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Ma absolutorium?
Uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium Radosławowi
Witkowskiemu za wykonanie
budżetu Radomia za rok 2018
unieważniła Regionalna Izba
Obrachunkowa. – Absolutorium
nie może być orężem politycznej walki – skwitował decyzję RIO
prezydent Radomia.
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Rekolekcje w drodze
Pod hasłem „W mocy Bożego Ducha” wędruje od wtorku do Częstochowy 41. Piesza Pielgrzymka
Diecezji Radomskiej. Na Jasną Górę dotrą 13 sierpnia.
Fot. Piotr Nowakowski

str. 3

Poszło o„jedynkę”
– Rezygnuję ze startu w wyborach – stwierdziła Marta Michalska-Wilk, „szóstka” w wyborach
do sejmu. Rezygnacja radomskiej
radnej to efekt wystawienia jako
liderki radomskiej listy Joanny
Kluzik-Rostkowskiej.

str. 4

Ratusz
prawie gotowy
W październiku w odnowionym
ratuszu będzie się mogło odbyć
pierwsze posiedzenie rady miejskiej. Na rynek, poza Biurem Rady
Miejskiej, przeniesie się także
Biuro Działalności Gospodarczej,
Biuro Obsługi Radomskiej Strefy
Gospodarczej i biuro rewitalizacji.
W ratuszu urzędować ma wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

str. 6

Kolejne wydanie
„7 Dni”
– w piątek,
23 sierpnia 2019.

● A I SZ OSI J
Radomska pielgrzymka, od 1992 roku,
to łącznie pięć kolumn z całej diecezji – dwie radomskie i po jednej ze
Skarżyska-Kamiennej, Opoczna i Starachowic. Tym razem pątnicy wędrują
na Jasną Górę pod hasłem „W mocy
Bożego Ducha”. – W tym roku w szczególny sposób pochylamy się nad prawdą
o działaniu Ducha Świętego. Dziękujemy Panu Bogu za wspólnotę Kościoła
i dziękujemy za wszystkie wspólnoty,
grupy modlitewne, organizacje kato-

lickie, które poddane działaniu Ducha
Świętego jednoczą się, ale także uczestniczą w budowaniu Chrystusowego kościoła – mówił przed wyruszeniem kolumn ordynariusz diecezji radomskiej,
ks. bp Henryk Tomasik.
Tegoroczną pielgrzymkę diecezji radomskiej rozpoczęła tradycyjnie msza
święta, odprawiona na placu obok Wyższego Seminarium Duchownego przy ul.
Młyńskiej. W Eucharystii, której przewodniczył bp Tomasik, uczestniczyli nie
tylko pątnicy, ale także ich najbliżsi, służby mundurowe i sympatycy pielgrzymki.

– Cieszymy się, że plac przed seminarium został wypełniony. Z tego co wiem,
liczna grupa zgromadziła się również
w Skarżysku, bo tamta kolumna także dzisiaj rozpoczyna pątniczy szlak. Podobnie
ze Starachowic wychodzi grupa. Myślę, że
nasza pielgrzymka, jak zwykle, będzie jedną z większych w Polsce – powiedział nam
we wtorek ks. Mirosław Kszczot, dyrektor
radomskiej pielgrzymki.
Na Jasną Górę radomsc y pątnic y
dotrą 13 sierpnia. Zanim to jednak
nastąpi, znajdą się na Przeprośnej Górce, gdzie – po raz pierwszy w historii

radomskich pielgrz ymek – zostanie
o d p r a w i o n e n a b o ż e ń s t wo p o k utne. – O godz. 11 zapraszamy na górkę
przy sanktuarium św. Ojca Pio; to tam
właśnie chcemy przeżyć nabożeństwo
pokutne. Jeszcze raz sobie uświadomić
potrzebę przebaczenia, przeproszenia
za siebie, ale również za tych, którzy nie
uświadamiają sobie swojej winy – mówi
ks. Kszczot.
W ubiegłym roku w 40. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Radomskiej dotarło
do Częstochow y ponad 5,3 tys. pielgrzymów.
REKLA MA
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 Poznajemy potrawy i obyczaje Warmii.
To już ostatnia odsłona
Radomskiego Kalejdoskopu Kulturowego,
a zaplanowano ją w gospodzie „Jaskółeczka”
(ul. Królowej Jadwigi 15). Goście gospody
będą mogli wyruszyć na Warmię. O godz.
16 Jolanta Gierduszewska zaprezentuje
sztukę robienia farszynek z mięsem i pieczarkami. Po pokazie, o godz. 17, będzie
można skosztować takich specjałów, jak
dzyndzałki z mięsem, plince z pomoćką,
ciasto z jeżynami. O godz. 17.30 zaplanowano wykład Wandy Kozy „W warmińskim czepcu”. Warto się dowiedzieć, kim
naprawdę są Warmiacy, jakie tradycje,
wierzenia i rękodzieła współtworzą ich
tożsamość. O godz. 18.30 Węgojska Strużka wpłynie do Radomia – będzie można
poćwiczyć ludowe tańce przy tradycyjnej
muzyce. Węgojska Strużka to warmiński zespół wielopokoleniowy działający
przy Zespole Szkół w Węgoju. O godz.
19.30 będzie można obejrzeć film „Taxi
A” w reżyserii Marcina Korneluka, prezentujący uroki Warmii. Równolegle, od
godz. 16 do 20 trwać będzie piknik kulturowy – odbędą się animacje, konkursy
i zabawy dla dzieci, a na stoiskach organizacji i instytucji pozarządowych będzie
można zapoznać się z ich celami, misją
i działalnością.
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 Spacer po Radomiu. Tym razem
tematem spaceru, organizowanego przez
stowarzyszenie Droga Mleczna, będzie
„Wielokulturowy Radom – kultura żydowska i romska". W pierwszej części poznamy
kirkut i jego burzliwą historię. Prowadzący Łukasz Babula wprowadzi uczestników
w świat symboli widocznych na macewach
oraz przedstawi ich znaczenie w kulturze
żydowskiej. Druga część spaceru poświęcona zostanie kulturze romskiej. Uczestnicy spaceru dowiedzą się m.in., czym jest
beit ha-olam i jak bardzo na przestrzeni
lat zmieniła się kultura romska. Początek
spaceru o godz. 18. Zbiórka przed bramą
cmentarza przy ul. Towarowej.
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 Potańcówka pod dębem. Muzeum
Wsi Radomskiej zaprasza o godz. 16 zaprasza na „Potańcówkę pod dębem”. To
zabawa promująca trzecie z kolei wydawnictwo muzyczne MWR „Kapela Jana
Wochniaka”. Album dokumentuje muzykę
wiejską regionu radomskiego w wykonaniu
harmonisty Aleksandra Krupy z Rzeczkowa, skrzypka Michała Kapturskiego z Zadąbrowia i Jana Wochniaka z Kłudna.
Wydarzeniem towarzyszącym potańcówce
będzie spotkanie z muzykantami. Kapela
Jana Wochniaka działa od 2005 roku i jest
laureatem wielu konkursów i przeglądów
folklorystycznych, w tym Ogólnopolskiego
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym, na którym zdobyła w 2006 roku nagrodę główną – Basztę.
Wstęp płatny.
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 Andre Rieu
w Multikinie. Tego
lat a maest ro i jego
O rk ie st r a Joh a n n a
Straussa zaskoczą Cię
tanecznymi rytmami
i mnóst wem zabaw y
podczas filmowego koncertu zatytułowanego „Zatańczymy?”. André mówi: – Ten
rok będzie dla mnie wyjątkowy dzięki graniu muzyki mojego serca: walca. Przyjdź
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 Święto Wojska Polskiego i festyn.
Obchody rozpoczną się o godz. 12 mszą
świętą w kościele garnizonow ym, po
niej – wystąpienia okolicznościowe i złożenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. W godz. 14–21 zaplanowano
na pl. Corazziego festyn rodzinny, organizowany przez 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego. W programie m.in. stoiska służb
mundurowych, koncerty, pokaz sprzętu
wojskowego, zawody strzeleckie (cyklop),
degustacja grochówki wojskowej, wystawa
planszowa, wystawa statyczna sprzętu wojskowego, konkursy i animacje dla dzieci,
prezentacja alkogogli, znakowanie rowerów, pokaz tresury psów, walki rycerskie,
dawne mundury i broń wojskowa, pomiary
ciśnienie i tętna, oznaczenie poziomu cukru we krwi.
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 Koncer t w muszli. O godz.
17 w muszli w parku im. Tadeusza Kościuszki rozpocznie się koncert grupy
Nocą Umówieni. To nowatorskie aranżacje z klasycznym brzmieniem kwartetu
smyczkowego i wokalu. Nocą Umówieni to
grupa, która za cel stawia sobie wzbogacenie odbioru utworów najwybitniejszych
polskich poetów dzięki autorskim kompozycjom i interpretacjom. Poezja Szymborskiej, Poświatowskiej, Gałczyńskiego,
Leśmiana; autorska muzyka, emocjonalny wokal, klasyczne brzmienie kwartetu
smyczkowego.
 Koncert organowy „3 x Moniuszko”. W XVIII-wiecznym zabytkowym kościele z Wolanowa na terenie Muzeum Wsi
Radomskiej o godz. 17 odbędzie się koncert organowy z cyklu „3 x Moniuszko”.
Wystąpi Mateusz Zajdel – jeden z najwybitniejszych tenorów młodego pokolenia.
Jest absolwentem warszawskiej Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Jeszcze w czasie studiów zaangażowany został
do Warszawskiej Opery Kameralnej, której solistą pozostaje do dzisiaj. Emanuel
Bączkowski występował w ramach europejskich i międzynarodowych festiwali organowych. Koncertuje jako solista i kameralista (Izrael, Włochy, Niemcy, Francja).
W najważniejszych bazylikach rzymskich
wykonał cykl recitali promujących polską
muzykę organową. Wstęp płatny
 XX Ogólnopolskie Targi Papryki.
Jubileuszową edycję
imprez y rozpocznie
o god z. 11. 30 msza
święta w kościele parafialnym w Przytyku.
Natomiast pozostałe wydarzenia targów
zaplanowano w Centrum Dystrybucji
i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.
O godz. 13.15 na scenie wystąpi Strażacka
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Moderato
i zespół Wrzosowianki. Oficjalne otwarcie
imprezy zaplanowano na 13.45. O godz.
15.45 rozpocznie się koncert kapel ludowych, a o godz. 16.15 – wielkie gotowanie
leczo z papryki przytyckiej z Mariuszem
Szwedem, finalistą telewizyjnego programu MasterChef. O godz. 16.30 najmłodsi będą mogli wziąć udział w niezwykle
barwnym i wesołym występie artystów
dziecięcych, zatytułowanym „W krainie
Minionków”. Ok. godz. 17.45 zostaną
ogłoszone wyniki konkursu na najładniejsze stoisko papr ykowe, a o godz.
18.15 rozpocznie się program kabaretowy
krakowskiej Formacji Chatelet. Ponadto zaplanowano występ zespołu Łobuzy
(godz. 19.30) i koncert Mateusza Mijala
(godz. 20.45). O godz. 22 – gwiazda wieczoru: Jacek Stachursky. Jubileuszową
edycję Targów Papryki zakończy – o godz.
23.30 – pokaz sztucznych ogni.
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To już ostatni weekend w Fosie Pełnej Kultury. W sobotę i niedzielę (10 i 11 sierpnia)
MOK „Amfiteatr” zaprasza na koncert muzyki dawnej, jazz nowoorleański i koncert
Stanisławy Celińskiej.

