Rehabilitacja
zgodnie z planem
Budowa Centrum Rehabilitacji
przy ul. Narutowicza postępuje zgodnie z harmonogramem.
W budynku dawnej ginekologii
trwa wymiana okien, a nowy budynek ma już pięć kondygnacji.
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Fabryka Broni
ma lokatora

Fot. Piotr Nowakowski

Polska Grupa Zbrojeniowa będzie
miała siedzibę w zrewitalizowanym budynku przedwojennej
Fabryki Broni? Właśnie podpisała list intencyjny w sprawie wynajmu powierzchni biurowych
z Agencją Rozwoju Przemysłu.
ARP ogłosiła właśnie przetarg
na wybór wykonawcy projektu
budowlanego.
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Stypendysta
Fulbrighta
Skrzypek Mateusz Strzelecki, nauczyciel w Zespole Szkół
Muzycznych im. Oskara Kolberga jest pierwszym radomianinem – i jedynym muzykiem
– który otrzymał stypendium
Fulbrighta.
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Półmaraton
i Bieg Radości
W najbliższą niedzielę, 16 czerwca odbędzie się VII Półmaraton
Radomskiego Czerwca '76. Biegacze będą mieli do pokonania
ponad 21-kilometrową trasę.
Organizatorzy zapraszają również do startu w Biegu Radości
– Dumne Warchoły.
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Kolejne wydanie
„7 Dni”
– w piątek,
28 czerwca 2019.

Gala Miss Polonia
Już we wtorek, 18 czerwca podczas gali finałowej konkursu Miss Polonia – Ziemia Radomska 2019
poznamy najpiękniejszą radomiankę. Trzynaście finalistek walczyć będzie także o tytuł I i II wicemiss, Miss Publiczności, Miss Bikini, Miss Pięknych Włosów, Miss Fitness i Miss Shintai Day Spa.
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NA AFISZU

 W y s t a w a Ja nu s z a Ja k u b ow sk iego. O godz.
18 Radomski K lub
Ś r o d o w i s k Tw ó rcz ych i Galeria
„Ł a ź n ia” (u l. Ż eromskiego 56) zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa radomianina Janusza
Jakubowskiego. Studiował w Krakowie,
potem pracował w handlu. Przełomem
dla artysty okazał się rok 2015, kiedy to
przeszedł trzy udary mózgu. W ramach
rekonwalescencji i walki o powrót do
zdrowia sięgnął po farby, pędzle i płótno. Inspiracją dla Jakubowskiego są
jego własne emocje. Podczas wernisażu
wystąpi kwartet smyczkowy Le Corde
Del Mondo, który narodził się w Konserwatorium Benedetto Marcello we
włoskiej Wenecji. Jego członkowie pochodzą z różnych części świata i właśnie
ta wielokulturowość pozwala wykreować
indywidualizm i unikalność brzmienia
zespołu. Kwartet posiada rozległy repertuar – od utworów muzyki klasycznej
poprzez standardy jazzowe do coverów
muzyki rockowej czy popowej.
 Wer nisa ż „ Dziecio -k reacje”.
O godz. 17 w Galerii M10 w Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpocznie się wernisaż prac dzieci ze wszystkich pracujących
w Kuźni Artystycznej sekcji plastycznych.
Dzieci pod okiem instruktorek: Eli Raczkowskiej, Lidii Gawor i Anny Grabowskiej rozwijają nie tylko zdolności manualne, ale i twórcze, a przede wszystkim
wyobraźnię. Wstęp wolny.
 „Kolos”
w Wa r c e . Mu zeum im. K az i m ier z a P u ł a skiego w Warce
zaprasza o godz.
19 na XXII koncert z cyklu „Muzzeum Jazz”. Wystąpi
Jorgos Skolias z synem Antonisem. Jorgos Skolias to wokalista i kompozytor
greckiego pochodzenia. Jego nowym
projektem jest duet z synem Antonisem, grającym również na perkusji.
„Kolos” – to nazwa duetu, a także tytuł płyty Jorgosa i Antonisa Skoliasa.
Duet realizuje wspomnienia Jorgosa
z dzieciństwa oraz muzyczne inspiracje Antonisa. W muzyce pełnej improwizacji pobrzmiewa soul, rhythm and
blues oraz folk, jest trochę akustycznie,
trochę elektronicznie. Bilety w cenie
30 zł od osoby. Można je nabyć w kasie muzeum, zarezerwować pod nr tel.
48 667 20 20 lub pod adresem e-mail:
rezerwacja@muzeumpulaski.pl.

Sobota, 15 czerwca

 Promocja antologii „Tygiel” i audiobooka „Erato”. Oba wydawnictwa zawierają wiersze poetów Grupy Literackiej
„Tygiel”, działającej w Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu i Grupy Poetyckiej
„Erato”, działającej w Kozienickim Domu
Kultury im. Bogusława Klimczuka. Podczas spotkania
zaprezentowa na
zostanie rów nież
twórczość literacka
uczniów VI Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, Liceum
Plast ycz nego i m.
Józefa Brandta i studentów WF-P UTH.
Opiekunem autorów jest dr Adrian Szary.
Wiersze czytać będą aktorzy Teatru Powszechnego: Danuta Dolecka i Piotr Kondrat. Początek godz. 16, scena Kotłownia
Teatru Powszechnego.

Anima Urbis

Historyczne inscenizacje, pokazy tańca i turniej rycerski, plac zabaw dla dzieci, wystawy
– wszystko to czeka radomian w niedzielę,
16 czerwca podczas pikniku historycznego
„Radom Jagiellonów”.
To piknik dla całych rodzin, podczas którego będzie można – w godz.
14-20 – wziąć udział w wielu warsztatach, grach i zabawach, podziwiać
renesansowy taniec dworski i rycerskie
pojedynki, a przede wszystkim przekonać się, jak ważnym miejscem w czasach
Jagiellonów był Radom. Na rynku Grupa Rekonstrukcji Historycznej Wiwern
z Opola, Bractwo Rycerskie Miasta
Nowa Dęba i Kielecki Ochotniczy
Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich rozbiją obóz rycerski.
Będzie tu plenerowa wystawa „Jagiellonowie w Radomiu”, stoisko wybijania
monet i wystawa radomskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Na stoisku Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zobaczymy dawne instrumentów
i przykłady architektury renesansu. Na

Niedziela, 16 czerwca
 Spacer po Radomiu. 60 lat temu
osiedle XV-lecia było chlubą naszego
miasta. Nowoczesna architektura, przemyślany plan urbanistyczny, wszechobecna zieleń – wszystko to sprawiało, że władze miejskie z dumą pokazywały XV-lecie
wycieczkom i zagranicznym architektom.
Czy dzisiaj osiedle mogłoby nadal pełnić
funkcję wizytówki miasta? Jak się zmieniło na przestrzeni tych 60 lat? Stowarzyszenie Droga Mleczna zaprasza na
czerwcowy spacer po Radomiu, podczas
którego poznamy historię osiedla i wspólnie poszukamy perełek będących chlubą
ówczesnych włodarzy i PRL Start o godz.
12. Miejsce: plac przed kościołem Matki
Bożej Miłosierdzia przy ul. Miłej.
 XIII Piknik Strażacki. W tym roku
impreza zostanie zorganizowana na pl.
Corazziego. W programie: strażacki tor
przeszkód, wystawa zabytkowych i nowoczesnych pojazdów pożarniczych, pokazy
ratownictwa drogowego, nauka udzielania pierwszej pomocy, konkursy i zabawy
dla małych i dużych, pokaz tresury psów
specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej, możliwość wypróbowania
własnych sił w zawodzie strażaka, zbiórka
krwi, pokaz sikawki parowej. Na imprezę
strażacy zapraszają w godz. 14-18.
 Sztuka na ekranie. Kino w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej
„Elektrownia” zaprasza o godz. 16 na
holendersko-brytyjski dokument „Van
Gogh i Japonia”. Wstęp płatny.
 Grandioso na fontannach. Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta
„Grandioso” zaprasza o godz. 17 na
koncert i pokaz marszowego show. To
jedna z największych i najbardziej utytułowanych młodzieżow ych orkiestr
dęt ych w Polsc e. M ist r z y n i Polsk i
i dwukrotna wicemistrzyni Europy, finalistka Mistrzostw Świata, ulubienica
publiczności.

NIKA
R E K L AMA

rynku powstanie także plac dawnych
zabaw dla dzieci, gdzie animatorzy poprowadzą m.in. konkursy oraz warsztaty
wykonywania koników i minimaszyn
oblężniczych; będą gry lader, wielka
jenga i kubb oraz zabawy na strzelnicy
łuczniczej. W godz. 14-19.30 w obozie
dawnych rzemiosł prowadzone będą
pokazy i praktyczne zajęcia, głównie dla
dzieci i młodzieży, w warsztatach papieru czerpanego, świecownika, kowala,
powroźnika, prząśniczki i wikliniarza.
Przez cały czas trwania pikniku
otwarta ma być wystawa reliktów
archeologiczno-architektonicznych założenia zamku radomskiego w Kamienicy
Starościńskiej (ul. Grodzkiej 8). Z kolei
Muzeum im. Jacka Malczewskiego
zaprasza o godz. 16 na oprowadzanie
kuratorskie po wystawie „Skarby i tajemnice Piotrówki”; cena biletu – 1 zł.
Tego dnia muzeum będzie czynne dla
zwiedzających w godz. 12–19.
Natomiast na skwerze Unii Wileńsko-Radomskiej, w godz. 15-19 rozbity
zostanie obóz z dziewięcioma armatami.
Będą tu stacjonowały Chorągiew Starosty Radomskiego Mikołaja Gniewosza,
Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych i rycerze różnego autoramentu.

