina D wytwarza się w organizmie 
poprzez syntezę skórną pod wpływem 
promieniowania słonecznego UVB. Wi-
tamina D jest odpowiedzialna za pra-
widłowy rozwój i mineralizację kości.

WŁAŚCIWE NAWODNIENIE
Nawadnianie jest istotnym elemen-

tem wspomagającym prawidłowe funk-
cjonowanie organizmu. Dziennie należy 
spożywać minimum 1,5 l płynów. Poza 
ilością spożywanych płynów istotna jest 
również ich jakość. Warto pamiętać, że 
płyny uzupełnimy pijąc wodę, ale także 
spożywając herbatę (np. czerwoną, owo-
cową), soki owocowe i warzywne, mleko, 
jedząc zupy oraz całe owoce i warzywa.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Aktywność fizyczna została włączona, 

jako integralny element Piramidy Zdro-
wego Żywienia i Aktywności Fizycznej 
opublikowanej w 2016 roku przez Insty-
tut Żywności i Żywienia (IŻŻ). Należy 
więc pamiętać o dawce ruchu każdego 
dnia. Zgodnie z zaleceniami IŻŻ: ,,Naj-
lepsze efekty zdrowotne uzyskuje się 
uprawiając aktywność fizyczną przez 
większość, jeśli nie przez wszystkie dni 
tygodnia. Szereg korzyści przynosi np. 
energiczny, szybki trzydziestominu-
towy marsz każdego dnia albo przez 
większość dni tygodnia. Zalecany czas 
trwania pojedynczych ćwiczeń wynosi 
30 min., jednakże nawet kilka krótkich 
sesji, aby łącznie osiągnąć 30 min. dzien-
nie, daje korzystne efekty z punktu wi-
dzenia zdrowia człowieka”.

RELAKS I RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Piknik w parku, czytanie książek na 

świeżym powietrzu, wycieczki rowe-
rowe – nie siedź w domu i wykorzystaj 
wiosenną pogodę na relaks i ruch na 
świeżym powietrzu! Kilka takich chwil 
pozwoli ci się odprężyć i zapomnieć 
o codziennych problemach, co korzyst-
nie wpłynie na równowagę psychiczną. 
Wybierając np. wycieczkę rowerową, 
pobudzisz organizm do produkcji en-
dorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia. 
Odpowiadają one za dobre samopoczu-
cie, zadowolenie z siebie i pozytywne 
nastawienie.

Na dobre 
samopoczucie

Brak słońca, niedobór witamin w diecie oraz ograniczona aktywność fizycz-
na powodują, że brakuje nam energii i motywacji. Oto 10 sprytnych sposo-
bów, dzięki którym łatwo poprawisz samopoczucie, dodasz sobie energii 
i wpłyniesz pozytywnie na zdrowie!

R E K L A M A

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. 
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Z pożółkłych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

Dlaczego orkiestra 72 pułku piechoty 
gra w parku Kościuszki tak krótko i nie we 
właściwym czasie?

Od niedawnego czasu muzyka pułkowa 
w święta i niedziele gra w parku, za co 
spacerująca publiczność jest wdzięczną 
dowódzcy pułku p. pułkownikowi Bu-
rzyńskiemu.

Szkoda jednak, że nie grywa w godzi-
nach popołudniowych, a tylko podczas 
porannego nabożeństwa w kościołach.

Słowo nr 121, 26 maja 1923

Ukrócić harce rowerzystów 
na chodnikach

Otrzymujemy następujące pismo:
Dnia 11 maja 1930 r., idąc w niedzielę 

o godz. 4 po południu przez ul. Moniuszki 
w stronę „Corso” chodnikiem, uderzoną 
zostałam w plecy przez pędzącego na ro-
werze młodego człowieka.

Uderzenie było tak silne, że padłam na 
chodnik, potłukłam sobie głowę, nogi, a co 
najgorsze zwichnęłam i złamałam sobie 
prawą rękę w kostce (w przegubiu); pomi-
mo wsadzenia ręki w łubki przez lekarza, 
dotąd ręka dotkliwie boli i nie ma nadziei 
prędkiego wyzdrowienia.

