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– Bez tamtej odwagi i determinacji nie byłoby dzisiejszej wolności. Dzisiaj chylę czoła przed boha-
terstwem wspaniałych Polaków tamtych lat. Bohaterstwem, które było jednym z kluczowych wyda-
rzeń na drodze do pełnej wolności – mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki, który przyje-
chał do Radomia na obchody 43. rocznicy radomskiego protestu robotniczego.

str. 5

Fot. Szymon Wykrota

R E K L A M A

Piątka
nominowanych
Olga Hund, Katarzyna Pochma-
ra-Balcer, Jakub Tabaczek, Anna 
Wiśniewska-Grabarczyk i Łukasz 
Zawada to nominowani w czwar-
tej edycji Nagrody Literackiej im. 
Witolda Gombrowicza.

 str. 2

Zabytkowe nagrobki
w remoncie
Trwa renowacja XiX-wiecznych, 
zabytkowych nagrobków Emilii 
z Wolskich Targowskiej oraz rodziny 
Bełkowskich i Napiórkowskich.
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Wotum nieufności
Głosami radnych Prawa i Spra-
wiedliwości prezydent Radosław 
Witkowski nie otrzymał wotum 
zaufania. Rada nie udzieliła mu 
także absolutorium za ubiegły rok. 
Jeśli w 2020 sytuacja się powtórzy, 
będzie można wszcząć procedurę 
odwołania prezydenta.

 str. 3

Przebudowa
dla Kingi
– Kiedy idziemy z koleżankami do 
szkoły albo z niej wracamy, musi-
my się bardzo pilnować – Kinga 
Kołodziejczyk przyszła na sesję, by 
prosić o budowę chodnika na ul. 
Szydłowieckiej. – Ja tę ulicę zrobię 
specjalnie dla ciebie – obiecał pre-
zydent Radosław Witkowski.

 str. 4

Tytuł dla 
Patrycji Gołdy
Patrycja Gołda została Miss Polonia 
– Ziemia Radomska 2019. Tytuł I wi-
cemiss przypadł w udziale Pameli 
Jaros, a tytuł II wicemiss i Miss Pu-
bliczności – Angelice Sławińskiej. 
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Piątek   czerwca
 Radomski Czerwiec Wolności.
Trwają obchody 43. rocznicy radom-
skiego Czerwca '76. O godz. 19 na pl. 
Jagiellońskim odbędzie się widowisko 
muzyczne „Radomski Czerwiec Wolno-
ści”.Wystąpią legendy polskiego rocka: 
Lady Pank, Oddział Zamknięty i Mys-
lovitz. Wstęp wolny.

So ota   czerwca
 Piknik historyczny na pl. Coraz-
ziego. O godz. 14 na pl. Corazziego za-
planowano piknik historyczny „Witryna 
Radomskiego Czerwca '76”. W progra-
mie m.in. przejazdy pojazdami z PRL, 
wystawy, występy sceniczne, gry planszo-
we, test wiedzy o Czerwcu i gra miejska.

 Żyj zdrowo. Żyj naturalnie. Ciesz 
się życiem. To hasło sąsiedzkiego pik-
niku, na który od godz. 16 zaprasza do 
parku na Południu (od strony ul. Łąko-
wej) MOK „Amfiteatr”. O dobre samo-
poczucie zadba Fundacja Life Change, 
która zaprosi m.in. na warsztaty „Do-
brostan”, czyli proste ćwiczenia np. 
technik oddechowych, poprawiających 
nastrój i redukujących stres. Organi-
zatorzy podpowiedzą też, jak zadbać 
o kręgosłup, jak w naturalny sposób 
redukować bóle pleców. W programie 
również „Warsztat upcyclingowy” – two-
rzenie personalizowanych toreb na za-
kupy i warsztat z pokazem kulinarnym 
„Smaki lata w Ajurwedzie”. Dowiecie 
się, jak jeść, by cieszyć się zdrowiem. Nie 
zabraknie sportowych akcentów i kon-
kurencji! A muzyczną gwiazdą będzie 
zespół Sokół Orchestra! Grają razem od 
2011 roku, podbijając serca publiczności 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Udało 
im się to, co nie udało się dotąd żadne-
mu polskiemu zespołowi grającemu mu-
zykę bałkańską – stanęli na podium le-

gendarnego festiwalu w Guczy (Serbia) 
zajmując w 2014 roku II miejsce w kate-
gorii międzynarodowej! Organizatorzy 
zachęcają, by zabrać ze sobą maty, koce 
i kosze piknikowe oraz ubrać się na lu-
zie, na sportowo.

Niedziela   czerwca
 Koncert zespołu Proletaryat. To 
ostatni dzień obchodów radomskiego 
Czerwca '76. Na pl. Corazziego o godz. 
17 rozpocznie się koncert radomskiego 
zespołu JMS Band i grupy Proletaryat. 
Wstęp wolny.

 Moniuszko w skansenie. Muzeum 
Wsi Radomskiej zaprasza na pierwsze 
spotkanie z cyklu „3 x Moniuszko”, or-
ganizowanego z okazji 200 urodzin ar-
tysty i Roku Moniuszkowskiego. O godz. 
14.30 w amfiteatrze MWR rozpocznie 
się koncert „Moniuszko – pieśni, balla-
dy i duety”. Joanna Pszczółkowska-Paw-
lik – pianistka, kameralistka i menadżer 
kultury zaprosiła do projektu młodych, 
wyróżniających się śpiewaków – głów-
nie studentów i absolwentów Wydziału 
Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego 
im. F. Chopina w Warszawie. Natomiast 
o godz. 16 przed dworem z Pieczysk 
sylwetkę kompozytora przybliżą człon-
kowie Radomskiej Grupy Opowiad-
czaczy; poprowadzą również warsztaty 
prostych instrumentów muzycznych. 
Zagra zespół Viklinova, który tworzy 
własne kompozycje, odwołujące się do 
tradycyjnej muzyki wokalnej i instru-
mentalnej z różnych części Polski. Tym 
razem pochylą się nad kompozycjami 
Stanisława Moniuszki i zaprezentują 
je w aranżacjach folkowych. Na godz. 
18 organizatorzy zapraszają ponownie 
do amfiteatru MWR. Tam Moniusz-
ko na jazzowo. Światowej sławy polski 
pianista jazzowy Włodek Pawlik wziął 
na warsztat najsłynniejsze pieśni i arie 
Moniuszki, aranżując je i nagrywając 
w jazzowej estetyce. Efekt – jak zwykle 
w odniesieniu do tego wybitnego arty-
sty – fantastyczny. Muzyka z najnowsze-
go albumu pianisty to rozkosz dla ucha 
i ducha. Wstęp płatny.

 Wieczorek taneczny na Idalinie.
Dom Kultury „Idalin” zaprasza o godz. 
17 na wieczorek taneczny w Klubie Se-
niora. Wstęp płatny.

N KA
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Marsz wyruszy z placu ks. Kotlarza 
o godz. 12, a organizuje go Młodzież 
Wszechpolska. „Maszerując chcemy 
oddać hołd bohaterom i ich postawie. 
Dlatego marsz podzielony będzie na 
dwie części. W pierwszej upamiętnimy 
bohaterów, w szczególności ks. Romana 
Kotlarza, którego proces beatyfikacyjny 
rozpoczął się w zeszłym roku. W drugiej, 
wiodącej, w myśl zasady mówiącej, że 
„naśladownictwo to najwyższa for-
ma uznania”, naśladując ich aktywną 
postawę wobec rzeczywistości zajmiemy 
się bieżącą problematyką i spróbujemy 
odpowiedzieć na pytanie „Jakiej chcemy 
Europy?". Będziemy maszerować dla Eu-
ropy i przeciwko Unii Europejskiej” – pi-
szą w komunikacie organizatorzy.

C

Marsz
Czerwca '76
W sobotę, 29 czerwca odbędzie się kolejny 
już Marsz Radomskiego Czerwca.

Nominowanych i zwycięzców wybie-
ra kapituła w składzie: Ewa Graczyk, 
Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Anna 
Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, 
Józef Olejniczak i Justyna Sobolew-
ska. Sekretarzem kapituły jest kurator 
Muzeum Witolda Gombrowicza Tomasz 
Tyczyński. W tym roku do przeczytania 
mieli 70 książek. Nominować postanowili 
Olgę Hund za „Psy ras drobnych” (wyd. 
Ha!art), Katarzynę Pochmarę-Balcer za 
„Lekcje kwitnienia” (Nisza), Jakuba Ta-
baczka za „Czytajcie, co jest Wam pisane” 
(Mamiko), Annę Wiśniewską-Grabarczyk 
za „Porzeczkowego Josefa” (Anagram) 
i Łukasza Zawadę za wydane również 
przez Niszę „Fragmenty dziennika SI”. 
W tym roku wśród wyróżnionych książek 
nie ma reportażu ani eseju, jurorzy doce-
nili cztery powieści i zbiór opowiadań.