GŁÓWNE WYDARZENIA
godz. 14.30 – inscenizacja historyczna „Zatwierdzenie aktu unii
wileńsko–radomskiej”; między godz.
14.45 a 15.45 – turniej rycerski i pokaz
tańca (Rynek)
godz. 16 – inscenizacja historyczna
„Radomski hołd wielkiego mistrza
Zakonu Krzyżackiego”, między godz.
16.15 a 16.45 – turniej rycerski i pokaz
tańca (Rynek)
godz. 17 – inscenizacja historyczna
„Ogłoszenie konstytucji Nihil novi”,
salwy armatnie, rozstrzygniecie konkursu wiedzy historycznej (skwer Unii
Wileńsko-Radomskiej), między godz.
18 a 18.45 – turniej rycerski (Rynek)
godz. 19 – inscenizacja historyczna
„Taniec dworski z udziałem Zygmunta
Augusta i Barbary Radziwiłłówny”
(Rynek)

NIKA

W sobotę, 15 czerwca wraz z Resursą Obywatelską po raz kolejny poszukamy ducha miasta. Tegoroczna Anima Urbis będzie związana z radomską przyrodą.
Jak wskazuje nazwa imprezy, chodzi
o poszukiwanie magicznych, ciekawych
i inspirujących miejsc w przestrzeni miejskiej, gdzie ukrywa się tytułowa dusza
miasta, czyli jego specyfika, niepowtarzalny, unikatowy nastrój i klimat, charakterystyczny tylko dla Radomia. Na gości
Anima Urbis czekają koncerty, wystawy,
happeningi i niespodzianki przygotowane
przez Resursę. Działania w przestrzeni
miejskiej, oprócz walorów estetycznych,
mają także za zadanie zaznajamiać z naszym lokalnym dziedzictwem kulturowym.
W tym roku organizatorzy postanowili
zwrócić uwagę uczestników poszukiwań
na radomską przyrodę; będziemy też świętować 100-lecie Dębu Wolności i posłuchamy o wydarzeniach z czasów II wojny
światowej.
Start o godz. 20 w parku Leśniczówka.
Wstęp wolny.

PROGRAM
G o d z . 2 0 – „ Ro ś n i j n a m t y s i ą c
lat!” – park Leśniczówka (aleja na tyłach szkoły muzycznej): koncert zespołu
Wolanianki; „A było to w kniei...” – opo-

wieści myśliwskie Leopolda Pac-Pomarnackiego w adaptacji Teatru Resursa
Godz. 21 – „Harcerskie ścieżki” – siedziba Hufca ZHP (ul. Słowackiego 17, wejście
od ul. 25 Czerwca): zwiedzanie Izby Pamięci ZHP i pokaz filmu dokumentalnego
o radomskich harcerzach, gawędy i piosenki harcerskie przy ognisku w wykonaniu
Teatru Poszukiwań, prezentacja multimedialna o radomskich pomnikach przyrody
Godz. 22 – „Dąb Zagłoba” – park Kościuszki, okolice restauracji Parkowa: „...
imieniem Zagłoby zwać się będzie” – spektakl Teatru Resursa, koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Piotra Dąbrówki, koncert
Grupy Wokalnej „Resursa” i zespołu Amarant
Godz. 23.30 – „Tysiąc lat, Jubilacie!” – plac przy Dębie Wolności obok
Resursy: pokazy ogniowe, wystawa grafiki
studentów I roku Pracowni Multimediów
Wydziału Sztuki UTH „Dąb Wolności”,
uwolnienie ducha miasta
Godz. 24 – „Polskie przeboje stulecia” – koncert warszawskiego zespołu
Retro Brass Quintet (sala widowiskowa
Resursy)

C

Piknik we Wsoli
Piosenki filmowe z dwudziestolecia międzywojennego i koncert lidera
formacji T.Love, Muńka Staszczyka to główne dania tegorocznego „Apetytu na Gombrowicza”. Na piknik zaprasza Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli w sobotę, 15 czerwca.

W ramach tegorocznego „Apetytu
na Gombrowicza” muzeum przygotowało coś dla małych, średnich i dużych.
Od godz. 16.30 będą trwały warsztaty
plastyczne, gry i zabawy dla dzieci; dla
najmłodszych także zjeżdżalnie i inne
przyjemności. O godz. 17 na scenie w pałacu Agnieszka Przepiórska, aktorka teatralna i filmowa zaprezentuje monodram „Kocham Bałtyk” według tekstu
Zośki Papużanki. „Kocham Bałtyk” to
refleksyjno-komiczny spektakl o wakacjach nad polskim morzem. A Agnieszkę
Przepiórską goście MWG mogli oglądać
w świetnym monodramie „I będą święta”.
O godz. 18.30 na scenie w parku najbardziej znane piosenki filmowe z dwudziestolecia międzywojennego w nowych

aranżacjach zaśpiewa zespół Bodo. To
muzyka dwudziestolecia w nieco odważniejszym, bardziej współczesnym wydaniu, w której pobrzmiewają rock'n'rollowe
riffy, instrumenty elektroniczne, a także
akordeon. W repertuarze zespołu są m.in.
takie przeboje, jak „Umówiłem się z nią
na dziewiątą”, „Zimny drań”, „Ta ostatnia
niedziela” czy „Ach, śpij, kochanie”.
O godz. 20.30 zaś wystąpi gwiazda
tegorocznego pikniku – Muniek i przyjaciele, czyli lider formacji T.Love Zygmunt Staszczyk oraz Cezariusz Kosman
i Janek „Jahlove” Pęczak grający na gitarach akustycznych. Program koncertu jest
wypadkową różnych projektów artystycznych, w które zaangażowany jest Muniek,
zarówno z repertuaru zespołu T.Love, jak
i działań solowych.
Podczas pikniku coś na ząb będzie serwowała w pałacowym parku restauracja
Teatralna.
Wstęp wolny.
Dojazd z Radomia do Wsoli bezpłatnym autokarem: zbiórka na przystanku
Chrobrego/Czysta (kier. Michałów). Kurs
I: godz. 16.15, kurs II: godz. 18. Powrót
ok. godz. 20 i 22.

C

BEZPŁATNY TYGODNIK DLA RADOMIA I REGIONU
Radom, ul. Okulickiego 39; II p.; tel. 48 360 25 25
Reklama „7 Dni”, Radio Rekord, CoZaDzień.pl, TV Dami
RadomLed – ekrany ledowe, 875 tablic reklamowych
w windach i na klatkach schodowych: tel. 519 119 513,
reklama@radiorekord.pl
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 Park Ustronie: Powrót indiańskiej
wioski. Od godz. 16 do 18.30 na terenie
dawnej indiańskiej wioski grupa TatankaArt przygotuje dla całych rodzin piknik
integracyjny „Na tropie Indian”, podczas
którego przewidziano szereg gier i zabaw,
malowanie twarzy, strzelanie z łuku, rzut
indiańskimi lotkami, rzut na rogi bizona
itp. W godz. 18.30-19 zaplanowano pokaz
tańców w stylu pow-wow. Będą to najbardziej ekspresyjne tańce męskie, w tym myśliwskie i zwiadowcze. Następnie zespół
przeprowadzi konkurs „tańca ziemniaka”
z nagrodami. O godz. 19 na scenie pojawi się zespół Tsigunz Fanfara Avantura,
który przeniesie publiczność do świata

energetycznej muzyki bałkańskiej. Zazdroszcząc Cyganom ich kultury i talentu,
Tsigunz kradną tradycyjne melodie z Bałkanów, Turcji, Bliskiego Wschodu i Indii,
aby je potem bezcześcić i torpedować
zdobyczami muzyki XXI wieku, łącząc
tradycyjne instrumenty dęte i perkusyjne
z najnowszymi osiągnięciami techniki.
Miejsce: część parku przy ul. Pallotyńskiej. Wstęp wolny.

Fot. Katarzyna Kalisz, Sony Music Poland

Piątek, 14 czerwca

Radom
Jagiellonów

Fot. archiwum cozadzien.pl
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AKTUALNOŚCI

Powstaje
t nia solankowa
Już w lipcu będzie można korzystać z pierwszej w Radomiu tężni solankowej, która powstaje w parku na Obozisku.

Rehabilitacja
zgodnie z planem
Budowa Centrum Rehabilitacji przy ul. Narutowicza postępuje zgodnie
z harmonogramem. W budynku dawnej ginekologii trwa wymiana okien,
a nowy budynek ma już pięć kondygnacji.

Fot. Piotr Nowakowski

łudniu. Chcemy, by Radom
miał jak najwięcej takich
miejsc, które będą zielonymi płucami miasta.
Rewitalizacja parku na
Obozisku trwa od zeszłego
roku. Powstają m.in. nowe
place zabaw, skate park
i siłownia. Będą też nowe,
oświetlone alejki, ławki i toalety. – To dzielnica, która
się odmładza. W naturalny
sposób następuje zmiana pokoleniowa. Stąd konieczność
dostosowania wyeksploatowanego parku m.in. do potrzeb rodzin z małymi dziećmi. Oczywiście
nie zapominamy o osobach starszych, dla
których także ma to być atrakcyjne miejsce do odpoczynku – mówi wiceprezydent
Konrad Frysztak.
Wszystkie zaplanowane w parku Obozisko prace powinny się zakończyć jesienią.

