
Podwyżki nie będzie
– Radni PiS zdecydowali, że nie 
trzeba remontować szkół i przed-
szkoli dróg i chodników, nie trze-
ba budować żłobków, za to trzeba 
dokładać do śmieci – mówił w po-
niedziałek wiceprezydent Jerzy 
Zawodnik.
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Apartamenty
po Odeonie
Ośmio-, a nie dziesięciokondy-
gnacyjny apartamentowiec ma 
ostatecznie powstać u zbiegu ul. 
Zagłoby i Słowackiego, w miej-
scu, gdzie jeszcze niedawno sta-
ło kino Odeon. Inwestor prze-
projektował budynek, a radni 
wyrazili zgodę na lokalizację. 

 str. 5

Osiemset wydań 
„7 Dni”
Były balony, przepyszne tiramisu 
w kształcie osiemsetki i zapewnie-
nie Rafała Tatarka, prezesa Rekord 
Grupy Mediowej, że Bezpłatny 
Tygodnik „7 Dni” w wersji papie-
rowej będzie się ukazywał co 
najmniej do tysięcznego numeru 
– w ubiegły piątek świętowaliśmy 
osiemsetne wydanie. 

 str. 7

Dwie porażki
Czarnych
W ostatnich dniach Cerrad Enea 
Czarni Radom rozegrali dwa 
mecze o stawkę. Oba nie zakoń-
czyły się po ich myśli. Najpierw 
– w ubiegły czwartek, w drugiej 
rundzie Tauron Pucharu Polski, 
radomianie przegrali ze Stalą Nysa 
2:3, a w poniedziałek, ulegli na 
wyjeździe, już w starciu ligowym, 
gdańskiemu Treflowi 0:3.  
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Kto jest pazerny?

R E K L A M A

Fot. archiwum cozadzien.pl

Prezydent zaskarżył, a wojewoda uchylił uchwałę rady miejskiej w sprawie obniżenia włodarzowi mia-
sta miesięcznego wynagrodzenia z ponad 20 do 16 tys. zł. Jednak z zupełnie innych powodów niż te 
wskazane przez Radosława Witkowskiego. Natomiast radni, choć zapowiadali, nie obniżyli sobie diet. 
Oba projekty uchwał w tej sprawie zostały wycofane z porządku obrad.

str. 4
AU T O P R O M O C J A
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T Y G O D N I K

Piątek, 28 stycznia
 „Musicalove” w Amfiteatrze.
Wokaliści, instrumentaliści i tancerze, 
którzy szlifują swój talent pod czujnym 
okiem profesjonalnych instruktorów 
w Amfiteatrze łakną możliwości spo-
tkania. Scena i kontakt z publicznością 
to nieodzowny element edukacji arty-
stycznej. Stąd pomysł na koncert „Mu-
sicalove”. Usłyszymy światowe przeboje 
muzyki rozrywkowej i utwory musicalo-
we w zaskakujących aranżacjach. Nie-
spodzianką wieczoru będą wspólne 
występy m.in. Iwony Skwarek, Klaudii 
Cichawy i innych znakomitych muzyków 
ze swoimi podopiecznymi, a także prze-
piękne autorskie kompozycje z filmu 
„Puls sióstr” realizowanego w ramach 
projektu „Na musicalovo”. Początek 
o godz. 18 w MOK „Amfiteatr” przy ul. 
Daszyńskiego 5. Wstęp bezpłatny.

 Piąte urodziny zespołu Betun.
Działający w Resursie Obywatelskiej 

zespół Betun 
świętuje swo-
je piąte uro-
dziny! Z tej 
okazji, o godz. 
19, zaprasza 
na specjalny 
jubileuszowy 
koncert, pod-
czas którego 
formacja wy-
k o n a  s w o j e 
n a j w i ę k s z e 

przeboje. Tego wieczoru na scenie po-
jawią się także przyjaciele zespołu; jako 
support wystąpi grupa Bękarty z Bul-
lerbyn. Betun to czteroosobowy skład 
z Radomia, wykonujący szeroko pojętą 
muzykę metalową. Wystąpi w składzie: 
Krzysztof Dulęba – śpiew, gitara, Da-
niel Karczewski – perkusja, Szymon 
Zięba – gitara i Kacper Chudziak – bas. 
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie 
Resursy, bezpośrednio przed koncertem 
i na biletyna.pl

 „Wstyd” w teatrze. Oto jedno z na-
rzeczonych rezygnuje ze ślubu tuż przed 
nim…. A tu goście zaproszeni, wesele 
i orkiestra zapłacone. Jednym sło-
wem – wstyd! W  restauracyjnej kuchni, 
na zapleczu sali weselnej, gdzie miało 
odbyć się przyjęcie, spotykają się rodzi-
ce niedoszłych małżonków. Rozmowę 
zaczynają od wzajemnych przeprosin, 
ale z czasem napięcie, skrywane emocje 
i pretensje dają się we znaki i prowadzą 
do nieuniknionej konfrontacji i konflik-
tu. Spektakl na Dużej Scenie Teatru Po-
wszechnego także w sobotę i niedzielę 
o godz. 18. wstęp płatny.

 Od lat 18. Teatr Powszechny zapra-
sza o godz. 19 na Scenę Kameralną na 
spektakl „Odloty”. Bohaterowie grają 
z losem w najstarszą grę świata. Każda 
ich decyzja jest krzyżykiem lub kółkiem. 
Stawką są miłość i przyjaźń, a wygraną 
to, jak potoczy się życie każdej z sześciu 
postaci. Kto wygra, a kto przegra? Czy 
życie w ogóle można wygrać? Przed-
stawienie przeznaczone jest dla osób, 
które ukończyły 18 lat. Można je zoba-
czyć także  w sobotę i niedzielę. Wstęp 
płatny.

Sobota, 29 stycznia
 Halo, Ziemia! Ptaki zimą. Tym 
razem wraz z organizatorami – pracow-
nikami MOK „Amfiteatr” przyjrzymy 
się ptakom żyjącym w mieście. Wraz 
z ornitologiem Jackiem Słupkiem po-
szukamy odpowiedzi na pytania: czym 
ptaki żywią się zimą, jak można im po-
móc w tym trudnym czasie, jak i czym 
je dokarmiać. Spotkanie odbędzie się 
w plenerze – w Starym Ogrodzie przy 
ul. Mireckiego 12. W trakcie spaceru 
będzie można zadać naszemu gościowi 
pytania i poszerzyć swoją wiedzę. Zbiór-
ka przy Moście Zakochanych. Koniecz-
nie zabierzcie ze sobą lornetkę! Jacek 
Słupek od lat szerzy wśród mieszkańców 

Radomia wiedzę na temat ptaków. Jest 
przyrodnikiem, ornitologiem, członkiem 
Radomsko-Kieleckiego Towarzystwa 
Przyrodniczego. Wstęp wolny. 

  „Weekend z R.” – „A Surfeit of 
Lovers”. Mistrzowska farsa Robina 
Hawdona pełna znakomitych kreacji. 
Londyn, Lata dwudzieste. Clarise i Ro-
ger to małżeń-
stwo szczęśli-
we, spełnione, 
o d n o s z ą c e 
s u k c e s y  n a 
każdej płasz-
czyźnie. Rozu-
mieją się bez 
słów, nie widzą 
świata  poza 
sobą. Lecz to 
tylko pozory. 
Gdy nagle wy-
jazd służbowy Rogera zostaje odwoła-
ny, kompletnie psuje to szyki jego żonie. 
Mąż w domu to nie lada wyzwanie dla 
Clarise, która miała zaplanowany ten 
czas w najdrobniejszych szczegółach. 
Cała sytuacja wywołuje szereg niepo-
rozumień i komplikacji. Clarise musi 
wykazać się niebagatelną wyobraźnią 
i pomysłowością, żeby utrzymać swo-
ją tajemnicę przed mężem. Początek 
spektaklu o godz. 16 w sali koncertowej 
ROK. Wstęp płatny. 

 Koncert zespołu Czerwony Tu-
lipan. Dom Kultury „Idalin” zaprasza 
o godz. 19 na koncert zespołu Czerwony 
Tulipan w ramach cyklu wydarzeń mu-
zycznych „Zanim nadlecą samoloty…”. 
Czerwony Tulipan powstał w 1985 roku 
w Olsztynie. To pięć artystycznych in-

dywidualno-
ści: Stefan 
B r z o z o w -
ski – kom-
p o z y t o r , 
wokal ista , 
g i ta rzys ta 
i szef odpo-
wiedzialny 
z a  p r o f i l 
a r t y s t y c z -
ny zespołu, 

Ewa Cichocka – recytatorka, wokalist-
ka, tancerka, aktorka, Krystyna Świą-
tecka – wokalistka i flecistka, Andrzej 
Czamara – gitarzysta solowy i Andrzej 
Dondalski – gitarzysta basowy z rocko-
wym rodowodem. Czerwony Tulipan 
tworzy i śpiewa piosenki poetyckie, 
kabaretowe, zawsze literackie. Zespół 
koncertował w Polsce i poza jej grani-
cami, nagrał 15 płyt. Wstęp biletowany: 
30 zł od osoby.

Niedziela, 30 stycznia
 Bajkowa Niedziela. Ośrodek Kul-
tury i Sztuki „Resursa Obywatelska” za-
prasza o godz. 11 na Bajkową Niedzielę. 
Tym razem organizatorzy przygotowali 
projekcję filmu „Kacper i Emma w te-
atrze”, warsztaty tworzenia masek te-
atralnych oraz malowanie twarzy. 
Kacper i Emma idą do teatru z innymi 
dziećmi 
z przed-
szko la . 
P r z e d -
s tawie-
nie  tak 
b a r d z o 
i m  s i ę 
podoba, 
ż e  p o -
s t a n a -
wiają zostać aktorami. Przedszkole, do 
którego uczęszczają, przyłącza się do 
akcji wsparcia sierocińca w Indiach. 
Kacper i Emma wpadają na pomysł, 
aby wystawić sztukę teatralną, a zebrane 
pieniądze przeznaczyć na pomoc siero-
cińcowi. Zaczyna się kolejna przygoda 
pełna niespodziewanych zwrotów akcji 
i nieprzewidzianych trudności. Katego-
ria wiekowa: 5+. Bilety w cenie 10 zł do 
nabycia w kasie Resursy i na biletyna.pl.

NIKA

Ofertę dla organizatorów półzimo-
wisk przygotowała Resursa Obywa-
telska. Proponuje m.in. zwiedzanie 
wystawy w kamienicy Deskurów za-
tytułowanej „Świat zmysłów. Kosmos 
jest w nas” oraz udział w grze miej-
skiej „Śladami św. Kazimierza”. Re-
sursa zaprasza też na spacer śladami 
radomskich mozaik i na projekcje fil-
mowe. Będzie można również poznać 
gry i zabawy naszych dziadków, czyli 
dowiedzieć się, jak spędzano czas, 
gdy o Internecie jeszcze nikt nie sły-
szał. Z kolei Miejski Ośrodek Kultu-
ry „Amfiteatr” organizuje „Zimową 
ART-akademię”. Zaprasza też na za-
jęcia, podczas których będzie można 
odkryć wszystkie tajemnice druku 
3D. Dom Kultury „Idalin” przygoto-
wał zajęcia o charakterze rozrywko-
wo- sportowym oraz edukacyjnym, 
a także gry i zabawy. Dom Kultury 
„Borki” organizuje m.in. warsztaty 
plastyczne, wokalne, muzyczne, za-
jęcia sportowo-rekreacyjne, mobilne 
Planetarium oraz atrakcyjne wyjścia 
m.in. do kina i muzeum.

Odwiedziny w pracowniach alche-
micznej i drukarskiej, łamigłówki 
detektywistyczne, zajęcia plastyczne, 
literackie i integracyjne – to wszyst-
ko i jeszcze więcej oferują natomiast 
trzy filie Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. W pierwszym tygodniu ferii naj-
młodszych czytelników zaprasza Filia 
nr 6 przy ul. Kusocińskiego, a w dru-
gim – Filia nr 1 przy ul. Osiedlowej 
i Filia nr 2 przy ul. Zientarskiego 
1A. Na zajęciach obowiązuje limit 
miejsc i trzeba się na nie zapisać. Są 
przeznaczone dla dzieci w wieku od 
6/7 do 10 lat.

Szeroki wachlarz atrakcji na okres 
ferii przygotował również Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Można 
korzystać – w godz. 9-21 – z lodo-
wiska miejskiego przy ul. Bulwa-

rowej albo z radomskich pływalni. 
Aquapark Neptun będzie czynny 
od godz. 7 do 22. Na pływalni Orka 
przy ul. Młynarskiej 17 oraz pływal-
ni Delfin przy ul. Piastowskiej 17 od 
poniedziałku do piątku, w godz. 9-14, 
dzieci i młodzież szkolna będą mo-
gły nabyć bilet promocyjny w cenie 
5zł/godz. Na lodowisku zaś w ponie-
działki, środy i piątki do południa 
odbywać się będą zajęcia łyżwiarskie 
z instruktorem. Dzieci i młodzież 
pod okiem instruktora będą mogły 
się uczyć i doskonalić umiejętności 
w godz. 9-11.We wtorki i czwartek, 
w godz. 11-12.30, będą organizowane 
zajęcia ABC Tenisa na kortach przy 
ul. Bulwarowej. Coś dla siebie znajdą 
też pasjonaci połączenia tańca, zajęć 
fitness i muzyki. MOSiR wraz z Esfit 
Studio zaprasza na zajęcia we wtorki 
i czwartki w godz. 16-17.

Także Szkoły im. 72 Pułku Piecho-
ty Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego zapraszają wypoczywających 
w mieście uczniów na atrakcyjne za-
jęcia tematyczne. W ofercie są m.in. 
warsztaty strzeleckie, sztuk wal-
ki, podstaw makijażu kolorowego 
i wieczorowych upięć włosów. Szkoła 
udostępni także swoje pracownie: 
komputerowe i gastronomiczną. Bę-
dzie więc można nie tylko ciekawie 
spędzić czas, ale też zyskać kwali-
fikacje u boku nauczycieli zawodu. 
Konieczne są wcześniejsze zapisy; 
tel. 607 123 754. Zajęcia będą się od-
bywały w kilkuosobowych grupach.

Ośmioklasiści z kolei mają niepo-
wtarzalną okazję, by w szkołach ZDZ 
przygotować się do egzaminu z języ-
ka polskiego, matematyki i języka 
angielskiego. Bezpłatne zajęcia tak-
że po wcześniejszym telefonicznym 
zapisie.

NIKA

Ferie w mieście
atrakcyjne

W poniedziałek, 31 stycznia, zaczynają się ferie. Jak co roku nie tylko 
miejskie placówki mają dla dzieci i młodzieży wiele propozycji spędzenia 
tego czasu w sposób interesujący.
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Krótki utwór, składający się z mak-
symalnie trzech zwrotek i refrenu, 
ma przybliżyć mocne strony regionu 
i pomóc w budowaniu tożsamości 
regionalnej mieszkańców Mazowsza.

Konkurs skierowany jest do pełno-
letnich mieszkańców woj. mazowiec-
kiego. Każdy uczestnik może przesłać 
jedną autorską pracę poświęconą 
Mazowszu, wcześniej niepublikowaną 
i nienagradzaną. Teksty powinny być 
krótkie – maksymalnie 800 znaków 
bez spacji. Komisja konkursowa 
premiować będzie utwory, zwraca-
jące uwagę m.in. na bogatą historię 
regionu, centralne położenie, walory 
przyrodnicze i różnorodność kultu-
rową. Wysoko oceniane będą teksty 
podkreślające najmocniejsze strony re-
gionu np. nowoczesność, dynamiczny 
rozwój i atrakcyjność dla inwestorów 
oraz kładące nacisk na wartości takie 
jak poczucie wspólnoty, solidarność, 
tolerancja i otwartość.