Upraszam Szanowny Magistrat, aby za-
rządził środki, zabezpieczające przechod-
niów od jazdy na rowerach po chodni-
kach, by płacący podatki mieszkaniec nie 
był narażony nadto na bolesne i dotkliwe 
obrażenia cielesne.

Redakcję poczytnego „Słowa” proszę 
uprzejmie o wydrukowanie tego listu.

Z szacunkiem
Emilia Brandt

Ul. Piłsudskiego 11 n. 8.
Słowo nr 122, 28 maja 1930

Dół w jezdni.

Przy zbiegu ul. Szerokiej i Marjackiej 
w poprzek tej ostatniej jezdni istnieje 
rynsztok przykryty grubemi deskami.

Regularnie co kilka tygodni jedna z de-
sek (zapewne zbyt cienka) pęka, co wy-
twarza dół, w który wpadają przechodnie 
i wykrzywiają nogi. Obecnie już od 3 dni 

dół ten jest otwarty i nikt nie myśli o jego 
naprawie.

Słowo nr 122, 28 maja 1930

Z wydawnictw miejscowych

Ukazała się „Monografja Społeczna” 
p. t. „Działalność Kulturalno Oświatowa na 
terenie m. Radomia”. (Radom druk S. No-
wakowski, 1930), skreślona przez p. Jerze-
go Karona. Praca niniejsza, mająca na celu: 
„przedstawienie możliwie dokładne całości 
prac kulturalno-oświatowych na terenie m. 
Radomia, jako typowego ośrodka przemy-
słowego” (z przedmowy) – wyczerpująca 
i dająca obraz objektywny, wypełnia lukę 
informacyjno-historyczną ważnych i zupeł-
nie nieporuszanych dotychczas spraw.

Słowo nr 122, 28 maja 1930

Sklep Gazowni Miejskiej

Jak się dowiadujemy, w niedługim cza-
sie zostanie otwarty sklep Gazowni Miej-
skiej, w którym odbywać się będą również 
2 lub 3 razy tygodniowo pokazy gotowania 
na gazie. W sklepie tym nabyć można za-
razem piecyki gazowe, kuchenki, grzejniki 
i wszelkie przyrządy instalacji gazowej. 
Sklep będzie się mieścić przy Placu 3 Maja 
nr 3.

Słowo nr 124, 31 maja 1930

Ostatnie posiedzenie ojców 
miasta przed zmianą warty 

na ratuszu radomskim

Zwołane na czwartek posiedzenie Rady 
Miejskiej jest już niewątpliwie ostatnim 
posiedzeniem Rady przed wyborami, które 
odbędą się 21 maja.

Na porządku dziennym figurowały 
prawie wyłącznie sprawy gospodarcze. 
Najważniejsza jest uchwała o sprzedaży 
gruntu z folwarku „Koniówka” o przestrze-
ni 2 ha pod budowę fabryki artykułów 
tekstylnych.

Ponadto Rada Miejska załatwiła sprawę 
konwersji 4-ch długoterminowych poży-
czek w B.G.K.

Trybuna nr 19, 12 maja 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

Powyborczo
Nikt chyba się nie spodziewał, łącznie z samą dobrą zmianą, że tak gładko 
i mocno skopie ona tyłki całej reszcie. I chociaż to Koalicja Europejska naj-
bardziej teatralnie liże rany, to najwięcej stracił Kukiz. Poza wyborcami tak-
że twarz. Miesiące podlizywania się Kaczafi emu, pielgrzymki do reżimówki 
i nic z tego. Wynik wyborczy żenujący – trzy z kawałkiem. Wyborcy zawsze 
wolą oryginał niż podróbkę. Może muzykalny Paweł wziąłby przykład z ko-
legi po fachu – Markowskiego i zaśpiewał: „trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny 
zejść”… Politycznej oczywiście.