– To kolejny etap modernizacji radomskich parków. W zeszłym roku oddaliśmy do użytku park na Michałowie,
a teraz dobiega końca rewitalizacja parku
na Obozisku. Już w lipcu będzie gotowa
tężnia solankowa – mówi prezydent Radosław Witkowski. – To szczególnie cieszy, ponieważ ten projekt zgłosili sami
mieszkańcy. W dalszych planach mamy
prace w parkach na Gołębiowie i na Po-

C

Now lac zabaw
W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego powstaje także zewnętrzna
siłownia i urządzenia do ćwiczeń street
workout przy ul. Odlewniczej na Potkanowie. Z podobnych urządzeń będzie
też można korzystać przy PSP 9 przy
ul. Sandomierskiej. Ponadto siłownia
pod chmurką zostanie wkrótce oddana
do użytku na Plantach, między blokami
Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego
6 i Traugutta 1.

C

Fot. Szymon Wykrota

Zakończyła się budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką na osiedlu
XV-lecia – między blokami Chrobrego 28, Miła 27 i Miła 25.
To jedna z kilku tego typu inwestycji,
jakie znalazły się w tegorocznym budżecie obywatelskim. Na nowym placu zabaw
został zamontowany m.in. wielofunkcyjny
zestaw zabawowy, linowa piramida oraz
kilka huśtawek i karuzela. Z kolei siłownia
jest wyposażona w twister, wahadło, stepper, orbitrek, biegacz, wioślarza, wyciąg
górny, prasę nożną i koła tai chi. Całość
jest oświetlona, co umożliwia korzystanie
z urządzeń również po zmroku. Są też
nowe ławki, stojaki na rowery i kosze na
śmieci. Prace kosztowały 220 tys. zł.
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 I ONA KACZMARSKA
Inwestycja, przypomnijmy, rozpoczęła się pod koniec listopada ubiegłego
roku. W 2018 konsorcjum firm Erekta
Budownictwo Specjalistyczne i Erekta
Budownictwo, które wygrało ogłoszony
przez Radomski Szpital Specjalistyczny
przetarg, przygotowało teren i wyburzyło
stary budynek techniczno-gospodarczy.
R E K L AMA

Zdemontowane zostały solary i instalacje wewnętrzne.
– W tym roku wykonawca mógł przystąpić do budowy nowego obiektu Centrum
Rehabilitacji. Aktualnie prowadzone są
prace przy stropie piątej kondygnacji nowego budynku – mówi Elżbieta Cieślak,
rzecznik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. – Zgodnie z planem budynek
będzie mieć jedną kondygnację pod zie-

mią i pięć kondygnacji na górze. Do końca
2019 roku zostanie zamknięty stan surowy
nowego budynku.
W budynku dawnej ginekologii zdemontowane zostały wszystkie stare instalacje, podłogi i część stropów, skuto stare tynki. W tej chwili budowlańcy kładą
nowe instalacje hydrauliczne i elektryczne. Trwa też wymiana okien.
Elżbieta Cieślak zapewnia, że inwestycja jest realizowana zgodnie z planem
i ustalonym harmonogramem prac.
W roku 2020 mają być prowadzone
prace wykończeniowe.
Do Centrum Rehabilitacji przeniesione zostaną z ul. Giserskiej oddziały rehabilitacyjne – łącznie 54 łóżka. Przy ul.
Narutowicza znajdzie się także zakład
rehabilitacji, poradnie specjalistyczne,
w tym: rehabilitacyjna, chirurgiczna, ortopedyczna, neurologiczna, urologiczna
i inne, pracownie diagnostyczne, w tym
RTG i USG, oraz gabinety lekarskie, zabiegowe i terapeutyczne.
Wyremontowane ma być przejście
podziemne do budynku głównego szpitala i przebudowany teren wokół. Będą
nowe drogi dojazdowe i parkingi. Wjazd
do centrum zaprojektowano od strony ul.
Narutowicza, ale ulicami wewnętrznymi
będzie można przejechać też do bram
od strony ulic Kopernika i Tochtermana.
Planowane jest także stworzenie na zewnątrz placu rehabilitacyjno-rekreacyjnego z urządzeniami do ćwiczeń.
Budowa Centrum Rehabilitacji będzie
kosztować ok. 45,5 mln zł. Inwestycja
ma zostać zakończona w październiku
2020 roku.

Park i ed
Wielopoziomowy parking przy ul. Kelles-Krauza zostanie przebudowany.
Będzie jednocześnie dostosowany do funkcji „Parkuj i jedź”.
To kolejna inwestycja realizowana
w ramach tzw. projektu multimodalnego,
współfinansowanego z funduszy unijnych.
Urząd miejski właśnie ogłosił przetarg na
wykonanie prac. – Po remoncie parking
będzie jednym z istotnych elementów tworzonej w naszym mieście Strefy Wygodnego Ruchu – mówi wiceprezydent Konrad
Frysztak. – Chcemy włączyć go do strefy
płatnego parkowania. Tym samym zwiększy
się liczba miejsc parkingowych na granicy
ścisłego centrum miasta. Będzie można zostawić tam samochód i dalej przemieszczać
się np. autobusami komunikacji miejskiej,
pieszo lub wypożyczyć rower miejski.

Na oferty w przetargu magistrat czeka
do 27 czerwca. Wykonawca będzie miał
na przeprowadzenie prac remontowych
cztery miesiące.
Przypomnijmy: w ramach projektu
multimodalnego została już podpisana
umowa na zakup 10 elektrycznych autobusów. Rozstrzygnięto także przetarg na
dostawę nowych wiat przystankowych.
W toku są natomiast postępowania dotyczące budowy ścieżek rowerowych
wzdłuż ulic: Jacka Kuronia, Przytyckiej
i Wapiennej oraz Żółkiewskiego.

C
REKLA MA

-stomatologia zachowawcza
-protetyka
-usuwanie ósemek
ul. Kusocińskiego 21 lok.2
664 085 285
kmstomatologia@gmail.com

/KMstomatologia
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Rowerem do kultury!

Sezon rowerowy w pełni a wraz z nim
sezon rowerowych imprez. W niedzielę, 9 czerwca nad zalewem na Borkach
odbyła się 38. Radomska Emdekowska
Frajda Rowerowa, której współorganizatorem był Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Radomiu. Udział
w niej wzięło ponad 60 osób a rywalizowali w kolarstwie górskim MTB XC
w siedmiu kategoriach wiekowych,
gdzie wymogiem był tylko sprawny rower i szczere chęci. Celem Frajdy jest
popularyzowanie sportu kolarskiego na
terenie województwa mazowieckiego,
promocja ścieżek rowerowych i regionalnych szlaków turystycznych, promowanie zdrowego trybu życia i poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
W poniedziałek 11 czerwca Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Radomiu, już po raz trzeci, przy
współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej
zorganizował konkurs „Rowerem do
kultury”. Konkurs ma charakter drużynowy i skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych. W tym roku
udział wzięło aż 17 dziesięcioosobowych drużyn z Radomia i regionu. Po
rejestracji uczestnicy przejechali wyznaczoną trasą rowerową przez teren
skansenu. Na każdym z punktów trasy
uczestnicy mieli do wykonania spe-

cjalnie przygotowane zadania oraz tor
sprawnościowy przygotowany przez
funkcjonariuszy Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
z s. w Radomiu.
– Z roku na rok przybywa zgłoszeń
więc widzimy zapotrzebowanie na
tego typu akcje da młodzieży i będziemy je kontynuować – przekonuje
Marcin Ciężkowski, dyrektor WORD
w Radomiu. – Szczególnie chciałbym
pogratulować tym uczestnikom i ich
wychowawcom, którzy nie tylko wzięli
udział w konkursie ale także przyjechali i wrócili rowerami, nie korzystając
z pomocy innych środków komunikacji.
Świadczy to o ich doskonałej wiedzy
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym – dodaje dyrektor.
– Zarówno WORD jak i my jesteśmy
instytucją wojewódzką i bardzo się cieszę, że młodzież przemierza te kilka,
czasem kilkadziesiąt kilometrów od
szkoły do Muzeum Wsi Radomskiej,
aby wziąć udział w konkursie. To uczy
jak bezpiecznie poruszać się po drogach, na których często nie ma wyodrębnionej ścieżki rowerowej i trzeba
wiedzieć jak należy się zachować będąc faktycznym uczestnikiem ruchu
drogowego. To połączenie edukacji
i przyjemności jest niezmiernie istotne
w wychowaniu młodych ludzi i ze swojej strony mogę zapewnić, że konkurs
„Rowerem do kultury” zostaje na stałe wpisany w harmonogram przedsięwzięć realizowanych w MWR – dodaje
Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi
Radomskiej.
Poziom wiedzy i umiejętności był
bardzo wysoki i wyrównany dlatego
nikt nie wyjechał z pustymi rękoma
a o miejscach na podium zdecydował
dopiero czasu pokonania rowerowego
miasteczka, gdyż większość drużyn
zdobyła maksymalną ilość punktów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy odblaskowe a laureaci z podium
kolejno: za III miejsce, uczniowie PSP
w Bieniędzicach otrzymali bezprzewodowe mikrofony z wbudowanymi głośnikami, laureaci II miejsca – uczniowie
PSP w Kozłowie cieszyć się mogą mobilnymi głośnikami a zwycięzcy z ZSP
nr 1 w Radomiu sportowymi kamerami.
Wszystkie nagrody ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Radomiu.

SY
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Fabryka Broni
ma lokatora

Polska Grupa Zbrojeniowa będzie miała siedzibę w zrewitalizowanym budynku przedwojennej Fabryki Broni? Właśnie podpisała list intencyjny w sprawie
wynajmu powierzchni biurowych z Agencją Rozwoju Przemysłu. ARP ogłosiła
właśnie przetarg na wybór wykonawcy projektu budowlanego.