Na autora zwycięskiej „Pieśni o Ma-
zowszu” czeka nagroda w wysokości 
10 tys. zł. Komisja konkursowa może 
też przyznać wyróżnienia.

CT

Napisz pieśń
o Mazowszu
Samorząd województwa szuka autora 
„Pieśni o Mazowszu”. Prace można 
przesyłać do 15 kwietnia.

Nagrodę, przypomnijmy, mogą 
otrzymać osoby, stowarzyszenia lub 
organizacje, które w poprzednim 
roku wykazały się wybitnymi doko-
naniami w dziedzinie popularyzacji 
historii i tradycji Radomia oraz dzie-
dzictwa kulturowego naszego miasta. 
Komisja konkursowa szczególną 
uwagę zwraca na to, czy wskazane 
we wniosku działania i osiągnię-
cia kandydata dotyczą konkretnie 
minionego roku oraz jaka była liczba 
odbiorców podjętych przez niego 
inicjatyw.

Kandydatów do Nagrody im. św. 
Kazimierza mogą zgłaszać instytucje 
kultury, szkoły artystyczne i inne 
podmioty działające na rzecz kultu-
ry. Zgłoszenia, do 15 lutego, przyj-
mowane są tylko na wniosku, który 
można pobrać ze strony internetowej 
www.resursa.radom.pl. Formularze 
dostarczone po 15 lutego nie będą 
rozpatrywane.

Wręczenie Nagrody im. św. 
Kazimierza odbędzie się podczas te-
gorocznych Kazików, które zaplano-
wano w pierwszym tygodniu marca.

Dotychczas nagrodę otrzymali: 
Społeczny Komitet Ratowania Za-
bytków Radomia (2009), Społeczny 
Komitet Ochrony Zabytkowego 
Cmentarza Rzymskokatolickiego 
(2010), Przemysław Bednarczyk 
(2011), Renata Metzger i Mirosław 
Mazurkiewicz (2012), dr hab. Se-
bastian Piątkowski (2013), Bractwo 
Kurkowe św. Sebastiana (2014), 
Katarzyna Posiadała (2015), Marcin 
Kępa (2016), ks. Edward Poniewier-
ski (2017), dr Adam Benon Duszyk 
(2018), klasztor bernardynów w Ra-
domiu (2019), Fundacja Ars Antiqua 
Radomiensis (2020) i Wiesław 
Marek Kowalik (2021).

CT

Nagroda
św. Kazimierza
Do 15 lutego można zgłaszać kandy-
datów do XIV edycji Nagrody im. św. 
Kazimierza.
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  KATARZYNA SKOWRON

W poniedziałek rada miejska 
debatowała m.in. nad projektem 
uchwały w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi i stawki tej opłaty.

– Uwarunkowania formalno-
-prawne zobowiązują nas do tego, 
aby uchwałę obecnie obowiązującą 
zmienić ze względu na orzeczenie 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego – tłumaczył wiceprezydent 
Jerzy Zawodnik. – Orzeczenie zo-
stało zaskarżone do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, ale jeste-
śmy pewni, że wyrok WSA będzie 
utrzymany, a nasza uchwała straci 
moc. Jeżeli nie zmienimy uchwały 
przed orzeczeniem NSA. będziemy 
mieć sytuację, kiedy w gminie mia-
sta Radomia nie będzie funkcjono-
wał żaden system poboru opłat za 
odbiór odpadów komunalnych.

Taka sytuacja spowoduje duże za-
mieszanie. – Narazi nas to na rosz-
czenia mieszkańców. Kiedy uchwa-
ła będzie unieważniona, a innej nie 
będzie, będą mogli iść do sądu, że 
nie powinni ponosić żadnej opła-
ty. Po drugie: będziemy zmuszeni 
do wszystkich mieszkańców wysłać 
nowe deklaracje odbioru odpadów, 
a wszyscy mieszkańcy będą zo-
bowiązani do ich dostarczenia do 
urzędu – mówił wiceprezydent.

Miasto, po grudniowym orze-
czeniu Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie, za-
proponowało, by opłata liczona była 
od gospodarstwa – jedno- lub wielo-
osobowego, a nie od metrażu miesz-
kania, jak jest w tej chwili. – Zasta-
nawiam się, czy nie powinniśmy 
utrzymać dotychczasowego systemu, 
który był bardzo dobry. Eliminował 
nadużycia i był dobry, jeśli chodzi 
o ściągalność – przekonywał w dys-
kusji radny PiS Adam Bocheński.

Za n i m projek t  uchwa ł y  t ra-
f i ł  na ses ję,  by ł  konsu ltowany 
za rów no z  m iesz ka ńc a m i ,  ja k 
i z firmami, które obsługują sys-
tem, spółdzielniami i zarządcami 

nieruchomości. – Jest oczekiwanie 
co do wzrostu częstotliwości odbio-
ru odpadów – papieru i gabarytów 
z zabudowy wielorodzinnej. Z tych 
konsultacji jasno wynika, że miesz-
kańcy są gotowi ponieść trochę wyż-
szą opłatę, a dzięki temu uzyskać 
usługę, na której im zależy. Ale, aby 
zwiększyć częstotliwość, musimy 
mieć zwiększone środki, żeby nas po 
prostu było na to stać – podkreślał 
Zawodnik.

Jednak zmiana częstotl iwości 
odbioru odpadów możliwa byłaby 
dopiero od 1 października, bo do 
30 września obowiązują obecne 
umowy.

– Do odbioru odpadów dokła-
damy od paru lat, a według ustawy 
system powinien się bilansować. 
A z końcem roku 2021 dołożyliśmy 
do systemu prawie 22 mln zł. Jeże-
li teraz nie podejmiemy uchwały, 
w tym roku te koszty jeszcze bar-
dziej wzrosną. Weźmy tę odpo-
wiedzialność na swoje barki i po-
dejmijmy uchwałę, która chociaż 
w pewnym stopniu pozwoli nam 
zbilansować odbiór odpadów – prze-
konywała radna KO Magdalena La-
sota.

W projekcie uchwały, przypomnij-
my, znalazł się zapis, by segregujący 
odpady w zabudowie jednorodzinnej 

od 1 kwiet-
n ia p łac i l i 
m i e s i ę c z -
n i e  2 2  z ł 
(w przypad-
k u  j e d n o -
osobowego 
g o s p o d a r-
stwa domo-
wego) i 45 zł 
(w przypad-
ku wielooso-
b o w e g o ) , 
w zabudo -
wie wieloro-
dzinnej zaś 
m i e s i ę c z -
n a  s t aw k a 
o p ł a t y  z a 
g o s p o d a -

rowanie odpadami komunalnymi 

wynosiłaby 18 zł (dla jednoosobo-
wego gospodarstwa domowego) 
lub 35 zł (dla wieloosobowego). Po 
roku mieszkańców czekałaby kolej-
na podwyżka i następna znów po 
roku. – Chodzi o to, żeby wprowa-
dzić system, który spowoduje wzrost 
dochodów miasta, a jednocześnie 
nie będzie w sposób znaczący uciąż-
liwy dla mieszkańców – przekony-
wał wiceprezydent.

– Śmiem twierdzić, że 5 czy 10 zł, 
o które wzrośnie stawka za odbiór 
odpadów, to niewielka kwota w po-
równaniu prognoz za gaz, jakie te-
raz dostają radomianie. Oczywiście 
zadaniem miasta jest inwestować 
w edukację, budować drogi, chodni-
ki i żłobki, ale pozostawiam otwar-
te pytanie, czy zadaniem miasta jest 
dokładanie do śmieci, które sami 

produkujemy. Czy te pieniądze nie 
powinny być przeznaczone na coś 
innego – pytała Marta-Michalska-
-Wilk, przewodnicząca klubu rad-
nych KO.

Łukasz Podlewski, przewodniczą-
cy klubu radnych PiS prosił radnych 
KO o wskazanie w projekcie uchwa-
ły punktu dotyczącego zwiększenia 
częstotliwości odbioru papieru i ga-
barytów. – W tej uchwale nie ma ta-
kiego zapisu. Nie jesteśmy w stanie 
tego teraz oszacować, ale deklaruję, 
że jeśli będzie nowa regulacja, taka 
uchwała pojawi się na następnej se-
sji – zapewniał Zawodnik.

Ostatecznie g łosami radnych 
Prawa i Sprawiedliwości projekt 
uchwały nie został przyjęty – 16 było 
przeciw, 12 głosowało za, nikt nie 
wstrzymał się od głosu.

Podwyżki nie będzie
– Radni PiS zdecydowali, że nie trzeba remontować szkół i przedszkoli dróg i chodników, nie trzeba budować żłobków, za to trzeba dokładać do śmieci – mówił 
w poniedziałek wiceprezydent Jerzy Zawodnik po tym, jak radni odrzucili w głosowaniu projekt uchwały w sprawie podniesienia stawek za odbiór odpadów 
komunalnych i zmiany sposobu naliczania tej opłaty.

Fo
t. S

zy
mo

n W
yk

rot
a

Urząd miejski ogłosił przetarg na 
opracowanie dokumentacji budowy 
bloku, który miałby stanie u zbiegu 
ulic Piastowskiej i Łokietka na Mi-
chałowie. – Chcemy zwiększyć do-
stępność mieszkań na wynajem. To 
wyjście naprzeciw potrzebom zgła-
szanym przez radomian, których 
nie stać na zakup własnego miesz-
kania – mówi prezydent Radosław 
Witkowski.

Zwycięzca przetargu będzie miał 
za zadanie opracowanie projektu 
dziewięciokondygnacyjnego budyn-
ku wraz z niezbędnymi przyłączami 
do sieci zewnętrznych, czyli instala-
cji wodociągowej, kanalizacji sani-
tarnej, kanalizacji deszczowej, sieci 
ciepłowniczej, sieci energetycznej 
oraz sieci teletechnicznych i świa-

tłowodowej. W projekcie powinien 
się znaleźć także wewnętrzny układ 
komunikacyjny, miejsca parkingo-
we i otoczenie bloku, w tym placu 
zabaw.

– Jesteśmy już po rozmowach 
z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego i mamy zapewnienie, że są 
pieniądze na dofinansowanie tego 
typu przedsięwzięć. Kiedy otrzyma-
my projekt i pozwolenie na budowę, 
będziemy mogli ogłosić przetarg na 
realizację inwestycji – tłumaczy wi-
ceprezydent Mateusz Tyczyński.

Na oferty od projektantów miasto 
czeka do 7 lutego. Wykonawca bę-
dzie miał na opracowanie dokumen-
tacji siedem miesięcy.

CT

Mieszkania
na wynajem

Miasto rozpoczęło przygotowania do budowy 90 mieszkań komunalnych.

R E K L A M A
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Rada Miejska Radomia przyjęła 
w poniedziałek uchwałę w sprawie wy-
magań, jakie powinien spełniać projekt 
BO na 2023 rok. – Uchwała określa za-
sady i terminy, jakie będą obowiązywa-
ły w trakcie konsultacji. Wzięliśmy tu 
pod uwagę kilka szczegółowych propo-
zycji zgłoszonych podczas warsztatów 
ewaluacyjnych – mówi wiceprezydent 
Mateusz Tyczyński. – Z 50 do 100 tys. 
zł podnieśliśmy wartość projektów 
w pierwszej kategorii. Nowością jest 
też to, że pod każdym zgłaszanym 
wnioskiem muszą być podpisane przy-
najmniej trzy osoby popierające dany 
projekt. Ponadto wnioskodawcy będą 
mieć więcej czasu na odwołanie się 
od decyzji zespołu opiniującego, a na 
karcie do głosowania znajdą się gra-
ficzne oznaczenia dotyczące tematyki 
projektów. Wszystko po to, by budżet 
obywatelski jeszcze lepiej odpowiadał 
na potrzeby mieszkańców – zarówno 
wnioskodawców, jak i głosujących.

Podobnie jak do tej pory propozycje 
zgłoszone przez mieszkańców zostaną 
podzielone na cztery kategorie. Na 
projekty do 100 tys. zł zostanie prze-
znaczona kwota 1,5 mln zł, a na pro-
jekty o wartości od 100 tys. do 600 tys. 
zł oraz powyżej 600 tys. zł – po 2 mln 
450 tys. zł. Wzorem poprzednich lat 

będzie też grupa projektów instytu-
cjonalnych, czyli takich, które dotyczą 
instytucji miejskich. Na ich realizację 
zostanie przeznaczona kwota 1 mln 
350 tys. zł.

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać 
swoje propozycje od 21 lutego do 
15 marca. Powinny zawierać oszaco-
wany, przybliżony koszt realizacji oraz 
dokładny opis projektu, zawierający 
dane niezbędne do określenia moż-
liwości oraz kwoty jego wykonania 
(uwzględniając sposób, metodę, mate-
riały, wykonanie, wielkość, ilość, czas, 
dokładną lokalizację itp.). Realizacja 
projektu musi być technicznie moż-
liwa w ciągu jednego roku budżeto-
wego, a roczny koszt jego utrzymania 
nie może przekraczać 15 proc. kwoty 
przeznaczonej na realizację – koszty 
te będą pokrywane z budżetu gminy. 
Projekty muszą też spełniać kryterium 
ogólnodostępności, a ustalona lokali-
zacja musi dotyczyć terenu będącego 
własnością gminy.

Do 1 maja będzie prowadzona wery-
fikacja zgłoszonych projektów Głoso-
wanie zaplanowano od 1 do 21 czerw-
ca. Wyniki zostaną przedstawione do 
24 lipca.

CAR

Zmiany w BO 2023
zatwierdzone

Od 21 lutego będzie można składać wnioski do przyszłorocznego budże-
tu obywatelskiego. Na realizację zwycięskich projektów zaplanowano 
7 mln 750 tys. zł.

Według Marka Twaina są dwa 
najważniejsze momenty w życiu 
człowieka – gdy się urodzi i gdy 
uświadomi sobie, po co się uro-
dził. Zmarła 22 stycznia red. 
Magdalena Ciepielak niewątpliwie 
taką świadomość miała.

Po ukończeniu studiów na wydzia-
le prawa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie poszła śladami 
związanego z ówczesną TVP wujka, 
Ireneusza Dulęby i zamiast 
kariery w wymiarze sprawie-
dliwości wybrała pracę dzien-
nikarską. Najpierw w „Życiu 
Radomskim”- dzienniku, będą-
cym mutacją „Życia Warszawy”. 
Tutaj przeszła wszystkie etapy 
praktyki redakcyjnej, jakie na 
początku lat 80. obowiązywa-
ły: od stażysty przez młodszego 
redaktora, redaktora, po publi-
cystę. Nigdy jednak nie przy-
wiązywała wagi do awansów, 
za to była nadzwyczaj pracowi-
ta. Przez lata zapełniała łamy 
„Życia”, a od połowy lat 90. 
lokalnej „Gazety Wyborczej” 
w Radomiu tekstami najczęściej 
o tematyce społecznej, samorządo-
wej, medycznej i, szeroko rozumia-
nej, prawniczej. Rozmówcy obdarza-
li Ją dużym zaufaniem, dzięki czemu 
pozyskiwała tematy, o których inni 
mogli pomarzyć. Ten zawodow y 
spryt, w jak najbardziej pozytywnym 
tego słowa znaczeniu, zasługuje tym 
bardziej na odnotowanie, że nie była 
radomianką. Czyli kontakty dzien-
nikarskie musiała wypracować od 
podstaw. Rodzinnego Suchedniowa 

nigdy nie zdradziła. Tam, blisko Gór 
Świętokrzyskich, a przede wszystkim 
Mamy, lubiła spędzać wolny czas.

