Niech sąd
rozstrzygnie
Głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości Rada Miejska Radomia
zdecydowała o zaskarżeniu do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwały RIO, która stwierdziła nieważność postanowienia
rady o nieudzieleniu prezydentowi
NR 696 PIĄTEK – CZWARTEK
absolutorium.
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Fot. Maciej Kubat

Sprzeczne interesy
– To nie są mordercy, zabójcy, których trzeba odgrodzić płotem, bo
są zagrożeniem dla waszych dzieci
– odpowiadał Mariusz Makowski,
przewodniczący rady rodziców
w Zespole Szkół Elektronicznych.
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Literatura,
czyli półwieczność
Literaturoznawcy, krytycy, pisarze
i tłumacze z Polski, Francji i Niemiec, a także Katarzyna Groniec,
Dorota Segda i Stanisław Soyka
– to goście tegorocznego festiwalu
Opętani Literaturą, który rozpocznie się w niedzielę, 1 września.
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Jedzmy pomidory
Kto nie zna lata pod znakiem pomidorów? Kto miał przyjemność
zjeść jeszcze ciepłe, pomidorowe
owoce prosto z krzaczka?
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To była jedna z największych imprez sportowych, które odbyły się w Radomiu. Wśród niemal
500 zawodników w naszym mieście pojawiły się takie gwiazdy, jak Patryk Fajdek, Konrad Bukowiecki, Justyna Święty-Ersetic i Sofia Ennaoui. 95. PZLA Mistrzostwa Polski wszyscy uznali za bardzo
udane. Lekkoatleci chwalili organizację, a radomianie zdobyli pięć medali.
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 L ub elsk a Fe der acja Ba r dów
w muszli. O godz. 18 w muszli koncertowej w parku im. Tadeusza Kościuszki
wystąpi Lubelska Federacja Bardów.
To grupa artystyczna wzorowana na
Piwnicy pod Baranami, gdzie jest wielu
autorów, kompozytorów i wykonawców.
Wyróżnia się niezwykle ekspresyjnym,
energetycznym sposobem bycia na scenie. Kultywuje tradycję muzyczną Kresów, nawiązuje do muzyki klasycznej.
Zaprezentuje program autorski „Nasze
najlepsze”.
 O Helenie Modrzejewskiej w Warce. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zaprasza o godz. 18 do
Centrum Edukacyjno-Muzealnego na
spotkanie autorskie z Joanną Sokołowską-Gwizdką „Opowieść o Helenie
Modrzejewskiej i teatrze spełnionych
nadziei” w ramach cyklu „Akademia
polonijna”. Joanna Sokołowska-Gwizdka to pisarka, dziennikarka i członek
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.
Urodziła się w Polsce, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim,
a po studiach pracowała tam w Katedrze
Literatury Staropolskiej. W 2001 wyjechała do Kanady, a pięć lat później do
USA. Jest autorką dwujęzycznej książki „Co otrz ymałam od Boga i ludzi.
Opowieść o Helenie Modrzejewskiej”
i monografii teatru polskiego w Toronto – „Teatr spełnionych nadziei. Kartki
z życia emigracyjnej sceny” oraz współautorką sztuki o Fryderyku Chopinie
„Dobr y wieczór monsieur Chopin”.
Wstęp wolny.
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 Festiwal Baniek Mydlanych
i Kolor Fest na
B o r k a c h . Na d
zalewem na Borkach o godz.
15 rozpocznie się
Festiwal Baniek
Mydlanych. Organizatorzy przygotowali darmowy płyn do puszczania
baniek, animacje z bajkowymi postaciami, bańkowe pokazy i zamykanie w bańce, tysiące małych baniek oraz konkursy
z nagrodami. Na gości festiwalu czekać
będą też akcesoria do puszczania baniek, kolorowe łakocie i granity, dmuchańce i eurobungee. Wstęp bezpłatny.
Natomiast o godz. 17.30, również nad
zalewem na Borkach rozpocznie się
Kolor Fest. Organizatorzy przygotowali
12 kolorów proszków Holi i ich wyrzutnie; zapewniają też najlepszy muzyczny
klimat. Wstęp bezpłatny.

 Scena letnia na Gołębiowie. MOK
„Amfiteatr” zaprasza do parku na Gołę-

biowie II na kolejne spotkanie ze „Sceną
letnią”. Tym razem koncertową gwiazdą
będzie zespół Redlin. Czeka nas mocna
dawka światowego folku w nowoczesnym, profesjonalnym i ż y wiołow ym
wykonaniu. Charakterystyczną cechą
zespołu Redlin jest jego pop-rockowe
brzmienie oraz wielka ekspresja muzyków, którzy niejednokrotnie potrafią
zejść ze sceny, bawić się z publicznością
i nawiązywać z nią swoisty dialog. Początek koncertu o godz. 19. Wstęp wolny.
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 Wernisaż wystawy „War Games
1939”. Radomski klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia” (ul. Traugutta
31/33) zaprasza o godz. 16.45 na wernisaż wystawy „War Games 1939” w 80.
rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Celem wystawy jest pokazanie, jak temat
wojny rezonuje w artystach urodzonych
po 1970 roku. To pokolenie, w przeciwieństwie do ich rodziców i dziadków,
nie miało bezpośredniego kontaktu
z rzeczywistym konfliktem militarnym.
Fascynująca może być obserwacja eksploracji przez artystów własnych przeżyć
związanych ze zdarzeniami, w których
nie uczestniczyli, a jednak nie są na nie
obojętni. Twórcy nadają znaczenia rzeczom, zdarzeniom, zjawiskom związanym z obrazem wojny, który jest w nich
budowany od dzieciństwa. Często zaskakujące, ale jakże wyraziste. Wstęp wolny.
 Koncert Roberta Grudnia
w Jedlińsku. Robert Grudzień zaprasza o godz. 18 do Jedlińska – do kościoła
św. Piotra i Pawła na koncert upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Wystąpią: Jerzy Zelnik, Robert Grudzień, soliści Opery i Teatru
Muzycznego w Łodzi. Wstęp wolny.
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Od soboty, 31 sierpnia zmieniają się rozkłady
jazdy linii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14,
15, 17, 23 i 26.
Jak informuje Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji, zmiany rozkładów jazdy
będą polegać przede wszystkim na
przywróceniu częstotliwości kursowania
autobusów sprzed wakacji. Przywrócone
zostanie też kursowanie linii 20 (Malczew – Ustronie/Radomskiego) i 22 (os.
Gołębiów I – Lasowice).

ado ia tów
i agiellonów
Pokazy średniowiecznego rzemiosła, warsztaty tkactwa, możliwość zobaczenia wystaw archeologicznych – to tylko niektóre atrakcje niedzielnego festynu „Radom Piastów i Jagiellonów”.
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Kto dyrektorem
teatru?
Jedenaście osób ubiega się o funkcję
dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana
Kochanowskiego.
Na drugi ogłoszony przez miasto konkurs – tym razem dyrektora naczelnego,
a nie naczelnego i artystycznego, jak za
pierwszym razem – wpłynęło 12 ofert.
Komisja sprawdziła je pod względem
formalnym i do drugiego etapu zakwalifikowała cztery osoby. Osiem ofert było
niekompletnych, ale miasto pozwoliło
kandydatom na uzupełnienie braków
do poniedziałku, 26 sierpnia; inaczej niż
w pierwszym konkursie.
We wtorek komisja znów sprawdziła,
czy chętni do kierowania „Powszechnym” nadesłali komplet wymaganych
dokumentów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się ostatecznie 11 osób.
Ten drugi etap wyznaczono na
czwartek. Komisja konkursowa przeprowadzała rozmowy z kandydatami na
dyrektora teatru już po zamknięciu tego
wydania „7 Dni”.
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Widowisko
na fontannach
Pokaz dokumentu „Radom na wojennych kliszach”, a także utwory z epoki i wspomnienia
radomian złożą się na sobotnie widowisko
historyczne „Wojenne klisze”.
Miasto i Dom Kultury „Borki”
zapraszają na fontanny w przededniu
80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
na imprezę plenerową nawiązującą do
1 września 1939 roku. Zaprezentowany
zostanie film „Radom na wojennych
kliszach”. Oprawę artystyczną pokazu
stanowić będą występy solistów z utworami z epoki oraz fragmenty radomskich
wspomnień z czasów wojny, czytane
przez aktorów. Wspomnieniom towarzyszyć ma prezentacja audiowizualna
fotografii Radomia z czasów okupacji.
„Radom na wojennych kliszach”
to film dokumentalny, zrealizowany
w oparciu o archiwalne materiały
filmowe, ukazujące sceny z życia miasta
w czasach wojny i okupacji niemieckiej
w latach 1939-1945. Na obraz składają
się fragmenty siedmiu nieznanych dotychczas filmów, zrobionych przez niemieckich i polskich operatorów. Obrazom towarzyszy komentarz narratora,
występującego w miejscach, w których
powstały odpowiednie fragmenty filmu.
Początek o godz. 18.30.
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Festyn archeologiczny zaplanowano
na dziedzińcu Muzeum im. Jacka Malczewskiego w godz. 12-18 w niedzielę,
1 września.
– Przekonaliśmy się, że radomianie
lubią historię Radomia i chcą się jak najwięcej o przeszłości swojego miasta dowiadywać. Dlatego, po raz kolejny już, organizujemy tę archeologiczną niedzielę – mówi
Katarzyna Solarska z działu archeologii
Muzeum im. Jacka Malczewskiego.
Na dziedzińcu muzeum uczestnicy festynu będą mogli zapoznać się obyczajami i życiem codziennym mieszkańców
wczesnośredniowiecznego Radomia,
a to za sprawą rekonstruktorów ze stowarzyszenia Drużyna Grodu Piotrówka. – Wystawimy stanowiska rzemieślnicze, gdzie każdy będzie mógł nie tylko
zobaczyć, jak w dawnych wiekach wyrabiano przedmioty codziennego użytku,
ale także samemu spróbować zrobić np.
biżuterię – mówi Michał Tarnowski, prezes stowarzyszenia.
Organizatorzy festynu przygotowali różnorodne warsztaty, głównie dla
najmłodszych. Na dziedzińcu pojawi
się specjalne stanowisko, pełne ukrytych skarbów, które młodzi archeolodzy
będą – za pomocą prawdziwego sprzętu archeologicznego – odkrywać i wydobywać. Każdy uczestnik warsztatów
otrzyma na pamiątkę dyplom Młodego
Archeologa. Zaplanowano także warsztaty tkackie. Ich uczestnicy, na udostępnionych przez organizatora prostych
krosnach, wyczarują prześliczne makaty.
A podczas warsztatów „Zwierzaki cudaki” najmłodsi będą mogli wykonać tytułowe zwierzątka. Natomiast na godz. 16 zaplanowano rozstrzygnięcie drugiej edycji
konkursu „Archeo-Navigator”.
Warto przyjść na rynek już o godz.
12, bo wtedy – w ramach cyklu „Skarby
i tajemnice Piotrówki” – wykład o innowacyjnych technologiach stosowanych
w badaniach radomskich stanowisk archeologicznych wygłosi dr hab. Rafał Za-