W sobotę Studium Instrumentów
Etnicznych zabierze gości Fosy do krainy
wszelakiej maści bębnów. Pod fachową
opieką uczestnicy warsztatów stworzą
proste i bardziej skomplikowane struktury rytmiczne. Wspólne kreowanie różnorodnych figur rytmicznych to niezwykła
przygoda, pełna emocji i ekspresji.
Po emocjach związanych z gorącymi
rytmami przeniesiemy się do krainy
muzyki dawnej. Poznamy najbardziej
oryginalne instrumenty używane w tej
muzyce, takie jak: lira korbowa, okaryna, mandora, viola da gamba, lutnia,
różnego rodzaju flety i bębenki. Zespół
muzyki dawnej pod kierownictwem Ryszarda Dominika Dębińskiego nie tylko
da koncert, ale też zapozna słuchaczy
z budową i możliwościami instrumentów
dawnych. Kolejnym elementem tego
wieczoru będzie minikonkurs wokalny
zespołów i nauka tańca line dance poprowadzone przez Iwonę Skwarek.
Na finał tego wieczoru wystąpi zespół
Boba Jazz Band i zabierze nas do krainy
muzycznej rodem z Nowego Orleanu.
Niedziela rozpocznie się warsztatami
z budowy nietypowych instrumentów
muzycznych. Każdy z uczestników, pod
opieką prowadzących, będzie mógł
spróbować zbudować grający obiekt.
Projektowanie i wykonanie instrumentów z ogólnie dostępnych materiałów
to wyjątkowe doznanie artystyczne
związane z muzykowaniem. Firma Małe
Instrumenty Samoróbka zapewni wszelkie materiały i narzędzia.
Dla najmłodszych natomiast MOK
„Amfiteatr” przygotował zabawy
muzyczne i animacje, które poprowadzi
Joanna Pogodzińska – muzyk i animator muzyczny. Kolejną atrakcją tego
wieczoru będą zajęcia dotyczące historii
jazzu i muzyki rozrywkowej.
Na finał tegorocznej Fosy Pełnej
Kultury o godz. 19 wystąpi Stanisława
Celińska z zespołem. Usłyszymy piosenki z płyt „Atramentowa” i „Malinowa”.
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godz. 16-17.30 – Studium Instrumentów
Etnicznych – warsztaty
godz. 17.30-19 – Prezentacja instrumentów, warsztaty i koncert muzyki dawnej
zespołu Rocal Fuza
godz. 19-19.30 – konkurs wokalny i nauka tańca line dance
godz. 20-21.30 – Wieczór nowoorleański z Boba Jazz Band – koncert
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godz. 16-18 – Samoróbka – Małe
Instrumenty – warsztaty z budowy
instrumentów
godz. 17.30-18.15 – Animacje muzyczne
dla dzieci – Joanna Pogodzińska
godz. 18.15-18.55 – „Od raga do rocka”
według Joachima Berenta – pogadanka
o jazzie i muzyce rozrywkowej – Jerzy
Skwarek
godz. 19-20.15 – Stanisława Celińska
z zespołem – koncert na finał

C

Ca e azz e i a
na Bor ac
W następny weekend (16-18 sierpnia) nad zalewem na Borkach i w centrum
miasta czeka nas święto jazzu tradycyjnego – IV Café Jazz Festival 2019.
Na festiwalu, organizowanym przez
stowarzyszenie Cafe Jazz Festival oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, będzie można posłuchać wszystkich odmian
jazzu, począwszy od jazzu tradycyjnego,
poprzez bluesa, gospel do boogie oraz
jazz rocka. – Ci, którzy do tej pory unikali wszystkiego, co związane z pojęciem
„jazz”, z pewnością znajdą coś dla ucha
i serca. Rozmarzycie się przy bluesie,
rozbujacie przy boogie, rozkołyszecie
przy dixielandzie i odpłyniecie przy swingu – zapewniają organizatorzy.
Festiwalowi tradycyjnie towarzyszy
Zlot Kamperów. Organizatorzy spodziewają się ok. 150 ekip m.in. z Niemiec,
Szwecji, Białorusi, Czech, Francji, Słowacji i Ukrainy. Będzie je można podziwiać w miasteczku festiwalowym, które
stanie na Borkach. Miłośnicy kamperów
(zarówno tych nowoczesnych, jak i oldschoolowych) chętnie odpowiedzą na

pytania i oprowadzą po swoich „domach
na kółkach”. Zostaną też wydzielone
specjalne miejsca dla caravaningowców
i motocyklistów, którzy przyjadą na
Café Jazz Festival pod namiot. Dla gości
mobilnych organizatorzy przygotowali
m.in. wycieczki po Radomiu i okolicach,
wspólne biesiady i wieczorki integracyjne. Stowarzyszenie i MOSiR przewidziało też wiele innych atrakcji, m.in.
wycieczkę do Muzeum Witolda Gombrowicza w Wsoli, naukę tańca boogie
i pokazy profesjonalnych par tanecznych.
Café Jazz Festival to również kawa.
W miasteczku festiwalowym na Borkach
nie zabraknie degustacji i pokazów alternatywnego parzenia tego aromatycznego
napoju.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest
wolny.
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● Scena festiwalowa nad zalewem Borki – prowadzący Andrzej Śmigielski
godz. 19 – oficjalne otwarcie festiwalu
godz. 19.15 – Big Band Jazz Combo Volta
godz. 20.15 – S. Wowkotrub – Tribute to
Stephane Grappelli – Django Reinhard
godz. 21.30 – Jazz Band Ball Orchestra,
Barbara Giewont Gąsiennica, Wojtek
Karolak
godz. 22.45 – Five O’Clock Orchestra
godz. 24.00 – jam session
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● „Nie tylko w Nowym Orleanie” – prowadzący Tadeusz Orgielewski
Godz. 15 – parada nowoorleańska
w centrum Radomia z udziałem uczestników festiwalu
● Scena festiwalowa nad zalewem Borki – „Nie taki ten jazz straszny” – prowa-

godz. 19 – Bartek Szu i Te Fajne Dziewczyny
godz. 20.15 – RB Dixie Five – „Nowy
Orlean pozdrawia Radom”
godz. 21. 00 – losowanie nagród w tym
głównej – automatycznego ekspresu do
kawy
godz. 21.30 – Boogie Boys
godz. 22.45 – Leliwa Jazz Band – „40 lat
minęło”
godz. 24.00 – jam session
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godz. 10 – śniadanie jazzowe (plac
z kamperami)
● Scena festiwalowa nad zalewem Borki
„Radomscy jazzmani dla Radomia” – prowadzący Jerzy Skwarek
godz. 12.30 – S’Kwartet
godz. 13.45 – Gospel Radom
godz. 14 – Klaudia Kowalik
godz. 15 – Big Band Mundana
godz. 16 30 – zakończenie festiwalu

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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 Lato z ROK-iem. O godz. 17 w muszli
w parku im. Tadeusza Kościuszki rozpocznie się kolejny koncert z cyklu „Lato
z ROK-iem”. Tego popołudnia kwartet
smyczkowy Radomskiej Orkiestry Kameralnej zaprezentuje najpiękniejszą muzykę
filmową.

i dołącz do nas przy „Nad pięknym modrym Dunajem” i wielu innych niespodziankach. Chcę zobaczyć wszystkich
widzów tańczących w kinach! Początek
seansu o godz. 19. Wstęp płatny.

Fot. archiwum cozadzien.pl

i e

Dźwięk, rytm
i melodia

Fot. materiały MOK Amfiteatr
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AKTUALNOŚCI

Ma absolutorium?

Chodnik
na Mariackiej

Przebudowa dotyczy chodnika na
ul. Mariackiej – na odcinku od ul. ks.
Sedlaka do ul. Blaszanej oraz na ul. ks.
Sedlaka – na odcinku od Mariackiej do
Tytoniowej. Przetarg obejmuje m.in.
roboty brukarskie, czyli rozebranie
i ustawienie krawężników, obrzeży,
ułożenie chodników i zjazdów z kostki
brukowej oraz roboty wykończeniowe
(renowacja zieleńców).
Administratorzy facebookowego
profilu Pieszy w Radomiu piszą: „Po
blisko 10 latach od zakończenia budowy
ul. Mariackiej rusza budowa chodnika
po zachodniej stronie jezdni. Jednak ponownie nie jest to przemyślany projekt,
na chodniku na pewno pojawiają się
rowerzyści, bo dla niech nie przewidziano ścieżki”.
MZDiK wyjaśnia, że pieniądze na
inwestycję pochodzą z Radomskiego
Programu Chodnikowego, który nie
przewiduje budowy ścieżek rowerowych.