Świetnie odnalazła się w radom-
skich realiach. Rozumiała to mia-
sto niejednokrotnie lepiej niż ludzie 
związani z nim metryką urodze-
n ia .  Przede wsz ystk i m jed na k 
Magda miała gen dziennikarski. 
W tym zawodzie była profesjonalist-
ką w każdym calu. Bezkompromiso-
wa w dociekaniu prawdy, obiektyw-

na, z ogromnym wyczuciem tego, co 
ważne. Tzw. zapchajdziury nie były 
Jej specjalnością. Za to przez blisko 
40 lat pracy zapisała na swoim kon-
cie mnóstwo załatwionych piórem 
spraw dla mieszkańców i miasta. 
Tym mierzy się sukcesy dziennikar-
skie. W środowisku uchodziła za tą, 
która doskonale rozumie meandry 
lokalnego życia politycznego. Pisząc 
informacje i komentarze nikogo nie 
oszczędzała w zasłużonej, popartej 

argumentami krytyce. Zarówno tych 
z lewej, jak i prawej strony. Jednak 
przez wszystkich była szanowana, bo 
po prostu była rzetelna.

Na aktywności zawodowej Mag-
dy nie cierpiało Jej życie rodzinne. 
Wszyscy, których obdarzyła swoją 
przyjaźnią, wiedzieli, jak ważni są dla 
Niej – mąż, jedyny syn i przez ostat-
nie lata wnuki: Adaś i Antoś. Zawo-
dowe stresy, których w tej profesji jest 
od metra, odreagowywała na różne 

sposoby. Umiała szyć, ro-
bić na drutach. Lubiła do-
bre kino, książki, muzykę, 
zwiedzanie świata. Miała 
jeszcze tyle planów…

Superkoleżanka, dobry, 
empatyczny człowiek, na 
którego zawsze i we wszyst-
kim można było liczyć. Jaka 
szkoda, że przegrała walkę 
z ciężką chorobą i dziś trze-
ba o Niej pisać w czasie 
przeszłym. Ale… Ponieważ 
pamięć jest nieśmiertelna, 
Magda będzie z nami za-
wsze.

Uroczystości pogrzebowe 
zaplanowano na poniedzia-

łek, 31 stycznia. Msza św. w koście-
le św. Wacława na Starym Mieście 
rozpocznie się o godz. 12, a potem 
nastąpi przejazd na cmentarz w Su-
chedniowie. Rodzina prosi, by nie 
przynosić kwiatów i zniczy, a prze-
znaczone na nie pieniądze ofiaro-
wać na Centrum Młodzieży „Arka”, 
z którym Magda od zawsze współpra-
cowała.

BARBARA PIKIEWICZ

Magda Ciepielak nie żyje
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  KATARZYNA SKOWRON
ŁUKASZ KOŚCIELNIAK

W połowie stycznia Radosław Wit-
kowski zwrócił się do wojewody ma-
zowieckiego Konstantego Radziwiłła 
o stwierdzenie nieważności uchwały, 
którą radni zmniejszają jego pobory 
zaledwie trzy tygodnie po tym, jak pod-
wyższyli je do maksymalnej, zgodnej 
z prawem, kwoty. Jak poinformowało 
nas biuro prasowe magistratu, prezy-
dent zwrócił uwagę na fakt, że w tym 
czasie (od 29 listopada do 20 grud-
nia – przyp. red.) nie wydarzyło się nic, 
co świadczyłoby o zmniejszeniu jego 
kwalifikacji lub jakości świadczonej 
pracy. Dlatego też uzasadnienie uchwa-
ły jest pozorne, a u jej podstaw leżały 
wyłącznie bliżej nieokreślone racje po-
lityczne.

POZA OBSZAREM

We wtorek pojawiło się rozstrzy-
gnięcie. Wojewoda zaznaczył, że „ce-
lowość, zasadność czy też potrzeba 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany 
(obniżenia) wynagrodzenia pozo-
staje poza obszarem objętym niniej-
szym rozstrzygnięciem nadzorczym”. 
Stwierdził jednocześnie, że grudniowa 
uchwała rady jest „nieprawidłowa”, na-
leży więc ją unieważnić, ale w części. 
„Uchwałą nr LXX/643/2021 z dnia 
20 grudnia 2021 r. wynagrodzenie 
miesięczne Prezydenta Miasta Ra-
domia zostało zmniejszone z kwoty 

łącznej 18.446 zł do kwoty łącznej 
15.145 zł i tak ustalone, począwszy od 
1 lutego 2022 r. Wynagrodzenie takie 
mieści się w granicach określonych 
w aktualnie obowiązujących przepi-
sach prawa” – napisał wojewoda w uza-
sadnieniu swojej decyzji. – „Natomiast 
za okres od dnia 21 grudnia 2021 r., 
do dnia 31 stycznia 2022 r., na skutek 
przywrócenia mocy obowiązującej 
uchwały nr II/30/2018 z dnia 20 listopa-
da 2018 r., wynagrodzenie wyniosłoby 
łącznie 9.940 zł, co w sposób oczywisty 

jest wynagrodzeniem niższym niż mi-
nimalne, a co za tym idzie sprzeczne 
z obowiązującymi obecnie regulacjami 
w tym zakresie”.

Te regulacje to, obowiązujące od 
28 października 2021, rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie wynagra-
dzania pracowników samorządowych 
i dwoma artykułami ustawy z 21 listo-
pada 2008 o pracownikach samorządo-
wych.

Jak to się stało? Otóż w grudniowej 
uchwale radni postanowili, że jej zapi-

sy wchodzą w życie z dniem podjęcia, 
czyli 20 grudnia, że nowe prawo uchyla 
to wcześniejsze, z 29 listopada i że pre-
zydent nową, obniżoną, pensję zacznie 
pobierać od 1 lutego 2022. Tym samym, 
jak twierdzi wojewoda, uchylona zosta-
ła podstawa wyrównania wynagrodze-
nia prezydenta od 1 sierpnia 2021, któ-
ra była wpisana w listopadową uchwałę. 
Przede wszystkim jednak przyjęcie 
grudniowej uchwały spowodowało, że 
nie wiadomo, jakie pobory wypłacić 
prezydentowi za okres od 21 grudnia 
2021 do 31 stycznia 2022.

MOŻE RODZIĆ PROBLEMY ROZLICZENIOWE

„Pozostawienie w obrocie prawnym 
kwestionowanego zapisu uchwały nr 
LXX/643/2021 powoduje, nie tylko 
daleko idące skutki w sferze upraw-
nień pracowniczych Prezydenta Mia-
sta Radomia ale również, co nie mniej 
istotne, wprowadza ponownie do ob-
rotu prawnego uchwałę, regulującą 
wysokość wynagrodzenia niezgodnie 
już z powszechnie obowiązującym pra-
wem. Ponadto brak przepisu przejścio-
wego i postanowienie o wejściu w życie 
uchwały nr LXX/643/2021 z dniem 
podjęcia może rodzić problemy rozli-
czeniowe, w odniesieniu do świadczeń 
wyrównawczych” – pisze wojewoda.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewo-
dy oznacza, że prezydent Radomia za 
11 dni grudnia i styczeń otrzyma wy-
nagrodzenie uchwalone przez radnych 
29 listopada ubiegłego roku.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przy-
sługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w terminie 30 dni.

TO BYŁA UMOWA DŻENTELMEŃSKA

Natomiast podczas poniedziałkowej 
sesji radni mieli zdecydować o obniże-
niu swoich diet. Propozycja, przypo-
mnijmy, wyszła od Łukasza Podlew-
skiego i radnych Koalicji Obywatelskiej. 
Szef klubu radnych PiS proponował, by 
radnym przysługiwała półtorakrotność, 
a nie dwukrotność, jak w tej chwili, tzw. 
kwoty bazowej, a KO chciała powrotu 
do stanu sprzed 29 listopada, czyli do 
wysokości 1,1 kwoty bazowej. Decyzji 
nie było, bo oba projekty wnioskodawcy 
zdjęli z porządku obrad.

– Radosław Witkowski wykazał się 
swoistego rodzaju pazernością. Za-
skarżył moją uchwałę dotyczącą re-
gulacji wynagrodzenia do poziomu 
16 tys.400 zł. To też ciekawe, że Ra-
dosław Witkowski ceni się bardziej niż 
prezydent Warszawy, bo Rafał Trza-
skowski zarabia ok. 18 tys. zł, a Rado-
sław Witkowski tak bardzo ceni swoją 
pracę, że zadowoliłaby go pensja ponad 
20 tys. zł – mówił we wtorek w Porannej 
Rozmowie Radia Rekord i TV Dami 
przewodniczący klubu radnych PiS 
Łukasz Podlewski. – To była umowa 
dżentelmeńska – obniżmy wynagrodze-
nie prezydentowi i tym samym obniżmy 
sobie diety. Jeżeli Radosław Witkowski 
żąda stawki maksymalnej, radni nie 
będą obniżali swoich diet.

Kto jest pazerny?
Prezydent zaskarżył, a wojewoda uchylił uchwałę rady miejskiej w sprawie obniżenia włodarzowi miasta miesięcznego wynagrodzenia z ponad 20 do 
16 tys. zł. Jednak z zupełnie innych powodów niż te wskazane przez Radosława Witkowskiego. Natomiast radni, choć zapowiadali, nie obniżyli sobie diet. 
Oba projekty uchwał w tej sprawie zostały wycofane z porządku obrad.
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Podczas poniedziałkowej sesji radni 
ponownie, po ponad roku, mieli zde-
cydować o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji mieszkaniowej przy ul. Zagłoby 
i Słowackiego. Pierwotnie prywatny 
inwestor planował w miejscu Odeonu 
postawić 10-kondygnacyjny budynek 
z garażem podziemnym. Teraz pla-
nuje obiekt składający się z dwóch 
ośmiokondygnacyjnych segmentów, 
które połączy pierwsza kondygnacja 
nadziemna, czyli zielony taras. Bu-
dynek zaprojektowano wraz z infra-
strukturą towarzyszącą, zielenią urzą-
dzoną, małą architekturą, drogami 
wewnętrznymi i chodnikami. Aparta-
mentowiec będzie miał 70 mieszkań 
i cztery lokale usługowe na parterze. 
Projekt zakłada mieszkania jedno-, 
dwu-, trzy-, pięcio- i sześciopokojowe 
o powierzchni od ok. 32 do 113 me-
trów. Ma tu być także 87 miejsc po-
stojowych, z czego 63 w garażu pod-
ziemnym.

– Wniosek i nwestora speł n ia 
wszystkie wymogi formalne. Przy 
jego procedowaniu wzięto również 
pod uwagę potrzeby mieszkaniowe na 
terenie Radomia – tłumaczył Michał 
Michalski, sekretarz miasta. – Taka 
inwestycja jak najbardziej na tym ob-
szarze może być realizowana, bo to 
strefa zabudowy mieszkaniowej in-
tensywnej.

Inwestycja jest możliwa dzięki, 
wprowadzonej w 2018 roku, specusta-
wie mieszkaniowej. Zapisano w niej, 
że inwestycję mieszkaniową lub inwe-
stycję towarzyszącą można realizować 
niezależnie od istnienia lub ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Przedsięwzięcie 
nie może być jednak sprzeczne z zapi-
sami studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy.

Pozytywną opinię w sprawie loka-
lizacji wydała komisja gospodarki, 
ochrony i kształtowania środowiska 

rady miejskiej, negatywnie zaopinio-
wała ją Gminna Komisja Urbanistycz-
no-Architektoniczna. „Przedstawiona 
koncepcja charakteryzuje się dyspro-
porcją wysokości projektowej zabu-
dowy w stosunku do zabudowy wystę-
pującej w najbliższej okolicy, zaburza 
krajobraz oraz odbiór historycznych 

dominant: zabytkowej wieży ciśnień 
oraz kościoła pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego na Glinicach” – napisali 
urbaniści. Zdaniem komisji planowa-
ny budynek nie powinien mieć więcej 
niż pięć kondygnacji i  17 m.

Do opinii architektów przychylił 
się Kazimierz Woźniak, radny nie-
zależny, twierdząc, że inwestycja 
„zrobi bałagan urbanistyczny w tym 
rejonie”. – Miasto musi się rozwi-
jać według uporządkowanego sys-
temu. W mojej ocenie ten budynek 
w tym otoczeniu pasuje jak pięść 
do nosa. Stawianie nowoczesnego, 
ośmiokondygnacyjnego budynku 
w bezpośrednim otoczeniu domków 
jednorodzinnych i kamieniczek jest 
nieporozumieniem. Oczywiście niech 
powstaje tam budynek, ale ilość tych 
kondygnacji powinna być ograniczo-
na – przekonywał.

– Gminna Komisja Urbanistyczno-
-Architektoniczna sugeruje, że budy-
nek zasłania wieżę ciśnień i kościół. 
Ale według architektów i urbanistów, 
z którymi współpracujemy, budynku 
nie ma na osi wieży i kościoła. Po-
nadto nasza inwestycja znajduje się 
w drugiej linii zabudowy ul. Słowac-
kiego – zapewniała Joanna Krzyża-
nowska, przedstawicielka firmy Seli-

ga. – Uwzględniliśmy uwagi i sugestie 
dotyczące wysokości obiektu, przeka-
zane nam przez urząd miejski i zna-
cząco obniżyliśmy budynki. A bryle 
nadaliśmy lżejszą elewację.

Za lokalizacją głosowało 14 rad-
nych, czterech było przeciw, a dzie-
więciu wstrzymało się od głosu.

Apartamenty
po Odeonie

Ośmio-, a nie dziesięciokondygnacyjny apartamentowiec ma ostatecznie powstać u zbie-
gu ul. Zagłoby i Słowackiego, w miejscu, gdzie jeszcze niedawno stało kino Odeon. Inwe-
stor przeprojektował budynek, a radni wyrazili zgodę na lokalizację.
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„Zawsze uważałam, że powinniśmy 
skupiać się na tym, co nas łączy, a nie 
na tym, co nas dzieli. Oczywiście repre-
zentujemy różne środowiska politycz-
ne, różne przekonania, różne poglądy, 
ale łączy nas wspólna misja – służenie 
interesom Europejczyków” – napisała 
po ogłoszeniu decyzji na swoim profilu 
facebookowym. – „Wierzę, że wszy-
scy podzielamy uniwersalne wartości 
europejskie, wartości takie jak tole-
rancja, praworządność, wolność słowa 
i system parlamentarny, który jest od-
zwierciedleniem europejskiej demo-
kracji. W tym właśnie duchu chciałbym 
pełnić funkcję wiceprzewodniczącej. 
Chcę łączyć – a nie dzielić, prowadzić 
dialog, a nie kłócić się, słuchać – a nie 
tylko mówić, rozumieć, a nie osądzać, 
podejmować decyzje zbiorowo, a nie 
indywidualnie”.

Ewa Kopacz zosta ła w ybrana 
w pierwszej turze, otrzymując 467 gło-
sów. Jest jedyną wiceprzewodniczącą 

z Polski, ponieważ drugi z polskich 
kandydatów – Zdzisław Krasnodębski 
nie uzyskał wystarczającego poparcia 
w trzeciej turze.