płata z Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, który kilka
lat temu był jednym z uczestników badań
grodziska na Piotrówce. Samą wystawę
„Skarby i tajemnice Piotrówki” zwiedzimy z kuratorem o godz. 14 i 17.
Organizatorem niedzielnego festynu
jest nie tylko Muzeum im. Jacka Malczewskiego, ale także spółka Rewitalizacja, która wzięła na siebie ciężar zaprezentowania jagiellońskiego Radomia. Ta
w godz. 12-18 udostępni dla zwiedzających podwoje Kamienicy Starościńskiej
(ul. Grodzka 8). – Pokażemy wystawę
o radomskim zamku oraz zaprezentujemy zbiór kafli piecowych, bogato zdobio-

nych, które nasi archeolodzy pozyskali
w trakcie prowadzonych przez kilka lat
wykopalisk na terenie Miasta Kazimierzowskiego – mówi Wojciech Marciniak
z Rewitalizacji. – Będzie można również
zapoznać się z planszową, bardzo interesującą ekspozycją „Radom Jagiellonów”.
Organizatorzy festynu zadbali też o coś
dla ciała. Catering zapewni jedna z radomskich restauracji, a ochłodzimy się
lodami naturalnymi ze stowarzyszenia
Centrum Młodzieży „Arka”.
By wziąć udział w festynie, trzeba kupić bilet za złotówkę. Do Kamienicy Starościńskiej wstęp jest bezpłatny.
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 Pożegnanie „Lata z ROK-iem”.
O godz.17 w muszli koncertowej w parku Kościuszki ostatnie tego lata spotkanie z muzykami Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Usłyszymy ROK duo,
cz yli Lucjana Szalińskiego-Bałwasa
i Marcina Króla. W programie muzyka
klasyczna, jazzowa i etniczna. Wstęp
wolny.

 W i e c z ór z g w i a z d ą . O go d z .
18 w MCSW „Elektrownia” odbędzie
się kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory
z gwiazdą”, którego bohaterem będzie
K rz ysztof Tyniec. K rz ysztof Tyniec
jest aktorem filmow ym, teatralnym
i dubbingow ym. Urodził się 5 lutego
1956 w Nowej Rudzie. Ukończył studia
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Przez wiele lat występował w telewizyjnym kabarecie Olgi
Lipińskiej, był prowadzącym takich teleturniejów, jak „Idź
na całość” czy „Koło
fortuny”. W latach
90. był gwiazdą koncertów Gali Piosenki
Biesiadnej. Z sukcesami zajmuje się też
dubbingiem, nagrywa
audiobooki. Od pewnego czasu artysta robi także karierę
muzyczną. Nagrał dwie płyty studyjne:
„Ulotne piosenki” (2014) i „Dopokąd”
(2015). Bilety w cenie: 15 zł normalny,
7 zł ulgowy dla emeryta/rencisty.

Koniec wakacji
w komunikacji

Zdjęcia: Szymon Wykrota
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Umowa podpisana
Strabag zaprojektuje i wybuduje drugi odcinek trasy N-S między ul.
Młodzianowską a obwodnicą południową.
– To jeden z najważniejszych elementów
tworzonej w Radomiu Strefy Wygodnego
Ruchu. Chcemy jak najszybciej skończyć
całą trasę; tak, aby połączyć południową
i północną część Radomia, a tym samym
odciążyć ruch w centrum miasta – mówi
prezydent Radosław Witkowski.
Drugi etap trasy ma połączyć osiedle
Południe z węzłem w ul. Młodzianowskiej. W ramach tego zadania powstanie
także ciąg pieszo-rowerowy, ciągi pieszo-

-jezdne, oświetlenie, kanalizacja deszczowa oraz skrzyżowania z ulicami: Żakowicką i Wjazdową. Nowa droga między ul.
Czarnoleską a Młodzianowską ma odciążyć 1905 Roku i Wierzbicką.
Budowa drugiego etapu trasy N-S ma
się zakończyć we wrześniu 2021 roku.
Koszt wszystkich prac wyniesie nieco ponad 26,4 mln zł.
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Senat zamiast sejmu

ie są
rozstrzygnie

zrezygnowała z ubiegania się o mandat
poselski. – Ja tej listy nie popieram – mówiła na początku sierpnia.
Z kolei kandydatem KO do senatu
miał być wiceprezydent Karol Semik;
mówiło się o tym od czerwca. Dlatego informacja, że o głosy wyborców w regionie
radomskim ubiegać się będzie – podobnie jak w przypadku sejmu – osoba stąd
niepochodząca, znów wywołała burzę
w PO. Jolanta Hibner, która w 2009 roku
została wybrana posłanką do Parlamentu
Europejskiego z okręgu mazowieckiego,
kandydatką do senatu była zaledwie tydzień.

ul. Kusocińskiego 21 lok.2
664 085 285
kmstomatologia@gmail.com

/KMstomatologia

RIO druzgocąca. Ale niech
niezawisły sąd rozstrzygnie,
kto ma rację.
Marta Michalska-Wilk,
przewodnicząca klubu
radnych Koalicji Obywatelskiej podkreślała, że
radnych PiS przy podejmowaniu uchwały o nieudzieleniu prezydentowi
absolutorium i teraz, przy
okazji zaskarżania postanowienia RIO do WSA
cechuje „brak logiki”; jest
tylko „chęć dokopania prezydentowi”. – Budżet miasta za ubiegły rok został
wykonany w 98 proc. i tego
absolutorium prezydentowi
należało udzielić. Opinia
RIO jest dla was w tej sprawie druzgocąca – zauważyła Michalska-Wilk. – Ale
wy się, oczywiście, nie przyznacie, nie powiecie, że nie
mieliście racji.
Opozycji o tym, że
kiedy prezydentem był
Andrzej Kosztowniak, głosowała przeciwko udzieleniu mu absolutorium,
przypomniała Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz. – Tylko, że wtedy prezydent miał większość i absolutorium
otrzymywał. A prezydent Witkowski tej
większości nie ma i absolutorium nie dostał – stwierdziła.
W projekcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze RIO znalazł się zapis, że rada
upoważnia przewodniczącego rady do
„zlecenia sporządzenia skargi pełnomocnikowi z zewnętrznej kancelarii prawnej”. To oburzyło część radnych. – Zapłaćcie z własnych pieniędzy; macie
przecież funkcyjne – zwracał się do radnych PiS Kazimierz Woźniak. – To wy nie
udzieliliście prezydentowi absolutorium,
wy mieliście argumenty za takim postanowieniem, to teraz napiszcie uzasadnienie do skargi. Dlaczego kancelaria ma
wam to uzasadniać? Jak to ma wyglądać?
Nie daliście prezydentowi absolutorium,
a teraz mówicie do niego”: „daj nam pieniądze na prawników, żeby mogli pomóc
cię wyrzucić”?
W momencie, kiedy trwała dyskusja
nad skargą do WSA, na sali nie było
prezydenta Radosława Witkowskiego. – Ustawodawca dał od tego roku radnym instrument, by mogli nad budżetem
debatować i merytorycznie, i politycznie.
Mogliście zachować się merytorycznie
i udzielić prezydentowi absolutorium.
I zachować się politycznie, nie udzielając mu wotum zaufania – przypomniał
wiceprezydent Jerzy Zawodnik. I dziękując RIO za stwierdzenie nieważności
uchwały o nieudzieleniu absolutorium,
zwrócił się do radnych PiS: – RIO dała
wam możliwość honorowego wyjścia z sytuacji; mogliście dzisiaj powiedzieć: „ok,
poszliśmy za daleko”. Nie skorzystaliście
z tej furtki.
W głosowaniu za zaskarżeniem decyzji
RIO do WSA opowiedziało się 15 radnych (PiS), dziewięciu było przeciw, nikt
nie wstrzymał się od głosu.
Fot. Szymon Wykrota
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-stomatologia zachowawcza
-protetyka
-usuwanie ósemek
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Głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości Rada Miejska Radomia zdecydowała o zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwały
RIO, która stwierdziła nieważność postanowienia rady o nieudzieleniu prezydentowi absolutorium.