Kapituła podkreślała wyrównany 
poziom dużej części książek zgłoszonych 
do konkursu; wybór nominowanych nie 
był więc ani łatwy, ani oczywisty. Co 
warto pokreślić, w tej edycji werdykt 
promuje wyłącznie autorów pierwszych 
książek, choć zgodnie z regulaminem 
Nagrodę Gombrowicza można otrzymać 
również za drugą prozę.

Laureat, którego poznamy 15 wrześ-
nia, podczas festiwalu Opętani Litera-
turą, otrzyma 40 tys. zł. Od tego roku 
organizatorzy postanowili nagradzać też 
wszystkich nominowanych, oczywiście 
skromniej – kwotą 2 tys. zł.

Dotychczasowi laureaci Nagrody 
Literackiej im. Witolda Gombrowicza to: 
Weronika Murek i Maciej Hen (2016), 
Anna Cieplak (2017) oraz Marcin Wicha 
(2018). Do wszystkich edycji konkursu 
zgłoszono łącznie ponad 300 książek.

C

Piątka
nominowanych
Olga Hund, Katarzyna Pochmara-Balcer, Ja-
kub Tabaczek, Anna Wiśniewska-Grabarczyk 
i Łukasz Zawada to nominowani w czwartej 
edycji Nagrody Literackiej im. Witolda 
Gombrowicza.
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Łączny koszt prac konserwatorskich 
to ponad 94 tys. zł. Wykonawcą jest 
pracownia Grzegorza Świerczyńskiego, 
która już wcześniej współpracowała ze 
Społecznym Komitetem Ochrony Zabyt-
kowego Cmentarza Rzymskokatolickie-
go i parafią św. Wacława. – Tegoroczne 
prace to bardzo duży wysiłek finansowy, 
dlatego bardzo liczymy na dobre efekty 
listopadowej kwesty na cmentarzu. Ale 
również cieszymy się, że parafii św. Wac-
ława, będącej zarządcą cmentarza i dy-
rektor nekropolii Edycie Sitarskiej udało 
się pozyskać część funduszy od mazowie-
ckiego konserwatora zabytków – mówi 
wiceprzewodniczący SKOZCR Sławomir 
Adamiec.

Teraz, po zdemontowaniu obiektów 
trzeba będzie przeprowadzić skom-
plikowane zabiegi konserwatorskie. 
W listopadzie ubiegłego roku zapadł się 
grunt pod pomnikiem Emilii z Wolskich 
Targowskiej, a dwie płyty nakrywające 
kryptę osunęły się poniżej poziomu pod-
murówki. W trakcie upadku pomnika 
najmocniej ucierpiał element zwieńcze-
nia – ozdobna korona liści akroterionów 
została prawie w połowie utrącona. Blok 
z wykutymi inskrypcjami stracił kilka ob-
szernych fragmentów na narożach i kra-
wędziach.

– Również stan zachowania nagrob-
ka Bełkowskich i Napiórkowskich jest 
bardzo zły. Użyty do jego wykonania 
materiał to szaro-beżowy, drobnoziar-
nisty piaskowiec szydłowiecki, który jest 
materiałem niejednorodnym i w partiach 
o słabszym spoiwie ulega wytrawianiu np. 
przez kwaśne deszcze; jest też podatny 
na niszczące działanie soli rozpuszczal-
nych w wodzie. Na bokach widoczne są 
liczne wyługowania i wżery, dwa z czte-

rech kamiennych słupków osadzonych 
pierwotnie na płycie nagrobka leżą obok 
w bardzo złym stanie – wylicza Sławo-
mir Adamiec. – Na fotografii sprzed 
ok. 8-10 lat widoczne są żelazne pręty 
osadzone w narożnych słupkach, któ-
re tworzą rodzaj parkanu. Zwiększenie 
objętości korodujących prętów spowo-
dowało rozpojenie i oderwanie kawał-
ków kamiennych słupków. W procesie 
konserwacji kamiennych elementów na-
grobka konieczna będzie szczególna uwa-
ga konserwatorów w celu odtworzenia 

uszkodzonych fragmentów ze starannie 
dobranego materiału kamiennego. Okrą-
gła nakrywa kolumny nagrobka zostanie 
sklejona i sklamrowana kotwami ze stali 
nierdzewnej.

Odnowione nagrobki zostaną zapre-
zentowane odwiedzającym radomską 
nekropolię przed Wszystkimi Świętymi.

C

Za tkowe na ro ki
w remoncie

Trwa renowacja XiX-wiecznych, zabytkowych nagrobków Emilii z Wol-
skich Targowskiej oraz rodziny Bełkowskich i Napiórkowskich.
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GOTÓWKA
NA LATO

PRZYJDŹ  
DO FINES
i sprawdź oferty  

wielu banków

Fines Operator Bankowy RADOM
ul. FOCHA 6, tel: 519 130 603 • ul. STRUGA 22, tel.: 791 383 806 • ul. TRAUGUTTA 13, tel.: 519 130 601

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, RPK010535, działa poprzez swoich Autoryzowanych Agentów jako pośrednik kredytowy 
banków: Alior Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., mBank S.A., Nest Bank S.A., TF Bank AB, AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Santander Bank Polska 
S.A., BNP Paribas S.A. oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Mash Poland Sp. z o.o. , KredytOK, InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., 
Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., MikrokasaS.A., Ferratum Bank p.l.c, Zaplo 
Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., CreditStar Sp.z o.o., oraz Pragma Faktoring S.A, Vippo Sp. z o.o., CROSS Loan Sp. z o.o.. Cardina Sp z o.o. W zakresie umów ze 
współpracującymi bankami i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, 
informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niek-
tórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania 

przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 1.04.2019 r.

KREDYTY I POŻYCZKI BLISKO CIEBIE
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-stomatologia zachowawcza
-protetyka
-usuwanie ósemek

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

/KMstomatologia

 ONA KACZMA SKA

Dotychczas rady gmin głosowały nad 
sprawozdaniem z wykonania budże-
tu za poprzedni rok i udzielały – lub 
nie – absolutorium prezydentowi, bur-
mistrzowi czy wójtowi. Znowelizowana 
ustawa o samorządzie wprowadziła od 
tego roku nowe instrumenty – raport 
o stanie gminy, przygotowywany przez 
władzę wykonawczą i głosowanie nad 
wotum zaufania dla prezydenta. Autorzy 
projektu argumentowali, że nowa insty-
tucja pozwoli odpolitycznić dyskusje nad 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
i udzieleniem włodarzowi gminy absolu-
torium. Absolutorium ma służyć wyłącz-
nie kontroli wykonywania budżetu przez 
prezydenta, burmistrza czy wójta, a zwy-
kle służyło politycznej ocenie jego pracy. 
Teraz takie dyskusje radni mieli toczyć 
przy okazji raportu o stanie miasta.

Podczas poniedziałkowej sesji liczą-
cy ponad 200 stron raport przedstawił 
Rafał Górski. W dokumencie można 
przeczytać m.in. o realizacji uchwał 
podjętych w ubiegłym roku, o tym, 
w jaki sposób realizowane były progra-
my i strategie przyjęte przez radnych, 
np. Plan Rozwoju Podstawowego Ukła-
du Drogowego Miasta Radomia na 
lata 2011-2020, wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na lata 2016-2020, 
Karta Rodziny Osoby z Niepełnospraw-
nością czy strategia marki Radom. W ra-
porcie uwzględniono również sytuację 
finansową miasta.

ZA ANIE O  MIESZKA CÓW

W debacie nad dokumentem może 
uczestniczyć każdy radomianin, ale na 
tej części sesji nikogo z mieszkańców 
nie było. Żadnych wad w dokumencie, 
jak można się było spodziewać, nie wi-
działa Koalicja Obywatelska. Natomiast 
radni Prawa i Sprawiedliwości krytyko-
wali wszystko.

– Jeżeli dzisiejsza dyskusja nad rapor-
tem o stanie miasta będzie miała cha-
rakter merytoryczny ze strony radnych 
Prawa i Sprawiedliwości, to na pewno 
ten projekt uchwały powinien zostać 
przyjęty. Ale obawiam się, że meryto-
ryczne argumenty dla części radnych 
nie mają dzisiaj żadnego znaczenia – za-
uważyła Marta Michalska-Wilk, prze-
wodnicząca klubu radnych Koalicji 
Obywatelskiej. – Ale, panie prezydencie, 
w 2014 roku po raz pierwszy zdobył pan 
zaufanie radomian, którzy zdecydowa-
li, że został pan gospodarzem miasta. 
Radomianie to zaufanie w stosunku do 
pana potwierdzili w roku 2018, podczas 
kolejnych wyborów samorządowych, 
kiedy zwyciężył pan, zdobywając blisko 
54 proc. głosów. I bez względu na to, co 
zrobią dziś radni Prawa i Sprawiedliwo-
ści, proszę o tym zaufaniu pamiętać. Bo 
to jest najważniejsze zaufanie. Ono po-
chodzi od mieszkańców Radomia.