CH

Uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium Radosławowi Witkowskiemu za wykonanie budżetu
Radomia za rok 2018 unieważniła Regionalna Izba Obrachunkowa. – Absolutorium nie może być orężem politycznej walki – skwitował decyzję RIO prezydent Radomia.
 K ZYSZ O

OMA AŁA

Przypomnijmy: w czerwcu, głosami
radnych Prawa i Sprawiedliwości, Witkowski nie otrzymał absolutorium za
wykonanie budżetu miasta w ubiegłym
roku. I to mimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. PiS
głosował przeciwko udzieleniu absolutorium, wskazując, że prezydent nie dopilnował wykonania kilku kluczowych
dla miasta inwestycji.
Nad uchwałą radomskiej rady 22 lipca
obradowało Kolegium RIO w Warszawie. – RIO wskazuje, że radni naruszyli
przepisy ustawy o samorządzie gminnym – mówił na środowej konferencji
prasowej Radosław Witkowski. – Instytucja absolutorium jest jednoznaczna – ma ocenić tylko wykonanie budżetu. Absolutorium nie może być orężem

Fot. Piotr Nowakowski

Przetarg na przebudowę chodnika przy ul.
Mariackiej i ks. Sedlaka ogłosił Miejski Zarząd
Dróg i Komunikacji.
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walki politycznej. Przez takie działania
wysyłamy złe sygnały do naszych partnerów finansowych, dlatego cieszę się, że
R E K L AMA

RIO zakwestionowało działania radomskich radnych.
W uzasadnieniu decyzji RIO czytamy
m.in. „z analizy protokołu wynika, że
kolejne wypowiedzi (podczas sesji absolutoryjnej – przyp. autor) sprowadzały
się do zwrócenia uwagi na zmiany, jakie były dokony wane w trakcie roku
w uchwale budżetowej, (…) bez przedstawienia konkretnych przykładów. Kolegium Izby podkreśla, że zmiany te są
następstwem różnych okoliczności i jeśli
miałyby być związane z nieprawidłowym
działaniem organu wykonawczego, to
Rada powinna to w ykazać, tym bardziej, że dokonane zmiany zostały przyjęte w drodze głosowania przez Radę
Miasta. Można zatem przyjąć, że Organ
stanowiący miał w toku realizacji budżetu wiedzę co do stopnia tej realizacji
i występowania okoliczności uzasadniających celowość dokonania zmian”.
Witkowski podkreślił, że po przeczytaniu uzasadnienia RIO nasuwają mu
się konkretne wnioski. – Radni, aby nie
udzielić absolutorium, winni byli wskazać merytoryczne przesłanki do tego, że
budżet nie został poprawnie wykonany.
A radomscy radni tego nie zrobili – za-

uważył. – RIO wskazało również, że jeśli
radni chcieli pokazać, że budżet został
wykonany nieprawidłowo, powinni wskazać tego przyczyny. A nie zrobili tego.
Po decyzji RIO radni mają dwa wyjścia – albo podjąć nową uchwałę absolutoryjną, albo zaskarżyć postanowienie RIO do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. – Z tego miejsca
wzywam radnych rady miejskiej do usunięcia istotnych naruszeń ustawy o samorządzie gminnym. To niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania naszego
miasta – powiedział Witkowski.
Prez ydent zaapelował również do
Dariusza Wójcika, przewodniczącego
klubu radnych PiS, żeby cofnął poparcie
Łukaszowi Podlewskiemu i odwołał go
z funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej. – To radny Podlewski odpowiada
za ten bałagan i teraz powinien za to odpowiedzieć. Zdaję sobie sprawę, że radny Podlewski musi być przewodniczącym
jakiejś komisji, ale może lepiej odnajdzie
się chociażby w komisji sportu, a nie w rewizyjnej – stwierdził Witkowski.
Zgodnie z przepisami radni powinni
uchwalić absolutorium do 30 czerwca.
D w uk rotnie nieudzielnie go prez ydentowi może skutkować rozpisaniem
referendum w sprawie odwołania włodarza miasta. Jak wyjaśnił nam Witold
Kaczkowski, koordynator radomskiego
zespołu Regionalnej Izby Obrachunkowej, po decyzji RIO Radosław Witkowski ma czyste konto. Nawet jeśli za rok
nie otrzyma absolutorium, nie będzie
to skutkowało ogłoszeniem referendum
w sprawie jego odwołania.
Decyzja RIO nie ma natomiast nic
wspólnego z wotum zaufania dla prezydenta. Nie zmienia tego, że w czerwcu
Witkowski go od radnych nie otrzymał.
Jeżeli stanie się tak ponownie, rada
będzie miała możliwość ogłoszenia
referendum w sprawie odwołania prezydenta.
REKLA MA

KREDYTY I POŻYCZKI BLISKO CIEBIE

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

/KMstomatologia

TWOJA REKLAMA

TUTAJ!
tel.

519 119 513
Daniel

Poszło
o „jedynkę”

Postawią ławki
Wokół oczka wodnego na Godowie pojawi
się mała architektura: stojaki rowerowe,
ławeczki i kosze na śmieci. Miasto właśnie
rozstrzygnęło przetarg.
Do przetargu na dostawę elementów
małej architektury wokół oczka wodnego
na Godowie zgłosiły się dwie firmy, ale
pierwsza oferta została odrzucona z przyczyn formalnych, ponieważ wykonawca
w wyznaczonym terminie nie złożył
wymaganych dokumentów i wyjaśnień.
W związku z tym jako najkorzystniejsza
została oferta firmy Primario Grande
z Warszawy, która za wykonanie usług
zaproponowała 21,3 tys. zł i mieści się
w kwocie, która miasto miało zarezerwowane na ten cel. Ponadto wykonawca
udziela trzyletniej gwarancji.
Na zamontowanie urządzeń wykonawca będzie miał dwa miesiące od dnia
podpisania umowy.

KS

Wizualizacja
lotniska
Jak będzie wyglądał Port Lotniczy Warszawa – Radom im. Bohaterów Radomskiego
Czerwca 1976 Roku? Można to sprawdzić
oglądając wystawę na pl. Corazziego.
Mieszkańcy mogą zobaczyć wizualizacje bryły i wnętrza nowoczesnego
terminalu, który zostanie uruchomiony na koniec przyszłego roku.
Docelowo ma obsługiwać ok. 3 mln
pasażerów rocznie. Terminal będzie
miał także ogólnodostępną strefę
komercyjną ze sklepami, kawiarniami
i restauracjami. Odpowiednio zostanie
także skomponowane otoczenie obiektu, aby cały kompleks był funkcjonalny
i odpowiadający najnowocześniejszym
trendom w obsłudze pasażerów lotnisk
i linii lotniczych – na wystawie widać
także przyszłe zaplecze techniczne
lotniska.
Prezentacja ma formę małej wystawy
plenerowej, która znajduje się przed
urzędem miejskim, na pl. Corazziego.
Na metalowych stelażach umieszczone
zostały wizualizacje różnych części portu lotniczego, który jest budowany na
Sadkowie. Inwestor – Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty Lotnicze” postawi
nowoczesny terminal, a ponadto inwestycja obejmuje budowę większej płyty
postojowej dla samolotów, wydłużenie
z 2 do 2,5 km drogi startowej oraz
modernizację dróg kołowania. Obok
terminalu będzie też uruchomiony
dworzec autobusowy i parking samochodowy.
Budowa Portu Lotniczego Warszawa – Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku zakończy
się przed rozpoczęciem lotniczego
sezonu zimowego 2020/2021. Radom
ma przejąć część ruchu lotniczego
z Lotniska Chopina w Warszawie; chodzi głównie o połączenia czarterowe
i loty tanich linii.

C
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– Nie podoba mi się lista Platformy w naszym regionie. Mogła być zdecydowanie silniejsza, z wyraźnym liderem. Rezygnuję ze startu w wyborach
– stwierdziła Marta Michalska-Wilk, „szóstka” w wyborach do sejmu. Rezygnacja radomskiej radnej to efekt wystawienia jako liderki radomskiej listy Joanny
Kluzik-Rostkowskiej.
 K ZYSZ O

OMA AŁA

O tym, że Kluzik-Rostkowska będzie
liderką radomskiej listy Koalicji Obywatelskiej, poinformował w ubiegłym
tygodniu szef PO Grzegorz Schetyna.
Na kolejnych miejscach znaleźli się aktualni parlamentarzyści ziemi radomskiej
Leszek Ruszczyk i Anna Maria Białkowska. A z czwartej pozycji o mandat
ma się ubiegać wiceprezydent Konrad
Frysztak. Z kolei szóstą lokatę miała
otrzymać Michalska-Wilk.
– Nie będę startowała w tych wyborach. Dlatego, że kształt list Platformy Oby watelskiej odbiega od moich
oczekiwań – powiedziała radna Koalicji Obywatelskiej. – To nie tylko moje
zdanie, ale również moich znajomych
z kręgów politycznych i wyborców z mojego okręgu. Uważam, że mogliśmy
wystawić prawdziwego lidera z naszego terenu, a nie panią Joannę Kluzik-Rostkowską, która przez Radom chyba
tylko przejeżdżała albo przelaty wała
nad miastem. Ta decyzja będzie miała
negatywne skutki dla naszej partii. Ale
tak to jest, jak zarząd nie słucha przedstawicieli regionu.
Rezygnacja Marty Michalskiej-Wilk
nie oznacza, że szefowa klubu radnych
Koalicji Obywatelskiej nie będzie aktywna w nadchodzących wyborach parlamentarnych. – Będę pomagać kandydatom z naszego regionu i przekazywać

cyzja Marty Michalskiej-Wilk nie jest jeszcze ostateczna. – Listy dopiero
koło soboty będą zatwierdzone przez zarząd partii.
Dlatego jest jeszcze czas
i ja będę nakłaniał Martę
do zmiany decyzji i startu
w tych wyborach – powiedział poseł PO.
Obaj politycy Platformy nie są przeciwni startowaniu Joanny Kluzik-Rostkowskiej z okręgu
radomsk iego. – Nasza
lista w całości nie jest zła,
ale zawsze można było
stworzyć lepszą – stwierdził Wędzonka. – Żałuję,
że „jedy nką” jest ktoś
spoza naszego miasta, ale taka jest tendencja w ogólnopolskiej polityce – że
znani politycy kandydują w innych miastach. Choć nic by się nie stało, gdyby
pani Kluzik-Rostkowska dostała „dwójkę”, a z pierwszej pozycji kandydował
ktoś z naszego regionu.
Ruszcz yk st wierdził, że z Joanną
K lu z i k-Rostkowsk ą dobrze mu się
współpracuje w komisji sejmowej, a jej
przeszłość w PiS-ie nie ma żadnego znaczenia. – Mamy mocną drużynę i nikt
tego nie zmieni – powiedział poseł. – Liczymy, że w nadchodzących wyborach
uzyskamy co najmniej trzy mandaty.

im pozytywną energię. Zrobię wszystko,
żeby uzyskali jak najlepszy wynik – zapowiedziała.
Decyzja Michalskiej-Wilk nieco zaskoczyła jej partyjnych kolegów. – Młode
osoby mają często wygórowane ambicje.
Mając 20 czy 30 lat myślą, że zawojują
świat i wszystko się im należy. A tak nie
jest. Do polityki trzeba nabrać dystansu – stwierdził Wiesław Wędzonka, radny Koalicji Obywatelskiej. – Żałuję, że
Marta się wycofuje, bo jest skutecznym
politykiem i mogłaby dla naszej listy
uzbierać kilka tysięcy głosów.
Z kolei Leszek Ruszczyk uważa, że de-
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Ośmiu
chętnych
Najtańsza oferta na remont rogatki opiewa
na kwotę 498 tys. zł, a najdroższa na 950 tys.
zł. Najtańsza nie daje gwarancji wykonania.