Popiskiwanie cieniasa
Nasz rodzimy senacki minister Jakub napisał na fejsie: „Ja będę potrzebował 
dzisiaj dużo kawy. Robert Biedroń tak głośno krzyczał piskliwym głosikiem: 
»Wiosna wygrała«, że mi to całą noc w uszach dźwięczało i nie mogłem się 
przestać śmiać”. Zacytowałem ten wpis, gdyż dokładnie tak samo rozbawi-
ło mnie zachowanie lidera tęczowych po ogłoszeniu wyborczych wyników. 
Biedroń miał być w założeniu poważną alternatywą dla PO-PiS-u, a błyska-
wicznie przeskoczył do obszernej loży polityków, którym wydaje się, że jeśli 
fakty przeczą teorii, to tym gorzej dla faktów. I żadne krzyki, żadne płacze 
nie przekonają ich, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Miał być sukces 
i jest! I basta!

Światełko w tunelu
Pesymista widzi ciemny tunel. Optymista widzi światełko w tunelu. Reali-
sta widzi światło pociągu. A maszynista widzi trzech idiotów na torach. Ten 
dowcip z brodą doskonale ilustruje to, co dzieje się wokół letniego rozkładu 
pociągów, a dokładnie tych na trasie Warszawa – Radom. Jeśli ktoś będzie 
chciał się dostać do naszego pięknego miasta, to będzie miał do wyboru 
dwa pociągi jeden po drugim. Pierwszy o 7.40, drugi o 7.49. Następny do-
piero za pięć godzin. W drugą stronę niewiele lepiej. I nie widać światełka 
w tunelu.

Czyny społeczne
W polityce wracają czasy komuny, to i czyny społeczne stają się modne. 
Wędkarze z lokalnego związku postanowili społecznie posprzątać śmiecie 
wokół zalewu Jagodno. W swojej naiwności myśleli, że kogokolwiek to ob-
chodzi. Poszli zatem do wójta Przytyka z prośbą, by samorząd zabrał to, co 
uzbierali wędkarze. Ten stwierdził, że brudzą właśnie oni, teren nie jest jego 
i kazał im pisać na Berdyczów, a śmieci nie odebrał. To nieprawda, że dziś 
tylko ryby nie biorą.

Kto pyta, nie błądzi?
Wieści z frontu robót. Podobno wiele pytań spłynęło do MOSIR-u w sprawie 
budowy naszej hali widowiskowo-sportowej i stadionu. Potencjalni wyko-
nawcy życzą sobie wizji lokalnej. Nie dziwota – nie ma głupich, a wszyscy 
wiemy, że papier przyjmie wszystko. Dziarski prezes Grzegorz mówi, że nie 
wie, czy pytania te wpłyną na wydłużenie terminów składania ofert. Chyba 
jako jedyny.
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22˚/10˚
t. odczuwalna 23˚ C
ciśnienie 1023 hPa
wilgotność 44%

Piątek

26˚/12˚
t. odczuwalna 27˚ C
ciśnienie 1021 hPa
wilgotność 50%

Sobota

26˚/15˚
t. odczuwalna 27˚ C
ciśnienie 1019 hPa
wilgotność 53%

Niedziela

25˚/14˚
t. odczuwalna 26˚ C
ciśnienie 1019 hPa
wilgotność 50%

Poniedziałek

29˚/16˚
t. odczuwalna 29˚ C
ciśnienie 1013 hPa
wilgotność 50%

Wtorek

29˚/17˚
t. odczuwalna 29˚ C
ciśnienie 1012 hPa
wilgotność 46%

Środa

20˚/17˚
t. odczuwalna 21˚ C
ciśnienie 1022 hPa
wilgotność 72%

Czwartek
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 SZYMON JANCZYK

Martyna Kotwiła i Natalia Wosztyl 
wygrały swoje biegi na 100 i 400 me-
trów. Najbardziej znane biegaczki z Ra-
domia wystartowały również na dystan-
sie 200 metrów, ponownie deklasując 
konkurencję. Kotwiła dobiegła do mety 
pierwsza, z czasem 23.63, a Wosztyl 
była druga z czasem 23.93. Wyniki 
Kotwiły pozwoliły jej wywalczyć kwa-
lifikację na mistrzostwa Europy do lat 
23. – Czas łapać luz i stopniowo urywać 

setne z sezonowych wyników – skomen-
towała zainteresowana.