ZA A CIE  WSPÓŁPRAC MY

Szefowa klubu KO podkreśliła, że rok 
2018 był w Radomiu „czasem inwestycji 
drogowych”: przebudowa drogi krajowej 
nr 9 i 12, budowa trasy N-S, Radomski 
Program Drogowy, utwardzonych kolej-
nych 45 ulic. – Rok 2018 to nareszcie, 
po wielu latach inwestycje w bezpie-
czeństwo – zarówno nasze, jak i naszych 
dzieci. To przebudowa niebezpiecznych 
skrzyżowań: Wernera i Szarych Szere-
gów, Mieszka I i Królowej Jadwigi. To 
rewitalizacja Miasta Kazimierzowskie-
go, które przez lata wołało o pomstę do 
nieba, a teraz odkrywa swoje piękno, 
stając się powoli centralnym punktem 
naszego miasta – wyliczała Michalska-
-Wilk. – To przebudowa pl. Jagiel-
lońskiego, nowe przedszkole przy ul. 
Kilińskiego, nowy żłobek przy ul. Mi-
chałowskiej. To rozbudowa szkół, nowe 
sale gimnastyczne i boiska, place zabaw 
dla dzieciaków, siłownie zewnętrzne, ale 
także park na Michałowie czy rewitali-

zacja parku na Obozisku. To także inwe-
stycje w zdrowie mieszkańców, np. budo-
wa Centrum Rehabilitacji. W 2018 roku 
odbyło się w naszym mieście ponad 
1030 wydarzeń artystycznych, kultural-
nych, edukacyjnych i sportowych. Może 
najwyższy czas, aby dziś w Radomiu za-
częła się współpraca dla dobra naszego 
miasta i mieszkańców. O to do państwa, 
głównie radnych PiS, dzisiaj apeluję. Je-
śli prezydentowi zaufało ponad 46,5 tys. 
ludzi, to nic nie stoi na przeszkodzie, 
abyście do nich dołączyli. A jeżeli nie, to 
przynajmniej pozwólcie pracować pre-
zydentowi, którego wybrali radomianie. 
Zaufajcie, współpracujmy, ale przede 
wszystkim nie walczmy.

TO  CO EST WYGO NE LA PANA 
PREZY ENTA

Dariusz Wójcik, przewodniczący 
klubu radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści zaznaczył, że ze strony radnych PiS 

dyskusja nad raportem o stanie miasta 
będzie wyłącznie merytoryczna. – Co 
to jest raport o stanie miasta? Co po-
winien zawierać? Powinien zawierać 
kompleksową informację na temat stanu 
miasta, całego miasta – nie tylko tego, 
co jest wygodne dla pana prezydenta 
i jego urzędników. W przestrzeni pub-
licznej znajdują się dwa wzory raportów 
o stanie miasta. Ten przygotowany przez 
Fundację Batorego jest bardzo szczegó-
łowy i dobrze byłoby, żebyśmy kiedyś 
według tego klucza przygotowali swój. 
Żeby ludzie mieli pełną wiedzę. Dru-
gi to raport Związku Miast Polskich, 
na którym – jak mniemam – praco-
wał pan prezydent. I ani z jednym ani 
z drugim wzorem nasz raport nie może 
się równać – stwierdził Wójcik. – Nasz 
jest wybiórczym, słabym, częściowym 
dokumentem, przygotowanym na po-
trzeby kampanii wyborczej, która za 
chwilę się odbędzie. Rok 2018 był ro-
kiem wyborczym i to był rok, w którym 
mieszkańcy Radomia byli wielokrot-
nie wprowadzani przez zaplecze pana 
prezydenta w błąd. Ta sławetna hala 
widowiskowo-sportowa i to sławetne 
Centrum Sportu... Byliśmy zapraszani 
na zawody sportowe, siatkarskie, bok-
serskie... Pamiętamy wizytę na budo-
wie, gdzie byliśmy przekonywani, że ta 
hala za dwa tygodnie będzie oddana do 
użytku. A każdy w duchu się śmiał, że 
nie ma takiej możliwości. Myślę, że to 
niedopowiedzenie i ta polityka PR-owa 
pomogła panu prezydentowi wygrać wy-

bory. Bo mieszkańcy nie do końca wie-
dzieli, w jakim stanie tak naprawdę są 
inwestycje miejskie.

NIE MA A NE  WIZ I

Przewodniczący klubu PiS skupił 
się nad kilkoma kwestiami w rapor-
cie. – Polityka zdrowotna... Mamy 
program naprawczy dla Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego i już wiemy, 
że nic z tego nie zostało zrobione. Na-
dal nie wiemy, jak zapobiegać trudnej 
sytuacji RSS i jak ten szpital rozwi-
jać – mówił Wójcik. – A polityka miesz-
kaniowa sprowadza się tak naprawdę 
do administrowania. A ja chciałbym 
się dowiedzieć, jakie mamy perspekty-
wy budownictwa mieszkaniowego – za-
równo komunalnego, jak i socjalnego. 
Przez pięć lat nie udało nam się wybu-
dować nawet jednego takiego lokalu. 
W raporcie brak informacji na temat 
spółki Radkom. Nie wiemy np. na ile 
wystarczy składowisko. Kolejna spra-
wa to MOSiR – spółka, w której panu-
je taki bałagan inwestycyjny, jakiego 
jeszcze nigdy nie było. Nie ma także 
kierunków rozwoju Radpecu, a jak są, 
to nie ma źródła finansowania. Jest to 
częściowy raport o stanie miasta, nie 
kompleksowy. Nie widzę możliwości, 
żebyśmy udzielili panu prezydentowi 
wotum zaufania. Chociażby z powodu 
samych tych inwestycji i procesu ich 
prowadzenia.

W głosowaniu za udzieleniem prezy-
dentowi wotum zaufania było 11 radnych 
(KO i Kazimierz Woźniak), przeciw 
opowiedziało się 16 radnych PiS.

ET NEGATYWNIE

Kolejnym punktem porządku obrad 
poniedziałkowej sesji było sprawozda-
nie z wykonania budżetu za ubiegły 
rok. W 2018 roku dochody miasta wy-
niosły 1 mld 203 mln zł i były wyższe 
od planowanych o 63 mln zł. Wydatki 
natomiast to 1 mld 239 mln. Deficyt 
został zmniejszony z planowanych 
ponad 42 mln zł do niespełna 36 mln. 
Realizację budżetu pozytywnie oce-
niła Regionalna Izba Obrachunkowa, 
która sprawuje merytoryczny nad-
zór nad finansami gminy. Radni byli 
jednak innego zdania i w głosowa-
niu – podobnie jak przed rokiem – od-
rzucili sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu. Zagłosowali również przeciw 
udzieleniu prezydentowi absolutorium 
za ubiegły rok.

otu  i u o ci
Głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości prezydent Radosław Witkowski nie otrzymał wotum zaufania. Rada nie udzieliła mu 
także absolutorium za ubiegły rok. Jeśli w 2020 sytuacja się powtórzy, będzie można wszcząć procedurę odwołania prezydenta.
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Na poniedziałkową sesję rady miej-
skiej przyszło kilkunastu mieszkańców 
ul. Szydłowieckiej, którzy od lat czekają 
na chodnik. Ulica ma 1700 m i łączy Pru-
szaków z Jeżową Wolą. – To główne po-
łączenie w tej dzielnicy i zawsze panuje 
tu duży ruch. A samochody często prze-
kraczają dozwoloną prędkość – mówił 
Ireneusz Łęcki, jeden z mieszkańców ul. 
Szydłowieckiej. – Piesi mają do dyspozy-
cji tylko pobocze, ale dla osób starszych 
i dzieci poruszanie po tej ulicy jest du-
żym wyzwaniem. Zimą są zaspy, jesienią 
błoto, a kiedy pada deszcz, woda wylewa 
się na jezdnię. Wiemy, że budowa chod-
nika jest dla miasta problemem, także 
finansowym, ale nam wystarczy chodnik 
po jednej stronie. W ubiegłym roku usły-
szeliśmy, że będzie zmiana dokumentacji, 
a w tym miała zacząć się budowa. Czy to 
były tylko obietnice przedwyborcze?

Mieszkańcy ul. Szydłowieckiej chcieli-
by także, by na ich ulicę dojeżdżał jakiś 
autobus miejski; nie wszyscy przecież 
mają samochody. Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji obiecywał ścieżkę rowe-
rową, która też by się przydała.