Kopacz była wiceszefową PE przez 
ostatnie 2,5 roku i będzie pełnić tę 
funkcję przez kolejne 2,5, czyli do koń-
ca tej kadencji parlamentu. Poza nią 
wiceprzewodniczących jest ośmioro.

Wiceprzewodniczący mogą w razie 
potrzeby zastępować przewodniczą-
cego, w tym również przewodniczyć 
posiedzeniom plenarnym. Są również 
członkami Prezydium Parlamentu 
Europejskiego, które określa zasady 
sprawnego funkcjonowania PE.

Ewa Kopacz urodziła się w Skarysze-
wie. Posłanka na Sejm IV, V, VI, VII 
i VIII kadencji, w latach 2007-2011 mi-
nister zdrowia, w latach 2011-2014 mar-
szałek Sejmu VII kadencji, w latach 
2014-2015 prezes Rady Ministrów.

MM

Po raz drugi
Ewa Kopacz ponownie została wybrana wiceprzewodniczącą Parlamentu 
Europejskiego.

W tym roku Orkiestra gra, by zapew-
nić najwyższe standardy diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci. W Radomiu 
orkiestrowe granie organizuje, trady-
cyjnie, Hufiec ZHP Radom-Miasto. 
Kwestować będzie 321 wolontariuszy; 
jest także grupa osób, która w ramach 
radomskiego sztabu będzie kwesto-
wać w Jedlni-Letnisku i Jedlińsku. 
Pieniądze na WOŚP można wrzucać 
już teraz – do ponad 40 skarbon w ra-
domskich i okolicznych szkołach, mar-
ketach, instytucjach publicznych i fir-
mach prywatnych.

Finał WOŚP to tak że koncer-
ty. – Przymierzaliśmy się do impre-
zy masowej, ale wzrost zachorowań 
i zgonów na COVID, który cały czas 
obserwujemy, sprawił, że zrezygnowa-
liśmy – mówi Bartosz Bednarczyk, szef 
radomskiego sztabu WOŚP. – Zdecy-
dowaliśmy się na mniejsze wydarzenia 
w różnych częściach miasta.

Koncerty zaplanowano w godz. 
14-19 w muszli w parku im. Tadeusza 
Kościuszki. Zobaczymy i usłyszymy 
(początek o każdej pełnej godzinie) 
radomskie zespoły: Law, Renesans, 
Rosa, Second Life, Alicetea. W sa-
mym parku natomiast odbędzie się bieg 
„Policz się z cukrzycą”. Z kolei na za-
daszonym patio w Kamienicy Desku-
rów, w godz. 10-13 zorganizowane zo-
staną gry i zabawy dla dzieci. O godz. 
15 rozpocznie się występ chóru, a od 
godz. 19 do 21 zaplanowano koncerty 
Radomskiej Szkoły Rocka, grupy Pod 
Strzechą oraz duetu Mistrz i Małgo-
rzata. Natomiast w Galerii Słonecznej 

w godz. 15-17 wystąpi orkiestra dęta 
z Błotnicy. A o godz. 15 w Teatrze im. 
Jana Kochanowskiego spotkamy się 
z aktorami.

Ta k ż e  w  n i e d z i e l ę ,  w  g o d z . 
12-16 w salonie VW Ster przy ul. War-
szawskiej 222 zobaczymy legendarne 
lamborghini. To dzięki Radomskim 
Klasykom, których auta będziemy mo-
gli podziwiać od godz. 17 do 20 w Ryn-
ku. Z kolei Salon PolCar proponuje 
w dniu finału WOŚP zwiedzanie pry-
watnego Muzeum Motoryzacji Służb 
Mundurowych i Techniki Użytkowej 
przy ul. 11 Listopada 98.

WOŚP można także wesprzeć li-
cytując jedną z atrakcji na Allegro. 
Także Rekord Grupa Mediowa włącza 
się w pomoc maluchom. Można np. 
wylicytować współprowadzenie, wraz 
z Norbim i Dawidem Furchem, poran-
nej audycji w Radiu Rekord. Natomiast 
Rafał Tatarek, prezes Rekord Grupy 
Mediowej i pasjonat gotowania propo-
nuje „Tatarka od Tatarka”. Tatar zosta-
nie przygotowany własnoręcznie przez 
Rafała w restauracji Łyżka i Widelec, 
a zwycięzcę licytacji czeka degustacja 
i miła rozmowa.

Od godz. 17 to, co się dzieje podczas 
radomskiego finału WOŚP, można 
będzie śledzić za pośrednictwem TV 
Dami.

W ubiegłym roku, przypomnijmy, 
w ramach 29. Finału WOŚP odbyła się 
w Radomiu tylko kwesta. Udało się ze-
brać ponad 286 tys. zł.

CAR, NIKA

Radomski finał
WOŚP

„Przejrzyj na oczy” to hasło tegorocznego, jubileuszowego, 30. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Grać będziemy w niedzielę, 
30 stycznia także w Radomiu.
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Zima to czas, który w powszechnej opi-
nii nie sprzyja aktywności na świeżym 
powietrzu. Krótki dzień, śnieg i niskie 
temperatury nie zachęcają do wycho-
dzenia z domu, przez co część osób 
w ogóle rezygnuje z aktywności fizycz-
nej, a pozostali wybierają ćwiczenia 
w pomieszczeniach. Tymczasem ruch 
zimą na świeżym powietrzu przynosi 
wiele korzyści i naprawdę warto z nie-
go korzystać.

Bardziej efektywne spalanie kalorii. 
Trenując na świeżym powietrzu przy 
niskiej temperaturze nasz organizm 
zużywa więcej energii na utrzymanie 
stałej ciepłoty ciała. Dzięki temu wy-
konując te same ćwiczenia, spalamy 
więcej kalorii i szybciej pozbywamy 
się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Tre-
ning zimą na świeżym powietrzu to 

najkrótsza droga do wymarzonej figury 
na wiosnę!

Zwiększenie siły i wytrzymałości.
Podczas treningu zimą na świeżym po-
wietrzu nasze mięśnie muszą wykonać 
większą pracę, by pokonać opór śniegu, 
a to przyczynia się do zwiększenia siły 
i wytrzymałości. Dzięki temu zimowy 
trening na świeżym powietrzu nie tylko 
będzie bardziej efektywny, ale też za-
procentuje w cieplejszych miesiącach, 
kiedy to trening na suchym, równym 
podłożu nie będzie sprawiał nam naj-
mniejszych trudności.

Hartowanie organizmu i wzrost odpor-
ności. Zima kojarzy się nam z czasem, 
kiedy łatwo się przeziębić, a tymcza-
sem regularna aktywność na świeżym 
powietrzu hartuje organizm i znacznie 

wzmacnia odporność. Po wysiłku rośnie 
produkcja białych krwinek, które chro-
nią nasz organizm przed wywołującymi 
choroby drobnoustrojami.
– Do zimowych ćwiczeń jest nam po-
trzebna jedynie odrobina motywacji 
i odpowiedni ubiór. Po ok. 30-45 mi-
nutach aktywności fizycznej w orga-
nizmie zaczynają się wydzielać endor-
finy – hormony szczęścia; niezależnie 

od tego, czy na dworze jest ciepło, czy 
zimno będziemy czuli się lepiej. Jedną 
z możliwości aktywności fizycznej jest 
nordic walking sport dla każdego bez 
względu na wiek, kondycję czy masę 
ciała. Takie ćwiczenia można upra-
wiać wszędzie, niezależnie od pory 
roku – mówi Aleksandra Bromblik z ser-
wisu Prezent Marzeń. – Nordic walking 
to całkowicie bezpieczna dyscyplina, 
do której praktycznie brak jest przeciw-
wskazań. Aby zaktywizować leniuchów, 
można podarować taką aktywność 
w postaci pierwszej lekcji z instrukto-
rem. Aby trening był efektywny, pokaże 
on, jak opanować prawidłową technikę 
marszu z kijkami, które ułatwiają za-
chowanie równowagi oraz odciążają 
stawy i kręgosłup, dzięki czemu nordic 
walking może uprawiać każdy, również 
kobiety w ciąży i osoby starsze.

Lepsze dotlenienie i więcej energii. 
Każda z komórek naszego ciała potrze-
buje tlenu, by mogła sprawnie funkcjo-
nować. Zimą, kiedy większość czasu 
spędzamy w zamkniętych pomiesz-
czeniach, tego tlenu może nam czasem 
brakować, co zwykle objawia się ospa-
łością, uczuciem ciągłego zmęczenia 
i zniechęcenia, problemami z pamię-
cią i koncentracją. Wysiłek fizyczny na 
świeżym powietrzu sprawia, że nasz 
oddech i tętno przyspiesza, w wyniku 
czego krew krąży szybciej i dostarcza 
do komórek większą ilość tlenu. Tym 
samym regularne treningi zapobiegają 
negatywnym skutkom niedotlenienia 
oraz sprawiają, że mamy więcej ener-
gii i cieszymy się lepszym samopoczu-
ciem.

FIT.PL

Dlaczego warto ćwiczyć zimą 
 na świeżym powietrzu?
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Chociaż nie jest groźną cho-
robą, potrafi zamienić życie 
w koszmar. Migrena to jeden 
z najsilniejszych i najbardziej 
uciążliwych bólów głowy.

Leczenie migreny ma dwa 
cele: uśmierzenie bólu i prze-
rwanie napadu migrenowego 
oraz zapobieganie występowa-
niu kolejnych ataków. W lecze-

niu doraźnym stosuje się tzw. 
tryptany, które pozwalają szyb-
ko i w miarę skutecznie zatrzy-
mać napad migrenowy. Stosuje 
się niekiedy także leki wspo-
magające działanie tryptanów: 
niesteroidowe leki przeciwza-
palne, kwas acetylosalicylowy 
czy paracetamol. W przypadku 

migreny przewlekłej, kiedy leki 
doustne zawodzą, mówi się 
także o skuteczności toksyny 
botulinowej (botoks). Pacjenci 
cierpiący na migrenę korzystają 
także z niefarmakologicznych 
sposobów i metod leczenia, np. 
akupunktury i akupresury, któ-
re pozwalają złagodzić objawy. 
Pamiętajmy jednak, by na takie 
zabiegi zgłaszać się jedynie do 

sprawdzonych i zaufanych sa-
lonów, a najlepiej – do poradni 
leczenia bólu. Mamy wówczas 
pewność, że zabiegi wykonywa-
ne są prawidłowo, bez narażenia 
zdrowia pacjenta.

Migrenicy zgodnie twierdzą, 
że istnieją czynniki, które sprzy-
jają występowaniu migreny lub 

nasileniu jej napadów; wahania 
pogodowe, zaburzenia snu, dłu-
gotrwały i silny stres, przyjmo-
wane leki, zmiany hormonalne, 
a nawet spożywanie niektórych 
pokarmów w nadmiernej ilości 
może zintensyfikować napad 
migrenowy. Dlatego zdrowy 
i mądry styl życia w profilak-
tyce zapobiegania migreny ma 
tu niemałe znaczenie. Pacjenci 

powinni przede wszystkim 
porządnie się w ysypiać 
oraz regularnie i racjonalnie 
się odżywiać (posiłki czę-
ste, ale w mniejszych por-
cjach), także zrezygnować 
z alkoholu i innych używek. 
Ważny jest też ruch! Joga, 
jogging czy inne regularne 
aktywności fizyczne z pew-
nością pomogą zmniejszyć 
występowanie napadów 
migrenowych.

Niestet y, nadal wielu 
pacjentów, c ierpiąc ych 
zwłaszcza na migrenę prze-
wlekłą, spotyka się z nie-
zrozumieniem i lekceważe-
niem ze strony farmaceutów 
i lekarzy. Tymczasem współ-
czesne sposoby leczenia 

migreny obejmują stosowanie 
zarówno leków, jak i niefarma-
kologicznych i alternatywnych 
metod, które – w odpowiedniej 
kombinacji - pozwalają na zła-
godzenie lub niemalże wyeli-
minowanie napadów. 

FIT.PL

To nie żaden 
zwykły ból głowy
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ul. Słowackiego 48/48a, 26-600 Radom

tel./fax.: 48 365 49 33
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ważne:

D-dimery

Na podstawie wyniku testu,

wywiadu lekarskiego oraz

objawów klinicznych

pacjenta lekarz może

ustalić prawdopodobieństwo

wystąpienia incydentów

zatorowo-zakrzepowych

i podjąć dalsze decyzje

kliniczne.

Próby wątrobowe
(AST + ALT + ALP +
GGTP + Bilirubina)

Badania te pozwalają

na ocenę stanu zdrowia

i prawidłowości funkcjonowania

wątroby.

Narząd ten odgrywa kluczową

funkcję w wielu

procesach życiowych.

Próby trzustkowe
(Amylaza + Lipaza)

Badania te pozwalają
na ocenę stanu zdrowia

i prawidłowości
funkcjonowania trzustki.
Jest to organ niezwykle

wrażliwy i istotny
dla prawidłowego

funkcjonowania całego
organizmu.

Morfologia 6DIFF +
OB + CRP

Badania te pozwalają na ocenę
przetrwałego stanu zapalnego
(z zaburzeniami ilościowymi
białych krwinek, neutrofilii

i limfocytów), który również
może przyczyniać się

do uszkodzenia organów
wewnętrznych.

Kreatynina + Mocz -
badanie ogólne

Badania te pozwalają na ocenę
stanu zdrowia i prawidłowości

funkcjonowania nerek.
Informacje jakie mogą

być czerpane z wyniku badania
moczu, są bardzo rozległe
i nie dotyczą tylko nerek

i dróg moczowych.

LDH
LDH to enzym, który

największą aktywność wykazuje
w wątrobie, nerkach, płucach,

mięśniach, mózgu
i erytrocytach.

W przypadku uszkodzenia
komórek, LDH uwalnia się
z ich wnętrza, dochodzi

do zwiększenia jej stężenia
i aktywności we krwi.
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Obowiązkiem rodzica jest zadba-
nie o prawidłowy rozwój swoich po-
ciech. To zadanie, które powinniśmy 
realizować na kilku płaszczyznach. 
Z jednej strony niezwykle istotny 
jest rozwój umysłowy i społeczny, 
z drugiej zaś nie możemy zapo-
mnieć, że naszą odpowiedzialnością 
jest również ich rozwój fizyczny.

– Otyłość to pandemia, która 
przyjęła skalę tsunami w XXI wieku 
na świecie i w Polsce – ocenił prof. 
Paweł Bogdański, prezes Polskiego 
Towarzystwa Leczenia Otyłości. Do-
dał, że w Europie jesteśmy liderem, 
jeśli chodzi o tempo wzrostu nadwa-
gi i otyłości. Według badań NFZ już 
65 proc. Polaków i 46 proc. Polek ma 
nadwagę. Są analizy, które mówią, że 
za kilka lat – w 2025 roku problem 
z otyłością będzie miało 25 proc. 
dzieci w Polsce (aktualnie nadwa-
gę ma 44 proc chłopców i 25 proc 
dziewcząt). Grupą najczęściej zma-
gającą się z nadwagą są dzieci w wie-
ku od 10 do 12 lat, ale nie tylko. Dwa 
razy więcej niż 10 lat temu jest rów-
nież otyłych przedszkolaków.

– Dzieciom urodzonym po rok 
20 0 0 brakuje pewności siebie 
i umiejętności interpersonalnych. 
Mają problemy w komunikacji wer-
balnej i grach zespołowych. Są 
w dużej mierze indywidualistami, 
nie biorą pod uwagę opinii innych 
osób. Brakuje im zdolności do sku-
pienia uwagi, analizowania dłuż-
szych i bardziej złożonych informa-
cji. Są bardzo niecierpliwi, oczekują 
natychmiastowych rezultatów. Tracą 
zainteresowanie do aktywności na 

świeżym powietrzu, co może pro-
wadzić do siedzącego trybu życia, 
a w przyszłości do nadwagi – o swo-
ich obserwacjach opowiada Tatiana 
Volkova-Detry, jedna z właścicielek 
sieci GYM Generation.