Zdjęcia: ARP
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– Rozpoczęty w Radomiu Projekt Fabryka jest systematycznie realizowany.
Opracowaliśmy już koncepcję projektową
i program funkcjonalno-użytkowy, a jesienią ubiegłego roku złożyliśmy do miasta
wniosek o wydanie warunków zabudowy.
Po ich uzyskaniu będziemy mogli przystąpić do wyboru wykonawcy projektu
budowlanego – mówi Dariusz Śliwowski,
wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. – Bardzo zależy nam na czasie. Nie
tylko dlatego, że zgłasza się do nas coraz
więcej zainteresowanych skorzystaniem
z nowej przestrzeni, ale także z powodu
symbolicznego i pionierskiego znaczenia
Radomia dla całego programu. Jestem
przekonany, że ta inwestycja przyniesie
miastu wiele korzyści, zapewniając nowe
miejsca pracy i rozwój lokalnego biznesu.
Zgodnie z harmonogramem jeszcze
w czerwcu rozpoczną się pierwsze prace
rozbiórkowe i przygotowawcze – m.in.
wyburzony zostanie budynek dawnej
hartowni. Już został ogłoszony przetarg
na wybór wykonawcy projektu budowlanego. Koniec inwestycji planowany jest
na pierwszy kwartał 2022 roku.
W zrewitalizowanym, przedwojennym budynku powstanie ponad
14 tys. m powierzchni biurowych i prawie 4 tys. m powierzchni handlowo-usługowej, a także dwa dziedzińce użytkowe
o powierzchni 1,8 tys. m każdy. Po rewitalizacji łączna powierzchnia obiektu wyniesie 29,4 tys. m. Pozwoli to na
stworzenie nawet 2 tys. stanowisk pracy
w firmach sektora nowoczesnych usług
biznesowych.
Jak twierdzi ARP, inwestycja w Fabryce Broni nada budynkowi nową funkcję
gospodarczą, odpowiadającą potrzebom
sektora nowoczesnych usług biznesowych: parter zostanie przeznaczony na
usługi, natomiast pozostała część ma być
zagospodarowana na powierzchnie biurowe. „Dzięki tej inwestycji przemysłowe
serce Radomia stanie się jego biznesowym centrum” – czytamy w komunikacie
Agencji Rozwoju Przemysłu.

Podpisane między ARP a PGZ porozumienie zakłada m.in. przygotowanie przez
Agencję powierzchni „zgodnie z ustalonym planem” i jej najem przez PGZ. W liście intencyjnym znalazła się także wspólna deklaracja spółek dotycząca „innych
inwestycji biurowych lub biurowo-wystawienniczych”. Chodzi o nieruchomość
w rejonie ulic Warszawskiej, Witosa i Rataja. Agencja Rozwoju Przemysłu chce
w tym miejscu wybudować park przemysłowy i od dwóch lat zabiega o możliwość
zakupu od miasta działek. Jak informuje
Ilona Kachniarz, rzecznik prasowy ARP,
„lokalizacją tą zainteresowana jest także
PGZ, a podpisane porozumienie otwiera
drogę do wielu wariantów inwestycyjnych

przez udostępnianie im powierzchni
biurowo-komercyjnych. Program został
zainaugurowany w czerwcu 2018 roku
w Radomiu. Do tej pory przystąpiły do
niego jeszcze Elbląg, Zamość, Mielec
i Stalowa Wola.
Wśród firm, które będą miały siedzibę w zrewitalizowanej Fabryce Broni być
może znaleźć się także fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. – Już w tym
momencie zapraszam prezesa fundacji,
żeby niezwłocznie po oddaniu do użytku
budynku Fabryki Broni przeniósł tam siedzibę swojej firmy. Miejsca, które stworzymy, będą idealne do tego typu działalności – mówił 28 marca wiceprezes ARP
Paweł Kolczyński.

w ramach tej współpracy”.
Przypomnijmy: rewitalizacja budynku
przedwojennej Fabryki Broni jest elementem realizowanego przez Agencję
Rozwoju Przemysłu Programu Fabryka.
Celem tego programu jest gospodarcza
aktywizacja małych i średnich miast
poprzez stworzenie warunków rozwoju dla firm z sektora nowoczesnych
usług biznesowych oraz centrów usług
wspólnych dla spółek skarbu państwa,

Głównym zadaniem PPP jest wspieranie polskich firm w dostosowaniu się
do wymagań przemysłu 4.0. – Chcemy najpierw w Radomiu, a potem
w innych miastach tworzyć centra
kompetencji, które będą uczyć przedsiębiorców, w jaki sposób modernizować działalność i zwiększać produktywność – wyjaśniła w marcu minister
przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
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Stypendysta
Fulbrighta

Autobusy objazdem
W niedzielę, 16 czerwca, w związku z Półmaratonem Radomskiego Czerwca
'76, w godz. ok. 8-12.15 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.
Autobusy miejskie, oprócz linii 12, będą kursowały objazdami.

– 8.00-9.30 – Narutowicza (zamknięcie
od ronda Kisielewskiego do Kościuszki);
8.30-9.20 – Kościuszki (od Narutowicza
do Plant);
– 8.30-9.25 – Planty (od Kościuszki do
Sedlaka);
– 8.30-9.30 – Sedlaka (od Plant do Narutowicza);
– 8.30-9.30 – Narutowicza (od ronda Kisielewskiego do Kościuszki);
– 8.30-9.30 – Limanowskiego (tylko prawy
pas wschodniej jezdni od ronda Kisielewskiego do Wałowej);
– 8.35-9.35 – Wałowa (od Limanowskiego
do pl. Kazimierza Wielkiego);
– 8.35-9.40 – Malczewskiego (od pl. Kazimierza Wielkiego do Kelles-Krauza); 8.40-9.45 – Kelles-Krauza (od Malczewskiego
do Struga – tylko jezdnia południowa);
– 8.40-9.45 – Struga (od Kelles-Krauza do
Pileckiego – tylko jezdnia południowa);
– 8.40-9.50 – Pileckiego (od Struga do
Kelles-Krauza);
– 8.40-9.50 – Kelles-Krauza (od Pileckiego do Niedziałkowskiego);
– 8.40-9.55 – Niedziałkowskiego (od Kelles-Krauza do Kilińskiego); 8.40-9.55 – Kilińskiego (od Niedziałkowskiego do Witolda);
– 8.45-10.00 – Witolda (od Kilińskiego do
Żeromskiego);
– 8.45-10.00 – Żeromskiego (od Witolda
do 25 Czerwca);
– 8.45-10.05 – 25 Czerwca (od Żeromskiego do alei Tajnej Organizacji Nauczycielskiej);
– 8.45-10.10 – al. TON (ciąg pieszy i rowerowy od 25 Czerwca do Zbrowskiego);
– 8.50-10.10 – Zbrowskiego (od al. TON
do Żeromskiego);
– 8.50-10.15 – Żeromskiego (od Zbrowskiego do Lubelskiej); 8.50-10.20 – Lubelska (od Żeromskiego do Małęczyńskiej);
– 8.55-10.25 – Małęczyńska (od Lubelskiej
do Wrocławskiej);
– 8.55-10.30 – Wrocławska (od Małęczyńskiej do Chorzowskiej);

– 8.55-10.35 – Chorzowska (od Wrocławskiej do Lubelskiej);
– 9.00-10.40 – Lubelska (od Chorzowskiej
do Kochanowskiego);
– 9.05-10.50 – Komunalna (od Lubelskiej
do Odrodzenia);
– 9.05-10.55 – Odrodzenia (od Komunalnej do Litewskiej);
– 9.05-10.55 – Litewska (od Odrodzenia
do Ogrodniczej);
– 9.10-11.00 – Ogrodnicza (od Litewskiej
do Długojowskiej);
– 9.10-11.10 – Długojowska (od Ogrodniczej do Puławskiej);
– 9.10-11.15 – Puławska (od Długojowskiej do Okrzei);
– 9.15-11.20 – Okrzei (od Puławskiej do
Metalowej);
– 9.15-11.25 – Metalowa (od Okrzei do
Odrodzenia);
– 9.15-11.25 – Giserska (od Odrodzenia
do Słowackiego);
– 9.15-11.30 – Słowackiego (prawy pas
od Giserskiej do wiaduktu i zawrotka pod
nim);
– 9.15-11.40 – Mazowieckiego (od Kwiatkowskiego do Kolejowej);
– 9.20-11.45 – Kolejowa (od Mazowieckiego do Czarnej);
– 9.20-11.45 – Czarna (od Kolejowej do
PCK);
– 9.20-11.50 – PCK (od Czarnej do al.
Grzecznarowskiego);
– 9.20-11.50 – al. Grzecznarowskiego (ciąg
pieszy i rowerowy od PCK do Dowkontta);
– 9.20-11.55 – 1905 Roku (ciąg pieszy od
Dowkontta do Biznesowej);
– 9.20-11.55 – Biznesowa (od 1905 Roku
do Przemysłowej); 9.20-11.55 – Przemysłowa (od Biznesowej do Młodzianowskiej);
– 9.25-12.00 – Młodzianowska (od Przemysłowej do wysokości Juliusza – tylko
wschodnia strona);
– 9.25-12.00 – Mariacka (od wysokości Juliusza do Sedlaka – tylko wschodnia strona);
– 9.25-12.05 – Sedlaka (od Mariackiej do
Plant); 9.30-12.10 – Planty (od Sedlaka do
Cichej);
– 9.30-12.15 – alejki parku Planty (ciągi
pieszo-rowerowe od Plant do stadionu
MOSiR).
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Skrzypek Mateusz Strzelecki, nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych im.
Oskara Kolberga jest pierwszym radomianinem – i jedynym muzykiem
– który otrzymał stypendium Fulbrighta. Od połowy września w nowojorskim Queens College będzie prowadził badania dotyczące polskich kompozytorów na emigracji.
właśnie Stanów Zjednoczonych. Albo
tracili życie. W latach 30. i 40., ze względu na swoje żydowsko-polskie pochodzenie, byli wymazywani przez nazistów
z historii muzyki. A potem, po spuszczeniu żelaznej kurtyny, ich twórczość też
nie była mile widziana w wielu krajach
bloku wschodniego. Bo uznawano ich
za obywateli krajów kapitalistycznych,
za uciekinierów. Teraz, tak uważam, jest
dobry moment, by zająć się tymi kompozytorami – znakomitymi, ale trochę
zapomnianymi.