Marta Kowalczyk przypomniała, że 
mieszkańcy ul. Szydłowieckiej w sprawie 
przebudowy swojej ulicy zwracają się do 
kolejnych prezydentów, radnych i parla-
mentarzystów od kilkunastu lat. – Czy my 
jesteśmy gorszymi mieszkańcami Rado-
mia? Bo żadne argumenty merytorycz-
ne nie tłumaczą 10-letniego opóźnienia 

w budowie chodnika – przekonywała.
Wiceprezydent Konrad Frysztak 

tłumaczył, że położenie chodnika nie 
jest możliwe – co widzą sami miesz-
kańcy – bez wybudowania kanalizacji 
deszczowej i przebudowy mostu. – Nie 
wycofujemy się z tej inwestycji – zapew-
nił. – Chcemy wybudować kanalizację 
deszczową, chodniki i most. Na razie ak-
tualizujemy dokumentację, ale chcemy 
jeszcze w tym roku ogłosić i rozstrzygnąć 
przetarg na przebudowę Szydłowieckiej. 
I tak, po modernizacji pojawią się tam 
zatoki autobusowe.

Na sesję przyszła też 13-letnia Kin-
ga Kołodziejczyk, uczennica PSP nr 

25. – Latem idziemy poboczem, ale zimą 
leży tam śnieg i wpadamy do rowu. Bar-
dzo się boimy, bo samochody jeżdżą tam 
bardzo szybko – opowiadała. – A rodzice 
moich koleżanek z innych dzielnic nie 
chcą puszczać ich do mnie, bo boją się 
o ich bezpieczeństwo.

– Ja tę ulicę, Kingo, zrobię specjalnie 
dla ciebie. Bo jesteś odważną dziewczy-
ną, odważną radomianką, która umie 
walczyć o swoje – stwierdził prezydent 
Witkowski. – Pierwsze wolne pieniądze, 
jakie znajdziemy w budżecie, przeznaczy-
my na modernizację tej ulicy.

Przebudowa ul. Szydłowieckiej może 
kosztować 8 mln zł.

Przebudowa
dla Kingi

– Kiedy idziemy z koleżankami do szkoły albo z niej wracamy, musimy się 
bardzo pilnować – Kinga Kołodziejczyk przyszła na sesję, by prosić o bu-
dowę chodnika na ul. Szydłowieckiej. – Ja tę ulicę zrobię specjalnie dla 
ciebie – obiecał prezydent Radosław Witkowski.
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POLECAMY OD 24.06 DO 06.07.2019R

Śmietana sałatkowa 10% 
330g Figand

Wa� e Góralki Oryginał  
50g różne smaki 

opakowanie 

Ogonówka parzona 
1kg KierSer Edamski, Gouda 

1kg Rolmlecz

Jagodzianka ze świeżych jagód 
z kruszonką 100g

Jagodzianka mini
ze świeżych jagód 1kg

Ser Edamski, Gouda 

17,99

1,29
1kg/3,91zł

2,79

0,99
100g/1,98zł

14,99

29,00

R E K L A M A
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Ul. Kusocińskiego pod względem 
estetyki nie jest jednakowa na całej 
swojej długości. Jeśli porównamy odci-
nek od ronda do ul. Miłej i od Miłej do 
Żwirki i Wigury, to dwa różne światy. 
Na tym drugim fragmencie są równe 
chodniki i dużo zieleni, a od strony ron-
da – zdeformowany asfalt, stary chodnik 
i zaśmiecone trawniki.

– Chcemy przypomnieć władzom 
naszego miasta, że nie beton, nie asfalt, 
ale zieleń, drzewa, chłód i cień to ma-

rzenia radomianek i radomian – mówi 
Patryk Fajdek z partii Wiosna Roberta 
Biedronia.

Społecznicy z XV-lecia i przedsta-
wiciele różnych stowarzyszeń zwraca-
ją uwagę na tzw. wyspę ciepła, czyli 
odcinek ul. Kusocińskiego od ronda do 
ul. Miłej po stronie pawilonów handlo-
wych. – Właśnie tę wyspę ciepła chcemy 
zlikwidować. Chcemy, żeby pojawiła 
się tutaj zieleń, chcemy, żeby pojawiły 
się tutaj drzewa i zielony przysta-
nek – twierdzi Fajdek.

Według społeczników możliwe jest 
przebudowanie ul. Kusocińskiego na 
odcinku od ronda do Miłej. – Tu jest 
wystarczająco dużo chodnika, żeby 
zmieścić i rowerzystów, i parkujące 
samochody, i przechodniów, i jeszcze 
kawałek zieleni – przekonuje Jarosław 
Staniszewski z Zielonej Akcji.

Społecznicy już rozpoczęli zbiórkę 
podpisów pod petycją do prezydenta 
w sprawie likwidacji wyspy ciepła przy 
ul. Kusocińskiego oraz stworzenia, 
w bezpośrednim sąsiedztwie, zielonego 
przystanku komunikacji miejskiej.

DO

Nie beton,
tylko zieleń
Mieszkańcy osiedla XV-lecia oraz 
przedstawiciele stowarzyszeń i partii 
politycznych zjednoczyli się wokół ini-
cjatywy likwidacji przy ul. Kusocińskiego 
tzw. wyspy ciepła. Zbierają podpisy pod 
petycją do prezydenta Radomia o zazie-
lenienie tego odcinka.

 K ZYSZ O  DOMA A A
ONA KACZMA SKA

Oficjalna część obchodów to trady-
cyjnie już uroczysta msza święta przy 
pomniku upamiętniającym radomski 
Czerwiec '76. Zanim się jednak rozpo-
częła, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych, gdzie w latach 70. 
mieścił się Komitet Wojewódzki PZPR, 
wiceprezes Instytutu Pamięci Narodo-
wej prof. Krzysztof Szwagrzyk wręczył 
Krzyże Wolności i Solidarności 17 za-
służonym działaczom opozycji demo-
kratycznej. To Marek Amanowicz, Jan 
Kazimierz Bednarczyk, Wiesław Chu-
doba, Jerzy Stanisław Kasiński, Edward 
Kowalczyk, Waldemar Zdzisław Kowal-
ski, Krystyna Kwaśnik, Kazimierz Euge-
niusz Mosiołek, Wiesław Tadeusz Mro-
zowicz, Zbigniew Kazimierz Owczarek, 
Jerzy Pierzchała, Marek Franciszek 
Siedlecki, Andrzej Świątyński, Andrzej 
Trzosek, Stefan Ukleja, Janusz Marian 
Wileńczyc i Józef Zagożdżon.

Krzyż Wolności i Solidarności został 
ustanowiony przez Sejm RP 5 sierpnia 
2010 roku, a po raz pierwszy przyznano 
go rok później – podczas obchodów 35. 
rocznicy protestów w Radomiu. Odzna-
czenie nadawane jest przez prezydenta 
RP, na wniosek prezesa IPN.

O godz. 18 na skrzyżowaniu ulic Że-
romskiego i 25 Czerwca rozpoczęła 
się msza pamięci bohaterów Czerwca 
’76 i ks. Romana Kotlarza, którą odpra-
wił ordynariusz diecezji radomskiej ks. 
bp Henryk Tomasik. Wzięli w niej udział 
uczestnicy wydarzeń sprzed 43 lat, wła-
dze miasta i Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność”, parlamentarzyści, radni 
i radomianie.

– Każdy moment, gdy Polak podnosi 
rękę na swojego brata, jest naszą wielką 

przegraną. To wielka tragedia – mówił 
w homilii bp Tomasik. – Wspominamy 
te wydarzenia z bólem i z szacunkiem 
patrzymy na tych, którzy byli ofiarami.

Prezydent Radosław Witkowski przy-
pomniał, że „radomski czerwiec to jeden 
z najważniejszych przystanków na dro-
dze Polaków do wolności”. – Radomia-
nie podnieśli głowy, by walczyć o swoją 
wolność i okupili to cierpieniem. Dzie-
siątki tysięcy ludzi na ulicach, gaz w po-
wietrzu, bicie i bestialskie zachowania. 

Zasądzone kary, utrata pracy i złamane 
życiorysy. Mechanizm mówienia, że ci 
z Radomia to warchoły, których po-
winni wstydzić się Polacy – mówił pre-
zydent. – Jestem przekonany, że my, ra-
domianie zdaliśmy egzamin z wolności.

Na obchody radomskiego Czerwca 
przyjechał premier Morawiecki. – Dzi-
siejsze pokolenia nie są w stanie so-
bie wyobrazić, jak przeogromna była 
władza komunistyczna i jak wielkim 
bohaterstwem było rzucenie jej przez 
robotników rękawicy. Najpierw przez 
pracowników zakładów Łucznik, a po-
tem 90-100 zakładów w całej Polsce. To 
był etap walki o wolność, etap, który bar-
dzo krwawo i w istotny sposób zaznaczył 
się na polskiej drodze do wolności – za-
uważył premier. – Dziś chcę pochylić 
czoła przed bohaterstwem wspaniałych 
Polaków tamtych lat. Bohaterstwem, 
które było jednym z kluczowych zdarzeń 
na drodze do pełnej wolności. Dziękuję 
w imieniu młodych Polaków, bo bez tam-
tej odwagi nie byłoby dzisiejszej wolno-
ści. Zachowaliście się, jak trzeba. Cześć 
i chwała bohaterom!