Marta Michalska-Wilk, a nie Jolanta Hibner będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej do senatu. Kandydaturę musi jeszcze zaakceptować
Zarząd Krajowy PO.
O zmianie poinformował na czwartkowej konferencji prasowej Andrzej Halicki, szef mazowieckich struktur Platformy Obywatelskiej. – Proces wyłaniania
kandydatów wiąże się z analizą tych, którzy się zgłaszają, którzy są chętni, zdeterminowani. Wybieramy najlepszych, a najlepszą dzisiaj, rekomendowaną przez
radomską i mazowiecką Platformę, jest
pani Marta Michalska-Wilk – powiedział.
Przypomnijmy: Marta Michalska-Wilk początkowo miała startować do
sejmu – z szóstego miejsca. Kiedy się
okazało, że władze Koalicji na liderkę
radomskiej listy wybrały Joannę Kluzik-Rostkowską, pochodzącą z Katowic
byłą minister edukacji, Michalska-Wilk

AKTUALNOŚCI

 IWONA KAC MA

KA

Przypomnijmy: w czerwcu głosami radnych PiS rada odrzuciła sprawozdanie
z wykonania budżetu za ubiegły roku,
a potem nie udzieliła prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu ani absolutorium, ani wotum zaufania. W lipcu kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
R E K L AMA

stwierdziło, że uchwała rady jest nieważna. RIO podkreślała, że decydując o absolutorium radni powinni brać pod uwagę całość wykonania budżetu, tymczasem
radomscy skupili się tylko na kilku inwestycjach. Zdaniem członków kolegium
Izby ubiegłoroczny budżet w Radomiu
został wykonany w sposób zadowalający,
a przy wydawaniu miejskich pieniędzy
władze miasta nie złamały prawa.
Rozstrzygnięcie RIO radni mogą zaskarżyć do WSA i w poniedziałek – na
wniosek Łukasza Podlewskiego, przewodniczącego komisji rewizyjnej – z takiego prawa skorzystali.
– Nie zgadzamy się z opinią RIO, że
rada nie udzielając prezydentowi absolutorium naruszyła jakiekolwiek przepisy ustawy o samorządzie. To nieprawda,
że skupiliśmy się tylko na kilku niewykonanych w ubiegłym roku inwestycjach.
Wskazywaliśmy też na niewykonanie dochodów w kilku działach, na sumę kilkunastu milionów złotych – argumentował
Podlewski. – Poza tym, nie ma żadnych
przepisów, które określałyby, jak rada ma
oceniać wykonanie budżetu. I to nie RIO
będzie nam mówiło, jak mamy decydować. Bo gdyby RIO oceniało budżet, to
radni byliby niepotrzebni.
Przewodniczący komisji rewizyjnej
podkreślił, że bez względu na to, czy
uchwała o zaskarżeniu decyzji RIO do
WSA zostanie podjęta, czy nie, prezydent
absolutorium nie otrzyma. I zaapelował,
by dyskusja nad skargą była merytoryczna, a nie polityczna.
– Sugerując radnym, co mają robić, jak
oceniać prezydenta, RIO posunęła się za
daleko. Nie może być tak, że wybrani
przez mieszkańców radni mają głosować
tak, jak im RIO każe – stwierdził Dariusz
Wójcik, przewodniczący klubu radnych
PiS. – Zresztą w kolegium – z tego, co
wiem – nie było w tej sprawie jednomyślności. Izba stwierdziła nieważność naszej
uchwały niewielką przewagą głosów.
A kiedy zasięgnęliśmy opinii naszych
prawników, to ich opinia jest dla uchwały
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Sprzeczne interesy

Wypadła
z balkonu?

– Rodzice nie zdecydują się posłać dzieci do szkoły, w której są dorośli uczniowie – przekonywała podczas
poniedziałkowej sesji rady miejskiej Małgorzata Kędzierska-Abidi z rady rodziców PSP nr 27. – To nie są
mordercy, zabójcy, których trzeba odgrodzić płotem, bo są zagrożeniem dla waszych dzieci – odpowiadał Mariusz Makowski, przewodniczący rady rodziców w Zespole Szkół Elektronicznych.
KA

W ZSE w tym roku szkolnym
będzie się uczyć 993 uczniów. Mają
do dyspozycji 22 sale lekcyjne, na
powierzchni 3 tys. metrów. Stojąca
po sąsiedzku PSP nr 27, w której
jest także przedszkole, dysponuje
taką samą liczbą sal i podobną powierzchnią, ale chodzić będzie do
niej od 1 września tylko 110 uczniów; w ośmioklasowej podstawówce to w tej chwili klasy I, II,
III i VI. Władze miasta zdecydowały więc, że podstawówka użyczy
„elektronikowi” jedno – drugie
piętro, z siedmioma salami lekcyjnymi. Przeciwko takiemu rozwiązaniu zaprotestowali rodzice uczniów PSP nr 27. Przewodnicząca
rady miejskiej Kinga Bogusz uznała, że byłoby dobrze, gdyby kwestii
przyjrzeli się radni i wprowadziła
stosowny punkt do porządku obrad poniedziałkowej sesji. Dlatego
na posiedzeniu rady miejskiej stawili się licznie rodzice, uczniowie
oraz nauczyciele obu szkół. A radni uznali, że chcą się naocznie
przekonać, jakie warunki ma jedna
i druga placówka, więc przewodnicząca
zarządziła przerwę w obradach, by taka
”wizja lokalna” mogła się odbyć.

C
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przedszkolaka i ucznia PSP nr 27 przekonywała zgromadzonych na sesji, że
„interes” ich dzieci jest sprzeczny z interesami „elektronika”. – Prawo gwarantuje naszym dzieciom naukę w pracowniach tematycznych. Trudno sobie
wyobrazić realizowanie takich zajęć,
kiedy dwie pracownie zabierze „elektronik” – mówiła. – Mamy informację,
że w pierwszym semestrze u nas mają się
uczyć klasy pierwsze z „elektronika”, ale
w drugim to będą już klasy czwarte. Jak
pogodzić obecność maluchów i dorosłych już uczniów? Obawiamy się o bezpieczeństwo naszych dzieci. Jak będzie
wyglądało korzystanie ze stołówki przy
takiej liczbie uczniów? Niektórzy będą
jeść obiad o dziesiątej. Uczniowie „elektronika” palą; będą palili przed wejściem? Tam, gdzie wchodzą nasze dzie-

czy znajdą się chętni na kółko informatyczne o godz. 21.30? Część
naszych uczniów jest spoza Radomia. Jak będą wracać do domów?

W tej chwili jednak możliwość
przejścia uczniów „elektronika”
do PSP nr 27 w ydaje się czysto
teoretyczna. Władze miasta kilka
miesięcy temu uzgodniły z dyrekcją PSP nr 27 i ZSE, że w budynku podstawówki powstanie drugie
wejście, a piętro dla gości zostanie
wydzielone. Dyrektorka PSP nr
27 dostała 200 tys. zł, by dostosować swoją szkołę do wymogów
dwu placówek. Przebudowa miała
być przeprowadzona w wakacje,
ale... nie została. – Pani dyrektor,
jak się okazało, nie realizowała
tego, co zostało ze mną uzgodnione – stwierdził wiceprezydent Karol
Semik. – Pani dyrektor od marca
do września świadomie paraliżowała to, co wspólnie ustaliliśmy.
Oczywiście, część prac dałoby
się zrobić w czasie roku szkolnego, więc „elektronik” mógłby
tam prowadzić zajęcia od 1 września.
Mógłby, ale nie może. Bo żeby wejść do
szkoły, musiałby mieć umowę użyczenia
pomieszczeń. A takiej umowy dyrektor
PSP nr 27 nadal z dyrektorem ZSE nie
podpisała. A w tej chwili przebywa na
zwolnieniu lekarskim.