Zdecydowana część polskich 
uczniów w przyszłości będzie mieć 
cukrzycę i nadciśnienie, problemy 
ze stawami i kręgosłupem. Współ-
czesne dzieci są mniej sprawne niż 
ich rówieśnicy sprzed lat. Czarny 
scenariusz, a przecież łatwo można 
temu zaradzić! W jaki sposób? Pro-
filaktyka! Dzieci muszą więcej się 
ruszać. Na aktywność fizyczną po-
ciechy powinniśmy przeznaczać co 
najmniej 60 minut dziennie, a tym-
czasem cztery razy tyle spędza ono 
online! Od do 1,3 proc. z nich może 
mieć symptomy uzależnienia od in-
ternetu. Ok. 12 proc., czyli co ósmy 
nastolatek, może być zagrożony 
uzależnieniem, czyli nadużywać in-
ternetu.

– W celu poprawy wydolności krą-
żeniowo-oddechowej oraz narządu 
ruchu zalecana jest godzina aktyw-
ności fizycznej o średniej i umiarko-
wanej intensywności. Może to być 
spacer ze zwierzakiem, rower lub 
zorganizowane zajęcia sportowe. 
Przynajmniej trzy razy w tygodniu 
nasze dziecko powinno wykonywać 
ćwiczenia wzmacniające, poprawia-
jące gibkość, szybkość i siłę mięśni. 
Wskazane jest pływanie, różnego 
rodzaju zajęcia sportowe. I tutaj 
mamy masę możliwości: taniec, za-
jęcia ogólnorozwojowe, piłka nożna, 
sztuki walki, jogging, szybsza jazda 
na rowerze, jazda na rolkach – tłuma-

czy trener Michał 
Paprocki z sieci 
Gym Generation, 
która propaguje 
zdrowe naw yki 
wśród dzieci.

J a k i e  ko r z y -
ś c i  w y n i k a j ą 
z  a k t y w n o ś c i 
fizycznej? Dzie-
ci , które potra-
fią odnaleźć się 
w grach zespoło-
wych z rówieśni-
kami, łatwiej ra-
dzą sobie z pracą 
w grupie, spraw-
niej radzą sobie 
w  s y t u a c j a c h 
stresowych. Co 
równie ważne, ak-
tywność ruchowa 
podnosi pewność 
siebie dziecka. 
Jako dorośli rza-
dziej chorują na 
serce. Ich kości 
stają się silniejsze 
i bardziej odpor-
ne na złamania. Ćwiczenia likwidują 
garbienie i „naprawiają” skrzywiony 
kręgosłup. Ruch wpływa korzystnie 
na układ hormonalny – wzrasta to-
lerancja glukozy, a zmniejszają się 
problemy z metabolizmem. Mózg jest 
lepiej dotleniony, a dziecko szybciej 
zapamiętuje wiedzę.

Funkcje aktywności fizycznej:
– społeczne – tworzy relacje z in-

nymi dziećmi, uczy się zachowań pro-
społecznych i funkcjonowania w gru-
pie, rozwija swoją samodzielność;

– intelektualne – dziecko pozna-
je otaczający go świat, środowisko, 
przedmioty, czy zjawiska, kształtu-
je również pamięć i skupienie;

– psychiczne – uczą się radzić 
sobie z trudnościami, stresem oraz 
zmęczeniem, przeżywaniem sukce-
sów i porażek, a także kontrolowa-
niem własnych zachowań i emocji

– fizyczne – wzmacniają się mię-
śnie, stawy i kości, zwiększa się 
pojemność płuc, układ naczynio-
wo-krwionośny transportuje wię-

cej krwi i tlenu, dzięki czemu ko-
mórki są lepiej odżywione, a serce 
wzmacnia się i rośnie, ciało rozwija 
się proporcjonalnie przy optymal-
nym jego składzie.

W przypadku wad postawy, za-
burzeń układu ruchu czy zdrowia 
(otyłość, cukrzyca, astma) aktyw-
ność fizyczna znakomicie spełnia 
funkcję korekcyjną i terapeutycz-
ną.

FIT.PL

Aktywność fizyczna dzieci

Bóle mięśni i stawów, nieza-
leżnie od tego, co stanowi ich 
przyczynę, mogą być bardzo do-
kuczliwe. Istnieje jednak wiele 
sposobów na ich łagodzenie.

W większości przypadków 
profesjonalne zabiegi fizjotera-
peutyczne będą miały znacznie 
większy wpływ na stan naszego 
zdrowia niż działania, które mo-
żemy podejmować samodziel-
nie. Nie oznacza to jednak, że 
sami w ogóle nie możemy sobie 
pomóc. Istnieje wiele sposo-
bów, dzięki którym bóle mięśni, 
stawów oraz inne dolegliwości 
możemy złagodzić we własnym 
domu.

Np. możemy samodzielnie wy-
konać masaż bolesnych miejsc. 

Oczywiście, 
n i e  m a m y 
możliwości, 
aby zająć się 
w ł a s n y m i 
plecami, ale 
już np. ma-
saż w okoli-
cy łydki nie 
p o w i n i e n 
przysporzyć 
problemów. 
Masowanie 
rozpoczyna-
my delikat-
nymi rucha-
mi. Z czasem 
m a s u j m y 
coraz moc-

niej, poszukując takich ruchów, 
które będą przynosiły zbolałym 
mięśniom największą ulgą. Na 
zakończenie warto delikatnie 
oklepać masowane miejsce.

Relaksująca kąpiel w bardzo 
ciepłej wodzie może być nato-
miast domową formą hydrote-
rapii. Wysoka temperatura roz-
luźnia mięśnie i przynosi szybką 
ulgę w bólu. Taka kąpiel, szcze-
gólnie jeśli do wody wlejemy 
kilka kropli olejku zapachowego, 
może przynieść relaks i ukojenie. 
Spróbować możemy także masa-
żu obolałych miejsc przy pomocy 
prysznica – warto podczas takie-
go zabiegu zmieniać natężenie 
wody, zaczynając od łagodne-
go strumienia, a potem powoli 
zwiększając ciśnienie. Na koniec 

znów powracamy do delikatnego 
masażu.

W domu możemy także zasto-
sować zimne okłady. W przypad-
ku niektórych osób (często wśród 
chorych na fibromialgię), ulgę 
w bólu przynoszą niskie tempe-
ratury, ponieważ spowalniają one 
przewodnictwo nerwów. W efek-
cie zmniejsza się wrażliwość 
na ból. Do takiego zabiegu po-
trzebne będą kostki lodu, które 
owijamy w bawełniany kawałek 
materiału. Następnie tego typu 
kompres przykładamy do obo-
lałego miejsca przez kilka minut. 
W aptekach dostępne są także 
gotowe kompresy żelowe, które 
można schłodzić w zamrażarce 
i stosować wielokrotnie.

Lecznicze okłady można też 
wykonywać z ziół i innych roślin. 
Np. korzeń traganka błoniastego 
poprawia krążenie i przepływ 
krwi, wspomaga usuwanie tok-
syn i jest szczególnie korzyst-
ny dla stawów. Z kolei korzeń 
pochrzynu włochatego działa 
korzystnie w stanach zapalnych 
oraz łagodzi uczucie zmęczenia. 
Jego dobroczynne działanie jest 
szczególnie odczuwalne w przy-
padku bólów i wzmożonego na-
pięcia mięśni. Na zdrowie pozy-
tywnie wpływa także rumianek, 
który m.in. wspomaga wydzie-
lanie hormonów przeciwzapal-
nych (ACTH i kortyzonu).

FIT.PL

Jak łagodzić bóle 
mięśniowe?
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Stworzenie bezpłatnej gazety, któ-
ra informowałaby o najważniejszych 
wydarzeniach w mieście i regionie, 
i która powstawałaby w Radomiu, 
a nie np. w Kielcach czy Warszawie, 
to było marzenie Irminy Opałki. 
Była wówczas redaktor naczelną no-
wego na rynku, płatnego tygodnika 
„7 Dni Radomskie”, którego wła-
ściciele – z Tomaszowa Mazowiec-
kiego – zdecydowali się zamknąć 
wydawnictwo po zaledwie czterech 
miesiącach. Irmina swoją ideą zara-
ziła koleżanki: Halinkę Bogusz, Mał-
gosię Matracką i Iwonę Kaczmarską.

Pierwszy numer Bezpłatnego Ty-
godnika dla Radomia i Regionu 
„7 Dni”, bo taki był wtedy tytuł, uka-
zał się 14 października 2005 roku. 
Pierwszy bezpłatny tytuł w Radomiu. 
Kolorowy, miał 16 stron i 5 tys. nakła-
du. Redakcja mieściła się w kamieni-
cy przy ul. Rwańskiej – w dwóch ma-
leńkich, nieogrzewanych pokoikach 
z toaletą wielkości szafy. W pierw-
szym numerze proponowaliśmy czy-
telnikom krzyżówkę, 
program telewizyjny 
na tydzień i horoskop. 
O cz ym pisa l i śmy? 
Ten naj wa ż n ie j s z y 
tekst w t ygodniku, 
a u t o r s t w a  I r m i n y 
Opałki, to szczęśliwe 
zakończenie gehenny 
zan iedbanego, ś le -
pego konia Seduma, 
którego od właściciela 
wykupili nasi czytel-
nicy i zaprzyjaźnione 
firmy. Anna Bienias 
informowała o 20-le-
ciu Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 24 im. 
Kornela Makuszyń-
skiego, a Marek Ma-
tysiak – o uruchomie-
niu przez Radomską 
Stację Pogotowia Ra-
tunkowego kolejnego 
punktu w yjazdowe-
go, na Potkanowie. 
Marek Matysiak był 
r ó w n i e ż  a u t o r e m 

tekstu o znajomości – a raczej jej 
braku – języków obcych wśród ra-
d om s k ich  u r z ę d n i ków.  Tomek 
Dybalski rozmawiał z Dorotą Gó-
ralczyk – jedyną wówczas kobietą 
kierowcą autobusu miejskiego, a Ma-
teusz Najderski zapraszał na otwar-
cie pierwszego w Radomiu klubu 
bilardowego z prawdziwego zdarze-
nia. Łukasz Zaborowski informował 
o obchodach Europejskiego Dnia 
bez Samochodu, a Jacek Słupek pisał 
o tym, jak polskie łabędzie zdobyły 
Anglię. Pierwszy numer „7 Dni” to 
również pierwszy „Równy tydzień”, 
czyli felieton Sebastiana Równego.

Kiedy na 14 wrześnie 2007 roku 
przygotowywaliśmy setny numer, 
„7 Dni” miało 10 tys. nakładu, a re-
dakcja pracowała w pięknym, dużym 
lokalu przy ul. Grodzkiej. Dwa lata 
później nakład wynosił już 21 tys. 
i rozchodził się do ostatniego egzem-
plarza.

2 września 2011 roku wydaliśmy nr 
300 tygodnika. Wiosną wydawcą zo-

stała Agencja Promocyjno-Usługowa 
Eltast '95 Stefana Tatarka, a redakcja 
przeniosła się na ul. Akademicką, do 
siedziby Radia Rekord. Oba te me-
dia tworzyły zalążek przyszłej Ra-
domskiej Grupy Mediowej. „7 Dni” 
rozchodziło się w nakładzie 26 tys. 
egzemplarzy. Kiedy w listopadzie 
2011 roku do grupy dołączył portal 
informacyjny CoZaDzien.pl, tygo-
dnik przeniósł się na ul. Wolność. Od 
ponad siedmiu lat siedzibą „7 Dni” 
i całej Rekord Grupy Mediowej jest 
nowoczesny lokal przy ul. Okulickie-
go 39.

W ciągu tych ponad 16 lat kilka-
krotnie się przeobrażaliśmy – mody-
fikowana była winieta, zmienialiśmy 
wygląd stron, poszerzaliśmy tematy-
kę. Wszystko po to, by „7 Dni” było 
ciekawsze, nowocześniejsze, bardziej 
służyło czytelnikom. Co, mamy na-
dzieję, się dzieje, skoro od ponad 
16 lat jesteście Państwo z nami.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY „7 DNI”

Osiemset wydań „7 Dni”
Były balony, przepyszne tiramisu w kształcie osiemsetki i zapewnienie Rafała Tatarka, prezesa Rekord Grupy Mediowej, że Bezpłatny Tygodnik „7 Dni” 
w wersji papierowej będzie się ukazywał co najmniej do tysięcznego numeru – w ubiegły piątek świętowaliśmy osiemsetne wydanie.
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R E K L A M A

Spacerkiem po mieście
Kościół pw. św. Wacława

To najstarszy murowany obiekt w Radomiu, a dokładniej – najstarsze jest 
prezbiterium istniejącej świątyni.

Na Starym Mieście drewniany kościół został wzniesiony prawdopodobnie 
w 1216 roku. Tradycja jego fundację wiąże z księciem Leszkiem Białym albo 
jego synem Bolesławem Wstydliwym. Ponad pół wieku później w miejscu 
drewnianego powstał budynek z cegły palonej. Nowy kościół był niewiel-
ki – o wymiarach 9 na 14,5 metra, jednonawowy, oszkarpowany i pokryty 
dachem z gontu. W 1222 roku biskup krakowski Idzi Odrowąż powierzył 
go benedyktynom sieciechowskim. Ok. 1440 roku do świątyni dostawiono 
prostopadłą nawę o wymiarach 10,5 na 15,5 metra. I w takim, zasadniczo, 
kształcie kościół przetrwał do dziś.

W czasie potopu szwedzkiego (1655-1660) staromiejska świąty-
nia – podobnie jak większość budynków w Radomiu – mocno ucierpiała. 
W 1780 roku budynek był już w tak złym stanie, że wyłączono go z użytko-
wania.

Na początku XIX wieku austriacki zaborca przekazał kościół wojsku na 
magazyn. By ten magazyn jeszcze powiększyć, wnętrze budynku w okre-
sie Królestwa Polskiego podzielono na trzy kondygnacje. W 1848 wła-
dze carskie z kolei przeznaczyły świątynię na punkt zborny dla rekrutów, 
a w drugiej połowie XIX wieku, po ponownej adaptacji i otoczeniu budynku 
murem, utworzyły w nim areszt wojskowy, w którym przetrzymywały po-
wstańców styczniowych.

W czasie I wojny światowej kościół stał się szpitalem epidemicznym. 
Funkcję tę pełnił do 1927, kiedy to magistrat utworzył na Starym Mieście 
przytułek dla starców, kalek i psychicznie chorych kobiet, a potem – Miejski 
Przytułek dla Umysłowo Upośledzonych. Także po II wojnie światowej – do 
1965 roku budynek służył chorym psychicznie; był tu oddział psychiatryczny 
szpitala miejskiego. Potem gospodarzem dawnego kościoła zostało muzeum, 
które zainstalowało w nim Ekspedycję Archeologiczną Instytutu Kultury 
Materialnej PAN w Warszawie.

24 marca 1978 budynek – staraniem ks. Stanisława Sikorskiego, ów-
czesnego proboszcza fary – zwrócono Kościołowi. Wkrótce też rozpo-
częła się restauracja świątyni, według projektu i pod kierunkiem Wikto-
ra Zina – znakomitego architekta, profesora Politechniki Krakowskiej. 
9 czerwca 1986 roku ordynariusz diecezji sandomiersko-radomskiej, bp 
Edward Materski poświęcił odbudowaną świątynię i odprawił w niej pierw-
szą po ok. 200 latach mszę.