Podczas uroczystości uczestnikom 
tamtych wydarzeń: Januszowi Gregor-
czykowi, Wojciechowi Filo i Ryszardowi 
Nowakowskiemu zostały wręczone od-
znaczenia Pro Patria.

ro a do ol o ci
– Bez tamtej odwagi i determinacji nie byłoby dzisiejszej wolności. Dzisiaj chylę czoła przed bohater-
stwem wspaniałych Polaków tamtych lat. Bohaterstwem, które było jednym z kluczowych wydarzeń 
na drodze do pełnej wolności – mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki, który przyjechał do 
Radomia na obchody 43. rocznicy radomskiego protestu robotniczego.
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Konkurs Miss Polonia – Ziemia Ra-
domska 2019 zakończony. Poznaliśmy 
najpiękniejszą dziewczynę naszego 

regionu, teraz czas na podsumowanie 
konkursu.

Co to były za emocjonujące miesią-
ce! Wszystko zaczęło się od castingów, 
na których kilkadziesiąt pięknych, mło-

dych kobiet podjęło ryzyko i wystąpiło 
przed jury na scenie w hotelu Nihil Novi. 
Po niezwykle trudnej selekcji udało się 
wybrać finałową trzynastkę; to Ula Dą-
browska, Aleksandra Kosiacka, Karoli-

na Kamińska, Patrycja Gołda, Natalia 
Celej, Zuzanna Leszczyńska, Karolina 
Kaczor, Angelika Sławińska, Aleksan-
dra Durak, Anna Kwiatek, Klaudia 
Fijałkowska, Pamela Jaros i Dominika 
Domagała. Na początku czerwca kan-
dydatki do tytułu miss wyjechały do Pa-
łacu Domaniowskiego na zgrupowanie, 
gdzie zaznały życia prawdziwych mode-
lek, z licznymi sesjami zdjęciowymi.

Gala finałowa Miss Polonia – Ziemia 
Radomska 2019 odbyła się w Hotelu Karo 
w Mleczkowie. Podczas pełnego wrażeń 
i emocji wieczoru poznaliśmy nie tylko 
najpiękniejszą radomiankę, ale także 
I i II wicemiss, Miss Publiczności, Miss 
Shintai, Miss Pięknych Włosów, Miss 
Bikini i Miss Fitness. Co więcej, pięć fi-
nalistek otrzymało „dzikie karty”,czyli 
bezpośrednią kwalifikację do półfinału 
ogólnopolskiego etapu Miss Polonia.

Miss Polonia – Ziemia Radomska 
2019 została Patrycja Gołda, I wice-
miss Pamela Jaros, a II wicemiss i Miss 
Publiczności – Angelika Sławińska. 
Tytuł Miss Shintai Ziemia Radomska 
2019 przypadł w udziale Karolinie Ka-
mińskiej, a tytuł Miss Bikini Ziemia 
Radomska 2019 Zuzannie Leszczyń-
skiej. Miss Pięknych Włosów Ziemia 
Radomska 2019 to Klaudia Fijałkowska. 
Dzikie karty (czyli udział w półfinale 
ogólnopolskim) otrzymały: Dominika 
Domagała, Karolina Kamińska, Klaudia 
Fijałkowska i Anna Kwiatek, Zuzanna 
Leszczyńska.

Wśród zgromadzonych w Hotelu Karo 
gości nie mogło zabraknąć Miss Polo-
nia – Ziemia Radomska 2018 oraz aktu-
alnej I wicemiss Polonia – Martyny Gó-
rak, która kibicowała swoim koleżankom 
na scenie. – Przepiękna gala, przepięknie 
zorganizowana, a dziewczyny pięknie się 
prezentowały – powiedziała nam. – Za-
równo w tym roku, jak i w poprzednim 
był bardzo wysoki poziom. Miałam swoje 

dwie faworytki i obie znalazły się w tej naj-
lepszej trójce.

O tym, że Patrycja Gołda ma duże 
szanse w konkursie ogólnopolskim, mó-
wił prezes RGM Rafał Tatarek. – Fan-
tastyczny zestaw nagród i głosy od ogól-
nopolskich organizatorów, mówiące, 
że udało nam się wyszukać prawdziwą 
perełkę, to naprawdę dobrze wróży na 
przyszłość – zauważył. – Jestem pewien, 
że Patrycja Gołda będzie w finałowej 
dziesiątce, a może nawet i piątce kon-
kursu ogólnopolskiego.

Jak dodaje koordynatorka projek-
tu – Marta Szczerbińska, organizatorzy 
ogólnopolscy konkursu Miss Polonia 
podkreślali nie tylko dobry wybór zwy-
ciężczyni, ale także dobre zorganizo-
wanie gali finałowej. – Atmosfera była 
gorąca, a stres niesamowity. Słowa 
pani Jagody były po prostu wyjątko-
we. Bardzo mnie to cieszy i motywuje, 
aby w przyszłym roku było jeszcze le-
piej – stwierdziła Marta Szczerbińska.

Główną nagrodą tegorocznego kon-
kursu był samochód marki Volkswa-
gen. – Przygotowaliśmy dla miss samo-
chód. Będzie mogła z niego korzystać 
przez 12 miesięcy, a jedyny koszt, jaki bę-
dzie musiała ponieść, to paliwo. Wszystkie 
pozostałe koszty ponosimy my – podkre-
śla Robert Nowakowski, wiceprezes firmy 
STER, autoryzowanego dealera VW.

Impreza odbyła się pod honorowym 
patronatem prezydenta Radosława Wit-
kowskiego. Obecna na gali wiceprezy-
dent Katarzyna Kalinowska, podkreśla, 
że impreza została zorganizowana na 
najwyższym poziomie. – Chcę bardzo 
serdecznie pogratulować organizatorom 
konkursu – powiedziała. – Wspaniałe 
nagrody dla finalistek. Mam nadzieję, 
że ta główna nagroda, czyli samochód 
na rok czasu dla Miss Polonia stanie się 
tradycją i będzie w kolejnych latach kon-
tynuowana.

Tytuł dla Patrycji Gołdy
Patrycja Gołda została Miss Polonia – Ziemia Radomska 2019. Tytuł I wicemiss przypadł w udziale Pameli Jaros, a tytuł II wicemiss 
i Miss Publiczności – Angelice Sławińskiej. Gala finałowa odbyła się 18 czerwca w Hotelu Karo w Mleczkowie.
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Patr cja Go da  Miss Polonia Ziemia Radomska 

«

Pamela aros  I wicemiss Polonia Ziemia Radomska

«

And elika S awi ska II wicemiss Polonia Ziemia Radomska  Miss P liczno ci 

«
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Już od samego wejścia mamy 
wrażenie, że oto właśnie znaleź-
liśmy się w niezwykłej, zaczaro-
wanej krainie. I to uczucie roś-
nie z każdym krokiem. Wizyta 
w Trickoramie to bowiem przy-
goda przez wielkie P”. To miejsce 
pełne zadziwiających niespodzia-
nek, w którym każdy poczuje się 
jak Alicja w krainie czarów albo 
Piotruś Pan w Nibylandii. Nie spo-
sób krótko opisać wszystkich cze-
kających na nas atrakcji, a jest ich 
kilkadziesiąt  Wzbudzają zachwyt, 
bo stworzono je z prawdziwym 
rozmachem. Na ścianach i pod-
łogach powstały olbrzymie prace 
trickartowe malowane przez pol-
skich artystów wywodzących się 
ze street-artu. Czym jest trickart  
To specjalnie rozciągnięte ana-
morficznie obrazy, które widziane 
z wyznaczonego miejsca tworzą 
trójwymiarowe iluzje. Zabawa 
z trickartem polega na odpowied-
nim pozowaniu i robieniu zdjęć, 
dlatego koniecznie trzeba mieć ze 

sobą smartfona lub aparat. fekt 
jest niesamowity. Fotografowana 
osoba staje się częścią trójwymia-
rowych obrazów  A te zadziwiają 
realnością i barwami. Podwodny 
świat, Czarownica Ruda Baśka, 
Zombie Smok i Kot Radomiau to 
tylko niektóre z nich. 

 Wow  Niesamowite  udaje mi 
się tylko wydusić z wrażenia, gdy 
patrzę na olbrzymiego King Kon-
ga. Moja reakcja musi się podobać, 
bo po chwili podchodzi do mnie 
osoba, która będzie moim prze-
wodnikiem po Trickoramie.  Takie 
miejsca powstają na całym świe-
cie. Są bardzo modne w dalekiej 
Azji, Japonii, Australii i SA. Tri-
ckorama zaś jest największym 
tego typu obiektem w uropie 
i w tej chwili jedynym w Polsce. To 
nowy, ale już bardzo popularny na 
świecie format rozrywki. Połącze-
nie tradycyjnego muzeum i galerii 
z nowoczesną rozrywką i eduka-
cją  zachwala centrum mil Myr-
cha, który współtworzył to unika-
towe przedsięwzięcie.