Do tragicznego zdarzenia doszło we
wtorek. Strażacy informację otrzymali
o godz. 7.22. – Gdy przyjechaliśmy na
miejsce, jeszcze nie było zespołu ratownictwa medycznego. Dlatego podjęliśmy
próbę reanimacji kobiety, która prawdopodobnie wypadła przez balkon. Lekarz,
gdy dojechał na miejsce, stwierdził
zgon – poinformował nas dyżurny straży
pożarnej.
Wypadającą z balkonu kobietę zauważył przechodzeń i zaalarmował służby.
Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie,
mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku.

CA

Szewczyk
liderem KWiN
Alternatywa dla partii rządzącej w nadchodzących wyborach – tak swoje ugrupowanie przedstawia radomska Konfederacja
Wolność i Niepodległość.

Fot. Szymon Wykrota

 IWONA KAC MA

51-letnia kobieta zginęła po upadku z balkonu mieszkania na ósmym pietrze bloku przy
ul. Żeromskiego 84.

ci? Jeśli w ogóle „elektronik” wejdzie
do nas, to w przyszłym roku naboru do
PSP nr 27 już nie będzie. Bo rodzice nie
zdecydują się posłać dziecka do szkoły,
w której są dorośli uczniowie.
Kędzierska-Abidi podkreślała, że
rodzice uczniów PSP nr 27 czują się
upokorzeni i rozżaleni, ponieważ przez
kilka ostatnich miesięcy i wiceprezydent
Karol Semik, i dyrektor wydziału edukacji UM Anna Ostrowska zapewniali ich,
że przenosin „elektronika” do podstawówki nie będzie.

M
– Jak to możliwe, że rodzice nie wiedzieli o przenosinach, skoro już w czerwcu na koncie szkoły były pieniądze na
remont, na dostosowanie piętra dla
„elektronika”? Jeśli rzeczywiście nie
wiedzieli, to znaczy, że zarząd tej szkoły
nie dopełnił obowiązku poinformowania rodziców. Bo to jest rola kierownictwa szkoła, nie kogoś innego – stwierdził Mariusz Makowski, przewodniczący
rady rodziców „elektronika”. I odniósł
się do za rz utów Kęd ziersk iej-Abi-

di: – Słyszymy tutaj, że nasze dzieci
będą zagrożeniem dla ich dzieci. Idąc
tym tokiem rozumowania my możemy
się bać, że ich dzieci będą zagrożeniem
dla naszych młodszych dzieci.
O tym, że obecność uczniów ZSE nie
pogorszy warunków nauki uczniów PSP
nr 27, zapewniał dyrektor „elektronika”
Konrad Witkowski. – Jest dzisiaj z nami
mnóst wo uczniów. Oni obiecują, że
nie będą stanowić uciążliwego sąsiedztwa – mówił. – Zgódźmy się na to rozwiązanie, a zobaczymy wszyscy, że warto
było dać naszym uczniom szansę.

M
O umożliwienie młodzież y z ZSE
„godnej nauki” apelował do władz miasta i radnych Leszek Kowalczyk, przewodniczący samorządu uczniowskiego
tej szkoły. – Konstytucja gwarantuje
nam prawo do godnej nauki. „Godna”
to znaczy taka, która zaczyna się rano
i kończy tak, żeby uczeń miał czas na
odrobienie lekcji czy rozwijanie swoich
hobby – mówił. – Jeśli zajęcia w naszej
szkole będą się odbywać do godz. 21, to

G
– „Elektronik” zasługuje na to, żeby
się uczyć w godnych warunkach – podsumował Dariusz Wójcik, przewodniczący klubu radnych PiS. – Nie ma wyjścia
i „elektronik” musi wejść teraz na to
piętro do PSP nr 27. Ale to rozwiązanie
tymczasowe. „Elektronik” zasługuje na
rozbudowę; miejsca jest dosyć. Stawiam
wniosek, by do przyszłorocznego budżetu wprowadzić taki punkt.
Za wnioskiem Wójcika głosowało
19 radnych, nikt nie był przeciw, pięciu
wstrzymało się od głosu.
Prezydent Radosław Witkowski zadeklarował „zaangażowanie w rozwiązanie tej sytuacji”. Do spotkania wszystkich stron konfliktu miało dojść jeszcze
w tym tygodniu.

Fot. Piotr Nowakowski
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Według KWiN w wyborach parlamentarnych wezmą udział cztery komitety
partii systemowych i jeden komitet
antysystemowy, czyli właśnie Konfederacja Wolność i Niepodległość. Liderem
radomskiej listy jest pochodzący z Lipska
Marek Szewczyk. – Działam społecznie od
wielu, wielu lat tutaj, na ziemi radomskiej,
również w Warszawie, choćby przy okazji
organizacji straży Marszu Niepodległości.
Swego czasu kopałem też piłkę w regionie
radomskim, tak że region zwiedziłem dość
dobrze –stwierdził.
Szewczyk przekonywał, że KWiN
chce „stanowić alternatywę dla obecnych przedstawicieli władzy w naszym
parlamencie”. – Konfederacja to koalicja
propolska środowisk narodowych, konserwatywnych, wolnościowych, prawicowych,
tradycjonalistycznych, katolickich – wyliczał dziennikarzom.

O
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ROWEROWA WYPRAWA
DO RZECZNIOWA
Wyjazd: w niedzielę, 8 września. Spotykamy się o godz. 9.30 na parkingu przy Radomskich Halach Mięsnych
(ul. Wernera)

Zgłoszenia: do godz. 12 w piątek, 6 września. Wyślij SMS o treści: jazda.rzeczniow.imienazwisko
na nr 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł brutto. Otrzymasz SMS zwrotny.
Należy go zachować i okazać podczas rejestracji na starcie.
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„Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Masz firmę,
reprezentujesz spółkę,
stowarzyszenie
albo gminę?

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Warszawie
zaprasza

Otwórz żłobek,
klub dziecięcy,
miejsce opieki
u opiekuna dziennego
lub niani

Więcej
informacji na:
rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl
funduszedlamazowsza.eu
f Aktywni na Mazowszu

Złóż wniosek
od 30 sierpnia
do 13 września 2019 r.
Otwórz żłobek na Mazowszu
(oprócz Warszawy i okolic),

+48

22 578 44 34

Weź udział w konkursie
i zyskaj dofinansowanie
na adaptację budynku,
wyposażenie żłobka,
placu zabaw,
sfinansuj szkolenia
i wynagrodzenia dla pracowników.

Kontakt w sprawie konkursu:
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W WARSZAWIE
Punkt Informacyjny EFS
Warszawa, ul. Młynarska 16
punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl
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Grupa MoCarta i gwiazdy
W niedzielę, 1 września w ogrodach Pałacu Mała Wieś, niedaleko Belska
Dużego, wystąpi znany kwartet smyczkowy Grupa MoCarta. Publiczności
zaprezentują nowy program – „Grupa MoCarta wśród gwiazd”.
Tym razem Bolesław Błaszczyk, Paweł Kowaluk, Michał Sikorski i Filip
Jaślar otoczeni będą najw ięk sz y mi
gwiazdami muzyki. Jan Sebastian Bach
opowie o początkach polifonii i o t ym, jak w ynalazł
nordic walking. Patron zespołu – Wolfgang Amadeusz wyjawi, skąd czerpie pomysły dla
Grupy MoCarta, a Antonio
Vivaldi przyzna się, dlaczego
skomponował t ylko „Cztery pory roku”. W programie
koncertu znajdzie się również
skrócona historia muzyki według Grupy MoCarta, wizyta
w wiedeńskiej rozgłośni radiowej z 1785 roku oraz żart,
któr y rozchmurz y Ludwiga
van Beethovena. Ale tylko na
chwilę...
Impreza jest biletowana; bilety w cenie
od 100 zł, dostępne m.in. stronie palacmalawies.pl lub biletyna.pl. Początek
koncertu o godz. 17.

7

KULTURA

Grupa MoCarta z tym samym programem wystąpi też w Radomiu – w czwartek, 10 października o godz. 19 w sali
Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Bi-

lety w cenie od 59 zł dostępne także na
stronie biletyna.pl.
Grupa MoCarta – kwartet smyczkowy
mający charakter kabaretu – powstała

w 1995 roku. Podstawą ich repertuaru są
dowcipy muzyczne i sytuacyjne, zazwyczaj oparte na skojarzeniach muzycznych. „Jesteśmy na przekór dostojnej
powadze sal koncertowych, na
przekór nużącej codzienności
życia muzyków, na przekór zaprzysięgłym melomanom i na
przekór fanom rocka, rapu
czy muzyki pop, którzy boją
się klasyki jak ognia. Traktujemy naszą Matkę Muzykę
z żartobliwą ironią i jesteśmy
pewni, że się nie obrazi” – tak
t wórczość Grupy MoCarta
scha ra k ter y zowa ł n iegd y ś
nieżyjący już członek zespołu
Artur Ranion.
W sk ład Grupy wchodzą
skrzypkowie Filip Jaślar i Michał Sikorski, altowiolista Paweł Kowaluk oraz wiolonczelista Bolesław Błaszczyk.