Wosztyl z kolei nie tylko dwa razy sta-
nęła na podium, ale i ustanowiła nowe 
rekordy życiowe.

Dwukrotnie w pierwszej trójce znalazła 
się również Martyna Prygiel, która w fi-
nałach do lat 18 zajęła pierwsze miejsce 
w rzucie oszczepem (40.73 m) i trzecią po-
zycję w pchnięciu kulą (12.05 m). Podob-
nie było w przypadku Dawida Krzemiń-
skiego, który był najlepszy w skoku w dal 
(7.16 m) i trzeci w trójskoku (14.50 m). Do 

udanych start w stolicy zaliczy również Ju-
lia Adamczyk, która w eliminacjach biegu 
na 100 metrów do lat 16 poprawiła swój 
najlepszy wynik (12.92), a w finale zajęła 
drugie miejsce.

Blisko podwójnego podium był Prze-
mysław Kula. W rzucie oszczepem (ka-
tegoria do lat 18) był drugi z wynikiem 
44.84 m. Wyprzedził go jego klubowy 
kolega – Jakub Grzegorzek, z wyni-
kiem 45.18 m. Kula był również czwar-
ty, z odległością 13.06 m, w pchnięciu 
kulą. Najlepsze wyniki w swoich kon-
kurencjach, oprócz Grzegorzka, odno-
towali również Jakub Smoliński, który 
bieg na 400 metrów ukończył z czasem 
48.72, oraz Wiktoria Gadajska, która 
na 80 metrów przez płotki (U16) uzy-
skała czas 12.20. Pierwsza, choć bez 
większej konkurencji, była również 
Dorota Fałdrowicz, najlepsza w biegu 
na 1500 metrów (5:39.63).

Na drugim miejscu w stawce zawody 
ukończyli Przemysław Gębczyk (400 me-
trów przez płotki, U18; 59.93) oraz Ma-
teusz Kacprzak (400 metrów przez płot-
ki, 1:03.51). Gębczyk był także częścią 
sztafety 4x100 metrów, która w kategorii 
wiekowej do lat 16 zajęła trzecie miejsce 
z czasem 45.87. W jej składzie byli rów-
nież Kacper Bednarczyk, Jakub Szcze-
paniak i Hubert Kolasiński. W biegu na 
1500 metrów trzeci wynik uzyskał Jaro-
sław Kucharski (4:08.71), a w finale sko-
ku w dal na trzecim miejscu uplasował 
się Michał Sumiński (6.54 m).

Wszyscy wymienieni zawodnicy re-
prezentują RLTL ZTE Radom. Z kolei 
zawodniczka UKS Technik, Nikola Bro-
żyna zajęła trzecie miejsce w biegu na 
80 metrów przez płotki (U16) z czasem 
13.04.

do  órą
w Warszawie

W miniony weekend liczna reprezentacja radomskich lekkoatletów wy-
startowała w Otwartych Mistrzostwach Warszawy. Nasi zawodnicy odnieśli 
podczas tej imprezy wiele sukcesów.

W hali Miejskiego Ośrodku Sportu 
i Rekreacji spotkały się w sobotę nieco-
dzienne drużyny. Prym w nich wiodły co 
prawda obecne gwiazdy E. Leclerc Ra-
domki i Cerradu Czarnych, ale takie 
samo zainteresowanie budziły osoby, 
które już dawno zakończyły karierę, 
czy w ogóle nie miały do czynienia 
z zawodową siatkówką. Kibice obej-
rzeli w akcji dawne gwiazdy Czar-
nych, jak choćby Andrzeja Skorupę, 
Pawła Słomkę i Artura Maroszka. 
Był też gość specjalny, czyli Paweł 
Zagumny. Dziś jest prezesem PlusLi-
gi, w dorobku ma tytuł mistrza świa-
ta, ale karierę zawodowca zaczynał 
w Czarnych Radom. I wtedy też 
ukończył IV LO im. dra Tytusa Cha-
łubińskiego. – Wspomnienia wraca-
ją. Czuję się świetnie, komfortowo; 
jestem zrelaksowany – podkreślił Pa-
weł Zagumny. – To miłe spotkać się 
z kolegami, z którymi grałem 20 lat temu.