W Tr ickoramie znajdz iemy 
m.in. największy w uropie ka-
lejdoskop i niesamowity Infinity 
Room  pokój nieskończoności 
zamknięty w olbrzymiej kostce 
Rubika. Czekają na nas zadziwia-
jące eksponaty, bajkowe miraże, 
największy w Polsce labirynt lu-
ster i wiele innych niespodzianek  
Ilość atrakcji powoduje prawdziwy 
zawrót głowy.  Tu wszyscy bawią 
się jak małe dzieci. Przychodzą 
całe rodziny i grupy przyjaciół, 
a ich radość i zdumione miny mó-
wią więcej niż tysiąc słów. To po 
prostu trzeba zobaczyć na włas-
ne oczy  dodaje mil Myrcha. 
To prawda. Młodzianowska 75 to 
adres, który jest obowiązkowym 
punktem na turystycznej mapie ra-
domskich atrakcji. I przyznaję  to 
koniecznie trzeba zobaczyć. Bę-
dziecie tym miejscem zachwyceni  

Arkadiusz Proska

Nowa atrakcja turystyczna miasta
est ta ie mie s e  dzie sny i antaz a sta  si  ze zywisto i  e ne niesamowite  ma ii i ado i  

o i o ama  na wi sze w o ie ent m il z i i t i a t   mo e nie wie zy ie  ale zna d e 
si  w adomi
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Z pożółkłych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

Zakończenie uroczystościBo-
żego Ciała

W czwartek, dnia 26 b.m. W oktawę 
Bożego Ciała odbyła się w Radomiu, impo-
nująca procesja z kościoła Marjackiego. Ce-
lebrował ją ks. kan. Sobierajski. W procesji 
wzięły udział organizacje, stowarzyszenia, 
związki, bractwa, cechy oraz 3 orkiestry: 
P. W. Br., Straży Poż. I Dyr. Kol. Z przy-
krością należy stwierdzić, że w morzu głów 
mieszczan radomskich i okolicznych wło-
ścian – gdzieniegdzie jeno dało się zauwa-
żyć sylwetkę inteligenta. Smutny to objaw.

Słowo nr 147, 29 czerwca 1930 

Wystawa
robót ręcznych i rysunków

w Seminarjum Żeńskim

Dyrekcja Państwowego Seminarjum Na-
uczycielskiego Żeńskiego w Radomiu podaje 
do wiadomości osób interesujących się spra-
wami wychowania i nauczania, że w niedzie-
lę, dnia 15 czerwca b. r. o godz. 10 rano zo-
stanie otwarta w sali szkolnej przy ul. Jacka 
Malczewskiego 25, wystawa robót ręcznych 
i rysunków, która trwać będzie 2 dni.

Słowo nr 136, 15 czerwca 1930

Kort tennisowy w 72 p. p.

Jak nam komunikują, w niedzielę dn. 22 
bm. oddany został do użytku publiczności 
nowy kort tennisowy. Opłata za 1 godzinę 
wynosi dla dorosłych 2 zł., dla członków P. 
W. 1 zł. 60 gr.

Słowo nr 142, 24 czerwca 1930

W trosce o zdrowie 
mieszkańców

Zakład badania żywności i przedmiotów 
codziennego użytku przeprowadza obecnie 
analizy wody ze studzien na Glinicach.

W roku ubiegłym zakwestionowano 
wodę z 300 studzien na Zamłyniu i Kap-
turzez.

W Radomiu znajduje się obecnie ponad 
4000 studzien.

Trybuna nr 26, 25 czerwca 1937

Radom uzyska nowoczesny
dworzec autobusowy?

Centralny związek właścicieli autobu-
sów w Warszawie wszedł w porozumienie 
z pewnem poważnem konsorcjum budow-
lanem, celem przystąpienia do budowy 
dworców autobusowych w szeregu miast 
polskich. Pod uwagę brane są w tej chwili: 
Włocławek, Radom, Kielce, Łomża, Brześć 
n/Bugiem, Białystok i inne, których kolej-
ność jest obecnie ustalana.

Budowa dworców rozpoczęta będzie 
w roku bieżącym.

Słowo nr 142, 24 czerwca 1930

Walka z nierządem

Według danych Ośrodka Zdrowia znaj-
duje się w Radomiu 56 kobiet trudniących 
się zawodowo nierządem, 90 dorabiających 
i 29 nowowykrytych.

Opiekę nad nimi sprawuje poradnia prze-
ciwweneryczna.

Trybuna nr 26, 25 czerwca 1937

Kolonia Stow. Inżynierów

Oddział radomski Stow. Inżynierów 
organizuje kolonię wypoczynkowo-tury-
styczną w Worochcie. Kolonia mieścić 
się będzie w komfortowej willi, położonej 
w pięknym lesie, w dolinie Prutu. Willa 
zaopatrzona jest w światło elektryczne, 
telefon, ciepłą i bieżącą wodę i posiada 
plac do gier sportowych. Pokoje 2 i 3 
osobowe.

Kierownictwo turystyczne spoczywać 
będzie w doświadczonych rekach, co 
umozliwi wszystkim uczestnikom kolonii 
planowe zwiedzenie i poznanie Huculsz-
czyzny.

Prócz wycieszek górskich w pasma Czar-
nohory, Gorganów, Karpat Marmorskich 
(Czechosłowacja), Alp Radoniańskich (Ru-
munja) przewidziane też są imprezy towa-
rzysko-krajoznawcze.

Koszt 4-tygodniowego pobytu na kolonii 
wraz z przejazdem wynosi zł. 180, koszt 
dwutygodniowy wynosi zł. 120.

Trybuna nr 25, 24 czerwca 1938 Sudoku Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól planszy cyframi od 1 do 9 (po jednej cyfrze w każdym 
polu). Każda z wpisywanych cyfr może wystąpić tylko raz w każdym z wierszy, kolumn i obszarów.

R E K L A M A

źródło: twojapogoda.pl

Zamach!
Zamachem na demokracje nazwali nieudzielenie absolutorium prezydentowi Ra-
dosławowi poseł Anna Maria i poseł Leszek. A że uczynili to podczas brie  ngu 
prasowego w pełnym słońcu, to troskę o ich stan zdrowia wyraził wicewojewoda 
Artur: „Nie wiem, czy słońce, czy inna niedyspozycja, ale zadanie pytania, co ci 
ludzie robią w Sejmie, jak najbardziej zasadne”. 

Po rozwodzie radnego Marcina Twoje Osiedle, Twój Radny i prezydenta Rado-
sława panowie nie zgadzali się w niemal każdej sprawie. Pogodziło ich dopiero 
nieudzielenie absolutorium i wotum zaufania temu drugiemu. Obaj bowiem, cho-
ciaż zapewne z zupełnie odmiennych motywacji, skwitowali to stwierdzeniem, że 
przecież w zasadzie nic się nie stało. Czyżby teraz na radach było tak, jak w pio-
sence  „A teraz jestem tu ludzi tłum  A myśli takie dziwne  Nie wiem, czy sam tego 
chcę  Lecz nikt tu nie jest winny  Myślę, że nie stało się nic ”.

ar leje się z nieba już od kilku dni, ale polityk w okresie kampanijnym wytrzyma 
wszystko. A w politycznym stadzie wytrzymałość jest nawet swoistą sportową dy-
scypliną. I tak na konferencji prasowej, podczas której poinformowano o przeka-
zaniu 4 mln zł z budżetu marszałka województwa na strefę przemysłową, zno-
wu w pełnym słońcu ustawili się do zdjęć w pełnym garniturowym rynsztunku 
:nowoczesna wiceprezydent Katarzyna, wicemarszałek Rafał, wicek Konrad i sam 
prezydent Radosław. „Plamy na słońcu, upał na ulicy, a dookoła sami groźni za-
wodnicy”  jak śpiewał Kazik Staszewski. śmiechy nie znikały z ust, każdy trzymał 
fason. Jak myślicie, ilu na zdjęciach jest kandydatów do sejmu  Dwoje, troje czy 
nawet czworo?

D
 W mojej ocenie pan Grzegorz Janduła nie posiada kompetencji choćby do tego, 

aby nadzorować budowę drewnianego klozetu  wypalił minister Jakub od senatu 
w porannej rozmowie na antenie Radia Rekord i TV Dami. Będzie kolejny politycz-
ny proces w Radomiu  Proces dowodzenia mógłby być zabójczy dla obu stron.