Fot. Szymon

AKTUALNOŚCI

Fot. archiwum cozadzien.pl
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Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku rogatki wraz z przyległym
do budynku terenem. W ramach zadania
planowany jest gruntowny remont wraz
z adaptacją obiektu na małą galerię sztuki. Miasto ma na ten cel zarezerwowane
600 tys. zł.
W ubiegłym tygodniu otwarte zostały
koperty z ofertami ośmiu firm, które
chcą się podjąć rewitalizacji. Sześć mieści
się cenowo w limicie określonym przez
magistrat. Aż pięciu chętnych jest z Radomia, pozostali reprezentują Warszawę,
Kozienice i Jastrzębię. Najtańszą ofertę
przedstawiła firma z Kozienic, ale nie
udzieli gwarancji na wykonane prace.
Pozostali oferenci proponują sześcioletnią
gwarancję. Najdroższa jest oferta jedna
z radomskich firm.
Prace budowlane mają objąć m.in.
całkowitą wymianę więźby dachowej oraz
pokrycia dachowego, wymianę drewnianego stropu i rynien, wykończenie komina
i wymianę stolarki okiennej na drewnianą.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny
za nowe ścianki działowe, nowe tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz nowe drzwi.
Odnowione zostaną również elementy
wystroju sztukatorskiego. Zwycięzca przetargu będzie miał też za zadanie wykonanie nowych instalacji.
Na modernizację dawnej rogatki
warszawskie miasto otrzymało dotację od
marszałka Mazowsza w kwocie 60 tys. zł.
Termin zakończenia prac od momentu
podpisania umowy to maj 2020 roku.
Inwestycja zlokalizowana jest na
obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do
rejestru zabytków. Budynek rogatki także
jest wpisany do rejestru.

CH O
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NADESZŁA NOWA ERA WALKI Z NIEBEZPIECZNĄ MIAŻDŻYCĄ, KTÓRA ZATYKA ŻYŁY I TAMUJE PRAWIDŁOWE KRĄŻENIE KRWI

Jeśli o UDARZE lub ZAWALE słyszałeś jedynie z opowieści
sąsiadki, koniecznie przeczytaj ten artykuł…

N

owatorska metoda opracowana przez brytyjskiego prof.
Benjamina Evansa z Instytutu Kardiologii w Birmingham to istna
rewolucja w walce z miażdżycą, którą teraz możesz skutecznie wyleczyć
w domowym zaciszu. Preparat odtyka
zatkane żyły i wzmacnia układ krwionośny już w 14 dni, zmniejsza poziom
złego cholesterolu nawet o 86% , a co
najważniejsze cofa zmiany miażdżycowe i chroni Cię przed drastycznymi zabiegami chirurgicznymi.

Zmniejsz ryzyko udaru
i zawału serca o 93%
„Zaledwie w ubiegłym roku ponad 16 mln ludzi na całym świecie trafiło do szpitala w wyniku
przebytego udaru lub zawału
serca. Duży odsetek przypadków niestety skończył się
zgonem, a w najlepszym
wypadku niepełnosprawnością.
Opatentowana
przeze mnie autorska formuła obniża ryzyko wystąpienia zawału
i udaru praktycznie do zera. Zawarte
w preparacie biostymulujące substancje
aktywne natychmiast rozbijają blaszkę
miażdżycową i złogi cholesterolu zalegające w naczyniach krwionośnych, rozszerzając ich światło i zmniejszając ryzyko powstawania skrzepów i zatorów.”
– mówi prof. Evans, twórca preparatu.

► niedokrwienie kończyn - martwica
► choroba niedokrwienna serca
► zaburzenia rytmu serca
► niewydolność krążenia
► nadciśnienie tętnicze
► choroby nerek
► udar mózgu
► zawał serca
Brzmi przerażająco, prawda?
To nie są jedynie losowo wymienione schorzenia, to realne
konsekwencje wynikające z nieleczenia miażdżycy. Myślisz,
że Ciebie to nie dotyczy? Możesz być w błędzie. Miażdżyca
to „cichy zabójca”, potrafi rozwijać się latami, nie dając
żadnych wyraźnych objawów. Podstępem atakuje niemal 80%
społeczeństwa w każdym wieku, doprowadzając do amputacji
kończyn, udaru lub zawału serca i wielu poważnych chorób.
Ale bez obaw - TERAZ MOŻESZ TEGO UNIKNĄĆ.

wę samopoczucia i zdrowia, a ich wyniki badań z dnia na dzień poprawiają się.
Metoda jest w 100% skuteczna zarówno
w początkowym, jak i zaawansowanym
stadium miażdżycy. Dzięki niej możesz
uniknąć wszczepienia by-passów oraz
| Po 14 dniach kuracji trwa- kalectwa spowodowanego amputacją
le znikają skrzepy i zatory w żyłach, niedotlenionych kończyn.
a światło tętnic rozszerza się nawet do Powiedz STOP
87%. W efekcie stosowania preparatu, miażdżycy, nim
zmiany miażdżycowe cofają się.
ona zastopuje Ciebie
krwi, a żyły i tętnice są zregenerowane. Kuracja nowatorskim preparatem
błyskawicznie usuwa blaszkę miażdżycową powstałą na ścianach tętnic, rozszerzając ich światło i umożliwiając
swobodny przepływ krwi.

Koniec z drętwieniem i skurczami
kończyn, bólami i zawrotami głowy,
Odetkaj swoje żyły
zaburzeniami krążenia, trudnościami
Pod wpływem działania specjalnie
z oddychaniem, dusznościami i kłuwyselekcjonowanych substancji akciem w klatce piersiowej.
tywnych, naczynia krwionośne zostają stopniowo rozszerzone. Formuła Zaledwie 1 kapsułka preparatu
prof. Evansa dziennie zapewnia
udrażnia żyły i tętnice, zmiękczając
natychmiastowe rezultaty:
i rozbijając blaszkę miażdżycową, aby
rozszerzenie światła żył
łatwiej usunąć ją z krwiobiegu. Regui tętnic aż o 87%
larne stosowanie preparatu likwiduje
udrożnienie naczyń
źródło choroby, chroniąc przed jej konkrwionośnych w 24h
sekwencjami już od początku kuracji.
obniżenie poziomu złego
| Po 24h od pierwszego zastosocholesterolu i rozbicie
wania, złogi cholesterolu i toksyn zostają
blaszki miażdżycowej
rozbite i następnie wydalone z organizmu.
odciążenie i wzmocnienie
Dzięki temu krew bez przeszkód dociera
serca, regeneracja
do wszystkich narządów, zmniejszając rynaczyń krwionośnych
zyko ich niedotlenienia do minimum. Poeliminacja zatorów żylnych,
przez udrożnienie naczyń krwionośnych
zmniejszenie ryzyka zawału
serce zostaje odciążone, nie musi dłużej
i udaru o 93%
pracować na zwiększonych obrotach.

| Po 7 dniach stosowania zo- Aż 9/10 osób korzystających z kuracji

staje przywrócony poprawny obieg zadeklarowało natychmiastową popra-

Naturalna metoda prof. Benjamina
Evansa uwolniła od miażdżycy już ponad 67 950 osób na całym świecie. Ty
również możesz pozbyć się zatorów
żylnych, duszności i bólów w klatce
piersiowej, odzyskać czucie w kończynach i wyleczyć chorobę niedokrwienną. Preparat jest już dostępny w Polsce jedynie w sprzedaży telefonicznej
Fabryki Zdrowia.

Dostałam drugie życie
„Gdyby nie preparat prof.
jeździEvansa, pewnie teraz jeździ
inwalidzłabym na wózku inwalidz
kim. Stwierdzono u mnie
miażdżycę lewej nogi, choć
początkowo myślałam, że to zwykłe drętwienie
przez „zasiedzenie”. Niestety okazało się, że
moje żyły są tak zatkane, że groziła mi amputacja nogi! Córka tak się tym zmartwiła, poruszyła niebo i ziemię, żeby mi pomóc – tak właśnie
trafiłam na ten cudowny preparat. Dzisiaj cholesterol mam w normie, a zmiany miażdżycowe
cofnęły się! Jestem uratowana!”
Krystyna, 57 lat, Piaseczno

Żyły jak nowe
„Wraz z mężem przez wiele
lat prowadziliśmy niezbyt
zdrowy tryb życia. Palenie
papierosów i wolny czas
nespędzany na kanapie ne
gatywnie odbiły się na naszym zdrowiu. Ja
zaczęłam skarżyć się na skurcze i drętwienie
nóg, u męża pojawiły się problemy z oddychaniem i duszności. Na szczęście siostrzenica
mieszkająca w Anglii poleciła nam ten preparat poprawiający krążenie. Już po 1. zastosowaniu czuć było poprawę. Po kilku dawkach
przestałam odczuwać mrowienie w nogach,
a mąż nie łapie zadyszki. Rewalacja!
Sabina, 64 l. i Andrzej, 67 l., Goleniów

Serce jak dzwon
„Od dłuższego czasu
miałem problemy z krążeniem i podwyższonym
cholesterolem,
potem
pojawiły się też silne bóle
w klatce piersiowej. Lekarz powiedział, że
byłem o krok od zawału. Jedynym ratunkiem miało być dla mnie wszczepienie by-passów. Byłem zdruzgotany! Dzięki kuracji
prof. Evansa uniknąłem operacji i poprawiłem swoje wyniki badań. Zaledwie w 2 tygodnie ryzyko zawału odeszło w niepamięć,
a moje serce pracuje na pełnych obrotach.”
Stefan, 73l., Biała Podlaska

Masz dwie opcje. Którą wybierzesz?
Bezczynne czekanie, aż miażdżyca doprowadzi Cię
do poważnych chorób, amputacji kończyn, a nawet śmierci
w wyniku niewydolności krążeniowej.
Odetkanie swoich naczyń krwionośnych i pozbycie się złego
cholesterolu, aby cieszyć się zdrowiem i beztroskim życiem.