Na boisku zaprezentowali się też 
sponsorzy, a wśród nich m.in. Zbigniew 
Sitkowski, obecny właściciel drużyny 

koszykarzy. Z siatkarską techniką radził 
sobie całkiem nieźle. Ale ponoć woli ko-
szykówkę. Bo w niej za jeden rzut można 
zdobyć od razu trzy punkty. W sobotnim 

meczu punkty co prawda liczono, ale tak 
naprawdę nikt się nimi nie przejmował. 
Obwiązywała przecież olimpijska mak-
syma, według której najważniejszy jest 

udział. W tym przypadku udział w cha-
rytatywnej imprezie i pomoc dla po-
trzebującego wsparcia dziecka. – Zbie-
ramy pieniądze na pomoc dla młodego 

człowieka, który dzięki kosztownej 
operacji w Stanach Zjednoczonych 
może powrócić do zdrowia – powie-
dział prezydent Radosław Witkow-
ski. – Nie ma nic piękniejszego niż 
uśmiech dziecka, a ta operacja może 
ten uśmiech przywrócić.

Podczas meczu odbywały się li-
cytacje, a uzyskane pieniądze będą 
wykorzystane na leczenie Franka. 
Według nieoficjalnych informacji ze-
brano w ten sposób ponad 14 tys. zł.

Mecz Gwiazd to wspólna inicja-
tywa E. Leclerc Radomki i Cerra-
du Czarnych. – Ludzie sportu – od 
kibiców po sponsorów i sportow-
ców – mają wiele pozytywnych emo-
cji. I dlatego taki mecz mógł się od-

być – zaznaczył Thomas Renard, prezes 
E. Leclerc Radomki.

A  SOC A SK

Charytatywny mecz gwiazd
Na boisku spotkały się gwiazdy siatkówki, sponsorzy, parlamentarzyści i samorządowcy. Wszyscy dobrze się bawili, 
ale najważniejsze, że połączył ich wspólny cel: pomoc dla Franka, małego chłopca, który zmaga się z ciężką chorobą.
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W czasie od świtu do zmierzchu w wa-
runkach normalnej przejrzystości po-
wietrza, zamiast świateł mijania,  kie-
rujący pojazdem może używać świateł 
do jazdy dziennej /art. 51 ust. 2 ustawy 
prawo o ruchu drogowym/.
Kierujący pojazdem jest obowiązany za-
chować szczególną ostrożność w czasie 
jazdy w warunkach zmniejszonej przej-
rzystości powietrza, spowodowanej np. 
mgłą, opadami atmosferycznymi lub in-
nymi przyczynami, a ponadto: kierujący 
pojazdem silnikowym jest obowiązany  
włączyć światła mijania lub przeciw-
mgłowe przednie albo oba te światła 
jednocześnie /art. 30 ust. 1  ustawy pra-
wo o ruchu drogowym/.
Podczas jazdy w ciągu dnia przy do-
brych warunkach atmosferycznych 
kierujący pojazdem sam decyduje 
o tym czy włączyć światła mijania czy 
też korzystać ze świateł do jazdy dzien-
nej – jeżeli pojazd jest w takie światła 
wyposażony.
Oczywiście podczas jazdy warunki 
w jakich odbywa się ruch mogą ulec 
zmianie, najczęściej mogą to być opady 
deszczu czy śniegu, rzadziej mgła lub 
zadymienie. 