Jak już jesteśmy przy Temidzie, to powiem Państwu, że można polityków i ich ro-
dziny nazywać watahą. Zwłaszcza w kampanii wyborczej. Sąd w Radomiu uznał, 
że politykę „często cechuje używanie języka pewnych przejaskrawień”. Zawie-
dziona radna Marta zapowiedziała apelację, minister Marek, zapewne ukonten-
towany, chyba nie spodziewał się takiego rozstrzygnięcia, bo nie pojawił się na 
ogłoszeniu wyroku.

K
„Strasznie dziś ludzie zaczepne, biją się i biją”  mówił w swej przepowiedni wiejski 
dziad z „Konopielki”. I miał w tym sporo racji. W Solidarności rozgorzał spór, kto 
uczestniczył w czerwcowych wydarzeniach 1 76 roku, a kto teraz tylko wypina 
pierś do orderów. Ma on ponoć nawet przenieść się na salę sądową. I chociaż, jak 
donosiły moje wiewiórki, jest coś na rzeczy, to może warto trochę odpuścić, iść na 
dobry koncert, który jest organizowany z okazji rocznicy, pobyć razem, wspólnie 
budować ducha tego miasta. Tego sobie i Państwu życzę.
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22˚/12˚
t. odczuwalna 23˚ C
ciśnienie 1020 hPa
wilgotność 47%

Piątek

24˚/10˚
t. odczuwalna 26˚ C
ciśnienie 1021 hPa
wilgotność 43%

Sobota

30˚/14˚
t. odczuwalna 30˚ C
ciśnienie 1017 hPa
wilgotność 41%

Niedziela

29˚/19˚
t. odczuwalna 32˚ C
ciśnienie 1013 hPa
wilgotność 63%

Poniedziałek

25˚/17˚
t. odczuwalna 26˚ C
ciśnienie 1015 hPa
wilgotność 46%

Wtorek

21˚/10˚
t. odczuwalna 21˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 43%

Środa

21˚/9˚
t. odczuwalna 21˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 39%

Czwartek
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Zlot Gwieździsty 2019 w Domaniowie
W Domaniowie odbył się XVI Rowerowy Zlot Gwieździsty. Organizatorem wydarzenia jest Związek Gmin Radomka. Rokrocznie impreza cieszy się dużą popu-

larnością i ma na celu promowanie turystyki rowerowej. Honorowym patronatem wydarzenie objął Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Stuzika.

Rowerzyści wyruszyli z terenu sześ-
ciu gmin tj. Jedlińska, Przysuchy, Przy-
tyka, Wieniawy, Wolanowa, Zakrzewa, 
aby spotkać się wspólnie na specjalnie 
zorganizowanym dorocznym pikniku 
nad zalewem w Domaniowie. Celem 
Rowerowego Zlotu Gwieździstego 
jest integracja środowiska gminne-
go Związku, przybliżenie walorów 
turystycznych gmin, a także popula-
ryzacja turystyki rowerowej. Ponad-
to wydarzenie promuje utworzoną 
w 2004 roku sieć 287 km turystycz-
nych szlaków rowerowych, które znaj-
dują się na terenie Związku.

Podczas pikniku tradycyjnie zorga-
nizowano konkurs wiedzy na temat 
Związku Gmin ,,Radomka”, konkurs 
wiedzy o powiecie radomskim i kon-
kurencje sprawnościowe. Zwycięzcy 
otrzymali atrakcyjne nagrody. Organi-
zatorami rajdu byli Związek Gmin „Ra-
domka” zrzeszający 6 gmin Mazowsza: 
Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Przy-
tyk, Zakrzew i Jedlińsk oraz Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, który 
dofinansował przedsięwzięcie w kwo-
cie 15 000 zł.

Imprezie towarzyszył pokaz akroba-
tyki sportowej w wykonaniu Lubelskiej 
Grupy Artystycznej, mix trial rowero-
wy i motocyklowy, pokazy akrobatyki 
I parkur, Freestyle football z pokazem 
żonglerki piłkarskiej. Oczywiście nie 
zabrakło również popisów kaskader-
skich na rowerach.

Na zlocie nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli Starostwa Powiato-
wego w Radomiu, które od początku 
istnienia zjazdów cyklistów wspierają 
organizatorów, fundując rower laure-
atowi w konkursie wiedzy o Starostwie 
Powiatowym i tak główną nagrodę 
wręczył p. Waldemar Trelka Ilonie Koj-
ma z PSP z Zakrzew, która najlepiej po-
radziła sobie z pytaniami, na drugim 
miejscu był Patryk Pietrasik PSP Przy-
tyk, na trzecim uplasował się Paweł 
Olszewski z PSP Bielicha. Następnym 
konkursem były konkurencje spraw-
nościowe na rowerach, w których 
laureaci zostali nagrodzeni kaskami 
rowerowymi wraz z odblaskami.

ZWIĄZEK
GMIN

RADOMKA
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MASZ W DOMU STARĄ PRALKĘ, LODÓWKĘ,
TELEWIZOR, KOMPUTER, A MOŻE TOSTER?

 SZYMON JANCZYK

Ponad 2 mln zł rocznie wynosić będą 
od teraz stypendia dla grającego w Fortu-
na 1. Lidze Radomiaka. Półtora miliona 
trafi do Cerradu Czarnych, blisko 1,3 mln 
zasili konto HydroTrucku, a ok. 800 tys. 
zł otrzymają siatkarki E. Leclerc Radom-
ki. Radni jednogłośnie przegłosowali 
projekt zmian w uchwale stypendialnej.

PIŁKARZE OZŁOCENI

Najważniejsza spośród zaproponowa-
nych zmian dotyczył Radomiaka. Mistrz 
drugiej ligi od dawna walczył o to, aby 
kluby piłkarskie były traktowane na rów-
ni z pozostałymi drużynami w sportach 
zespołowych. Problem polegał na tym, 
że w przypadku koszykówki, siatkówki 
czy piłki ręcznej, stypendia przypadały 
wszystkim zawodnikom w zespole, nato-
miast w przypadku piłkarzy miasto płaciło 
tylko 18 osobom. Przegłosowany projekt 
zwiększył tę liczbę do 22 zawodników, na 
czym skorzysta także Broń Radom.

To jednak nie koniec zmian, które da-
dzą „Zielonym” pokaźny zastrzyk finan-
sowy. W przypadku rozgrywek pierwszej 
ligi zniesiono zależność wysokości miej-
skiego wsparcia od miejsca w górnej 
lub dolnej połowie tabeli. Zwiększono 
również kwotę, która przypada na jed-
nego zawodnika. Dzięki tym zmianom 
Radomiak co miesiąc będzie inkasował 
220 tys. zł na pensje dla piłkarzy. Dla po-
równania: poprzednia uchwała gwaranto-
wała 160 tys. zł , a gdyby na zakończenie 
sezonu Radomiak utrzymał się w lidze, 
ale znalazł się w dolnej części tabeli, sty-
pendium zmalałaby do ok. 110 tys. zł.

Ciekawostką jest to, że jednocześnie… 
zmalały – i to o blisko 50 tys. miesięcz-
nie – stypendia dla piłkarskiej ekstraklasy.

Również dla drugiego z radomskich 
klubów, czyli Broni, poniedziałkowe po-
siedzenie było ważne. Fatalna postawa na 

boisku spowodowała, że radomski trzecio-
ligowiec ledwo uratował się przed spad-
kiem, ale przede wszystkim stracił wyższe 
stypendia. W środowisku mówiło się, 
że Broń po stracie 10 tys. zł miesięcznie 
może mieć poważne problemy z dalszym 
funkcjonowaniem. Nowa uchwała spra-
wiła, że „Broniarze” stracą tylko 4 tys. zł 
miesięcznie, co uratuje finanse klubu.

6 tys. zł więcej będzie wpływało na 
konto LUKS Sportowej Czwórki Radom, 
co może pozwolić radomskim piłkarkom 
na walkę o powrót do Ekstraligi.

WYRÓWNANE SZANSE

Rada miejska doceniła również siatka-
rzy i siatkarki; kluby dostaną pieniądze na 
stypendium dla jeszcze jednego zawodni-
ka. I tak Cerrad Czarni otrzymają więcej 
o 50 tys. zł, a E. Leclerc Radomka – ok. 
20 tys. Podwyżka dla siatkarek nie spodo-
bała się jednak PiS-wi. Katarzyna Pastusz-
ka-Chrobotowicz domagała się jeszcze 
wyższych stypendiów dla klubu z Ligi Siat-
kówki Kobiet, na których zespół zyskałby 
40 tys. zł miesięcznie. Dariusz Wójcik z ko-
lei domagał się zrównania kwoty stypen-

diów dla „Wojskowych” i koszykarzy Hy-
droTrucku Radom. Prezydent Radosław 
Witkowski bronił jednak swojej decyzji, 
tłumacząc, że „Smoki” otrzymają wpraw-
dzie mniej pieniędzy, ale za to dzielą tę 
sumę na 12, a nie 14 zawodników, więc 
koniec końców wychodzi sprawiedliwie. 
Zgodził się z tym również prezes Hydro-
Trucku Radom, co pozwoliło zamknąć te-
mat i zaakceptować proponowane zmiany.