Literatura,
czyli półwieczność
Literaturoznawcy, krytycy, pisarze i tłumacze z Polski, Francji i Niemiec,
a także Katarzyna Groniec, Dorota Segda i Stanisław Soyka – to goście
tegorocznego festiwalu Opętani Literaturą, który rozpocznie się w niedzielę, 1 września.
Festiwal, przypomnijmy, towarzyszy
czwartej edycji Nagrody Literackiej
im. Witolda Gombrowicza, a jej laureata poznamy 15 września. W tej edycji
do nagrody zgłoszonych zostało blisko
70 książek. Kapituła postanowiła nominować Olgę Hund za „Psy ras drobnych” (wyd. Ha!art), Katarzynę Pochmarę-Balcer za „Lekcje kwitnienia”
(Nisza), Jakuba Tabaczka za „Czytajcie,
co jest Wam pisane” (Mamiko), Annę
Wiśniewską-Grabarczyk za „Porzeczkowego Josefa” (Anagram) oraz Łukasza

12 września, czwartek, godz. 18.30;
MCSW „Elektrownia” – „Witold Gombrowicz” – film Andrzeja Wolskiego
i spotkanie z reżyserem
Andrzej Wolski – twórca wielu filmów
biograficznych poświęconych artystom
opowie o swoich filmowych zmaganiach
z pamięcią i jej zapisami, a także o opowiadaniu biografii twórczej przy pomocy
narzędzi filmowych.

Zawadę za wydane również przez Niszę
„Fragmenty dziennika SI”. Z nominowanymi będzie można się spotkać
w przeddzień ogłoszenia werdyktu kapituły; rozmowę z nimi poprowadzi Michał Nogaś.
W tym roku festiwal Opętani Literaturą zatytułowany został „Literatura,
czyli półwieczność”. Tytuł nawiązuje
do 50. rocznicy śmierci Witolda Gombrowicza – cykl rocznicowych wydarzeń
odbywa się pod hasłem „Gombrowicz
półwieczny”.

nad Nagrodą Nobla”. Dyskusja: Małgorzata Smorąg-Goldberg, Justyna Sobolewska, Olaf Kühl. Moderator: Janusz
Margański.
Festiwal jest okazją do nieco autotematycznych refleksji o sensie i znaczeniu
nagród literackich, a także kontrowersjach związanych z ich przyznawaniem.
Pretekstem do tych dyskusji będzie
literacki Nobel. M.in. o tym, dlaczego
Literacka Nagroda Nobla jednak nie
dostała się Gombrowiczowi, dyskutować będą uczestnicy „Sądu nad Nagrodą Nobla”, który poprowadzi Janusz
Margański.
Godz. 20; muszla koncertowa w parku
im. T. Kościuszki – „Ach!” – koncert Katarzyny Groniec.

13 września, piątek, godz. 18.30; Sąd
Okręgowy przy ul. Piłsudskiego – „Sąd

NIKA

DOŻYNKI GMINNE
2019

ZAKRZEW
(boisko szkolne przy PSP w Zakrzewie)
1 września 2019r.
Program:

(niedziela)

11.00 Msza Święta Dziękczynna

w kościele pw. Jana Chrzciciela w Zakrzewie

12.00 Powitanie gości

na boisku szkolnym przy PSP w Zakrzewie

12.30 Ceremonia dożynkowa
13.30 Występ Dziecięcego Zespołu Ludowego
Zakrzewiaki
14.00 Występ Zespołu Ludowego Skaryszewiacy
14.30 Zabawa Ludowa z Zespołem Kalina
15.30 Pokaz koni
16.30 Kabaret Stan Tutaj
17.30 Zespół Jagoda & Brylant
18.45 Gwiazda wieczoru
Zespół PLAYBOYS
20:00 Zabawa taneczna
wystawa maszyn rolniczych
atrakcje dla dzieci
stoiska promocyjne
stoiska gastronomiczne

Patroni medialni:

Fot. Aleksandra Kaczkowska, www.alexlua.com
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PROGRAM FESTIWALU
1 września, niedziela, godz. 17; Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – Dorota Segda czyta „Opętanych”.
Z aktorką rozmawia Piotr Kłoczowski.
Lektura kolejnych części „Opętanych”
jest stałym punktem kolejnych edycji
festiwalu. W tym roku fragmenty będzie
czytała Dorota Segda. Po lekturze Piotr
Kłoczowski porozmawia z aktorką m.in.
o Gombrowiczu, grach i maskach, sensie
i istocie aktorstwa.
6 września, piątek, godz. 18; Miejska
Biblioteka Publiczna -prof. Piotr Śliwiński: „Tadeusz Różewicz: wielkość, nicość,
solidarność”
8 września, niedziela, godz. 17; Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – „Literatura, czyli pamięć” – z Marcinem Wichą, laureatem III edycji Nagrody
Gombrowicza rozmawia Inga Iwasiów.
Koncert: „Komeda także półwieczny” – zespół New Bone

14 września, sobota, godz. 17; MCSW
„Elektrownia” – Michał Nogaś rozmawia
z nominowanymi do Nagrody Gombrowicza 2019
15 września, niedziela, godz. 17; Zespół Szkół Muzycznych – gala nagrody
Gombrowicza, koncert Stanisława Soyki.
Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.
Na galę i koncert Soyki obowiązują bezpłatne zaproszenia (do odbioru wyłącznie 6 września, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej, po wykładzie).
Dojazd z Radomia do Wsoli na wydarzenia 1 i 8 września bezpłatnym autokarem; zbiórka o 16.20 na przystanku
u zbiegu ulic Chrobrego/Czysta, kier.
osiedle Michałów.
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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 Stanisława

Bełżeckiego
Rajec Poduchowny

Między ul. Podleśną a Koralową,
równoległa do ul. Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich
aresztowany przez Niemców. Trafił do

pomordowanym i poległym podczas II
wojny światowej, umieszczonej na ścianie siedziby Związku Nauczycielstwa
Polskiego przy ul. Słowackiego 17.
Miejska Rada Narodowa ulicę w Rajcu Poduchownym nazwała imieniem
St a n i sława B eł ż e ck iego 29 ma rc a
1985 roku.
Korzystałam z biogramu Stanisława
Bełżeckiego zamieszczonego w książce
Izabelli Mosańskiej „Zasłużeni dla Radomia i okolic patroni radomskich ulic,

RE K L A MA

Fot. Piotr Nowakowski

Fot. Patroni radomskich ulic...

Stanisław
Bełżecki urodził
się w 1887 roku
w Bełżcu, w ówczesnej Galicji.
Nie wiemy, czy
początkowe
nauki pobierał
w domu, cz y
w szkole w swojej rodzinnej miejscowości. Pewne wiadomości dotyczą tylko wykształcenia ponadgimnazjalnego – Stanisław ukończył
seminarium nauczycielskie w Sokalu.
W latach 1914-1916 służył w armii austriackiej i brał udział w I wojnie światowej. W 1916 trafił do niewoli rosyjskiej;
został w y wieziony w głąb imperium
i przebywał tam do 1918.
Po powrocie do Polsk i Stanisław
Bełżecki pracował jako nauczyciel we
W łocławku. W 1922 roku ukończ ył
Wyższy Kurs Nauczycielski, a trzy lata
później – Państwowy Instytut Nauczycielski w Warszawie.
Do Radomia przyjechał w 1925 roku.
Przez 12 lat był nauczycielem biologii
i geografii w Seminarium Nauczycielskim Męskim i Gimnazjum Miejskim
im. Jana Kochanowskiego. Akty wny
działacz Polskiej Partii Socjalistycznej,
w 1933 był jednym z trzech nauczycieli – obok Witolda Wlazłowicza i Mariana Sołtyka, którzy utworzyli w naszym
mieście oddział Polskiego Związku Myśli Wolnej.
Bełżecki był też znanym i cenionym
regionalistą – publikował teksty w czasopismach radomskich i kieleckich. Jego
pomysłem było m.in. utworzenie ścisłego rezer watu prz yrody w Górach
Świętokrzyskich. Rozumiejąc potrzebę
edukowania społeczeństwa w zakresie
dbania o środowisko naturalne założył
Powszechny Uniwersytet Regionalny
im. Stanisława Konarskiego z siedzibą
w Sandomierzu i Kielcach.
W 1937 roku Stanisław Bełżecki przeniósł się do Krakowa. Po wybuchu II wojny światowej włączył się w tajne nauczanie krakowskiej młodzieży. W 1944 został