Pierwsze 100 osób, które zadzwonią do 16.08.2019 r.,
otrzyma specjalną zniżkę - 70%. Otrzymasz wówczas preparat prof. Evansa
do walki z miażdżycą i jej groźnymi dla zdrowia skutkami w promocyjnej cenie,
za jedyne 327 zł 97 zł (DARMOWA przesyłka).
Aby skorzystać z promocji zadzwoń pod poniższy numer:

81 300 30 17

Od pon. do niedz. 8:00 - 20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

5
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Ratusz prawie gotowy

W październiku w odnowionym ratuszu będzie się mogło odbyć pierwsze posiedzenie rady miejskiej. Na rynek, poza Biurem
Rady Miejskiej, przeniesie się także Biuro Działalności Gospodarczej, Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej i biuro rewitalizacji. W ratuszu urzędować ma wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

– Dzisiaj otwieramy oferty w przetargu na wyposażenie pomieszczeń w ratuszu – zarówno tych przeznaczonych
dla radnych, jak i pozostałych. Myślę,
że jeszcze w sierpniu pracownicy BDG
i BORSG będą się mogli powoli przenosić do nowej siedziby – powiedział nam
we wtorek wiceprezydent Konrad Frysztak. – Sala obrad rady miejskiej powinna
być gotowa do końca września, więc już
październikowe posiedzenie może się
odbyć w nowych wnętrzach.
W ratuszu trwają prace wykończeniowe. W salach położone zostały parkiety, a na korytarzach płytki; gotowa
jest większość łazienek i pomieszczenia socjalne. W budynku wymieniono
wszystkie okna; nowe – skrzynkowe
i drewniane robione były na specjalne
zamówienie. Ratusz wpisany jest do
rejestru zabytków, więc prace musiały
być prowadzone pod nadzorem konserwatora.

– To, że budy nek jest zaby tk iem,
mocno ograniczało zakres modyfikacji.
Nie mogliśmy, na przykład, powiększać
czy zmniejszać pomieszczeń, przerobić
klatki schodowej albo korytarzy – tłumaczy wiceprezydent Frysztak. – Ograniczenia nie dotyczą, rzecz jasna, nowoczesnych instalacji – ratusz jest teraz
klimatyzowany i wentylowany; zainstalowaliśmy też windę.
Prz y okazji remontu konser wator
z aby t ków z a sugerowa ł , by o dt wo rz yć – zabudowane w latach 50. X X
wieku – dawne wejście na dziedziniec.
W tej chwili drzwi prowadzą na salę obrad. A zachowaną przepiękną dywanową posadzkę z płytek przedwojennego
Marywilu starannie wycięto i ułożono
w jednym z pomieszczeń socjalnych.
Odrestaurowany został także mechanizm zegara z ratuszowej wieży.
Do ratusza przeniosą się przede
wszystkim radni. Poza salą obrad wygospodarowano dla nich dwie duże
sale k lubowe; w ka żdej znajdą się

Zdjęcia: Piotr Nowakowski

 IWONA KACZMA SKA

zamykane szafki dla radnych. Są też
pomieszczenia na posiedzenia komisji i gabinet przewodniczącej rady.
Swój gabinet mieć będzie dyrektor
Biura Rady Miejskiej; przygotowano
także pokoje dla pracowników BRM.
Niestety, nie udało się tak podzielić
przestrzeni, by i radni, i zajmujący się
obsługą sesji urzędnicy pracowali razem – część pomieszczeń jest na parterze, część na piętrze.
W rat usz u prac ować będ zie ta kże Biuro Działalności Gospodarczej
i Biuro Obsługi Radomsk iej Stref y
Gospodarczej. Tu mają mieć więcej
miejsca i lepsze warunki. Jeden z pokoi
przeznaczono dla zastępcy prezydenta;
wszystko wskazuje na to, że przeniesie
się tam Katarz yna Kalinowska. I to
właśnie gabinet wiceprezydenta zostanie wystylizowany na lata 20. czy 30.;
ma przypominać, że to w tym budynku w dwudziestoleciu midzywojennym
urzędował prezydent i magistrat. Władze miasta zdecydowały też, by na rynku miało swoją siedzibę biuro rewitalizacji. Teraz wynajmuje pomieszczenia
od spółki Rewitalizacja w kamienicy
przy ul. Wałowej. W odrestaurowanym
obiekcie znajdzie się również stanowisko Biura Obsługi Mieszkańca i – czynna całą dobę – dyżurka straży miejskiej.
Obiekt jest, ocz y wiście, dostępny
dla osób niepełnosprawnych. Podjazdy
i wejście dla nich usytuowano na dziedzińcu. Niegdyś zielony i zadrzewiony
plac, teraz został wyłożony kostką, bo
trzeba było stworzyć parking.
Daw ny o d wach w p o d wórk u ma
pr zeją ć radom sk i hu f ie c Zw ią z k u
Harcerstwa Polskiego. Dawne aresztanckie cele nie spełniają dzisiejszych
norm – nikt nie mógłby tam pracować
przez osiem godzin dziennie. Harcerze
zaplanowali w tym miejscu swoją harcówkę, kino i muzeum Szarych Szeregów. Jednak na użyczenie im pomieszczeń muszą się zgodzić radni.
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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 Haliny

Hermanowicz
Rajec Poduchowny
Między ul. Kozienicką a Pacynką

przerażeniu rówieśników – gady i płazy.
Po powrocie rodiny Hermanowiczów
do Wilna, Halina zdała eksternistycznie
maturę i zdecydowała się na studia na
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Stefana Batorego. Trafiła do pracowni

Sztuk Pięknych wystawie środowiskowej
otrzymała wyróżnienie za obraz „Chrystus w Ogrójcu”.
Początkowo uczyła plastyki w szkole podstawowej, a od 1967 roku przez
prawie 10 lat pracowała w Studium Na-

uczycielskim w Radomiu na Wydziale
Wychowania Plastycznego.
Halina Hermanowicz równie chętnie,
jak przyjaciół, portretowała siebie, malowała także pejzaże i kwiaty, ale o sile
i indywidualności jej twórczości świadczą obrazy o tematyce sakralnej. Większość prac rozdała.
Była jedną z barwniejszych postaci
radomskiego środowiska artystycznego. Podobno jako pierwsza radomianka
założyła spodnie. Często można ją było
zobaczyć w parku Kościuszki, niedaleko
altany, jak karmi wróble czy gołębie.
Hermanowicz uczestniczyła w wielu
wystawach, na których odnosiła znaczące sukcesy. Była członkiem Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Plastycznych w Radomiu i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Za swoją twórczość
otrzymała Nagrodę Ministra Kultury
i Sztuki (1948), Nagrodę Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych (1952), Złotą
Odznakę Związku Polskich Artystów
Plastyków, odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Złoty Krzyż Zasługi.
Większość jej dorobku uległa rozproszeniu; Muzeum im. Jacka Malczewskiego
ma 24 jej obrazy.
Halina Hermanowicz zmarła
12 sier pnia 1983 rok u w Radomiu.
Zgodnie ze swoim życzeniem została

Zdjęcia: Piotr Nowakowski

Fot. reprodukcja autoportretu

Halina Hermanowicz urodziła się
17 kwietnia 1905 roku w Wilnie. Jako
młoda dziewczyna wyjechała z rodzicami na Kaukaz, mieszkali w Tbilisi
i Baku. Uwielbiała konne w ycieczki
w góry, w swoim pokoju hodowała – ku

Jerzego Hoppena i Ludomira Ślendzińskiego. Po zdaniu egzaminu konkursowego w 1937 roku uzyskała dyplom artysty malarza.
W Wilnie mieszkała do zakończenia
II wojny światowej. Najwyraźniej nowa
rzeczywistość, w której ukochane miasto
Haliny Hermanowicz znalazło się w granicach Związku Radzieckiego, nie przypadła jej do gustu. Razem ze swoją przyjaciółką Wierą i jej matką zdecydowała
się wyjechać do Polski – do Krakowa. Po
drodze zatrzymały się w Radomiu. I Halina już nie pojechała dalej; zamieszkała
w Hotelu Europejskim. Szybko zaprzyjaźniła się z osiadłymi po wojnie w Radomiu wilniakami i włączyła się czynnie
w życie artystyczne odradzającego się
miasta. Uczestniczyła w Salonach Zimowych, a w 1946 roku na zorganizowanej
przez radomskie Towarzystwo Przyjaciół

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego

pochowana na cmentarzu prawosławnym. Miejska Rada Narodowa nadała ulicy w Rajcu Szlacheckim jej imię
29 marca 1985 roku.

NIKA

Fot. Szymon Wykrota
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Murowana, dość wygodna kaplica z pewnością jest lepsza niż drewniany
barak, ale Glinice powinny mieć kościół – uważali kolejni proboszczowie.
Konkretne kroki w tym kierunku wykonał ks. Jan Węglicki – zamówił u wybitnego architekta Stefana Szyllera plany świątyni. Architekt ukończył projekt w czerwcu 1930 roku, a wiosną następnego rozpoczęło się wylewanie
fundamentów. W trakcie budowy skorygowano zamysł projektanta, o czym
ks. Henryk Kaszewski tak pisze w kronice paraﬁalnej: „Nie mogę zrozumieć
przyczyny, która spowodowała skrócenie kościoła [o jedno przęsło został
skrócony korpus – przyp. autor], dlaczego ks. St. Głąbiński taki esteta, taki
mądry kapłan, posunął się do tego, aby poprawić, a właściwie zmienić i tym
samym zeszpecić plany architekta Stefana Szyllera. Fama niesie, że obniżenie wieży kościelnej, to również sprawa ks. Głąbińskiego”. Znacznie też
zostały zredukowane detale fasady.
Budowę przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji Niemcy
skonﬁskowali wszystkie materiały zgromadzone na budowę, a pod koniec
wojny – chcąc pozyskać drewno – rozebrali nawet rusztowania. W styczniu
1945 roku w wyniku ostrzału rosyjskiej artylerii od strony Skaryszewa jedna
ze ścian kościoła została uszkodzona, na szczęście nieznacznie. Żaden z tych
wypadków nie powstrzymał gospodarzy paraﬁi przed kontynuowaniem budowy – prace wznowiono jeszcze w 1945. Najpierw nadzorował je znany
radomski architekt Kazimierz Prokulski, ale szybko zrezygnował, nie mogąc
się porozumieć z ówczesnym proboszczem. Po nim nadzór nad budową
objął Alfons Pinno. Całkowicie świątynia została ukończona w 1957 roku.
Bp Jan Kanty Lorek poświęcił ją 10 grudnia 1950, a konsekracji kościoła dokonał 25 listopada 1966 bp Piotr Gołębiowski.
Szyller zaprojektował kościół w stylu zmodernizowanego renesansu włoskiego z elementami neobarokowymi. Korpus jest trójnawowy, trzyprzęsłowy, bazylikowy, z transeptem; poprzedzony płytkim przęsłem chóru
i wtopioną czworoboczną wieżą na osi, ujętą po bokach aneksami. Fasada
dwukondygnacyjna, pięcioosiowa. Wieża jest pięciokondygnacyjna, poprzedzona dwukondygnacyjnym ryzalitem ujętym parą jońskich kolumn w wielkim porządku, które dźwigają wydatne belkowanie zwieńczone balustradą
tarasu, dekorowaną rzeźbami aniołów. W ryzalicie znajduje się zamknięta
półkoliście dwukondygnacyjna wnęka, w której na dole mamy prostokątny
portal zwieńczony trójkątnym przyczółkiem i ujęty parą korynckich kolumn
dźwigających belkowanie. Wieżę wieńczy neobarokowy hełm, wzorowany
na zwieńczeniu północnej wieży katedry wawelskiej. W skrajnych osiach
fasady znajdują się dwukondygnacjowe dzwonnice, zwieńczone są neobarokowymi hełmami. Elewacje boczne i tylna opięte pilastrami toskańskimi
dźwigającymi belkowanie.
W nawie głównej mamy sklepienie kolebkowe z lunetami, w kruchcie sklepienie gwiaździste. Ściany nawy głównej przeprute półkolistymi arkadami,
opięte kolumnami jońskimi na wysokich cokołach, dźwigającymi wyłamujące się belkowanie. Chór wsparty na szerokiej arkadzie koszowej, otwarty do
nawy arkadą półkolistą.