NIE TYLKO ZESPOŁY

Ważną zmianą jest zniesienie waloryza-
cji stypendiów, co miało miejsce wraz ze 
wzrostem minimalnego wynagrodzenia. 
Od teraz podstawowa kwota stypendium 
za mistrzowski medal wynosi 2250 zł. 
Inną ważną wiadomością dla sportowców 
indywidualnych jest rozdzielenie stypen-
diów przyznawanych za srebrny i brązowy 
medal mistrzostw Polski, Europy i świata. 
Dotychczas otrzymywali taką samą sumę 
za drugie i trzecie miejsce, od teraz wy-
nagrodzenie będzie się różnić. Ponadto 
o wsparcie ze strony miasta będą mogli 
się ubiegać uczestnicy, a nie tylko medali-
ści igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich.

Radom stawia
na sport

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej Radomia przegłosowano 
zmiany w systemie stypendialnym. Oznaczają one ogromny zysk przede 
wszystkich dla Radomiaka Radom i klubów siatkarskich.

Jacek Skrok buduje drużynę na zbli-
żający się sezon Ligi Siatkówki Kobiet. 
Po zakończeniu bieżących rozgrywek 
z radomskim zespołem pożegnało się 
aż 10 zawodniczek. Do Legionowa ode-
szła Alicja Grabka, z KSZO związała 
się Olga Samul, Maja Pelczarska wy-
brała ofertę Karpat Krosno, Brittany 
Abercombie będzie grała w niemie-
ckim SC Poczdam, a Kinga Drabek 
przenosi się do BKS-u Bielsko-Biała. 
Natomiast Natal ia Skrzypkowska, 
Gabriela Borawska, Sara Sakradżija 
i Gabriela Ponikowska ciągle szukają 
nowego pracodawcy.

W tym samym czasie do radomskiego 
zespołu dołączyły trzy nowe zawodnicz-
ki: Marharyta Azizova, Emilia Mucha 
i Oliwia Bałuk. Azizova to 26-letnia 
atakująca reprezentacji Azerbejdżanu, 
która w minionym sezonie występowa-

ła w PTPS-ie Piła. W tej drużynie za-
grała w 24 meczach LSK, zdobywając 
404 punkty, co czyni ją jedną z najlepiej 
punktujących zawodniczek w całej lidze.

Rówieśniczką Azizovej jest Emilia 
Mucha. To reprezentantka Polski, któ-
ra występuje na pozycji przyjmującej, 
a w zeszłym sezonie grała w zespole 
BKS Bielsko-Biała. Aktualnie Mucha 
jest w szerokim składzie naszej repre-
zentacji, z którą w maju wywalczyła zło-
ty medal w towarzyskim turnieju Volley 
Masters Montreux.

Do drużyny Jacka Skroka dołączyła 
również Oliwia Bałuk. To 19-letnia przyj-
mująca, która skończyła Szkołę Mistrzo-
stwa Sportowego w Szczyrku. Na swoim 
koncie ma brązowy medal mistrzostw 
Europy juniorek, a obecnie – wraz z mło-
dzieżową kadrą – szykuje się do startu 
w mistrzostwach świata juniorek, które 

w lipcu odbędą się w Meksyku. Razem 
z nią w tym turnieju zagrają dwie inne za-
wodniczki E. Leclerc Radomki Radom: 
Klaudia Laskowska i Paulina Zaborow-
ska, a także pochodząca z Radomia Zu-
zanna Górecka.

Aktualnie z zespołem E. Leclerc Ra-
domka Radom ważne kontrakty na ko-
lejny sezon ma 10 zawodniczek. To czte-
ry środkowe: Sonia Kubacka, Klaudia 
Laskowska, Juliete Lazcano i Izabela 
Bałucka, dwie atakujące: Majka Szcze-
pańska-Pogoda i Marharyta Azizova, 
dwie przyjmujące: Oliwia Bałuk i Emi-
lia Mucha, rozgrywająca Paulina Zabo-
rowska oraz libero Agata Witkowska. 
Radomski zespół do gry na parkietach 
Ligi Siatkówki Kobiet powróci w paź-
dzierniku.

KD

Reprezentantki w Radomce
Marharyta Azizova, Emilia Mucha i Oliwia Bałuk to kolejne zawodniczki, które związały się kontraktem 
z E. Leclerc Radomką Radom. Obecnie kadra radomskiego zespołu liczy 10 siatkarek.
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R E K L A M A

Piłkarze Radomia-
ka wróci l i  do zajęć 
w ubiegłą sobotę. „Zie-
loni” trenują niemal 
w komplecie; brakuje 
jedynie Macieja Gór-
skiego, który nie dostał 
zgody na rozpoczęcie 
treningów od Korony 
Kielce. Dariusz Bana-
sik przygląda się też 
testowanym zawodni-
kom – dwóm młodym 
piłkarzom z zagranicy 
oraz napastnikowi Da-
mianowi Nowakowi 
(Skra Częstochowa) 
i pomocnikowi Marci-
nowi Klusce (Polonia 
Warszawa), a także kilku młodzieżow-
com z Polski.

Na początku tygodnia zespół prze-
szedł badania medyczne. – Nasi zawod-
nicy w większości wypadli bardzo dobrze. 
Troszeczkę mam zastrzeżenia do zawod-
ników, którzy przyszli. Ich testy nie wy-
padły już tak dobrze, ale to też pokazuje, 
że dobrze pracowaliśmy w tamtym roku 
i nasze przygotowanie wypadło pozytyw-
nie. Niektórzy zawodnicy wymagają jesz-
cze pewnego dodatkowego przygotowa-
nia – ocenił ich wyniki Dariusz Banasik.

Kolejnym punktem sprawdzianu formy 
piłkarzy był sparing z Wisłą Kraków. Na 
tle zespołu z ekstraklasy zawodnicy Ra-
domiaka wypadli bardzo dobrze. W me-
czu, który odbył się w Warce, „Zieloni” 
prowadzili grę i przeważali na boisku; 
oddali więcej strzałów na bramkę, ale to 
nie wystarczyło do zwycięstwa. Spotka-
nie w pięknym stylu otworzył Rafał Ma-
kowski. Pomocnik radomskiego zespołu 
miał sporo miejsca – zdecydował się na 
strzał z 25 metrów, a piłka wpadła wprost 
w okienko. Makowski był niezwykle ak-
tywny i szukał kolejnych bramek, jednak 
mimo kilku prób nie zdołał pokonać Mi-
chala Buchalika.

Po półgodzinie gry do głosu zaczęła 
dochodzić Wisła. Krakowianie oddali 
trzy strzały, ale do interwencji Mateusza 
Kochalskiego zmusił tylko Vullnet Basha, 

z czym golkiper Radomiaka poradził sobie 
bez problemu. Radomiak w odpowiedzi 
zasypał „Wiślaków” serią ciosów. Najpierw 
zablokowany został Leandro, a potem Ma-
teusz Michalski. Po strzale tego drugiego 
piłka spadła pod nogi Damiana Nowaka, 
ale napastnik przegrał pojedynek z Bu-
chalikiem. Festiwal strzałów zakończyła 
niecelna dobitka Rafała Makowskiego. 
Niewykorzystane sytuacje zemściły się 
chwilę później. Emmanuel Kumah dograł 
piłkę do Krzysztofa Drzazgi, a ten ładnym 
strzałem doprowadził do wyrównania.

W przerwie zmieniono składy, ale 
obraz gry zbytnio nie uległ zmianie. Oby-
dwa zespoły szukały szansy na bramkę, 
która wisiała w powietrzu. Radomiak nie 
zdołał jej zdobyć mimo aż 11 oddanych 
strzałów, natomiast Wiśle wystarczy-
ło do tego kapitalne uderzenie Rafała 
Boguskiego. Doświadczony zawodnik 
przymierzył w okienko i zapewnił Białej 
Gwieździe zwycięstwo.

– Krótko mówiąc, gra lepsza niż wynik; 
mieliśmy bardzo dużo sytuacji. Testowani 
w większości wypadli pozytywnie,;trzeba 
patrzeć, że graliśmy z bardzo dobrym 
przeciwnikiem. Wszyscy zawodnicy się 
do nas nie dostaną, ale kilku pokazało się 
dzisiaj z niezłej strony – ocenił spotkanie 
szkoleniowiec Radomiaka.

SJ

Grzeją silniki
Przed startem rozgrywek Fortuna 1. Ligi w Radomiaku panuje spory ruch. 
Są kolejne transfery, są też testowani zawodnicy, którzy – zdaniem trenera 
Dariusza Banasika – pozytywnie wypadli w pierwszym sparingu.
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