Parafia pod wezwaniem św. Wacława, erygowana na Starym Mieście 
przed 1222 rokiem, została 15 lipca 1811 roku połączona z parafią św. Jana 
Chrzciciela. Ponownie została erygowana 1 września 1992 roku przez bisku-
pa Edwarda Materskiego.

W 2009 roku zmodernizowana została wieża; zamontowano na niej sys-
tem nagłośnieniowy z czterema dzwonami. Wygrywają one niemal sto róż-
nych melodii. Wtedy też pojawiła się iluminacja kościoła.

NIKA

Korzystałam z informacji zawartych w „Encyklopedii Radomia” Jerzego 
Sekulskiego, Radom 2012

W 1912 roku Jan Wojciechowicz 
we własnym budynku przy ul. Dmi-
trijewskiej 9 (dziś ul. Słowackiego) 
założył Męskie Progimnazjum Fi-
lologiczne. Początkowo realizowało 
trzyletni program nauczania, więc 
nie miało praw szkoły państwowej. 
Uzyskało je rok później, stając się 
progimnazjum czteroklasowym. 
Uczyli głównie Rosjanie, Polaków 
było niewielu. Lekcje odbywały się 
po rosyjsku, po polsku uczono geo-
grafii, historii, religii i, oczywiście, 
języka polskiego. Szkoła cieszyła 
się w Radomiu wielką popularno-
ścią – w 1912 uczęszczało do niej 
ponad 400 uczniów.

Po tym, jak w 1915 roku mia-
sto opuścili Rosjanie, progimna-
zjum – przy pomocy Komisji Szkol-
nej Ziemi Radomskiej – zostało 
przekształcone w Sześcioletnie 
Progimnazjum Filologiczne Męskie 
im. Hugona Kołłątaja z polskim ję-
zykiem wykładowym. Rok później 
szkołę wydzierżawiła od Wojciecho-
wicza KSZR i na stanowisko dyrek-
tora powołała Stanisława Egiejma-
na. We wrześniu 1918 progimnazjum 
przeniesione zostało do kamienicy 
przy ul. Wysokiej 56 (obecnie ul. 
25 Czerwca 60). 27 maja 1919 roku 
zostało upaństwowione i otrzymało 
nazwę Gimnazjum Państwowe Mę-
skie im. Jana Kochanowskiego. Pa-
tron miał podkreślać humanistyczny 
profil kształcenia.

„ P lac ówk a  w y ró ż n ia ła  s i ę 
w okresie międzywojennym bo-
gatą działalnością pozalekcyjną 
(koło młodzieży Filarecja wy-
dające miesięcznik pod tą samą 
nazwą, Bratnia Pomoc, drużyna 
harcerska, teatr szkolny itd.). Na 
życiu szkoły odciskały się osobo-
wości nieprzeciętnych dyrektorów 
takich jak Stanisław Egiejman 
i nauczycieli, np. Michała Małui 
czy Elżbiety Gałeckiej” – czytamy 
na stronie VI LO.

W wyniku reformy szkolnictwa 
przeprowadzonej w 1932 roku szkoła 
znów została przeorganizowana – po-
wstało czteroletnie gimnazjum koń-
czące się tzw. małą maturą i dwu-
letnie liceum, kończące się dużą 
maturą. Powstały w ten sposób ze-
spół otrzymał nr 338.

Już we wrześniu 1939 roku szkoła 
musiała zawiesić działalność, bo jej 

siedzibę zajęli Niemcy. Naukę konty-
nuowano na tajnych kompletach.

Po zakończeniu wojny placówka 
została uruchomiona bardzo szyb-
ko – lekcje na parterze popijarskie-
go gmachu w rynku rozpoczęły się 
21 lutego 1945 roku. Trzy lata póź-
niej otrzymała nazwę I Państwowa 
Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia 
Licealnego im. Jana Kochanow-
skiego. Natomiast we wrześniu 
1956 roku kochanowszacy przenie-

śli się wreszcie do własnego budyn-
ku – przy ul. Kilińskiego. PSOSL 
połączono ze Szkołą Podstawową 
nr 21 w 11-letnie Liceum Koedu-
kacyjne – Szkoła Ogólnokształcąca 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 3.

„W początkach lat pięćdziesią-
tych nauczyciele wraz z młodzieżą 
zaczęli odnosić sukcesy w olimpia-
dach przedmiotowych, co trwa do 

chwili obecnej. Duża w tym zasługa 
niezapomnianego dyrektora Stani-
sława Zapały. Placówka uzyskała 
miano »Szkoły Olimpijczyków«. 
Przodują w tej dziedzinie nauczy-
ciele fizyki, chemii, matematyki, 
ale poczet olimpijczyków zasilają 
także zwycięzcy i finaliści olim-
piad niemal wszystkich przedmio-
tów” – czytamy na stronie „Kocha-
nowskiego”.

W 1957 roku zmieniono nazwę 
placówki na Szkołę podstawową 
i Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Kochanowskiego. Dziesięć 
lat później, po odłączeniu podsta-
wówki, otrzymała nazwę VI LO 
im. Jana Kochanowskiego. Od 
2001 roku, przez 18 lat, wraz z Pu-
blicznym Gimnazjum nr 23 tworzy-
ło Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 6 im. Jana Kochanowskiego.

W 1964 roku „Kochanowski” zo-
stał przyjęty do szkół stowarzyszo-
nych z UNESCO, a od 1986 roku 
znalazł się w gronie członków za-
łożycieli elitarnego Towarzystwa 
Szkół Twórczych. VI LO od lat 
znajduje się w czołówce najlepszych 
szkół ogólnokształcących w Polsce.

Absolwentami „Kochanowskie-
go” byli m.in. bp Piotr Gołębiowski, 
Roman Loth – uczony, polonista, 
profesor nauk humanistycznych, 
pracownik Instytutu Badań Lite-
rackich Polskiej Akademii Nauk, 
krytyk muzyczny Janusz Ekiert czy 
aktorka Małgorzata Foremniak.

NIKA

Ze szkolnej kroniki...
Część szkół już nie funkcjonuje, część zmieniła nazwę, a część przeżywa okres prosperity. Każda placówka 
edukacyjna to inna historia, liczne wspomnienia i tysiące przyjaźni, które przetrwały próbę czasu. W cyklu 
„Ze szkolnej kroniki...” prezentujemy dzieje radomskich szkół i związane z nimi ciekawostki.

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jana Kochanowskiego
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Podstawówce przybędzie partero-
wy budynek. Dzięki temu powiększy 
się o trzy sale dydaktyczne, które 
pomieszczą w sumie 75 uczniów, 
szatnię i pomieszczenie higieniczno-
-sanitarne. Projekt obejmuje również 
wykonanie wjazdu pożarowego 
z drogi gminnej wraz z dojściem dla 
pieszych oraz przebudowę kotłow-
ni węglowej na gazową, budowę 
zewnętrznej i wewnętrznej instalacji 
gazowej zasilanej gazem płynnym 
z podziemnego zbiornika, a także 
instalację paneli fotowoltaicznych.

Głównym celem inwestycji jest 
poprawa dostępności i jakości 
infrastruktury edukacyjnej i opie-
kuńczo-wychowawczej oraz wyrów-
nanie szans między wsią a miastem. 
Całkowity koszt inwestycji to ok. 
3,8 mln zł. Dofinansowanie z budże-
tu samorządu woj. mazowieckiego to 
kwota ok. 2,3 mln zł.

Prace rozpoczną się na począt-
ku 2023 roku i potrwają do końca 
2024 roku.

CT

Większa
podstawówka
GMINA PRZYTYK. Już wkrótce 
rozpocznie się rozbudowa Publicznej 
Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie.

Nowa ścieżka zaczyna się po prze-
ciwnej stronie brzegu z kąpieliskiem, 
biegnie wzdłuż brzegu z zaporą 
i łączy się z już istniejącą ścieżką, 
tworząc z nią spójną całość. Przy 
ścieżce stanęły urządzenia siłowni 
plenerowej, ławki, stojaki na rowery 
i kosze na śmieci. Ciąg sportowo-re-
kreacyjny zyskał też oświetlenie.

– Mieszkańcy mogą już space-
rować wygodnym i oświetlonym dep-
takiem wokół zalewu. Przy ścieżce 
stanęły urządzenia siłowni plene-
rowej, co – mam nadzieję – zachęci 
osoby odwiedzające to miejsce do 
kolejnych aktywności – mówi bur-
mistrz Arkadiusz Sulima.

Wykonawcą zadania był Zakład 
Usług Administracyjno-Budowla-
nych Karol Liberski ze Zwolenia. 
Prace zostały wycenione na kwotę 
430 tys. 443 zł. Część tej kwoty to 
fundusze zewnętrzne – dofinan-
sowanie z Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej Mazowsze 2021 wyniosło 
120 tys. zł.

Budowa ścieżki to początek 
zmian, jakie będą zachodziły przy 
zalewie. – Obecnie jesteśmy w trak-
cie przygotowań do kolejnej, bardzo 
dużej inwestycji, czyli zagospoda-
rowania terenu wokół zbiornika. 
Chcemy, aby zalew stał się miejscem 
atrakcyjnym dla mieszkańców 
i wartym odwiedzenia przez gości 
z zewnątrz. Pozyskaliśmy już na 
ten cel znaczące dofinansowanie 
zewnętrzne, które pokryje większość 
kosztów – podkreśla burmistrz.

Opracowywana jest też doku-
mentacja projektowa innowacyjnej 
w regionie ścieżki dydaktyczno-eko-
logicznej. Ciąg pieszo-rowerowy, 
z drewnianymi pomostami i tarasa-
mi widokowymi, ma powstać wzdłuż 
Zwolenki.

CT

Ścieżka
przy zalewie
ZWOLEŃ. Przy zalewie powstała 
nowa ścieżka sportowo-rekreacyjna. To 
początek inwestycji na tym terenie.

  ŁUKASZ KOŚCIELNIAK

Kwotą 36 tys. zł. samorząd woje-
wództwa wsparł budowę placu spor-
towo-rekreacyjnego w Kozienicach. 
Realizacja zadania obejmuje budowę 
placu na obszarze 385 metrów. Zo-
staną na nim zamontowane na stałe 
cztery betonowe stoły do gry w szachy 
i chińczyka, betonowy stół do tenisa 
stołowego, cztery ławki i dwie skrzy-
nie do przechowywania sprzętu. Plac 
ma być miejscem bezpiecznym dla 
użytkowników, a teren wokół zostanie 
zagospodarowany – posadzone będą 
tu rośliny ozdobne i posiana trawa.

– Bardzo się cieszę, że tego typu 
inwestycje powstają, że jako samo-
rząd województwa mazowieckiego 
możemy wspierać samorządy niższego 
szczebla – mówi wicemarszałek Rafał 
Rajkowski.

Zdaniem Krzysztofa Wolskiego, 
starosty powiatu kozienickiego budo-
wa placu to „temat ważny”. – Infra-
struktura sportowa może wiele zrobić, 
zwłaszcza przy placówkach szkolnych, 
gdzie każda minuta spędzona na bo-
iskach i infrastrukturze sportowej 
przynosi efekt w postaci sprawności 
fizycznej – tłumaczy Krzysztof Wolski.

Całkowity koszt inwestycji to 60 tys. 
zł, a obiekt ma być gotowy jeszcze 
w tym roku.

Także wkrótce powinna się rozpo-
cząć budowa nowej strażnicy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Brzózie 
w gminie Głowaczów. Kwota 3,9 mln 
zł z budżetu Mazowsza pozwoli na 
wzniesienie strażnicy wraz ze świetlicą 
wiejską i infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach inwestycji zostanie wy-
budowany nowy budynek z częścią 

użytkową przeznaczoną na potrzeby 
OSP i częścią ogólnodostępną dla lo-
kalnej społeczności. W planach jest 
również zagospodarowanie terenu na 
potrzeby edukacyjne i rekreacyjne po-
przez wykonanie ścieżki edukacyjnej 
i historycznej, boiska do piłki plażo-
wej i skateparku. Budynek, w którym 
obecnie siedzibę ma OSP, nie spełnia 
współczesnych wymagań niezbęd-
nych do właściwego funkcjonowania 
jednostki. Nowa strażnica wraz ze 
świetlicą znacznie poprawi sprawność 
bojową strażaków, a także umożliwi 
lokalnej społeczności organizację im-
prez o charakterze kulturalno-rekre-
acyjnym.

– OSP w Brzózie posiada obecnie 
budynek, który nie nadaje się do mo-

dernizacji i rozbudowy. Jako samorząd 
gminny dokładamy wszelkich starań, 
aby te warunki bytowe jak najlepiej 
zorganizować dla strażaków i systema-
tycznie je poprawiać – mówi Hubert 
Czubaj, wójt gminy Głowaczów.

– Jednostka w KSRG... To zobo-
wiązuje do tego, aby w określonym 
czasie wyjechać ze strażnicy do akcji 
ratowniczo-gaśniczej – mówi wice-
marszałek Rajkowski. – To jest duże 
dofinansowanie; praktycznie całe 
możliwe wsparcie finansowe dla tego 
typu zadań, bo maksymalne to kwota 
4 mln zł.

Całkowity koszt inwestycji to kwo-
ta 6,5 mln zł. Budowa rozpocznie się 
w drugiej połowie 2022 roku i zakoń-
czy w 2023 roku.

Ze wsparciem
Mazowsza

POWIAT KOZIENICKI. Przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozieni-
cach powstanie plac sportowo-rekreacyjny, natomiast w Brzózie (gmina Głowaczów) wybudo-
wana ma być nowa strażnica OSP. Obie inwestycje dofinasował samorząd Mazowsza.
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„Król dopalaczy” to historia chło-
paka, który rozwinął i doprowadził 
do upadku imperium „legalnych 
narkotyków”, czyli dopalaczy. W roli 
głównej w ystąpi Tomasz Włosok 
(znany m.in. z „Jak zostałem gan-
gsterem. Historia prawdziwa”, „Jak 

p o k o c h a ł a m 
g a n g s t e r a ” , 
„Hiacynt” czy 
„Polot”), a poza 
nim w obsadzie 
z n a l e ź l i  s i ę 
m . i n .  Ł u k a s z 
Simlat, Vanes-
s a  A l e k s a n -
der, Agnieszka 
G r o c h o w s k a , 
Janusz Chabior 
i Rafał Maćko-
wiak. Reż yse-
rem, a zarazem 
scenarzystą jest 
Pat Howl Kosty-
szyn, za zdjęcia 
odpowiada Łu-
kasz Dziedzic.

– Obiekt w Wol i Boglewsk iej 
wzbudza zainteresowanie produ-
centów filmowych. Cieszymy się, że 
twórcy zgłosili się do nas i chcieli na 
naszym terenie realizować zdjęcia, 
które trwały kilku dni. Sama pro-
dukcja zapowiada się ciekawie, jest 

filmem z refleksją i puentą – mówi 
Marta Cytryńska, wójt gminy Jasie-
niec.

Filmowcy na rzecz gminy przeka-
żą darowiznę w wysokości 10 tys. zł 
i umieszczą w napisach końcowych 
podziękowania dla samorządu za 
pomoc w realizacji „Króla dopala-
czy”. To nie koniec – twórcy zobo-
wiązali się też do spotkania z miesz-
kańcami. – Młodzież będzie mogła 
poznać aktorów i producentów, być 
może spotkać się z reżyserem. Mło-
dzi mieszkańcy będą mogli zapytać 
o proces tworzenia tego typu filmów. 
Kto wie? Być może ktoś zdecyduje, 
że w przyszłości będzie się chciał 
kształcić w tym kierunku – zastana-
wia się wójt Cytryńska.