NIKA
Na podstawie książki Małgorzaty Omilanowskiej „Architekt Stefan Szyller
1857–1933” oraz przewodnika „Szlak architektoniczny Stefana Szyllera. Prace
na ziemi radomskiej”
REKLA MA
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PORADNIKOWO

Wokół przekąsek narosło wiele mitów – kojarzone są ze złymi nawykami żywieniowymi, szkodliwym
tłuszczem i spontanicznym, niekoniecznie zdrowym, podjadaniem. Dla innych to idealny sposób na
uzupełnienie energii między posiłkami. Jak nie pogubić się w labiryncie dietetycznych porad?

SKŁADNIKI

Ciasto: 2 żółtka jaj, 2 łyżki oliwy, 1 szkl.
mąki, ¼ szkl. ciepłej wody, szczypta soli
– 1 homar
– 8 świeżych omułków
– 100 ml wytrawnego białego wina
– 5 pomidorków koktajlowych
– 30 g masła
– 1 pęczek natki pietruszki
– 1 ząbek czosnku
– świeży tymianek

PRZYGOTOWANIE

Przy użyciu wszystkich składników
wyrabiamy i odkładamy ciasto, aby
odpoczęło pod przykryciem przez ok.
5 min, następnie je rozwałkowujemy.
Gotujemy wodę w garnku, a gdy będzie
wrząca, dodajemy sól i wkładamy
homara (głową w dół). Gotujemy przez
następne 5 min. Od ugotowanego
już homara odcinamy głowę i tułów,
a odwłok dzielimy wzdłuż na dwie części.
Następnie wyjmujemy delikatne mięso
z odwłoka i szczypiec. Kroimy na ćwiartki
pomidorki koktajlowe, podgrzewamy
je z umytymi i oczyszczonymi
omułkami i dolewamy białe wino.
Dodajemy czosnek, tymianek i natkę
pietruszki do smaku. Redukujemy sos
i dodajemy mięso homara, dusząc je
przez kilka minut. Wyjmujemy mięso
z sosu i dodajemy zimne masło po
zdjęciu patelni z ognia. Następnie
nakładamy mięso na rozwałkowane
ciasto, sklejając ze sobą jego brzegi
i wrzucamy na 2-3 minuty do osolonej,
gotującej się wody. Odcedzamy ravioli
i podajemy całość polaną aromatycznym,
pomidorowo-winnym sosem.

T

EDZEN E ZE
NIEZDROWE

SE

EST

To jeden z najpopularniejszych przekąskowych mitów. Po pierwsze – musimy rozgraniczyć i przedstawić podstawowe różnice między „jedzeniem
przekąsek” a „podjadaniem”, rozumianym jako niekontrolowane, spontaniczne i nierzadko irracjonalne jedzenie, będące reakcją nie na głód, a na
apetyt, stres, napięcie czy negatywne
emocje. Warto pamiętać, że apetyt to
psychologiczna potrzeba spożycia danego pokarmu, głód zaś – fizjologiczna. Nie ma więc nic złego w spożyciu
niewielkiego, zdrowego posiłku, który
uzupełni energię, gdy organizm daje
sygnał o jej deficycie właśnie poprzez
głód. Sięganie po zdrowe przekąski to
także sposób na uzupełnianie codziennej dawki witamin i minerałów, dlatego tak ważne jest, aby sięgać po odpowiednie produkty. W roli szybkiej,
pożywnej przekąski idealnie sprawdzą
się owoce i warz y wa, a tak że garść
bakalii, np. pakowane orzechy, pestki
i suszone owoce.

T

N E OW N ENE E Ć ZE
PRZED TRENINGIEM

tym mniej gwałtownie wzrasta poziom
glukozy we krwi, a to sprzyja bardziej
stabilnemu utrzymaniu energii i spalaniu większej ilości tłuszczu). W te wymagania doskonale wpisują się orzechy.
W przypadku posiłku po treningu jest
odwrotnie – posiłek o wysokim indeksie
glikemicznym (np. banany oraz batony

SE

Tu znów nasuwa się pytanie – jakich
przekąsek i dlaczego nie powinieneś
ich jeść? Dobrze wiesz, że skuteczny,
regularny trening powinien iść w parze
ze świadomym, zdrowym odżywianiem
oraz że spalanie kalorii nie przychodzi
samo z siebie, bo organizm potrzebuje
konkretnego bodźca, który da mu paliwo niezbędne do funkcjonowania na
prawidłowych obrotach. Dobrze skomponowany posiłek przedtreningowy powinien być lekki, niskokaloryczny i nie
powodować wzdęć czy uczucia ciężkości.
Niesamowicie istotny jest też niski indeks glikemiczny produktów (im niższy,

proteinowe) błyskawicznie uzupełni
deficyt glikogenu, odpowiedzialnego za
zapas glukozy w mięśniach.

T

W

OWODANY T CZ

100g/4,40zł

Kawa mielona Jacobs Krönung 250g
opakowanie

1,49

100ml/3,31zł

Śmietana do zup i sosów 18%
200g Rolmlecz

17,99

Lody Kaktus różne smaki 45ml
Nestle opakowanie

16,99
2,79
Kiełbasa Żywiecka 1kg
Staropolskie Wędliny

Ser Gouda, Edamski, Zamojski
1kg Rolmlecz

POLECAMY OD 05.08 DO 17.08.2019

Jagodzianka ze świeżych jagód
z kruszonką 100g

i podkręcone przez metabolizm, odkładają się w organizmie w postaci tkanki
tłuszczowej.

A T

Zdecydowanie dementujemy ten mit.
Węglowodany są zdrowe i niezbędne
organizmowi – pod warunkiem, że częś-

10,99

1,69

A T

O ESZ CH DN Ć EDZ C

Potwierdzi to każdy, kto ma choćby
minimalną wiedzę w zakresie odżywiania. Jednym z najskuteczniejszych sposobów odchudzania jest obcinanie kalorii
i „serwowanie” organizmowi nieznacznej, stopniowej obniżki zapotrzebowania
energetycznego. Wówczas organizm, by
pokryć deficyt energii, pobiera jej zapasy
z tkanki tłuszczowej. Nie musisz się więc
głodzić albo wybierać restrykcyjnej diety, której stosowanie obarczone jest ryzykiem wystąpienia efektu jojo! Jedzenie
przekąsek nie stanowi więc problemu tak
długo, jak mieszczą się one w obniżonym
bilansie kalorycznym.

A T

E

1kg/8,45zł

ciej wybieramy węglowodany złożone,
a nie proste. Podstawowa różnica polega na tym, że węglowodany złożone
opierają się na składnikach niepozbawionych – w wyniku obróbki – składników odżywczych. Proste zaś, poprzez
„ocz yszczenie”, są w zasadzie t ylko
cukrami, które, spożyte w nadmiarze

Fot. Adobe Stock/ bit24

DELIKATNE RAVIOLI
FASZEROWANE HOMAREM
W SOSIE WINNO-POMIDOROWYM

A A

ZD OWE ZE S
WYDŁ AĆ YC E

O

Orzechy włoskie są bogate w potas,
który pomaga w funkcjonowaniu układu
nerwowego, mięśni czy utrzymaniu ciśnienia krwi, a także magnez sprzyjający
zmniejszeniu uczucia znużenia i zmęczenia, mangan, który jest szczególnie
pomocny przy utrzymaniu zdrow ych
kości, oraz witaminę B6 poprawiającą
funkcjonowanie układu odpornościowego. A to tylko jedna odmiana orzechów!
W każdej znajdziesz cenne składniki
odżywcze, dzięki czemu możesz tworzyć
ulubione, pożywne bakaliowe mieszanki, które będą miały zbawienny wpływ
na twój organizm.

O AN Z OT ZEB E
TŁ SZCZÓW

Podobnie jak w przypadku węglowodanów, tłuszcze są nam niezbędne
i trudno wyobrazić sobie bez nich codzienną aktywność – ogrzewają organizm i są konieczne do prawidłowego
funkcjonowania metabolizmu. Powinniśmy ograniczyć spożywanie tłuszczów
nasyconych, zwłaszcza nabiału i tłustego mięsa, które mogą mieć negatywny
wpływ na organizm. Z kolei nienasycone
tłuszcze sprzyjają walce ze złym cholesterolem i poprawiają funkcjonowanie
układu odpornościowego, ale ich również nie powinniśmy spożywać w nadmiarze. Szacuje się, że w jadłospisie
dorosłego człowieka tłuszcze powinny
stanowić około 30 proc. zapotrzebowania energetycznego (z czego 5-6 proc. to
tłuszcze nasycone).

A T

WA NY EST

A

To uniwersalna porada, bo dotyczy
również spoży wania węglowodanów,
białka czy tłuszczów. Warto włączyć do
codziennego jadłospisu produkty o wysokiej wartości odżywczej, ale jednocześnie
spożywać je z umiarem. Czasami po sięgnięciu po jedną porcję przekąski chcemy
więcej i więcej… A to sprawia, że tracimy
kontrolę nad tym, ile tak naprawdę już
zjedliśmy. Dobrym rozwiązaniem tego
problemu jest jedzenie zdrowych przekąsek w niewielkich, poręcznych opakowaniach, które zwalczą nagły głód i jednocześnie dostarczą organizmowi cennych
wartości odżywczych.