KAROL RATHAUS I INNI

Fot. Piotr Nowakowski

Ulice, którymi będą przemieszczać się
biegacze, oraz orientacyjne godziny ich zamknięcia – uwzględniając zapas czasowy,
czyli ok. 30-40 min. przed pierwszym biegaczem i ok. 10-15 min. po ostatnim:

 DARIUSZ OSIE
I ONA KACZMARSKA
Program Fulbrighta to największy
program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej
R E K L AMA

2,59
1l/11,77zł

1,79

Lody koktajlowe różne smaki
220ml Koral opakowanie

1l/4,48zł

22,99

2,29

Mleko zsiadłe 400ml miska
Krasnystaw

4,59

1kg/22,95zł

Makaron Tradycyjny 4 jajeczny
250g różne formy
Polmak opakowanie

1,99

1kg/6,63zł

15,49
Konserwa Turystyczna 300g ,Tyrolska 300g
Mispol opakowanie
Masło wiejskie ekstra
200g Rolmlecz

Ogonówka 1kg Staropolskie Wędliny

POLECAMY OD 10.06 DO 22.06.2019R

prestiżowych programów wymiany na
świecie. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury
oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych między USA a ponad
160 krajami. W Polsce program działa
od 1959 roku. I finansuje – w formie
stypendiów – wyjazdy naukowe studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA. Jednym z takich stypendiów jest Fulbright Junior Research
Award. Przyznawane jest doktorantom
z polskich uczelni, a trwa od sześciu do
dziewięciu miesięcy. Na rok akademicki
2019/20 zgłosiły się 53 osoby. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta wybrała spośród nich 22 stypendystów.
Jednym z nich jest radomianin Mateusz
Strzelecki, doktorant na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im.
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, jedyny w tym gronie przedstawiciel
dyscyplin muzycznych.

NA SKRZYPCE I FORTEPIAN

1kg/9,16zł
Boczek Maryny
1kg King
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Mateusz Strzelecki urodził się w Radomiu. Tu w 2008 roku ukończył szkołę muzyczną, a potem – z wyróżnieniem – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.
Jednocześnie studiował na Uniwersytecie
Sztuk w Berlinie.
– Badania, które prowadzę na Akademii Muzycznej w Łodzi i które będę
kontynuował w Stanach Zjednoczonych,
dotyczą twórczości polskich kompozytorów emigracyjnych, twórczości na
skrzypce i fortepian – mówi Mateusz
Strzelecki. – To w większości osoby
urodzone w ostatnich latach XIX wieku, więc ich młodość przypadła na lata
I wojny światowej; potem był burzliwy
okres międzywojenny, II wojna światowa. To nie był dobry czas, by w pełni
rozwijać talent, tworzyć w sposób niezakłócony. Często zmuszani byli do emigracji – do Francji, Wielkiej Brytanii czy

Skrzypek wylatuje do USA 17 września. Wybrał nowojorski Queens College, bo tu właśnie – od 1940 do swojej
śmierci w 1954 roku – wykładał Karol
Rathaus, jeden z kompozytorów, o których pisze pracę doktorską. – Mam nadzieję, że znajdę tam kilka ciekawych
rękopisów, kilka partytur, a przede
wszystkim listy, prywatną korespondencję kompozytorów, o których piszę – zdradza Strzelecki. – Bo celem
tego stypendium jest zebranie materiałów do pracy doktorskiej, dzięki którym
ta praca będzie lepsza, niż gdybym do
Stanów nie pojechał.
Mateusz Strzelecki planuje też kilka
koncertów – w Nowym Jorku, w stanie
Illinois i Karolinie Północnej.

Z INSPIRACJI SENATORA
Starania radomianina o stypendium
wsparło Centrum Doradztwa Edukacyjnego działające w Amerykańskim
Centrum Kultury i Informacji American Corner Radom. – Jako miejska
placówka współpracujemy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta już
od kilku lat – mówi Karolina Adamczyk,
koordynatorka American Corner w Radomiu. – Naszym celem jest zachęcanie
mieszkańców Radomia do tego, aby zapoznawali się z wieloma możliwościami
wyjazdu do USA. Mamy w Radomiu wiele utalentowanych, ponadprzeciętnych,
otwartych, kreatywnych osób, które mogą
i powinny z takich programów korzystać.
Z Mateuszem Strzeleckim od kilku
lat współpracuje też Radomski Klub
Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”. – Uznając jego niezwykły talent
staraliśmy się go promować, organizując m.in. cykl koncertów. Kolejnym
etapem była – wydana w grudniu ubiegłego roku, – płyta „Dedykacja” z utworami zapomnianych polskich kompozytorów – przypomina Beata Drozdowska,
dyrektor Łaźni.
Program Fulbrighta został założony
z inspiracji senatora USA Jamesa Williama Fulbrighta w 1946 roku. Finansowany
jest w połowie przez amerykański Departament Stanu, a w połowie przez polskie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród stypendystów Fulbrighta
jest 59 laureatów Nagrody Nobla, 90 laureatów Nagrody Pulitzera i 33 przywódców państw. Z wymiany korzysta co roku
ok. 60 Polaków.
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Gala Miss Polonia

Już we wtorek, 18 czerwca podczas gali finałowej konkursu Miss Polonia – Ziemia Radomska 2019 poznamy najpiękniejszą radomiankę. Trzynaście finalistek walczyć będzie także o tytuł I i II wicemiss, Miss Publiczności, Miss Bikini, Miss Pięknych Włosów,
Miss Fitness i Miss Shintai Day Spa.
Przygotowania do gali finałowej dobiegają końca. Właśnie zakończyło się
zgrupowanie, które od 10 do 14 czerwca
odbywało się na terenie Pałacu Domaniowskiego. Podczas pięciu intensywnych
dni finalistki wzięły udział w tematycznych sesjach sponsorów konkursu: Volkswagen, Noble Health, Sposabella, Via
Manzoni, Mogo i Flore Amore. Przygotowania objęły także naukę choreografii,
za której przebieg odpowiada tancerka ze
Studia Tańca 26-600 – Oliwia Lucedarska. Za wykonanie makijażu odpowiedzialne były wizażystki z Salonu Shintai
Day Spa (Mecenas Konkursu), a za wykonanie fryzur stylistki z salonu WOW.G.

Aktualne informacje o konkursie, sylwetki kandydatek i zasady wyboru Miss
Publiczności znajdują się na portalu www.
cozadzien.pl i na Facebooku Miss Polonia.
Gala finałowa odbędzie się we wtorek,
18 czerwca o godz. 18 w Hotelu Karo
w Mleczkowie. Bilety, w cenie 30 zł,
można kupić w sekretariacie Radomskiej
Grupy Mediowej przy ul. Okulickiego
39 w Radomiu.
Transmisja gali finałowej odbędzie za
pośrednictwem TV Dami, na kanale 140,
i na portalu www.cozadzien.pl. Na transmisję zaprasza RTBS Administrator.

Fot. Emil Ekert

AS

C: 100 | M: 40 | Y: 0 | K: 20

R: 0 | G: 105 | B: 165

PANTONE 301 C

C: 0 | M: 100 | Y: 100 | K: 20

R: 255 | G: 0 | B: 0

PANTONE 185 C
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Co Za Jazda! za nami
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Kilkuset rowerzystów w różnym wieku wzięło w niedzielę udział w barwnym peletonie Co Za Jazda! do Iłży. Pogoda była wyjątkowo piękna, choć słońce dawało się rowerzystom we znaki.
Była to ju ż trzecia w ycieczka rowerowa C o Za Ja zda! w t y m sezo nie. Poprzednio – w kwietniu ponad
700 osób pojechało z nami do Skaryszewa, a w maju pół tysiąca uczestników
wybrało się na rowerową eskapadę do
Domaniowa. W niedzielę w wycieczce
do Iłży wzięło udział ok. 700 osób.
Z Radomia pojechaliśmy m.in. przez
Sołtyków, Gębarzów, Bardzice, Józefów,
Bukowiec, Gaworzyn i Pakosław, by dotrzeć na rynek w Iłży, gdzie akurat trwał
Festiwal Kulinarny „Smaki Iłży”. Na
przybyłych do Iłży rowerzystów czekał
zasłużony poczęstunek.
– Upał trochę dokuczał, ale wszyscy
dali radę, choć tempo było wyjątkowo
duże, nawet zbyt duże – powiedział nam
Stefan Tatarek, prezes stowarzyszenia
Co Za Jazda!. – Niestety, nie obyło się
bez incydentów. Poprzez nieostrożność
jednego z uczestników wycieczki doszło
do kolizji z samochodem.
W jednej z miejscowości na trasie rowerzysta nie ustąpił na skrzyżowaniu
dróg pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu z prawej strony samochodowi
osobowemu. Doszło do wypadku. Mężczyzna został przewieziony do szpitala;
na szczęście nie doznał większych obrażeń ciała – tylko mocno się potłukł. Nie
miał kasku. – Większość rowerzystów
jest w kaskach, ale jednak dosyć duża
liczba jeszcze nie stosuje tych zabezpieczeń. Apelujemy, o tego typu zabezpieczenia jak kaski, ale przede wszystkim
apelujemy o zachowanie ostrożności.
Pamiętajcie państwo, że jeżeli wyjeżdżamy z miasta, obowiązują przepisy ruchu
drogowego i my się musimy bezwzględnie do tych przepisów dostosować – podkreśla Stefan Tatarek.
Kolejna Co Za Jazda! już za miesiąc.