Po zakończeniu zdjęć ekipa filmo-
wa uporządkuje po sobie teren pała-
cu wraz z bezpośrednim dojazdem/
wjazdem do obiektu.

Premiera filmu zaplanowana jest 
na 2023 rok.

ŁK

Pałac zagra w filmie
GMINA JASIENIEC. Zdjęcia do filmu „Król dopalaczy” kręcono na terenie pałacu w Woli Boglewskiej.
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W tej chwili Sąd Rejonowy i Pro-
kuratura Rejonowa funkcjonują 
w różnych budynkach na terenie 
miasta, co znacznie utrudnia pracę. 
Niedługo ma się to. Starostwo Powia-
towe w Przysusze ogłosiło bowiem 
przetarg na budowę nowego obiektu. 
Wspólna siedziba dla sądu i prokura-
tury ma powstać przy ul. 11 Listopa-
da. Chętni mogą składać oferty do 
9 lutego.

ŁK

Sąd
i prokuratura
PRZYSUCHA. Powstanie nowy budy-
nek sądu i prokuratury.

Lodowisko ma wymiary 17,5 na 
20 m. Obok zlokalizowana jest wypo-
życzalnia łyżew. Łyżwiarze mają do 
dyspozycji 100 par łyżew w różnych 
rozmiarach. W skład lodowiska 
wchodzi również agregat, pozwalający 
utrzymać lód do temperatury plus 
7 stopni.

Lodowisko czynne jest codziennie 
w godz. 11-21, z godzinną przerwą 
techniczną: od 15 do 16. Wypożyczal-
nia łyżew otwarta będzie po godz. 16. 
Za 5 zł można wypożyczyć łyżwy na 
godzinną jazdę.

CT

Lodowisko
już działa
BIAŁOBRZEGI. Na Rynku przed Urzę-
dem Miasta i Gminy działa lodowisko.

Głównym celem projektu jest 
zwiększenie efektywności energe-
tycznej oraz wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii po-
przez termomodernizację budynku 
Przedszkola Samorządowego nr 
2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami 
Integracyjnymi oraz zastosowanie 
paneli fotowoltaicznych o mocy 
9,6 Kwp na terenie gminy Szy-
dłowiec. Dzięki temu ogrzanie 
budynku będzie generowało mniej 
kosztów, a zainstalowane panele 
fotowoltaiczne wspomogą nie tylko 
budżet przedszkola, ale też naładują 
go zieloną energią.

Wartość zadania to 1 mln 88 tys. 
174 zł. Gmina otrzyma dofinanso-
wanie z budżetu woj. mazowieckie-
go w wysokości ponad 697 tys. zł.

CT

Docieplenie
przedszkola
SZYDŁOWIEC. Na termomodernizację 
przedszkola nr 2 gmina otrzymała 
dofinansowanie z budżetu Mazowsza.

R E K L A M A



PIĄTEK – CZWARTEK 27 STYCZNIA – 3 LUTEGO 202210 PO GODZINACH

R E K L A M A

Sudoku Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól planszy cyframi od 1 do 9 (po jednej cyfrze w każdym 
polu). Każda z wpisywanych cyfr może wystąpić tylko raz w każdym z wierszy, kolumn i obszarów.

Z pożółkłych szpalt
Fijla biblioteki miejskiej

na Glinicach
W gmachu szkoły powszechnej na Gli-

nicach przy ul. Dolnej uruchomiona zosta-
ła filja miejskiej bibljoteki publicznej, która 
jest czynną w poniedziałki środy i piątki 
od 4 do 7 w poł.

Opłaty za wypożyczanie książek są na-
stępujące: dorośli 1 zł., dzieci 50 gr., bezro-
botni bezpłatnie.

Ziemia Radomska nr 21, 
26 stycznia 1933

Ostry mróz
Ubiegłej nocy nawiedził Radom ostry 

mróz około 20-stopniowy, który trwał 
w ciągu całego dnia przy 15 stopniach. Sil-
ny wiatr wschodni wróży dalsze obniżenie 
się temperatury.

Ziemia Radomska nr 6, 
8 stycznia 1935

Mąż, który chce uciec
Dwojra Fradrach, Rwańska 16, zamel-

dowała w policji, że jej prawowity mał-
żonek, Jakób, przywłaszczył sobie 350 zł., 
stanowiących jej własność spadkową i za-
mierza ją porzucić.

Ziemia Radomska nr 12, 
15 stycznia 1935

Śmierć pod wałami ziemi
RADOM. 21.I. W dniu 19 b. m. w ma-

jątku Mirów, gm. Rogów u dzierżawcy Sta-
nisława Markiewicza, podczas wybierania 
buraków na polu z kopca, ziemia zasypała 
fornala Józefa Wasilewskiego, który zmarł 
po wydostaniu go z kopca.

Ziemia Radomska nr 18, 
22 stycznia 1935

Wyrodna macocha
RADOM 21.I. Emilja Chmielewicz, dru-

ga żona Walentego Chmielewicza zam. 
przy ul. Grzybowskiej 60, po wyjściu męża 
do pracy o g. 7 rano wyrzuciła nieletnie 
dzieci męża z mieszkania na ulicę, by 
zmarzły, sama zaś poszła do miasta i wró-
ciła dopiero o godz. 18-ej. Dzieci: 2 dziew-
czynki w wieku lat 14 i 10, oraz chłopczyk 
4-letni schroniły się przed zimnem do 
mieszkania Eugenji Piątkiewicz przy ul. 
Siennej nr. 3/5. Dochodzenie prowadzi się.

Ziemia Radomska nr 18, 
22 stycznia 1935

Medice cura te ipsum!
Po polsku to znaczy – lekarzu ulecz sam 

siebie – a odnosi się ta apostrofa do nieja-
kiego znachora Władysława Skrzypczaka 
l. 42 – który przy wyrabianiu leków uległ 
zatruciu.

Niefortunnego znachora uratowali dy-
plomowani lekarze ze szpitala Starozakon-
nych.

Ziemia Radomska nr 19, 
23 stycznia 1935

Kelnerzy i ekspedjenci czekają 
na opiekę inspekcji pracy

Praca subjektów i ekspedjentek skle-
powych na terenie Radomia, wciąż mimo 
wielu przepisów jest w praktyce nie ure-
gulowana. Dotyczy to wielu sklepów, 
w których ekspedjentki i subjekci pracują 
po kilkanaście godzin na dobę, bez wyna-
grodzenia za godziny nadliczbowe.

Nie lepiej przedstawia się los kelnerów, 
zatrudnionych w restauracjach i kawiar-
niach.

I ci pracują po kilkanaście godzin na 
dobę, pobierając bardzo niskie płace.

Inspekcja pracy ma tu duże i bardzo 
wdzięczne pole do pracy.

Ziemia Radomska nr 20, 
24 stycznia 1935

Kradzież na wystawie
Nieznani sprawcy skradli z wystawy ki-

limów w sali klubu urzędniczego 3 obrusy 
wartości 300 zł.

Ziemia Radomska nr 20, 
24 stycznia 1935

Żelaznym rondlem w głowę
Podwórze domu nr 34 przy ul. Topiel 

było wczoraj widownią nieporozumienia 
między Franciszką Frananczyk, a Anną 
Goszkowską. Ranę tłuczoną głowy odnio-
sła Anna Goszkowska uderzona żelaznym 
rondlem w głowę.

Ziemia Radomska nr 20, 
24 stycznia 1935

Ogłuchł skutkiem pobicia
Na ulicy Mlecznej znany awanturnik 

Czesław Podczaski pobił Franciszka Ja-
worskiego (Prosta 17) tak dotkliwie, że ten 
ostatni ogłuchł na lewe ucho.

Ziemia Radomska nr 22, 
26 stycznia 1935

Projekty specjalne
Filmowe Poranki: Tomek i Przy-
jaciele cz. 2 – 30.01, godz. 10.30
Kino Konesera: Szef roku
(2D/ – od 12 lat) – 31.01, godz. 18.00
Kultura Dostępna: Najmro. 
Kocha, kradnie, szanuje (2D/
PL – od 15 lat) – 03.02, godz. 
13.00 i 18.00

Przedpremiera
Skarb Mikołajka (2D/dub-
bing – od 6 lat)

Premiery
8 rzeczy, których nie wiecie o fa-
cetach (2D/PL – od 13 lat)
Zaułek koszmarów (2D/napi-
sy – od 15 lat)

Pozostałe tytuły
Sing 2 (2D/dubbing – od 6 lat)
Gierek (2D/PL – od 15 lat)
O czym dzisiaj marzą zwierzęta
(2D/dubbing – od 6 lat)
Koniec świata, czyli kogel mogel 
4 (2D/PL – od 13 lat)
Spider-Man. Bez drogi do domu 
(2D/napisy, 2D/dubbing – od 10 lat)

Piątek to dzień premier! Helios 
przygotował dla widzów komedię 
„8 rzeczy, których nie wiecie o face-
tach” – rzecz o męskich słabościach, 
sile przyjaźni i miłości w wydaniu 
znanych już widzom bohaterów 
pierwszej części. Drugą premierą 
jest thriller „Zaułek koszmarów”. 
Bohaterem filmu jest młody oszust, 
który poznaje inteligentną, niezwykle 
niebezpieczną kobietę i razem wcho-
dzą na bardzo ryzykowną ścieżkę 
przestępstw… W sobotę i niedzielę 
zapraszamy na przedpremierowe 
pokazy familijnego filmu „Skarb 
Mikołajka”. W życiu tytułowego 
bohatera najważniejsi są mama, 
tata, szkoła i przyjaciele – banda 
nierozłącznych kumpli, bez których 
wszystko inne nie ma sensu. Kiedy 
więc tata chłopca awansuje i rodzina 
musi przeprowadzić się na dalekie 
południe, Mikołaj zrobi wszystko, by 
do tego nie dopuścić…

28 I (piątek)

10.30 – Filmy dla dzieci – MARTIN I MAGICZNY LAS, fami-
lijny, dubbing, Niemcy, Słowacja, Czechy, dubbing, od 7 lat 
(premiera)
12.00 – NHEF – PIANISTA, Polska, od 15 lat
15.30 – C’ MON C’MON, USA, od 15 lat 
17.45 – WSZYSTKO POSZŁO DOBRZE, Francja, od 15 lat 
(premiera)
20.00 – ZAUŁEK KOSZMARÓW, USA, od 15 lat (premiera)

29 I (sobota)

Seanse dopołudniowe tylko na zamówienia
14.15 – Filmy dla dzieci – MARTIN I MAGICZNY LAS, fami-
lijny, dubbing, Niemcy, Słowacja, Czechy, dubbing, od 7 lat 
(premiera)
15.45 – C’ MON C’MON, USA, od 15 lat 
17.45 – WSZYSTKO POSZŁO DOBRZE, Francja, od 15 lat 
(premiera)
20.00 – ZAUŁEK KOSZMARÓW, USA, od 15 lat (premiera)

30 I (niedziela)

Seanse dopołudniowe tylko na zamówienia
14.15 – Filmy dla dzieci – MARTIN I MAGICZNY LAS, fami-
lijny, dubbing, Niemcy, Słowacja, Czechy, dubbing, od 7 lat 
(premiera)
15.45 – WSZYSTKO POSZŁO DOBRZE, Francja, od 15 lat 
(premiera)
18.00 – C’ MON C’MON, USA, od 15 lat 
20.00 – ZAUŁEK KOSZMARÓW, USA, od 15 lat (premiera)

31 I (poniedziałek)

11.00 – PULS SIÓSTR, Radomski musical fi lmowy 
12.00 – Filmy dla dzieci – MARTIN I MAGICZNY LAS, fami-
lijny, dubbing, Niemcy, Słowacja, Czechy, dubbing, od 7 lat 
(premiera)
13.30 – C’ MON C’MON, USA, od 15 lat 
15.30 – ZAUŁEK KOSZMARÓW, USA, od 15 lat (premiera)
18.15 – Dyskusyjny Klub Filmowy – TRUFLARZE, dokumen-
talny, Grecja, USA, Włochy, od 15 lat (premiera)
20.00 – WSZYSTKO POSZŁO DOBRZE, Francja, od 15 lat 
(premiera)

1 -2 II (wtorek – środa)

11.15 – PULS SIÓSTR, Radomski musical fi lmowy 
12.15 – Filmy dla dzieci – MARTIN I MAGICZNY LAS, fami-
lijny, dubbing, Niemcy, Słowacja, Czechy, dubbing, od 7 lat 
(premiera)
13.45 – HAZARDZISTA, Chiny, USA, Wielka Brytania, od 
15 lat
15.45 – WSZYSTKO POSZŁO DOBRZE, Francja, od 15 lat 
(premiera)
18.00 – C’ MON C’MON, USA, od 15 lat 
20.00 – ZAUŁEK KOSZMARÓW, USA, od 15 lat (premiera)

3 II (czwartek)

11.45 – Filmy dla dzieci – MARTIN I MAGICZNY LAS, fami-
lijny, dubbing, Niemcy, Słowacja, Czechy, dubbing, od 7 lat 
(premiera)
13.15 – HAZARDZISTA, Chiny, USA, Wielka Brytania, od 
15 lat (ostatni dzień)
15.15 – C’ MON C’MON, USA, od 15 lat 
17.15 – ZAUŁEK KOSZMARÓW, USA, od 15 lat (premiera)
20.00 – WSZYSTKO POSZŁO DOBRZE, Francja, od 15 lat 
(ostatni dzień)

KALENDARZ PROJEKCJI 
 28 I – 3 II 2022
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W pierwszej rundzie Tauron Pu-
charu Polski zespoły wyeliminowały 
pierwszoligowców – Czarni wygrali 
z Krispolem Września, a Stal z Chro-
brym Głogów. Stawką czwartkowego 
(20 stycznia) spotkania był awans do 
ćwierćfinału, gdzie czeka już Grupa 
Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Podopieczni Jakuba Bednaruka 
pauzowali w dwóch ligowych spo-
tkaniach – ze względu na zakażenia 
koronawirusem w ekipie z Radomia 
mecze z ZAKSĄ i Asseco Resovią 
Rzeszów zostały przełożone na inny 
termin. Czarni do treningów wrócili 
dopiero we wtorek, 18 stycznia, a już 
w czwartek rozgrywali mecz.

Premierową odsłonę zespół z Ra-
domia wygrał do 23. Druga partia 
od początku nie układała się po my-
śli Czarnych. Stal wygrała łatwo, do 
14. Od początku trzeciego seta tre-
ner Bednaruk wymienił praktycznie 
cały skład, poza rozgrywającym. Ta 
część meczu też padła łupem rywa-
li, którzy zwyciężyli do 23. Czarni 
doprowadzili do tie-breaku, wygry-
wając 25:23 w secie numer cztery. 
Decydująca partia zakończyła się 
zwycięstwem podopiecznych Daniela 
Plińskiego 15:11. Stal awansowała do 
ćwierćfinału Tauron Pucharu Polski, 

gdzie zagra z Grupą Azoty ZAKSĄ 
Kędzierzyn-Koźle, a radomianie za-
kończyli swoją przygodę z rozgryw-
kami na drugiej rundzie.