I
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NASZA AKCJA

Co Za Jazda!
do Borkowic

Z pożółkłych szpalt
– Wzrost drożyzny. Fala drożyzny wciągnęła znów w swoje zawrotne koło i restauracje. A no nic dziwnego. Wszystko drożej,
dlaczego tam ma tanieć? – Ale... Trudno nam
jest czasem pogodzić się z tem, że kawalątko
chleba kosztuje tylko... aż 500 mk. Przecie
takich kawałeczków wykroi się z 4-ofuntowego chleba chyba więcej niż 30-ści...
Z załzawionym okiem patrzy się również
na ten mikroskopijny obiad „urzędowy” za
7500 mk. Chciano nawet podwyższyć na
8000! Pewnie dlatego, że w Warszawie tyle
kosztuje.
Twierdzenie takie nie wytrzymuje krytyki, a jednak tak mówiono. Nie mówiono
tylko o tem, że w Warszawie obiady nie są
mikroskopijne i zimne.
Słowo nr 181, 8 sierpnia 1923

Sierpniowa Co Za Jazda!, którą stowarzyszenie Co Za Jazda! zaplanowało
na niedzielę, 11 sierpnia, zaprowadzi rowerzystów do miejscowości Borkowice. Uczestnicy będą mieli do przebycia 42 km malowniczej trasy.

Niszczenie drzewek
przydrożnych

Spotykamy się w niedzielę o godz.
9.30 na parkingu przed Radomskimi
Halami Mięsnymi, przy ul. Wernera 10.
Trasę naszej wyprawy z cyklu Co Za Jazda! przygotował, jak zawsze, Wojciech
Kiraga – pasjonat polskich przedwojennych rowerów i ich historii, miłośnik
górskich wędrówek, szczególnie po Tatrach i Bieszczadach, na co dzień w Radomskim Towarzystwie Retrocyklistów
„Sprężyści”.
Wyjazd odbywa się od strony ul.
Wernera, a następnie kolumna rowerzystów wjedzie w Mireckiego. Dalsza
trasa wiedzie przez ul. Limanowskiego,
po czym na rondzie skręcamy w prawo,
aby kontynuować jazdę Limanowskiego.
Przejeżdżamy przez skrzyżowanie z ul.
1905 Roku, kierując się cały czas prosto,
aż do Starokrakowskiej. Mijając Kosów,
wjeżdżamy w ul. Krychnowicką, która
wiedzie nas prosto do Kowali. W Kowali
jedziemy na skrzyżowaniu w prawo, a następnie w lewo, wprost w stronę Dąbrówki Zabłotniej. Następnie przemieszczamy
się ul. Staromiejską, mijamy miejscowość
Orońsko. Dalej trasa wiedzie przez ul.
Brandta aż do miejscowości Łaziska,
gdzie na skrzyżowaniu skręcamy w lewo,
a następnie w prawo. Teraz rozpoczyna
się jedna z najbardziej malowniczych
części trasy, wiodąca m.in. przez rzekę
Szabasówkę. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w prawo, mijając po drodze
miejscowości: Ziomaki, Omęcin, Pogroszyn i Ryków. Do przejechania pozostały
już ostatnie kilometry. Meta wyprawy Co

Fot. archiwum cozadzien.pl

 A A SKOW ON

Za Jazda! to teren zespołu pałacowo-parkowego w Borkowicach. To tam na
uczestników czekać będzie poczęstunek
i konkursy z nagrodami.
By wziąć udział w naszej rowerowej
wyprawie Co Za Jazda!, należy się zarejestrować. Do godz. 12 w piątek, 9 sierpnia, trzeba wysłać SMS o treści: jazda.
borkowice.imienazwisko, pod numer
7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł brutto.
Otrzymacie Państwo SMS zwrotny. Należy go koniecznie zachować i okazać

PATRONI

podczas rejestracji na starcie. Wysłanie
jednego SMS-a uprawnia jedną osobę
do skorzystania z wyprawy rowerowej,
poczęstunku oraz udziału w konkursach
z nagrodami. Z jednego numeru telefonu można zarejestrować na rowerową
wycieczkę kilka osób.
Cały dochód z SMS-ów przeznaczamy na akcję charytatywną – wsparcie
chorego dziecka. Dotychczas uczestnicy
pomogli opłacić operację serca małego
Marcelka i rehabilitację dzielnej Blanki.
PARTNERZY

GMINA
BORKOWICE

SPONSORZY

Sadzone i pielęgnowane z dużym nakładem pieniędzy i pracy drzewka przy drogach publicznych są na terenie powiatu
niszczone z jakąś dziwną wprost zaciekłością, czy też zamiłowaniem. Stada krów i kóz
objadają liście i korę, lub przy ocieraniu się
łamią młode drzewka, a furmani bez najmniejszego skrupułu ścinają drzewka na
uzupełnienie różnych części wozu, nic zatem dziwnego, że w tych warunkach tak
trudno jest zadrzewić drogi nasze.
Nie pomagają tu żadne apele, wezwania,
prośby i groźby, gdyż przy niskim stanie
kultury, a co ważniejsze, bezkarności, trudno spodziewać się, aby stosunki te uległy
poprawie. Obecnie donoszą nam, iż niektóre urzędy dziwnie tolerancyjnie traktują te
objawy wandalizmu, gdyż niekiedy uchylają nawet minimalne kary, w wysokości
3 – 5 zł. nakładane na sprawców zniszczenia drzewka.
Z historii rozwoju kultury i cywilizacji
wiadomo, w jaki to sposób wychowywano
na Zachodzie społeczeństwa i wpajano poszanowanie cudzej własności, to też i u nas
tylko surowe i dotkliwe kary mogą wyplenić dziki zwyczaj, natomiast pobłażliwość
wzmoże jedynie panoszący się wandalizm,
z którym nikt jakoś nie chce podjąć zdecydowanej walki.
Słowo nr 183, 10 sierpnia 1930

Z Parku „Kościuszki”
Od dłuższego już czasu w parku „Kościuszki” na głównej alei popisuje się cyrkowymi łamańcami i innemi sztuczkami
pewien chłopiec.
Widzieć go można w godzinach popołudniowych. Jeżeli tylko kto chce przejść się
parkiem lub usiąść dla odpoczynku na ławce to napewno się na niego natknie.
Rzecz zrozumiała, że podobnie indywiduum zakłóca spokój publiczności,
przybywającej do parku dla przyjemności, a nie w celu oglądania oberwanego
chłopaka, chodzącego na rękach i do tego
stopnia bezczelnego, że uporczywie doma-

gającego się od wszystkich zapłaty za swe
„wyczyny”.
Cóż na to policja?! Czy park Kościuszki
służy dla różnych oberwańców za miejsce
wstrętnych popisów? Wielu ludzi narzeka
na to, ale są naogół bezsilni. Wymyślania
bowiem nie robią na owym sztukmistrzu
żadnego wrażenia.
Policja musi się zająć tą sprawą i uwolnić radomską publiczność od tak „pierwszorzędnych” atrakcyj.
Słowo nr 183, 10 sierpnia 1930

Uwadze
Zarządu Miejskiego
Na ulicy Focha buduje się obecnie nawierzchnię. Od kilku tygodni rozkopano
wąską uliczkę, równocześnie jezdnię i chodniki. Ulica Focha jednak dostępna jest dla
ruchu pieszego. Przechodnie zwłaszcza kobiety, udający się na targowisko narażeni są
na poważne niebezpieczeństwo z powodu
braku przyzwoitego przejścia.
Zachowanie się robotników na tym odcinku kompromituje władze miejskie. Kilku młodych, zatrudnionych pewnie poraz
pierwszy, pozwala sobie na grubiańskie,
ordynarne wyrażenia pod adresem przechodniów. Zwracamy na to uwagę zarządu
miejskiego w nadziei, że przy najbliższej odprawie robotników pouczy ich o obowiązku
taktownego obchodzenia się z publicznością.
Nie wymieniamy na razie nazwisk winnych, nie chcąc przyczynić się do pozbawienia ich pracy.
Trybuna nr 32, 6 sierpnia 1937

Znaczna kradzież skór
w Radomiu
Z mieszkania J. Cwajgenbergera (Starokrakowska 5) nieznani sprawcy skradli skóry chromowe firmy „Chrom-Box” wartości
1000 zł.
Trybuna nr 32, 6 sierpnia 1937

Europejska stacja obsługi
samochod. w Radomiu
Obiegają pogłoski, że firma „Lilpop
i Rau” przystąpi wkrótce w Radomiu do
budowy nowocześnie urządzonej stacji obsługi samochodów i garaży. Gmach stanie
w pobliżu starego ogrodu według modelu,
który otrzymał pierwszą nagrodę na wystawie budowlanej w Warszawie.
Trybuna nr 30, 29 lipca 1938

Zwiedzamy
przedsiębiorstwa miejskie
Radomski Oddział Ż T K organizuje w sobotę 6 bm. o g. 9 rano, dla członków i nieczłonków wycieczkę do przedsiębiorstw miejskich. Wycieczka zwiedzi
Gazownię, Rzeźnię i Stację Pomp. Zbiórka
przed Sądem Okręgowym punktualnie
o godz. 9 rano.
Trybuna nr 31, 5 sierpnia 1938
REKLA MA

ORGANIZATORZY

R E K L AMA

PIĄTEK – CZWARTEK 9-22 SIERPNIA 2019

REKLAMA

11

12

SPORT

PIĄTEK – CZWARTEK 9-22 SIERPNIA 2019

„Zieloni”
na podium

Iskra nad morzem
Kluby z regionalnych lig przygotowują się do startu sezonu. Na niecodzienny plan zdecydowała się Iskra Zbrosza Duża, która wyjechała na
obóz do Władysławowa.
Zespół prowadzony przez Sebastiana
Sieńkę jest jedynym B-klasowym klubem
z naszego regionu, który wyjechał latem
na obóz treningowy. Dla piłkarzy Iskry
nie jest to jednak nowość. – Ten pomysł
powstał rok temu, choć wtedy nie było
tylu chętnych. W tym roku zgłosiło się
20 osób, co nas bardzo cieszy. Razem
z pierwszą drużyną nad morze wyjechali
także nasi juniorzy, łącznie wysłaliśmy
tam 63 osoby – powiedział nam Łukasz
Radzimirski z zarządu klubu.
Dzięki wsparciu sponsorów lokalny klub
może przygotowywać się do gry o awans
w komfortowych warunkach. – Trenujemy
trzy razy dziennie. Dzisiaj mamy dwa tre-

Drugi mecz i druga wygrana. Radomiak idzie za ciosem, pokonując kolejnych rywali w Fortuna 1. Lidze. A w sobotę przed zespołem trudne wyzwanie – pierwszy wyjazdowy mecz w sezonie.
 SZYMON JANCZYK
Sobotnie spotkanie ze Stomilem Olsztyn zaczęło się dla „Zielonych” fatalnie.
Gol stracony w piątej minucie gry mógł
podciąć skrzydła naszym piłkarzom. Na
szczęście jednak zadziałał na nich jak
płachta na byka. Efektem tego był gol wyrównujący Mateusza Michalskiego, który
w 13. minucie popisał się doskonałą indywidualną akcją. Radomianie dominowali
na boisku, jednak na gole przyszło długo
czekać. W drugiej połowie olsztynianie
często przerywali grę, symulując faule, co
miało pomóc im w utrzymaniu remisu. Ta
sztuka im się nie udała. Tuż przed końcem spotkania rezerwowy Patryk Mikita
wykończył akcję Leandro, zapewniając
gospodarzom drugi komplet punktów.