W takiej sytuacji kierujący korzystają-
cy ze świateł do jazdy dziennej powin-
ni pamiętać o  obowiązku włączenia 
światła mijania. Niestety na naszych 
drogach nierzadko możemy spotkać 
kierowców poruszających się podczas 
deszczu lub mgły na światłach do jazdy 
dziennej.
W przypadku wystąpienia mgły, która 
ogranicza widoczność na odległość 
mniejszą niż 50 m kierujący może uży-
wać tylnych świateł przeciwmgłowych 
/art. 30 ust. 3 ustawy o ruchu drogo-
wym/.
Wielu kierowców podczas jazdy we 
mgle korzysta z tylnych świateł prze-
ciwmgłowych, co w sposób oczywisty 
ułatwia innym kierującym dostrzeżenie 
naszego auta,  a tym samym zwiększa 
nasze bezpieczeństwo na drodze. Na-
leży jednak pamiętać o konieczności 
wyłączenia tych świateł w przypadku 
poprawy widoczności  - w przeciwnym 
wypadku taka jazda dla kierowców po-
ruszających się za nami byłaby bardzo 
uciążliwa.

AN Z J MAJ SK  ZAM NA O  
NA ZO J CY  O   A OM

„Na światłach” 
jeździmy przez cały rok!

R E K L A M A



12 PIĄTEK – CZWARTEK 31 MAJA – 6 CZERWCA 2019SPORT

 SZYMON JANCZYK

Tor kolarski w Pruszkowie będzie 
miejscem kolejnej gali sportów walki or-
ganizowanej przez Tomasza Babilońskie-
go. Miejsce nie jest jedyną niespodzian-
ką, bo welodrom zostanie zastąpiony 
przez… klatkoring. To efekt połączenia 
gali MMA z bokserską, dzięki czemu 
podwarszawskim miastem zawładną za-
wodnicy z Radomia. W walce wieczoru 
Michał Cieślak zmierzy się z Olanrewaju 
Durodolą, a chwilę wcześniej o pas mi-
strzowski federacji Babilon MMA powal-
czy Daniel Rutkowski.

Dla radomianina, który zaliczył siedem 
zwycięstw z rzędu, walka mistrzowska 
będzie spełnieniem marzeń. – Cieszę się, 
że dostałem tę walkę. Początkowo stawką 
mojej walki nie był pas mistrzowski, bo 
na tej samej gali o pasy mieli walczyć inni 
zawodnicy, ale ostatecznie udało się to do-
piąć – mówi Daniel Rutkowski.

Klatkoring może być przeszkodą dla 
zawodnika Cross Fightu. – Ring będzie 
normalnej wysokości, tylko na dole 
będzie wyłożony siatką. Nie będzie się 
można od niej odbijać, zabiera mi to 
50 proc. umiejętności, bo na siatce mogę 
przycisnąć i kontrolować rywala – przy-
znaje zawodnik z Radomia. – Ale jak nie 
w ten sposób, to w inny.

Rywalem radomianina będzie Damian 
Zorczykowski. – To zapaśnik tak, jak ja; 

długo się znamy. Myślę, że jesteśmy na 
równym poziomie – ocenia zawodnik.

Bilans przeciwnika Rutkowskiego 
w MMA to sześć wygranych i trzy porażki. 
Czterokrotnie pokonywał swoich przeciw-
ników przez poddanie. Ostatnio jednak 
przegrał w Wiedniu z Gabrielem Sabo.

Walka Rutkowskiego z Zorczykow-
skim zaplanowana jest na pięć rund po 
pięć minut.

Także Michał Cieślak stanie przed 
jednym z największych wyznań w karie-
rze. Jego rywal, Nigeryjczyk Durodola, 
to były posiadacz srebrnego pasa WBC 
w kategorii junior ciężkiej. Ostatnio jed-
nak bokser z Afryki przegrał z Krzysz-
tofem Włodarczykiem. Tym samym, 
z którym Cieślak dobrze radzi sobie 
w sparingach. – Krzyśka znam bardzo 
dobrze, sparowałem z nim i radziłem 
sobie najlepiej spośród wszystkich spa-
ringów z czołowymi polskimi boksera-
mi – wyznał w wywiadzie dla Polsatu 
Sport zawodnik z Radomia.