Kasa Pożyczkowa Przemysłowców
Radomskich, obecnie Pekao SA

obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Tam zginął – w marcu 1945 roku.
Jego naz wisko widnieje na tablicy
poświęconej radomskim nauczycielom

czyli co wypada wiedzieć o swoim mieście...”, Radom 2010

NIKA

Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Radomskich została
założona 2 lipca 1881 roku
z inicjatywy działających
w guberni radomskiej przedsiębiorców. Kilkanaście lat
później członkowie kasy
zdecydowali się wybudować
przy ul. Szerokiej (obecnie ul.
Piłsudskiego 15) swoją siedzibę. Zadanie zaprojektowania
gmachu powierzono Augustowi Załuskiemu – budowniczemu miejskiemu, który
w latach 1885-1897 był miejskim architektem.
Jednopiętrowy gmach wzniesiono w 1897 roku w stylu neogotyckim. Dziewięcioosiowa fasada wykończona czerwoną, formowaną cegłą ma dwa skrajne ryzality nakryte trójkątnymi szczytami, ozdobione balkonami i herbami:
guberni radomskiej i Radomia. Ten pierwszy to tarcza ze snopem pszenicy
otoczonym z dwu stron młotami; miała symbolizować rolniczo-przemysłowy
charakter guberni. Herb Radomia jest ewenementem, bo od 1822 roku władze Imperium Rosyjskiego zabroniły używania godeł miejskich w pieczęciach
urzędowych. Fasadę uzupełniają liczne elementy wykonane z piaskowca.
Charakterystyczne jest rozwiązanie dekoracji półkoliście zamkniętych okien
środkowej części piętra – neogotycki charakter nadają im ostrołuczne obramienia z motywem roślinnym, nawiązującym do średniowiecznych maswerków. Oryginalny wystrój wnętrz zachował się m.in. na klatce schodowej
i w sali operacyjnej na I piętrze (m.in. posadzki, sztukaterie, metaloplastyka,
oświetlenie, snycerka).
Budynek przy ul. Szerokiej był siedzibą Kasy do 1 stycznia 1922, kiedy to KPPR
przekształcono w Bank Przemysłowców Radomskich SA. Po likwidacji tej instytucji, na początku 1933 roku, gmach zajmowały kolejno: oddział Banku
Gospodarstwa Krajowego, Bank Inwestycyjny, Narodowy Bank Polski i oddział
Powszechnego Banku Gospodarczego SA z Łodzi. Od lat 90. XX wieku budynek dawnej Kasy zajmuje radomski oddział Banku Pekao SA.

Fot. <Brak danych z łącza>
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SMACZNEGO

Jedzmy pomidory

9

PORADNIKOWO

SAŁATKA Z BRZOSKWINIAMI
SKŁADNIKI

– 1 kg świeżych brzoskwiń
– 1 opak. świeżego szpinaku
– 100 g sera koziego
– 75 g orzechów włoskich
– ocet balsamiczny

PRZYGOTOWANIE

Brzoskwinie przekrawamy na
połówki i usuwamy pestki. Układamy
na rozgrzanym ruszcie. Na talerz
wykładamy umyty szpinak, na nim
kładziemy zgrillowane owoce. Całość
posypujemy orzechami włoskimi
i rozdrobnionym serem. Polewamy
octem.

Wartość energetyczna pomidorów
jest zadziwiająco niska. 100 g świeżego,
surowego i nieprzetworzonego warzywa
dostarcza jedynie ok. 20 kcal. Dla porównania standardowa stugramowa tabliczka czekolady dostarcza ok. 500 kcal,
100 g pieczywa to ok. 300 kcal, a 100 g
ziemniaków to ok. 70-80 kcal. Zatem
pomidory można jeść śmiało w każdych ilościach. Zwłaszcza te świeże,
aromatyczne i dojrzałe pod wpływem
promieni letniego słońca. Są to również
produkty pełne witamin i składników
mineralnych. Pomidory charakteryzuje przede wszystkim wysoka zawartość
witamin rozpuszczalnych w wodzie:
kwasu foliowego i pantotenowego, witaminy PP, ryboflawiny, tiaminy, witaminy H oraz, a może zwłaszcza, witaminy
C. W składzie chemicznym pomidorów
pojawia się również witamina K1 (filochinon), jedna z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Ponadto są świetnym

źródłem karotenoidów i związków
fenolowych.
Karotenoidy to, najprościej mówiąc, bardzo popularna grupa barwników roślinnych. To naturalne
związki odżywcze. Oprócz tego, że
odpowiadają za barwę różnych warzyw i owoców, są przede wszystkim
silnymi antyoksydantami. Występują w różnych produktach pochodzenia roślinnego i są składnikami
rozpuszczalnymi w tłuszczach. Wyniki wielu badań wskazują na liczne
prozdrowotne właściwości karotenoidów. M.in. obserwuje się ochronny
wpływ karotenoidów przed wystąpieniem różnych chorób nowotworowych
i niektórych chorób oczu. Wspomagają
również organizm w walce z wolnymi
rodnikami i uczestniczą w procesach
regeneracji komórek i tkanek.
Pomidory słyną również z wysokiej
zawartości potasu. 100 g świeżych pomi-

Fot. fit.pl

Kto nie zna lata pod znakiem pomidorów? Kto miał przyjemność zjeść jeszcze ciepłe, pomidorowe owoce
prosto z krzaczka? I w końcu – kto nie tęskni za prawdziwym smakiem soczystych pomidorów w środku zimy?

dorów zawiera średnio 300 mg potasu.
Natomiast 100 g koncentratu pomidorowego zawiera aż 1000 mg tego składnika. Potas w organizmie człowieka odpowiada przede wszystkim za regulację
ciśnienia osmotycznego komórek. Jest
składnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu. Ponadto

aktywuje wiele enzymów ustrojowych
i bierze udział w metabolizmie białek
i węglowodanów.
Pomidor to bardzo wdzięczne warzywo. Świetnie komponują się z wieloma
różnymi produktami spoż y wcz ymi.
Rewelacyjnie łączą się z nabiałem, więc
można je dodawać do różnych serów.
Ich bogaty smak idealnie podkreślają
świeże zioła: bazylia, oregano, kolendra,
lubczyk, estragon, tymianek, szczypiorek, rozmaryn i natka pietruszki. To genialny dodatek do wołowiny, cielęciny,
jagnięciny czy dobrze znanego nam kurczaka. Idealnie dopełniają smak steka
z polędwicy czy antrykotu. Pomidorki
koktajlowe to bardzo smaczny dodatek
do różnych przysmaków z grilla. Można je podawać w formie surowej lub dla
odmiany również delikatnie grillować
na ruszcie.

I
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REKLAMA

Prawo jazdy kategorii AM zrobione
– skutery wręczone

Był konkurs, byli zwycięzcy i zostały wręczone główne nagrody. Mowa o dwóch skuterach wygranych w majowym
konkursie „Moje pierwsze prawo jazdy”, organizowanym już po raz trzeci przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu i Galerię Słoneczną.
We środę, 13 sierpnia w oddziale radomskiego WORDu przy ul. Radomskiego, w obecności Marcina Ciężkowskiego – dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Radomiu i Dariusza
Piątka – burmistrza miasta Skaryszewa
z rąk Rafał Rajkowskiego – wicemarszałka województwa mazowieckiego
i Leszka Przybytniaka – radnego województwa mazowieckiego, zwycięzcy III
edycji majowego konkursu – Julita Grabowska z Lesiowa i Mikołaj Bednarczyk
ze Skaryszewa, odebrali skutery marki
Peugeot – ufundowane przez radomski
WORD – organizatora konkursu.
To właśnie Julita i Mikołaj najlepiej
rozwiązali test ze znajomości przepisów
ruchu drogowego oraz bezbłędnie poradzili sobie w miasteczku rowerowym
i finalnie zwyciężyli. Dzięki odbytemu
kursowi – ufundowanemu przez Galerię
Słoneczną w Radomiu i pozytywnie zdanemu egzaminowi na prawo jazdy kategorii AM, dziś już mogą samodzielnie poruszać się po drogach swoimi własnymi
motorowerami.