Zdjęcia: Szymon Wykrota
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WOKÓŁ NAS

Jest taka ulica w Radomiu

Spacerkiem po mieście

Kilkudziesięciu patronów radomskich ulic i placów to osoby wielce dla Radomia – jego historii, życia politycznego, 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.
Ulica Bolesława

Zwolińskiego
Rajec Szlachecki
Na wschód od ronda ks. Jerzego Popiełuszki (kozienickiego)

Zwolińskich przyjechała do Szydłowca.
Bolesław w tamtejszej szkole uczył rysunku, a także języka polskiego i arytmetyki. W działającym w mieście amatorskim teatrzyku reżyserował sztuki,
projektował kostiumy i scenografię.

ry św. Wojciecha i św. Stanisława we
wnękach obok frontow ych drz wi do
świątyni. Zwoliński wykonał również
stacje drogi krzyżowej, rzeźby zdobiące wejście do zakrystii i bocznej kruchty, epitafium proboszcza Bronisława

Wyganowskiego i Pietę. Według jego
projektu powstała także figura Matki
Bożej z kościoła św. Trójcy, kilka epitafiów w innych świątyniach oraz parę
pomników na cmentarzu przy ul. Limanowskiego. Zachował się także projekt fontanny i pięć kobiecych popiersi
w brązie; znajdują się w Muzeum im.
Jacka Malczewskiego.
Kiedy Niemcy tworzyli getto na Star ym Mieście, w yrzucili Zwolińskich
z mieszkania. Małżonkowie znaleźli
lokum w oficynie kamienicy przy ul.
Żeromskiego 5. W kamienicy przy ul.
Żeromskiego 9 znów zaczęła działać
trafika. Irena Zwolińska była członkiem A rmii K rajowej i zgodziła się,
by trafikę wykorzystywać jako skrzynkę kontaktową. W końcu hitlerowcy
wpadli na trop Ireny. Obawiając się
aresztowania, na początku 1944 roku
w yjechała z Radomia. Gestapowcy,
którzy w marcu wpadli do mieszkania
Zwolińskich, nie zastawszy Ireny, aresztowali Bolesława. Podczas przesłuchań
był bity, ale nie zdradził nikogo. Trafił
do obozu w Gross-Rosen. Pewnego
dnia dź wigając kocioł z zupą, upadł.
Rozwścieczony strażnik skatował go
na śmierć.
Miejska Rada Narodowa naz wała
imieniem Bolesława Zwolińskiego ulicę
w Rajcu Szlacheckim 29 marca 1985.

NIKA

Fot. Piotr Nowakowski

Fot. „Patroni radomskich ulic”

B ole s ł aw Zwol i ń s k i u ro d z i ł s i ę
w 1883 rok u. Studiował malarst wo
i rzeźbę w Warszawie, potem w Rosji.
Po powrocie do Polski pracował jako
projektant wzorów w fabryce porcelany w Ćmielowie. W 1915 roku rodzina

Po zakończeniu I wojny światowej
Zwolińscy ponownie się przenoszą – tym
razem do Radomia. Zamieszkali na Starym Mieście. Bolesław zdecydował, że
będzie zarabiał na życie dając lekcje rysunku. Na jeden z gazetowych anonsów
odpowiedziała Irena Wolska. Niedługo
potem została żoną Zwolińskiego.
Bolesław nie ograniczał się do rysowania. Projektował wzory na kilimy, szkło,
robił inkrustacje mebli, m.in. dla Zamku
Królewskiego w Warszawie. Ale żadna
z tych aktywności nie przynosiła wielkich dochodów. Dlatego Irena postanowiła założyć trafikę przy pl. 3 Maja (pl.
Konstytucji 3 Maja).
Bolesław Zwoliński sporo w tym czasie rzeźbił i to te jego prace możemy
do dzisiaj podziwiać. Odpowiadał za
wystrój i otoczenie kościoła garnizonowego. Jego dziełem jest, wzorowany
na rzeźbie sprzed warszawskiego kościoła św. Krzyża, Chrystus na bramie
od strony ul. Piłsudskiego oraz figu-

Willa Zabiełłów

Korz ystałam z książki Izabelli
Mosańskiej „Zasłużeni dla Radomia
i okolic patroni radomskich ulic, czyli
co wypada wiedzieć o swoim mieście...,
Radom 2010

Zdjęcia: Szymon Wykrota
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Piwo w Radomiu produkowano już w XVI stuleciu, ale prawdziwy boom
branża piwowarska w naszym mieście przeżywała na początku XIX wieku.
W 1812 roku uruchomiono dwa browary – Aleksander Kłosowski założył
swój przy Nowym Świecie, a Jan Luboński na Zamłyniu, na początku Grobli
Mlecznej, tuż za murami miejskimi (dziś u. Limanowskiego). 17 lat później
browar Lubońskiego kupił Jan Schmidt, by po 20 latach odsprzedać niewielki zakład urodzonemu na Litwie Józefowi Ignacemu Zabielle, kapitanowi wojsk carsko-rosyjskich. Nowy właściciel bardzo szybko rozbudował
i unowocześnił ﬁrmę. W latach 60. XIX wieku produkował 4,5 tys. wiader
piwa. W „Gazecie Przemysłowej” z 1872 roku napisano: „Trzy browary
Zabiełły, Keplera i Saskiego, wyrabiają tylko piwo zwyczajne. W browarze
Zabiełłego urządzonym wedle
najnowszych ulepszeń ma być
również wyrabiane i piwo bawarskie. Trzy zakłady wyrabiają rocznie 14,000 beczek piwa. Ich kapitał obrotowy wynosi rsr. 39,000”.
Wtedy browar Zabiełły był największy w Radomiu. W 1883 roku
produkował rocznie 35 tys. wiader piwa (ok. 430 tys. litrów). Na
początku XX wieku pod względem produkcji ustępował tylko
browarowi Saskich. Z zakładu
Zabiełły pochodziło piwo jasne,
ciemne i luksusowe staropolskie.
Józef Ignacy Zabiełło zmarł 20 września 1900 roku, a ﬁrmę przejęli synowie.
W 1911 roku browar zatrudniał 11 robotników. Wybudowano nowoczesną
suszarnię słodu, dobudowano chłodnię.
W maju 1931 roku została zarejestrowana nowa ﬁrma – Browar i Słodownia
St. Bruśnickiego, dawniej Zabiełło i S-ka sp. z o.o. Browar na Grobli Mlecznej
przestał istnieć w drugiej połowie lat 30. XX wieku.
Do naszych czasów nie przetrwały zabudowania browaru. Pozostała natomiast willa przy obecnej ul. Okulickiego 9, którą Józef Ignacy w drugiej
połowie XIX wieku postawił przy zakładzie dla swojej rodziny. Od 1937 roku
mieściła się tu Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza, a w czasie
okupacji niemieckiej Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa.
Budynek 1 lipca 1988 roku został wpisany do rejestru zabytków. Przez kilkadziesiąt lat mieściła się tu przychodnia psychiatryczna. Wyprowadziła się
w 2010 i od tego czasu willa stoi pusta. Urząd marszałkowski, który jest
właścicielem nieruchomości, od razu chciał ją sprzedać, ale nie było chętnych. Zaproponował więc miastu, by przejęło obiekt; postawił jednak warunek – przy ul. Okulickiego 9 ma powstać jakaś placówka kultury. Miasto nie
było zainteresowane. W 2018 willę zarząd Mazowsza ponownie wystawił na
sprzedaż; nikt jej nie chciał. W tej chwili nieruchomość znów można kupić.

NIKA
REKLA MA
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PO GODZINACH

Piątek

30˚/21˚

t. odczuwalna 31˚ C
ciśnienie 1020 hPa
wilgotność 53%

Sobota

32˚/20˚

t. odczuwalna 33˚ C
ciśnienie 1015 hPa
wilgotność 48%

Niedziela

32˚/21˚

t. odczuwalna 34˚ C
ciśnienie 1012 hPa
wilgotność 47%

Poniedziałek

26˚/18˚

t. odczuwalna 27˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 48%

...przez Szymona Wykrotę

Z pożółkłych szpalt
Zwłoki noworodka
W piątek, dn. 30 maja rb. w ustępie posesji przy ul. Pl. Stare Miasto nr 9 jeden
z lokatorów tego domu znalazł zwłoki noworodka płci żeńskiej. Sprawą tą zajęły się
władze policyjne.
Słowo nr 128, 5 czerwca 1930

Orgje nocne
na ul. Sienkiewicza
(Marjackiej)
Wzdłuż ulicy Sienkiewicza (Marjackiej), poczynając od ul. Wysokiej do
kościoła Marjackiego ustawionych jest
kilka ławek. Na ławkach tych po całych
nocach rozgrywają się najróżnorodniejsze
sceny, bardzo często kończące się przeraźliwemi krzykami i bijatykami. Często
słyszy się wołanie o pomoc i wzywanie
policji, lecz przy ulicy tej w nocy policji
nigdy niema.
A wartoby ukrócić wreszcie te nocne
orgje i położyć kres rozpanoszonej tam demoralizacji.
Słowo nr 132, 11 czerwca 1930