Parę dni później – w poniedzia-
łek, 20 stycznia, Cerrad Enea Czarni 
Radom zagrali w Sopocie z Treflem 
Gdańsk o plusligowe punkty. Rywa-

le w tym sezonie spisują się zdecydo-
wanie poniżej oczekiwań i przed tym 
spotkaniem byli w tabeli niżej niż ra-
domianie. W pierwszej rundzie pod-
opieczni Jakuba Bednaruka wygrali 
u siebie 3:1.

Mecz zaczął się jednak dla eki-
py z Radomia fata ln ie.  Gośc ie 

mieli duże problemy ze 
swoją grą, a Tref l spisy-
wał się bardzo dobrze, 
szczególnie w bloku. Już 
przy stanie 18:11 gdań-
szczanie zanotowali tym 
elementem piąty punkt. 
Po asie serwisowym Lu-
kasa Kampy było 21:12. 
Radomianie mieli duże 
problemy z prz y jęciem 
zagrywki i nie pomogła 
z m ia na –  A lek sa nd ra 
Bergera zastąpił Paweł 
Rusin. Odsłona otwarcia 
zakończyła się kolejnym 
blokiem Trefla, a konkret-
nie Mariusza Wlazłego na 
Rafale Farynie i wysokim 
z w ycięstwem gospoda-
rzy – 25:13.

Drugi set też zaczął się 
dla Czarnych źle, bo miej-
scowi sz ybko osiągnęl i 
przewagę (3:0, 5:1, 9:4). 
W pew ny m momenc ie 

strata zmalała do jednego „oczka” 
(10:9), ale potem Trefl znów odsko-
czył z wynikiem. Po autowym ataku 
Faryny było 15:10. Kiedy punkt zdo-
był Moritz Reichert, tablica poka-
zywała rezultat 20:15. Radomianie 
jednak nie złożyli broni. W końców-
ce dobrą zmianę dał Daniel Gąsior, 

który zagrywką pomógł swojemu 
zespołowi odrobić straty (22:22). 
Końcówka należała jednak do gdań-
szczan, którzy ostatecznie wygrali 
25:23.

Po dobrych zagrywkach Jose Ade-
mara Santany Czarni prowadzili w se-
cie numer trzy różnicą trzech „oczek” 
(3:6). Kilka minut później po drugiej 
stronie z kolei serię w polu serwiso-
wym zanotował Karol Urbanowicz. 
Trefl szybko odrobił stratę i wypra-
cował przewagę (13:9). Tego prowa-
dzenia gdańszczanie nie oddali już 
do końca, wygrywając ostatecznie do 
17 i w całym meczu 3:0. Spotkanie za-
kończył mocną asową zagrywką Ma-
riusz Wlazły. Podopieczni Michała 
Winiarskiego zrewanżowali się więc 
za porażkę z pierwszej rundy i wy-
przedzili Czarnych w tabeli.

W następnej serii gier siatkarze 
Cerradu Enei Czarnych Radom za-
grają wreszcie w hali Radomskiego 
Centrum Sportu. Radomianie po 
raz pierwszy przy Struga mieli za-
grać 14 stycznia z Asseco Resovią 
Rzeszów, ale mecz został przełozo-
ny. Inauguracyjny pojedynek zespół 
z Radomia rozegra więc dziś (piątek, 
28 stycznia), a przeciwnikiem będzie 
przedostatni obecnie w tabeli Ślepsk 
Malow Suwałki. Pojedynek rozpocz-
nie się o godz. 17.30.

Dwie porażki Czarnych
W ostatnich dniach Cerrad Enea Czarni Radom rozegrali dwa mecze o stawkę. Oba nie zakończyły się po ich myśli. Najpierw – w ubiegły czwartek, 
w drugiej rundzie Tauron Pucharu Polski, radomianie przegrali ze Stalą Nysa 2:3 i odpadli z dalszej rywalizacji, a w poniedziałek, ulegli na wyjeździe, już 
w starciu ligowym, gdańskiemu Treflowi 0:3.
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przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej mgr lic. Kamil Dziura

Radom, ul. Wernera 5 lok. 35 www.kd-kancelaria.pl539 618 012

  MACIEJ KWIATKOWSKI

Przeby wający na zgrupowaniu 
w Turcji zawodnicy Radomiaka gry 
kontrolne rozpoczęli od triumfu nad 
bośniackim zespołem FK TSC Bac-
ka Topola. W nim na listę strzelców 
wpisał się duet napastników: Mau-
rides i Karol Angielski, a „Zieloni” 

wygrali 2:1. Po kilku dniach trenin-
gów – w ubiegły piątek na zawodni-
ków z Radomia czekał dwumecz. 
Najpierw podopieczni Dariusza Ba-
nasika ulegli 2:3 MTK Budapeszt, 
choć do przerwy prowadzili różnicą 
jednego gola. W tym pojedynku dwa 
trafienia na swoim koncie zanoto-
wał Mateusz Radecki. Po południu 

zupełnie inna jedenastka w yszła 
przeciwko czeskiemu zespołowi KC 
Hradec Kralove. W tym pojedynku 
do przerwy, po golu z rzutu karnego 
Angielskiego, było 1:0, ale radomia-
nie wyniku nie utrzymali do końca 
i ostatecznie ulegli przeciwnikom zza 
południowej granicy 1:2.

Przed ostatnim tureckim spraw-
dzianem trener Banasik nie ekspe-
rymentował i przeciwko liderowi 
ukraińskiej 1. ligi wystawił najmoc-
niejszy skład. W końcu między słup-
kami pojawił się rekonwalescent Fi-
lip Majchrowicz, który w pierwszej 
części gry kilka razy pokazał swoje 
duże umiejętności. Niestety, w 21. 
minucie – po strzale Bogdana Poro-
hka – wyciągał futbolówkę z siatki. 
Błąd w kryciu obrońcy popełnił znaj-
dujący się w polu karnym Maurides 
i 21-letni napastnik z najbliższej odle-
głości umieścił piłkę w siatce.

Sam mecz lepiej dla „Zielonych” 
nie mógł się rozpocząć. Już w drugiej 
minucie beniaminek PKO Ekstra-
klasy wyszedł na prowadzenie. Ra-
domiak zagrał bardzo wysokim pres-
singiem i zmusił do błędu bramkarza 
Metalistu. Po tej interwencji futbo-
lówkę przejął Filipe Nascimento i po-
dając ją do Maurdiesa zaliczył asystę. 
Niestety dla Nascimento sparing nie 

zakończył się optymistycznie, bo roz-
grywający doznał poważnie wygląda-
jącej kontuzji i musiał opuścić boisko.

Na drugą część gry „Zieloni” 
wyszli w zupełnie odmienionym 
składzie, ponieważ trener Banasik 
wprowadził zmienników. Wynik nie 
uległ już zmianie, a co ciekawe za-
wody prowadził Paweł Pskit, czyli 
arbiter z Polski, który wraz z arbi-
trami z naszego kraju także w Turcji 
przygotowywał się do wznowienia 
rozgrywek.

Obóz radom ia n ie  za kończ y l i 
w czwartek, a w piątek byli już w Pol-
sce. W sobotę, 29 stycznia, Radomiak 
rozegra ostatni sparing. Jego rywa-
lem będzie mistrz Polski Legia, a po-
jedynek rozegrany zostanie w stolicy.

Radomiak Radom – Metalist 
Charków 1:1 (1:1)

Bramki: Maurides – Porohka
Radomiak (I połowa): Majchro-

wicz – Jakubik, Rossi, Cichocki, 
Abramowicz – Leandro, Cele, Nasci-
mento (33. Radecki), Machado – An-
gielski, Maurides

Radomiak (II połowa): Majchro-
wicz (80’ Jerke) – Matos, Silva, Świ-
dzikowski, Bodzioch – Wróblewski, 
Radecki, Karwot, Rhuan (80’ Snop-
czyński) – Sokół, Rondón

Radomiak po obozie
Drużyna Radomiaka Radom zakończyła 12-dniowy obóz przygotowawczy w Turcji. W tym czasie zawodnicy beniaminka 
PKO Ekstraklasy rozegrali cztery mecze towarzyskie. W Polsce „Zieloni” zmierzą się z Legią Warszawa i będzie to ostatni 
test mecz przed wznowieniem ligi, a więc przed lutowym pojedynkiem z Wisłą Płock.
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W związku z pozytywnymi wy-
nikami testów na koronawirusa w ze-
spole z Torunia, spotkanie 21. kolej-
ki Energa Basket Ligi HydroTruck 
Radom – Twarde Pierniki zostało 
odwołane. Nowego terminu jeszcze 
nie ustalono. Przypomnijmy: mecz 
miał się odbyć w środę, 26 stycznia, 
o godz. 17.30.

Oznacza to, że podopieczni Miha-
ila Uvalina na parkiecie zaprezen-
tują się 30 stycznia. Mają w stolicy 
zagrać z Legią. Właśnie wówczas 
swój pierwszy mecz po blisko dwóch 
miesiącach przerwy rozegra A.J. 
English. Koszykarz wrócił z urlopu 
w Stanach Zjednoczonych i trenuje 
z zespołem.

W tabeli Energa Basket Ligi 
radomianie wciąż nie mogą być 
pewni utrzymania i po rozegraniu 
18 meczów mają na koncie zaledwie 
22 punkty. Niżej od HydroTruck 
pozostaje tylko GTK Gliwice.

Za to Legia Warszawa, czyli 
najbliższy przeciwnik zespołu z Ra-
domia, wciąż nie może być pewna 
udziału w play-offach, plasując się 
w środku rozgrywek. W pierwszym 
meczu obu zespołów, rozegranym 
w radomskiej hali MOSIR-u, lepsi 
okazali się podopieczni Wojciecha 
Kamińskiego, triumfując różnicą 
13 punktów.

Początek spotkania o godz. 20.00.

MK

HydroTruck
nie zagrał
Mecz 21. kolejki Energa Basket Ligi 
między HydroTruckiem Radom a Twar-
dymi Piernikami Toruń został odwołany.

Radomka jechała do Łodzi po po-
rażce z Uni Opole. Przed spotkaniem 
różnica w tabeli między Radomką 
a Grotem Budowlanymi wynosiła dwa 
punkty.

Już na początku meczu łodzianki zy-
skały prowadzenie, które potem utrzy-
mywały (5:3, 7:5). W połowie seta 
przewaga Grota Budowlanych 
wzrosła do pięciu punktów. Po błę-
dzie Alexandry Lazić było 18:13. 
Chwilę później Szwedkę zastąpiła 
Aleksandra Wójcik. Radomka za-
brała się do odrabiania strat i do-
prowadziła do remisu 23:23. Dwie 
kolejne akcje należały jednak do 
miejscowych, które wygrały partię 
otwarcia 25:23.

Mimo nie najlepszej skutecz-
ności w ataku (34 proc. po dwóch 
setach), radomiankom udało się 
doprowadzić do remisu. Po tym, 
jak początkowo w drugiej partii prze-
wagę miała Radomka (6:9), prowa-
dzenie objął zespół z Łodzi (14:12). 
W końcówce miejscowe prowadziły 
nawet 23:20. Pięć kolejnych akcji przy 
zagrywce Natalii Murek na swoją ko-
rzyść rozstrzygnęły radomianki. Po 

asie serwisowym przyjmującej było 
23:25 i 1:1 w meczu.

Trener Marchesi przeprowadził 
zmianę – na pozycji atakującej Ka-
tarzynę Zaroślińską-Król (zaledwie 
2/14 w ataku) zastąpiła nominalna 
przyjmująca, czyli Lazić. Radomka 

poprawiła swoją grę. Po skutecznym 
ataku Wójcik było 6:9 w trzecim secie. 
Radomianki utrzymywały prowadze-
nie. Kiedy blok obiła Murek, było już 
16:20. Ostatecznie zespół z Radomia 
ponownie wygrał do 23 i objął prowa-
dzenie w meczu.

Czwarta odsłona to przewaga Ra-
domki na początku (2:5), ale od stanu 
4:8 gospodynie zdobyły sześć punktów 
z rzędu (10:8). Był to jednak chwilowy 
przestój przyjezdnych. Później bowiem 
podopieczne Marchesiego wróciły 
na prowadzenie, które utrzymały już 

do końca seta, wygrywając do 
19 i w całym meczu 3:1. Ostatni 
punkt w tym spotkaniu skutecz-
nym atakiem zdobyła Murek.

Dzięk i w ygranej Radomka 
awansowała z szóstego na czwarte 
miejsce w tabeli Tauron Ligi, wy-
przedzając zarówno Grota Budow-
lanych, jak i ŁKS Commercecon, 
który w ten weekend nie grał.

W najbliższy weekend rado-
mianki miały grać w pierwszej 
rundzie Tauron Pucharu Polski 
kobiet z Polskimi Przetworami 
Pałacem Bydgoszcz. Pojedynek 

został jednak przełożony ze względu 
na zakażenia koronawirusem w ekipie 
z Bydgoszczy. Nowy termin to wtorek, 
1 lutego, godz. 18 w hali RCS przy Stru-
ga 63.

MICHAŁ NOWAK

Ważne punkty Radomki
Siatkarki E.Leclerc Moya Radomki Radom odniosły ważne zwycięstwo w Łodzi. Podopieczne Riccardo Marche-
siego wygrały 3:1 z Grotem Budowlanymi. W najbliższy weekend radomianki nie zagrają.
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Po sobotnim triumfie nad GKS-em 
Nowiny 3:0 radomska Broń zmierzy-
ła się w meczu kontrolnym z Szydło-
wianką Szydłowiec. Przedstawiciel ra-
domskiej klasy okręgowej zwłaszcza 
w pierwszej połowie był równorzęd-
nym rywalem i dość dobrze się bronił. 
Trener Mikołaj Łuczak w tej części te-
stował aż czterech zawodników.

Po zmianie stron padły gole. Naj-
pierw do siatki drużyny z Szydłow-
ca celnie piłkę skierował Kamil 
Kumoch, precyzyjnie kończąc efek-
towną akcję zespołu. Kwadrans póź-
niej mogło być 2:0, ale Michał Kielak 
przycelował piłką w słupek. Ten sam 
zawodnik 180 sekund później zna-
lazł receptę na pokonanie golkipera 
Szydłowianki i, jak się miało okazać, 
ustalił wynik gry kontrolnej.

W sobotę, 29 stycznia, Broń zagra 
na boisku MOSiR-u z Koroną II Kiel-
ce. Początek sparingu o godz. 11.

Za to białobrzeska Pilica po pre-
mierowym triumfie aż 6:2 nad Wilgą 
Garwolin tym razem otrzymała srogą 
lekcję. Jej wyjazdowy rywal – Wisła 
Puławy zaaplikowała popularnym 
„Gęsiarzom” aż sześć bramek! Pod-
opieczni Tomasza Grzywny nie odpo-
wiedzieli ani jednym trafieniem.

Broń Radom – Szydłowianka 
Szydłowiec 2:0 (0:0)

Bramki: Kumoch, Kielak
Broń 1 połowa: Kosiorek – Am-

brozik, Dias, Kośmicki, testowany, 
K. Dąbrowski, testowany, testowany, 
Poręba, testowany, Goljasz

Broń 2 połowa: Piotrowski – Bar-
tosiak, Kośmicki (70. Mazan), Ma-
chajek , Zborowsk i ,  Olszewsk i , 
Kumoch, Dias, Głowacki, Kielak, 
Goljasz

MK

Pilica zalana 
przez Wisłę

W drugim meczu kontrolnym w okresie zimowym Broń Radom 2:0 po-
konała Szydłowiankę Szydłowiec. Z kolei Pilica Białobrzegi otrzymała od 
Wisły Puławy srogą lekcję futbolu.
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