Zdjęcia: AUTOR
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Bez bramek
w Opolu

Fot. radomiak.pl

Trener Dariusz Banasik w wyjściowej jedenastce przeprowadził zmiany
w stosunku do poprzedniego meczu
z GKS-em Jastrzębie. Od początku
zagrał Klabnik, a na ławce usiadł Leandro, który w ostatnich dniach zmagał
się z urazem. „Zieloni” zmienili też
ustawienie, bo w Opolu zagrali z trzema
środkowymi obrońcami. Jak się potem
okazało, nie stracili bramki, choć opolanie mieli sporo sytuacji.
Pierwszy strzał gospodarze oddali
w szóstej minucie, ale bez problemu
wyłapał go Kochalski. Odpowiedział
Klabnik, ale dobrze ustawiony był Rosa.
W świetnej sytuacji w 21. minucie znalazł się Czyżycki; zabrakło mu niewiele,
aby wyprowadzić Odrę na prowadzenie.
„Zieloni” grali cofnięci, co próbowali
wykorzystać miejscowi. W 26. minucie
instynktowną interwencją popisał się
bramkarz Radomiaka. „Zielonym” brakowało sytuacji podbramkowych i pierwsza połowa zakończyła się remisem.
Tuż po przerwie obie ekipy miały
niezłe sytuacje, w których jednak dobrze
zachowali się obaj bramkarze. Ale
długimi fragmentami gospodarze nie
mieli sposobu na sforsowanie obrony
radomian. W 54. minucie „Zieloni” byli
blisko wyjścia na prowadzenie. Dobrą
akcję mocnym strzałem zakończył Kaput,
ale piłka zatrzymała się na poprzeczce.
Parę chwil później próbował Makowski,
ale jego uderzenie było niecelne.

Z każdą kolejną minutą było coraz
bardziej nerwowo. W 71. minucie żółtą
kartką ukarany został trener Banasik.
Minutę później piłka po rykoszecie
o mało nie zaskoczyła Kochalskiego.
Radomiak grał w tym okresie ofensywniej, „Zieloni” przejęli inicjatywę. W 82.
minucie na trybuny został odesłany
szkoleniowiec radomian, który nie mógł
pogodzić się z decyzją sędziego. Goście
protestowali, bo twierdzili, że arbiter nie
podyktował ewidentnego rzutu karnego.
W końcówce znów świetną interwencją popisał się Kochalski, który po raz
kolejny uratował radomian przed stratą
gola. W doliczonym czasie gry po strzale
miejscowych piłka minęła nieznacznie
bramkę Radomiaka. Wynik nie uległ już
zmianie i zespoły podzieliły się punktami.
W sobotę, 31 sierpnia u siebie, w ramach siódmej kolejki Fortuna 1. Ligi,
Radomiak podejmie Sandecję Nowy Sącz,
która ma na koncie o jeden punkt więcej
od „Zielonych”. Radomiak jest 12., a Sandecja 10. Początek meczu na stadionie
przy ul. Narutowicza 9 o godz. 17.30.
Odra Opole – Radomiak Radom
0:0
Odra: Rosa – Janasik (78 Mikinić),
Kamiński, Żemło, Wypych, Bonecki,
Adamec (78 Trojak), Czyżycki, Janus,
Skrzypczak, Sobol (68 Wróblewski).
Radomiak: Kochalski – Jakubik, Cichocki, Klabnik, Grudniewski, Abramowicz, Mikita (65 Michalski), Makowski
(89 Lewandowski), Karwot, Kaput,
Nowak (60 Górski)

MN
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To była jedna z największych imprez sportowych, które odbyły się w Radomiu. 95. PZLA Mistrzostwa
Polski były bardzo udane. Lekkoatleci chwalili organizację, a radomianie zdobyli pięć medali.

 MICHAŁ NOWAK
Podczas imprezy, która odbyła się na
stadionie przy ul. Narutowicza 9 w ubiegły weekend, wystartowało około pół
tysiąca lekkoatletów, w tym niemal cała
krajowa czołówka. Nie brakowało pozytywnych głosów – zarówno od władz
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, jak
i samych zawodników, którzy chwalili atmosferę, a także organizację zawodów.
– Radom nie dostał mistrzostw Polski
na ładne oczy. Wcześniej odbywały się tu
bardzo dobrze zorganizowane mityngi.
Zaangażowanie samorządu i radomskiego środowiska lekkoatletycznego jest
duże. Z jednej strony widać postępy w samych wynikach sportowych, a z drugiej
strony Radom na pewno organizacyjnie
dorósł do takiej imprezy. Już dziękowałem prezydentowi i całemu samorządowi
za świetne przygotowanie mistrzostw.
Dziękuję też świetnej publiczności, która
w komplecie dopisała na trybunach – powiedział Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Lekkoatleci RLTL ZTE Radom zdobyli przed własną publicznością pięć
medali – jeden srebrny i cztery brązowe.
Pierwszy z nich padł łupem Mateusza Kaczora w biegu na 3000 metrów
z przeszkodami. Podopieczny trenera
Leszka Trzosa nie tylko zdobył srebro, ale też pobił swój rekord życiowy!
Radomianin dobiegł do mety z cza-

sem 8:54.71 i nie krył ogromnej radości. – Najlepsze osiągnięcie w moim życiu i to jeszcze na swoim stadionie! Będę
się z tego jeszcze cieszył i cieszył przez
kolejny rok! – powiedział po zakończeniu niezwykle szczęśliwy zawodnik
z Radomia. Który zaznaczył, że niósł go
doping własnej publiczności: – Czytałem
książkę Mo Faraha (brytyjski lekkoatleta, biegacz długodystansowy – przyp.
autor), który u siebie w Londynie zdobywał mistrzostwo olimpijskie. Pisał tam,
że doping swoich kibiców pomaga. Nie
wierzyłem w to za bardzo, ale dziś jak
najbardziej dało się to poczuć. Ciary na
skórze i tylko do przodu po swoje!
Drugi medal dla Radomia zdobyła
A neta Rydz. Konkurs skoku wz w yż
bardzo dobrze rozpoczął się dla radomskiej zawodniczki, która pokonała
1.70 i 1.74 bez problemów. W drugiej
próbie osiągnęła 1.77, a w trzeciej 1.80.
Wiadomo było wtedy, że radomianka ma
duże szanse na medal. Walkę o podium
stocz yła z A leksandrą Nowakowską
z RKS Łódź, która trzykrotnie strąciła poprzeczkę na poziomie 183 cm.
Radomianka natomiast pokonała tę
wysokość w drugiej próbie i mogła się
cieszyć z brązowego krążka. – Jestem
przeszczęśliwa. Nie spodziewałam się,
że dziś osiągnę taki wynik. Konkurs był
dla mnie niesamowicie trudny, oddałam
bardzo dużo skoków, rywalizacja przebiegała w bardzo szybkim tempie. Efekt

jest super! Jestem megazadowolona, tym
bardziej, że jestem po kontuzji – powiedziała zawodniczka. – Własna publiczność dodała mi skrzydeł, czułam tę adrenalinkę i emocje.
Trzeci medal dla Radomia podczas
95. PZLA Mistrzostw Polski padł łupem
biegaczki Natalii Wosztyl, która stanęła
na najniższym stopniu podium w biegu
na 400 metrów przez płotki. Zawodniczka z Radomia dobiegła do mety w czasie
57.78. – Bardzo udany bieg. Pierwsze
200 metrów poszłam troszeczkę za mocno. Było bardzo pod wiatr, więc musiałam trochę dołożyć. Nie wiem, co tam
na końcu... Może nie miałam już siły, ale
dałam z siebie wszystko i jest brązowy
medal. Są to mistrzostwa Polski seniorów, więc zawody wyższej rangi. Jestem
bardzo zadowolona, że mogę rywalizować z polską czołówką – skomentowała
po biegu radomianka.
Martyna Osińska, Natalia Wosztyl,
Izabela Smolińska, Martyna Kotwiła – te cztery panie zdobyły czwarty dla
RLTL ZTE Radom medal. Sztafeta
4x100 metrów kobiet stanęła na najniższym stopniu podium, z wynikiem 45.71.

doping świetny. Nic tak nie cieszy, jak
podium przed własną publicznością, tak
liczną i tak mocno dopingującą – cieszyła się trener Bożena Jadczak.
Dorobek medalow y radomsk iego
k lubu za m k ną ł Daw id Ż ebrowsk i ,
który zdobył brąz w biegu na 110 metrów przez płotki. Zawodnik RLT L
ZTE Radom dobiegł do mety z czasem 13.79. – Nie pamiętam, żebym się
kiedykolwiek tak stresował w trakcie
biegu, jak dziś. Tyle komplikacji sobie
sam narobiłem, ale udało się unormować i stanąć na podium. Jestem przeszczęśliwy. Wynik mnie zaskoczył, bo
nie sądziłem, że wybiegam taki rezultat
po kiepskim technicznie biegu – powiedział biegacz. – Kibice bardzo pomogli.
Liczyłem na tę pomoc. Przed startem
potrzebowałem energii od ludzi i oni
mi ją dali. To są jedne z lepszych mistrzostw Polski, w jakich startowałem.
Publiczność świetna, trybuny wypełnione. Przecudowne uczucie!
Niestety, złotego medalu na dystansie
200 metrów sprzed roku nie obroniła
Martyna Kotwiła. Radomianka przegrała przede wszystkim z bólem. – Przez

– Dziewczyny tak naprawdę świecą jak
złoto! Dwie zawodniczki praktycznie tutaj debiutowały, są jeszcze bardzo młode. Myślę, że przed tą sztafetą świetlana
przyszłość. Ogromnie cieszy ten medal.
Publiczność dopisała, było rewelacyjnie,

ostatnie dwa tygodnie każdy trening
kończył się płaczem. Ciężko mi o tym
mówić, bo bardzo chciałam obronić ten
tytuł, ale jak widać ze zdrowiem ciężej
się wygrywa niż z rywalkami – skomentowała zawodniczka.