Ubezpieczenia pasażerów
w autobusach
Centralny związek właścicieli autobusów czyni obecnie starania o wprowadzenie ubezpieczeń pasażerów, podróżujących
autobusami. Autobusy te będą nosiły specjalne napisy, informujące pasażerów, że
każdy z nich, jadąc w danym autobusie jest
ubezpieczony.
Słowo nr 135, 14 czerwca 1930

Zreperować szosę
magistracką pod Radomiem
Automobiliści skarżą się, zupełnie zresztą
słusznie, na rozpaczliwy stan części szosy
kozienickiej na przestrzeni od rogatki do
pierwszego mostku (na 40ym kilometrze).
Pełno tam wyboi, wyrw i dołów, które nie
powalają na jazdę szybszą ponad 10 kilometrów.
Zdarzyło się tak już kilka wypadków ła-

Wtorek

27˚/17˚

mania kół i resorów zarówno u pojazdów
konnych, jak i mechanicznych.
Opieka nad tą częścią szosy należy do
Magistratu radomskiego, który jednak nie
uważa za konieczne doprowadzenia tej drogi do stanu używalności.
A bezrobotnych wszak, którzy mogliby
być użyci do tej roboty i którym się płaci
zasiłki, mamy bardzo wielu.
Słowo nr 141, 22 czerwca 1930

t. odczuwalna 28˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 46%

Środa

28˚/18˚

t. odczuwalna 28˚ C
ciśnienie 1015 hPa
wilgotność 47%

Krewki dozorca

Czwartek

Obywatel tutejszy p. X. w tygodniu ubiegłym przechodził przez Park Kościuszki aleją około łaźni miejskiej.
Aleja ta częściowo jest rozkopana,
skutkiem prowadzenia tam robót instalacyjno-wodociagowych. Obywatel ów, nie
widząc, aby rozkopana część alei była odgrodzona lub zastawiona barjerami, łącznie
z innymi przechodniami przeszedł przez
wąski rozkop.
W tym momencie, jak spod ziemi wyskoczył dozorca robót i zaczął lżyć ordynarnymi wyrazami przechodniów. P. X. zwrócił
dozorcy uwagę, wtedy dozorca schwycił p.
X. za ręce i zaczął go szarpać. P. X. broniąc
się uderzył dozorcę szpicrutą przez rękę.
Zajście wywołał krewki dozorca a mimo
to w Komisarjacie policji złożył zameldowanie na p. X o pobicie. Dodać należy, iż p. X
jest kupcem tutejszym i spokojnym obywatelem. Sprawa ta znajdzie swój epilog w Sądzie, gdzie p. X udowodni świadkami kto
w danym wypadku jest winien.
Słowo nr 143, 25 czerwca 1930

29˚/18˚

t. odczuwalna 29˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 48%
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Wśród mieszkańców letnisk w Jedlni
i Zagożdżonie rozpuszczono pogłoski, iż
na wilgotnych terenach tych miejscowości
znajdują się żmije, które wypełzają i sieją
postrach wśród mieszkańców.
Są to jednak tylko pogłoski, bo jak się
#117912
#117912
dowiadujemy, nie zdarzyło się ani w Jedlni, ani w Zagożdżonie wypadku ujawnienia
żmii.
Słowo nr 143, 25 czerwca 1930
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Gra o tron

O co ten cały kon ikt O pieniądze, rzecz jasna. I to niemałe. Taki prezes spółdzielni zarabia 15 tysięcy. To lepiej niż poseł. Dlatego ruszyła giełda nazwisk, na której
– jak donoszą wiewiórki – znajduje się zarówno były radny Darek spółdzielca, jak
i obecny radny Robert spółdzielca. W szranki stają podobno również działacze
z północnej części miasta. Taka radomska gra o tron.

Sojuszniki

Prezydenci Duda i Trump podpisali deklarację o współpracy obronnej Polski
i USA. Współpraca ta polega w wielkim skrócie na tym, że my kupujemy od nich
broń i ﬁnansujemy co się da, a oni obiecują, że nie zwieją, kiedy wielkiemu sowieckiemu bratu zechce się znów do nas wpaść w odwiedziny. o do interesu, który
zrobiliśmy, są mieszane opinie, ale jest progres we wzajemnych stosunkach. Tym
razem każdy miał własny stoliczek, krzesełko i długopis.

Na chłodno

hociaż za oknami żar leje się z nieba, mieszkańcy naszego city martwią się
o ogrzewanie, a dokładniej – o jego ceny. Radpec po raz kolejny podnosi ceny
i to o 10 proc. Poprzednia podwyżka była tuż przed wyborami, w październiku
2018 i wszyscy politycy z prezydentem Radosławem na czele oburzali się z powodu drożyzny. Prezydent zapowiedział nawet, że zrobi wszystko, by podwyżka
nie weszła w życie. Nie wyszło – obiektywne trudności. Teraz też mamy wybory,
jeżdżących na autobusach, uśmiechniętych wiceprezydentów, a ktoś na pewno
ruszy ten temat. I tylko mieszkańcy muszą do tego podejść na chłodno.

Żadnej świętości

Ludzie to nie znają żadnej świętości. Skarbówka ostrzega przed otwieraniem
e-maili zawierających fałszywe informacje o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej. Tak, tak – ktoś podszywa się pod skarbówkę, straszy kontrolami i do tego
rozsyła wirusy. Doświadczeni przedsiębiorcy, istne rekiny biznesu wiedzą, że jak
przychodzi coś ze skarbówki, to nie otwierać Podobnie z ZUS-em i sądami.

Wojują z wojami

Radomscy rekonstruktorzy, czyli stare chłopy przebierające się w historyczne
stroje, biją na alarm. Magistrat ich podobno nie lubi i zatrudnia do inscenizacji
historycznych organizowanych z różnych okazji grupy rekonstrukcyjne spoza
miasta, np. z Kielc czy Opola. Lokalsi mają ponoć chęć, mają możliwości, a mimo
wszystko przegrywają z konkurencją. Na miejscu włodarzy nie bagatelizowałbym
tej sprawy. Podobno już zwołują pospolite ruszenie.

94 39
5

3

3

1

6 9

59

5

5

3

3 6

5 4

3

79

7

8 4

1

1

97

9 4

3

3
4

6

6
1

4

PoziomPoziom
trudnosci:
trudnosci:
latwy latwy

8

7

7

36 13 51

9

8

2 7
4

Sudoku

8

Nie milkną echa zeszłotygodniowego walnego zebrania na Ustroniu. Spółdzielcy,
jako osoby przywiązane do demokracji, posunęli się podobno do kupowania pełnomocnictw, zwożenia głosujących, wzajemnego lżenia się, niewpuszczania na
salę i ostatecznie do przerwania zebrania. A to dopiero pierwszy odcinek, bo już
jedna ze stron plemiennego kon iktu zapowiedziała oprotestowanie zorganizowania walnego w lipcu i od zera.

źródło: twojapogoda.pl

Żmije pod Radomiem?
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Z życia działacza
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Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól planszy cyframi od 1 do 9 (po jednej cyfrze w każdym
polu). Każda z wpisywanych cyfr może wystąpić tylko raz w każdym z wierszy, kolumn i obszarów.
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SPORT

Awans Zam nia
Drużyna kobiet Zamłynia Radom wywalczyła awans do drugiej ligi
kobiet. Radomianki okazały się najlepsze w trzeciej lidze.
Kiedy Zamłynie rozgrywało mecz ze
Żbikiem Nasielsk, nie był jeszcze znany
wynik spotkania Królewscy Płock – Mazovia Grodzisk Mazowiecki. Radomianki, zgodnie z przewidywaniami, wygrały
wysoko – 12:0. Natomiast dzień później
Mazovia niespodziewanie przegrała
w Płocku 1:2. Gdyby Mazovia wygrała,
a potem pokonała w zaległym spotkaniu
Pragę II Warszawa, to zespół z Grodziska
Mazowieckiego miałby tylko dwa punkty
straty do Zamłynia. I o wszystkim decydowałyby wyniki ostatniej kolejki. Ale to
już tylko teoretyczne rozważania. Zamłynie awansowało i po czterech latach
wraca na szczebel centralny rozgrywek
ligowych.
– Ligę zakończymy wyjazdowym meczem z DAF-em Płońsk. I bardzo zależy
nam na dobrym wyniku. Bo jak nie przegramy, to będziemy się mogli pochwalić
wyjątkowym wyczynem. Przez trzy rundy
nie ponieśliśmy porażki – zaznaczył Andrzej Pluta.
Zamłynianki pozostają niepokonane
od 26 spotkań, a po raz ostatni porażki zaznały półtora roku temu. Kluczem

do sukcesu okazała się defensywa – radomski klub w tym sezonie stracił tylko
siedem goli, najmniej w lidze. Łącznie
w tych 26 meczach Zamłynie dało sobie wbić tylko dziewięć bramek, przy aż
102 golach strzelonych.
W mazowieckiej drugiej lidze ciężko
będzie powtórzyć ten wyczyn. Znamy już
większość zespołów, z którymi radomskie
piłkarki zagrają w przyszłym sezonie.
Znajdziemy wśród nich Pogoń Zduńską
Wolę, Akademię 2012 Suwałki, Włókniarza Białystok, KU-AZS UW Warszawa,
Stomil Olsztyn i Loczki Wyszków. Dołączy do nich przegrany z batalii o awans
między Ząbkovią Ząbki a MOSiR-em
Sieradz oraz wygrany walki o utrzymanie – GOSiR Piaseczno lub Victoria
Bartoszyce.
Największym osiągnięciem Zamłynia
były występy w ekstraklasie przez dwa sezony. Potem drużyna Andrzeja Pluty była
mocnym pierwszoligowcem, ale została
rozwiązana. Wróciła do gry od III ligi.