W Pruszkowie Cieślak powalczy o do-
gonienie marzeń. Wygrana z Durodolą 
otworzy mu drzwi do walki z czołowy-
mi pięściarzami świata w jego kategorii 
wagowej. Może być również dużym kro-
kiem w kierunku walki o pas mistrzow-
ski. Przed laty wróżył mu go były trener 
i legenda boksu, Andrzej Gmitruk. 
Sam zainteresowany twierdzi, że prze-
szedł przemianę. – Na pewno zobaczy-

cie mnie zdeterminowanego, pewnego 
siebie i spokojnego. Chcę wygrać, żeby 
spełnić marzenia i nadrobić stracony 
czas – uważa Cieślak.

Jaka jest recepta na doświadczonego 
Nigeryjczyka? – Ma mocną prawą rękę. 
Nie można mu się dać rozkręcić, bo wtedy 
potrafi narzucić swój styl i tempo – mówi 
radomianin.

Reprezentant Czarnego Lądu jest 
jednak pewny siebie. – On zalicza się do 
grona dobrych pięściarzy. Jeśli ze mną 
wygra, może znajdzie się wśród najlep-

szych – twierdzi Durodola. – Na pewno 
nie można się po nim łatwo przejechać. 
Jeśli chcesz się z nim bić, musisz być przy-
gotowany.

Zdaniem Nigeryjczyka, radomianin wy-
brał sobie złego rywala. – Dokonał złego 
wyboru na piątek. Przyleciałem do Polski 
po zwycięstwo – zapewnia. – Jeśli go zła-
pię, będzie po wszystkim.

Gala Babilon Fight Night z udziałem 
radomskich zawodników odbędzie się 
w piątek, 31 maja, o godz. 19.30 w Prusz-
kowie.

Podbiją Pruszków?
W Pruszkowie odbędzie się wielka gala sportów walki. Na torze kolarskim zobaczymy pojedynki w for-
mule MMA, a także ciekawe starcie bokserskie. W obydwu przypadkach głównymi postaciami tego 
show będą zawodnicy z Radomia.

AU T O P R O M O C J A

Podczas 17. edycji gali TFL show 
dali zawodnicy z Radomia. Przed-
stawiciele naszego miasta w szybki 
i efektowny sposób rozprawiali się ze 
swoimi rywalami. W walce wieczoru 
Jakub Ozga nie dał szans Michałowi 
Wagnerowi. Pochodzący z Pionek 
zawodnik Cross Fight Radom poddał 
rywala kimurą, a cała walka trwała 
niespełna półtorej minuty.

W walce poprzedzającej główny 
event Mateusz Głuch pokonał przez 
techniczny nokaut Jonathana Cassa-
riego w pierwszej rundzie. Podobnie 
było w przypadku pojedynku Marcina 
Skrzeka z Carlosem Dos Santosem, 
który także zakończył się technicz-
nym nokautem na korzyść radomia-
nina.

Udany debiut w klatce zaliczył 
pochodzący z Kozienic Karol Kutyła, 
który w drugiej rundzie pokonał Kry-
stiana Krawczyka. Sędzia przerwał 
walkę z powodu krwawienia rywala 
kozieniczanina.

Najdłużej trwała walka Piotra 
Mochockiego. Radomianin po trzech 
rundach przegrał z Markiem Samo-
ciukiem przez niejednogłośną decyzję 
sędziów. Z kolei w pojedynku wagi 
ciężkiej Damian Laszuk znokautował 
Marcina Łuczyńskiego ciosem pod-
bródkowym. W amatorskich walkach 
zwycięstwa odnieśli Artur Krawczyk, 
Gerard Bąk, Michał Kostecki i Kamil 
Mękal.

SJ

Nokauty
w Pionkach
Efektowne zwycięstwa radomskich zawodni-
ków były ozdobą 17. gali TFL „Czas Prawdy”, 
która odbyła się w Pionkach.
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