Broń Radom ma nowego prezesa. Został nim Robert Wicik. Wybrany
został również nowy zarząd stowarzyszenia. W sobotę pierwszy domowy mecz w sezonie.

Fot. Emil Ekert

ZDOBYĆ BEŁCHATÓW
Dzięki dwóm zwycięstwom „Zieloni”
plasują się na trzecim miejscu w tabeli
rozgrywek. Trener Dariusz Banasik tonuje jednak nastroje i zapowiada ciężki
pojedynek w Bełchatowie. - Mamy sześć
punktów, ale tonujmy zapędy, liga jest
długa. Fajnie, że wykorzystujemy własne
boisko, ale teraz czeka nas prawdziwy
sprawdzian, bo zawsze mieliśmy problemy na wyjazdach. Czeka nas trudna
wyprawa do Bełchatowa; rzucę zawodnikom wyzwanie, żeby zdobyć ten teren – zapowiada trener Radomiaka.
Określenie „zdobyć” pasuje tu, jak ulał,
bo ostatnie dwa wyjazdy do brunatnej stolicy kraju kończyły się remisami. W poprzednim sezonie podziałem punktów zakończył się również mecz w Radomiu,

Trzeci Słoweniec

co oznacza, że GKS jest jednym z trzech
zespołów, których Banasik jako trener
Radomiaka jeszcze nigdy nie pokonał.
Skalpy z „Brunatnych” chętnie zrywa natomiast Leandro, który wpakował tej drużynie już cztery gole. Brazylijczyk w tym
sezonie gola jeszcze nie zdobył i bardzo
chce się przełamać. - Indywidualnie jest
dobrze, ale stać mnie na więcej. Na razie
mam tylko jedną asystę. Nie ukrywam, że
jestem trochę zdenerwowany na siebie, że
nie strzelam. Ciężko pracuję na to, żeby
zdobyć bramkę – powiedział w audycji
„Pierwszoligowiec” w Weszlo.FM.
Warto przypomnieć, że Brazylijczykowi brakuje tylko dwóch goli do przekroczenia liczby 100 trafień dla Radomiaka.
Okazję do strzelenia w Bełchatowie będzie miał w sobotę, 10 sierpnia. Początek
meczu o godz. 19.

Poprzednie walne zgromadzenie
sprawozdawczo-wyborcze Broni Radom
z 29 lipca zostało przerwane i przeniesione
na poniedziałek, 5 sierpnia. Uczestniczyło
w nim 93 ze 117 uprawnionych członków
stowarzyszenia RKP 1926 Broń Radom.
Na początku Jan Panek zrezygnował
z prowadzenia obrad, proponując na to
miejsce Piotra Kalinkowskiego. Wniosek
ten został przeszedł niemal jednogłośnie.
Dotychczasowy prezes Artur Piechowicz
już na początku stwierdził, że nie będzie
ponownie kandydował na to stanowisko.
Złożył też sprawozdanie z dotychczasowej pracy. Rządził klubem przez ostatnie
13 lat. – Zawsze w moim sercu będzie
Broń. Mimo że kadencja się skończyła,
to nie oznacza, że kończy się współpraca
i wsparcie dla klubu – zaznaczył.
Piotr Kalinkowski stwierdził, że obecnie klub jest w dobrej kondycji finansowej i nie zalega z żadnymi składkami,
opłatami i wypłatami. Ustępujący zarząd

niejednogłośnie otrzymał absolutorium.
Członkowie stowarzyszenia na stanowisko nowego prezesa zgłosili Roberta
Wicika. Jego kandydatura została przejęta jednogłośnie – za było 90 osób, trzy
się wstrzymały. Tym samym Wicik został
nowym włodarzem Broni Radom. Wicik
to były piłkarz Broni, a obecnie przedsiębiorca. – Mam nadzieję, że podołam
i sprawdzę się w tej roli – powiedział.
W zarządzie klubu znaleźli się: Marek
Nowocin, Jan Panek, Sylwester Wójcicki,
Karol Gasek, Jakub Osóbka i Mateusz
Królikowski, a do komisji rewizyjnej wybrani zostali: Cezary Strzelecki, Robert
Muszyński i Kinga Piotrowska.
Tymczasem w sobotę, 10 sierpnia, Broń
zagra po raz pierwszy w tym sezonie u siebie. Rywalem będą rezerwy Legii Warszawa. W inauguracyjnej kolejce ekipa
z Plant przegrała z Ursusem w stolicy 1:3.

MICHAŁ NOWAK
REKLA MA

Wiekowa
defensywa

Kadra Cerradu Czarnych Radom na sezon 2019/2020 PlusLigi jest już
niemal kompletna. Nowym przyjmującym radomskiej ekipy został
Słoweniec, Alen Sket.
Alen Sket to reprezentant Słowenii. Ma 31 lat, urodził się 28 marca
1988 roku. Poprzedni sezon spędził
w ekipie tureckego Halkbanku Ankara.
Wcześniej grał w Fenerbahce Stambuł.
Występował także we Włoszech, w takich
klubach, jak Casa Modena, Exprivia Neldiritto Molfetta czy Ninfa Latina. Swoją
karierę zaczynał w słoweńskim OK Svit,
grał też w ACH Volley Lublana.
Sket ma na swoim koncie pięć mistrzostw Słowenii i pięć Pucharów Słowenii, Puchar Turcji i brązowy medal
mistrzostw Turcji oraz dwa Superpuchary
Turcji. Z reprezentacją Słowenii zdobył
srebrny medal mistrzostw Europy (2015)
i brązowy Ligi Europejskiej (2011).
Co ciekawe, Sket jest trzecim Słoweńcem w barwach radomskiej drużyny.
Przypomnijmy: występują w niej rozgrywający Dejan Vincić i środkowy Alen Pajenk. W kadrze jest więc czterech zawod-

SJ

Nowe władze Broni

PROBLEM Z FAULAMI
Radomianie mają za sobą udany start,
ale nie ustrzegli się błędów. Pierwszoligowcy wykorzystują doświadczenie,
wymuszając faule „Zielonych” w okolicach pola karnego. GKS Tychy dostał
od gospodarzy siedem okazji na oddanie
strzału lub groźne dośrodkowanie z rzutu
wolnego, a Stomil Olsztyn wywalczył aż
10 stałych fragmentów gry po przewinieniach radomian. Przez to Artur Haluch
ma więcej pracy, choć póki co staje na
wysokości zadania. Trener Banasik zdaje
sobie jednak sprawę, że dobra passa nie
musi trwać wiecznie i lepiej dmuchać na
zimne. – Zwracamy uwagę na te faule,
ale to wynika trochę z taktyki zespołu.
Zawodnicy grają na prokurowanie tych
fauli przy kontaktach. Nie wiem, czy to
ich doświadczenie, czy nasze błędy, ale
na razie mamy problem, żeby się tego
wyzbyć – powiedział szkoleniowiec Radomiaka.

ningi i sparing. Warunki do treningów są
świetne – zdradza piłkarz Iskry, Wojciech
Nawrot. – Mamy za sobą dwa sparingi.
Z Nordą Karwia przegraliśmy 1:7, a z Zatoką Puck zremisowaliśmy 1:1.
Klub nie ma ani wielkiego budżetu,
ani mocarstwowych planów. To lokalna
drużyna, która zrzesza pasjonatów futbolu. – Większość naszej kadry stanowią
piłkarze stąd, z naszej gminy i lokalnej
społeczności. Taka idea nam przyświeca. Chcemy dalej robić swoje, jeździć
na obozy, trenować, robić to, co wychodzi nam najlepiej, niezależnie od wyników – twierdzi Radzimirski.

ników zagranicznych. Ostatni to Grek
Thanasis Protopsaltis.
Kadra Cerradu Czarnych Radom jest
już niemal kompletna. Klub ogłosił 13 nazwisk siatkarzy, którzy będą występować
w hali przy ul. Narutowicza w sezonie
2019/2020. Brakuje tylko jednego przyjmującego, który zostanie ogłoszony wkrótce.

Centrum Radom w nadchodzącym sezonie
ligi okręgowej będzie dysponowało bardzo
doświadczoną linią obrony.

Cerrad Czarni Radom w sezonie
2019/2020
Rozgrywający: Dejan Vincić (Słowenia), Michał Kędzierski. Atakujący: Michał Filip, Karol Butryn. Przyjmujący:
Alen Sket (Słowenia), Thanasis Protopsalptis (Grecja), Bartosz Firszt. Środkowi: Alen Pajenk (Słowenia), Michał Ostrowski, Bartłomiej Grzechnik, Damian
Boruch. Libero: Michał Ruciak, Mateusz Masłowski.

Latem „Centralni” postawili na
obronę. Wpływ na to może mieć fakt,
że nowym trenerem zespołu został
Marcin Wiatrak, który pracę szkoleniowca łączy z grą w defensywie radomskiej drużyny. Do zespołu dołączył
doświadczony stoper, Wojciech Kupiec.
38-latek niedawno rozstał się z Bronią
Radom. W Centrum spotka swojego
wieloletniego… rywala z boiska. Duet
środkowych obrońców stworzy z nim
39-letni Aleksiej Dubina, wieloletni
defensor Radomiaka. Za ich plecami
znajdziemy 36-letniego Michała Kulę,
byłego golkipera obydwu zespołów.
Łącznie tercet, który ma zamurować
defensywę Centrum, liczy sobie 113 lat,
co czyni go najstarszym na tym poziomie rozgrywek.
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MASZ W DOMU STARĄ PRALKĘ, LODÓWKĘ,
TELEWIZOR, KOMPUTER, A MOŻE TOSTER?