Zdjęcia: Piotr Nowakowski, Maciej Kubat

Podziałem punktów zakończył się
wyjazdowy pojedynek Radomiaka Radom
z Odrą Opole w szóstej kolejce Fortuna
1. Ligi. Żadna z drużyn nie zdobyła gola.
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Z energią w nowy sezon

Enea Wytwarzanie została nowym sponsorem tytularnym radomskiej ekipy, a firma Cerrad przedłużyła
umowę! Cerrad Enea Czarni Radom – tak będzie nazywał się zespół w sezonie 2019/2020.

Dokładnie sześć lat temu firma Cerrad stała się sponsorem tytularnym
radomskiego klubu. W poniedziałek,
26 sierpnia, umowa została przedłużona na kolejne trzy lata. Ponadto klub
przedstawił nowego sponsora tytularnego – Eneę Wytwarzanie. Nowa nazwa
zespołu występującego w PlusLidze będzie więc brzmiała: Cerrad Enea Czarni
Radom. – Mam nadzieję, że w tym sezonie będziemy twardzi jak płytki Cerradu i energetyczni jak firma Enea – powiedział żartobliwie Wojciech Stępień,
prezes klubu.
– Kiedy sześć lat temu grupa ludzi
przyszła do nas z prośbą, aby dofinansować klub, który awansował do PlusLigi,
nie zastanawialiśmy się długo. Jesteśmy
z drużyną już sześć lat i to nie koniec.
Zarząd firmy podjął decyzję, że zostajemy z siatkarzami na kolejne trzy lata.
Cieszę się, że do naszej drużyny dołączyła firma Enea, bo będzie to z pożytkiem dla całego klubu. Życzę zespołowi
wszystkiego najlepszego w nowym sezonie – mówiła Halina Bąk, prezes Stowarzyszenia Czarni i wiceprezes firmy
Cerrad.
– Nie dalej jak rok temu spotkaliśmy się w podobnym gronie. Wtedy
rozpoczynaliśmy współpracę z klubem
Cerrad Czarni Radom. Rozważaliśmy
rozszerzenie tej współpracy. Znakomite wyniki klubu w poprzednim sezonie

Fot. Piotr Nowakowski
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przyczyniły się do tego, aby osiągnąć
wysoki wskaźnik efektywności w sponsoringu. To pomogło podjąć decyzję
o rozszerzeniu tej współpracy. Kochamy siatkówkę, robimy dobr y biznes
i przede wszystkim jesteśmy dumnym
sponsorem jednego z najlepszych klubów w lidze mistrzów świata. Chcę
wyrazić nadzieję, że wyniki sportowe
będą równie dobre, a może nawet jeszcze lepsze, drużyna będzie się rozwijała, bo wiem, że Enea daje moc i energię – powiedział Jan Mazurkiewicz,
wiceprezes zarządu Enea Wytwarzanie
ds. korporacyjnych.

Umowa z Enea Wytwarzanie została
podpisana na jeden sezon. Budżet klubu
będzie oczywiście wyższy niż w poprzednich sezonach, ale strony nie ujawniły
szczegółowych informacji na ten temat.
– To niezwykle ważne wydarzenie.
Jeszcze parę lat temu nie sądziliśmy,
że pozyskamy takiego strategicznego
sponsora, jakim jest Enea. Bardzo się
cieszymy, że wciąż wspiera nas firma
Cerrad. Jesteśmy bardzo za to wdzięczni. Te umowy dają nam jeszcze większą
stabilizację. Na pewno staliśmy się dzięki temu silniejszym klubem – zaznaczył
Wojciech Stępień.

Tymczasem zespół, już pod nową nazwą, rozpoczął przygotowania do sezonu
2019/2020 w PlusLidze. Pierwszego dnia
przygotowań radomianie, po spotkaniu
organizacyjnym, rozegrali wewnętrzną gierkę w piłkę nożną. Kolejny dzień
rozpoczęli od zajęć w siłowni pod okiem
Jakuba Szyszki, trenera przygotowania
fizycznego. Później trenowali już w hali.
Środa była dniem na integrację podczas
spływu kajakowego.
Z zespołem nie trenuje czterech zawodników – Słoweńcy A len Pajenk,
Dejan Vincic i Alen Sket oraz Grek
Thanasis Protopsaltis, którz y przeby wają na zgrupowaniach swoich reprezentacji, przygotowujących się do
mistrzostw Europy. W Radomiu cała
czwórka spodziewana jest na początku października. W najbliższych tygodniach w treningach drużyny Cerradu Enei Czarnych będą uczestniczyli
młodzi zawodnicy RCS-u Czarnych:
rozgrywający Bartosz Sławiński oraz
przyjmujący Jakub Kowalski i Jakub
Baranowski.
– Humory są dobre; żaden z zawodników nie zgłaszał żadnych dolegliwości – powiedział trener Robert Prygiel.
Drużyna w najbliższych tygodniach
będzie trenowała dwa razy dziennie,
w siłowni i w hali. W okresie przygotowawczym radomianie mają w planach
rozegranie od 10 do 12 meczów sparingowych. Rozgrywki PlusLigi rozpoczną
się 26 października.

Pierwsze
na wyjeździe
Skromnym, jednobramkowym zwycięstwem
zwieńczyli daleki wyjazd – do Wasilkowa
piłkarze Broni Radom.
Piłkarze Broni jechali do Wasilkowa
w roli faworyta. Przed tym spotkaniem radomianie w czterech kolejkach
zdobyli cztery punkty, a rywale nie
zainkasowali w tym czasie żadnego
„oczka”. Dorobek Wasilkowa po sobotnim spotkaniu pozostał przy zerze,
natomiast Broni powiększył się o trzy
punkty. To jednak rywale lepiej zaczęli
mecz, bo w drugiej minucie, po strzale
z 15 metrów mogli objąć prowadzenie,
ale strzał był nieznacznie niecelny.
Szybko, również niecelnym uderzeniem,
odpowiedział Jedynak. Początek spotkania był wyrównany.
W 17. minucie próbował Wicik, ale
minimalnie chybił. Radomianie powinni
objąć prowadzenie w 26. minucie, dobrą
sytuację zmarnował jednak Śliwiński.
Po przerwie również przeważała
Broń. Wreszcie, w 66. minucie, udało
się trafić do siatki. Prostopadłe podanie
wykorzystał Śliwiński i było 1:0. Wynik
nie uległ już zmianie.
W najbliższy weekend radomianie
pauzują. Zaplanowany mecz z Olimpią
Zambrów został przełożony na prośbę
rywali na inny termin.
KS Wasilków – Broń Radom 0:1 (0:0)
Bramka: Śliwiński 66
Broń: Młodziński – Ziemak, Wicik,
Jagieła, Leśniewski, Kołtunowicz
(55 Sternicki), Zagórski (86 Czarnota),
Jedynak (64 Wójcik), Więcek, Śliwiński
(80 Winiarski), Czarnecki
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PIERWSZY PIKNIK RODZINNY
„SERDECZNE MAZOWSZE”
W RADOMIU
Na Mazowszu nie brakuje atrakcji także po wakacjach! Samorząd województwa mazowieckiego zaprasza na pikniki rodzinne „Serdeczne Mazowsze”. Pierwszy z nich odbędzie się już 7 września w Muzeum Wsi Radomskiej.
– Spotkajmy się na pikniku „Serdeczne Mazowsze”! Będzie to świetna okazja do dobrej zabawy
w rodzinnej atmosferze, ale też poznania mazowieckiej kultury – zaprasza mieszkańców wicemarszałek Rafał Rajkowski.
Co przygotowali organizatorzy? Gigantyczne gry plenerowe, takie jak gigabierki czy megajenga, warsztaty tematyczne oraz zabawy z animatorami, wielkie bańki mydlane, malowanie buziek
czy kolorowanki dla dzieci. Ponadto na pikniku będzie można odwiedzić strefę wypoczynku oraz
strefę gastronomiczną z food truckami, popcornem i saturatorem. Na zakończenie – pokaz filmu
w kinie plenerowym.
Na pikniku nie zabraknie stoisk mazowieckich instytucji kultury, które przygotują warsztaty, pokazy, konkursy i quizy. Będzie zatem okazja do poszerzenia i sprawdzenia swojej wiedzy o regionie, a także zapoznania się z ofertą kulturalną Mazowsza.
Start wydarzenia 7 września o godz. 13.00 w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Wszystkie
atrakcje będą dostępne do godz. 20.00. Pokaz kina plenerowego zaplanowano na godzinę 19.00.
Piknik w Radomiu rozpoczyna cykl wydarzeń „Serdeczne Mazowsze”. Kolejne pikniki odbędą się
w najbliższych tygodniach w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie i Ostrołęce.