Półmaraton
i Bieg Radości

W najbliższą niedzielę, 16 czerwca odbędzie się VII Półmaraton Radomskiego
Czerwca '76. Biegacze będą mieli do pokonania ponad 21-kilometrową trasę.
Organizatorzy zapraszają również do startu w Biegu Radości – Dumne Warchoły.

PA E SOC A SKI
SZYMON ANCZYK

Fot. archiwum cozadzien.pl

Z ot
wraca do klatki
Radomscy kibice nie musieli długo czekać na kolejną galę mieszanych
sztuk walki. Dzsiaj (piątek, 14 czerwca), podczas Armia Fight Night 6,
ponownie obejrzą radomskich wojowników w klatce.

 KRZYSZ O DOMA A A
Tegoroczne obchody 43. rocznicy wydarzeń radomskich rozpoczną się od
akcentu biegowego. – W tym roku już
po raz siódmy zapraszamy wszystkich
chętnych do startu w Półmaratonie Radomskiego Czerwca '76 – mówi Tadeusz
Kraska, prezes stowarzyszenia Biegiem
Radom!, organizator wydarzenia. – Nasz
bieg ma na celu, przypomnę, upamiętnienie robotniczego protestu z 1976 roku.

Fot. Piotr Nowakowski

wszystkie trzy zwycięstwa w klatce odniósł przed czasem, podobnie jak Kępa,
który w ten sposób wygrał pięć walk. Na
karcie wstępnej z kolei znajdziemy wielki rewanż. Patryk Kaczmarczyk, czołowy
amator w kategorii piórkowej, podejmie Daniela Matuszka. Radomianin ma
znacznie lepszy bilans walk, ale jedną
z dwóch porażek w karierze poniósł właśnie z Matuszkiem.
W Radomiu wystąpi też dobrze znany naszej publiczności Piotr Przepiórka.
Były zapaśnik zmierzy się z Maciejem
Kierzkowskim. W walkach amatorów
zobaczymy natomiast Pawła Bińkowskiego, Dominika Tkaczyka i Adriana
Hamerskiego.
Gala MMA AFN6 odbędzie się w piątek, 14 czerwca o godz. 19 w hali MOSiR-u i będzie transmitowana na kanałach Polsatu.

S

Trasa została wytyczona w ten sposób,
żeby po drodze uczestnicy zmagań mogli
zobaczyć ważne historyczne miejsca, jak
chociażby gmach, w którym miała siedzibę PZPR czy budynek Radoskóru lub
Zakładów Metalowych „Łucznik”.
Trasa tegorocznego biegu będzie zbliżona do tej z poprzednich lat. – Roboty
drogowe zmusiły nas do drobnej korekty
trasy, ominiemy m.in. rynek – tłumaczy
Kraska. – Te zmiany powinny ucieszyć
uczestników, zniknie bowiem kilka mniej

wygodnych dla biegaczy miejsc. Ponadto
zrezygnujemy z jedynego fragmentu trasy, na której uczestnicy musieli uważać
na czynny ruch samochodowy.
Przeszkodą dla biegaczy-amatorów
może być pogoda. Na niedzielę zapowiadana jest słoneczna aura, a termometry mają wskazać 32 stopnie Celsjusza. – W takich warunkach należy
pamiętać o odpowiednim nawodnieniu
i nakryciu głowy – przypomina Tadeusz
Kraska. – My, jako organizatorzy, zagwarantujemy więcej punktów nawadniających, gdzie poza wodą i izotonikami
znajdą się również gąbki z wodą, którymi
będzie można schodzić rozgrzane ciało.
Jeżeli ktoś nie zapisał się jeszcze na
bieg, będzie mógł to uczynić w sobotę
w biurze zawodów, które znajduje się
w obiektach MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9. Biuro będzie czynne od godz.
15 do 21.
Poza półmaratonem organizatorzy
przygotowali również imprezy towarzyszące. W sobotę odbędą się biegi dla
dzieci i młodzieży, a w niedzielę bieg charytatywny – Bieg Radości – Dumne Warchoły. – Cały dochód z tego wydarzenia
przekażemy stowarzyszeniu Radomski
Czerwiec '76 na realizację ich celów statutowych – zapewnia Kraska.
Bieg Radości to zmagania na dystansie 2,5 km. Wydarzenie odbędzie się
w niedzielę, a uczestnicy wystartują dokładnie 15 minut po starcie biegu głównego. – Chcemy, aby w ten sposób bieg
charytatywny został połączony z półmaratonem, a uczestnicy poczuli atmosferę
startu w dużych zawodach – wyjaśnia Tadeusz Kraska.

Prosto z ekstraklasy

Sukcesy
na niebie

Najważniejszym wydarzeniem radomskiej gali będzie powrót Alberta Odzimkowskiego. Popularny „Złoty” był przed
laty kandydatem do kontraktu w UFC,
jednak jego karierę przerwały groźne kontuzje. Po dwóch latach przerwy
Odzimkowski wraca i w walce wieczoru
zmierzy się z doświadczonym Krzysztofem Kułakiem, legendą KSW. – Nie chciałem nikogo słabego na powrót; nigdy nie
walczyłem z nikim słabym. W karierze
sportowca przede wszystkim ważne jest
to, żeby toczyć walki, które pchają nas do
przodu. To bardzo przekrojowy zawodnik,
były mistrz KSW. Twierdzi, że jest zbyt
mocnym rywalem po takiej przerwie, ja
mam inne zdanie. Bardzo mocno wierzę
w moje zwycięstwo – zapowiada „Złoty”.
Walka Odzimkowskiego nie jest jedynym radomskim akcentem gali Armia
Fight Nigh 6. W karcie głównej zawodów
zobaczymy starcie Sławomira Kołtunowicza z Adrianem Kępą. Radomianin
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Zawodnicy Aeroklubu Radomskiego święcili
sukcesy w zawodach mistrzostw Polski.
Sezon letni to okazja do podniebnych zmagań o mistrzostwo Polski.
Tradycyjnie w czołówce krajowego
czempionatu znaleźli się zawodnicy Aeroklubu Radomskiego. Jako
pierwszy na podium stanął Grzegorz
Socha, który startował w Akademickich Mistrzostwach Polski na celność
lądowania szybowcem. Radomianin,
zawodnik kadry narodowej juniorów,
zdobył w nich srebrny medal.
Od lat czołowym lotnikiem w kraju
jest Robert Kowalik. Nie inaczej było
w tym roku, bo zawodnik AR został
mistrzem Polski w akrobacji samolotowej. Blisko medalu w tej konkurencji
był Bartłomiej Pyzik, który zajął piąte
miejsce. Norbert Kasperek był 10.,
a na 11. pozycji uplasował się Paweł
Kruk. Z kolei srebro w akrobacji szybowcowej wywalczył Sławomir Cichoń.
W mistrzostwach startowali również
Jarosław Michaluk i Rafał Siankowski,
którzy zajęli 30. i 31. miejsce.

S

Radomiak Radom kontynuuje transferową ofensywę. „Zieloni” ściągnęli
dwóch kolejnych zawodników, którzy ostatnio grali w Lotto Ekstraklasie.
Radomianie budowę zespołu rozpoczęli od defensywy. Po Mateuszu Cichockim sięgnięto po jego imiennika, Lewandowskiego. Znane nazwisko nie jest
jedyną cechą łączącą nowego piłkarza
„Zielonych” z wielkim futbolem. W młodości lewy obrońca był uważany za duży
talent i przyszłość reprezentacji Polski;
zagrał ponad 30 meczów w młodzieżowej
reprezentacji kraju. Interesowało się nim
nawet włoskie Udinese.
Ostatecznie Lewandowski trafił do
Włoch, ale tylko do drugiej ligi, skąd szybko zresztą wrócił. Jego kariera zaczęła
zwalniać, bo choć grał w najwyższej klasie
rozgrywkowej, znajdował się w ogonie zestawienia najlepszych zawodników na swojej pozycji. Mimo to sięgnęła po niego Lechia Gdańsk. Transfer do Gdańska dał mu
Puchar Polski, jednak w minionym sezonie
Lewandowski grał głównie w rezerwach Lechii. Sławny stał się po tym, jak… w środku
nocy, mając 1,7 prom. alkoholu we krwi,
zdemolował automaty w jednym z lokali.
Drugim nowym nabytkiem Radomiaka
jest napastnik. W rolę snajpera w przyszłym sezonie wcieli się 29-letni Maciej
Górski. To zawodnik, którego bardzo

dobrze zna trener Dariusz Banasik; pod
jego okiem Górski doskonalił umiejętności w młodych zespołach Legii Warszawa,
a kiedy po latach spotkali się w Zniczu
Pruszków, snajper stał się liderem drużyny
i odbudował swoją karierę. Trener Banasik
wyciągnął do niego rękę w momencie, kiedy piłkarska przyszłość Górskiego wisiała
na włosku i pchnął jego karierę do przodu.
Ze Znicza Górski trafił do Chrobrego
Głogów. Tam został wicekrólem strzelców pierwszej ligi i trafił do ekstraklasy.
W niej rozegrał ponad 50 spotkań, jednak
ani w Jagiellonii Białystok, ani w Koronie
Kielce, nie przebił się na stałe do składu.
W ostatnim sezonie zdobył dla kielczan dwa
gole, za to znacznie lepiej radził sobie w rezerwach tego klubu. 14 goli w dziewięciu
spotkaniach daje nadzieję na to, że zawodnik nie zapomniał, jak zdobywa się bramki.
Umiejętności nowych zawodników kibice będą mogli poznać w meczach sparingowych. W planie gier kontrolnych zaszły
małe zmiany. 13 lipca w Radomiu „Zieloni” zagrają z Wisłą Sandomierz, a dzień
później w Warszawie zmierzą się z Legią.
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