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Umowa na pas podpisana
Firma Max Bögl z Wrocławia przebuduje drogę startową na radomskim lotnisku. Umowę w tej spra-
wie podpisali w poniedziałek przedstawiciele firmy i prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty 
Lotnicze” Mariusz Szpikowski. Wartość kontraktu to ponad 146 mln zł.
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Fot. Piotr Nowakowski
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Tylko nie hale
Mieszkańcy Potkanowa i Kosowa 
w gminie Kowala nie zgadzają się 
na budowę w pobliżu ich domów 
kompleksu magazynowo-usłu-
gowo-produkcyjnego. Pod inwe-
stycję trzeba wyciąć 1800 drzew. 
Na dodatek hale mają być czynne 
24 godziny na dobę, siedem dni 
w tygodniu, 365 dni w roku.
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Zgoda 
wokół budżetu
Przebudowa ul. Szydłowieckiej 
i zagospodarowanie skweru 
między ul. Bema, Sowińskiego 
i Jasińskiego, czego domagali się 
mieszkańcy oraz zakup i montaż 
parkletów na osiedlu Akademickim 
– pieniądze na realizację m.in. tych 
inwestycji zapewnili radni, dokonu-
jąc przesunięć w budżecie.
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Co Za Jazda!
do Białobrzegów
Co Za Jazda!, którą zaplanowaliśmy 
na niedzielę, 14 lipca, zaprowadzi 
rowerzystów do Białobrzegów. 
Uczestnicy naszej cyklicznej wy-
prawy będą mieli do przebycia 
43 km, ale nie będzie to klasyczna, 
spokojna trasa.
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Bakalie
w służbie urody
Na twarz nakładasz liczne masecz-
ki i odżywcze kremy, paznokcie 
pokrywasz multiwitaminową od-
żywką, a w ciało każdego wieczora 
wmasowujesz balsam, ale wciąż 
nie możesz uzyskać pożądanego 
efektu. Dlaczego?
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Kolejne wydanie 
„7 Dni” 

– w piątek, 
26 lipca 2019.
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 Radomski Kalejdoskop Kulturo-
wy: Japonia. W ramach Kameralnego 
Lata w MOK „Amfiteatr” tym razem 
spotkanie z kulturą japońską. W pro-
gramie: godz. 15 – warsztaty japońskiej 
kaligrafii; godz. 16.30 – „Rozsmakuj się 
w Japonii” – warsztaty kulinarne: potra-
wy japońskie; w godz. 16.30-21.30 – ja-
poński piknik kulturowy (animacje dla 
dzieci, warsztaty plastyczne, pokazy 
japońskich strojów, konkursy tematycz-
ne); godz. 17.30 – „Japonia – tak daleko, 
tak blisko” – spotkanie z gośćmi z Japo-
nii; godz. 19 – „Wirtualne podróże po 
Japonii” – multimedialna wystawa zdjęć, 
prezentacja filmów; godz. 20 – pokaz 
tańca jiutamai; godz. 21.15 – otwarta 
projekcja filmowa: „Złodziejaszki”, reż. 
Hirokazu Koreeda.

 Wystawa fo-
tografii w filii 
MBP. Filia Miej-
skiej Biblioteki 
P u bl i c z ne j  n r 
6 (ul. Kusociń-
skiego 13) zapra-
sza o godz. 17 na 

otwarcie wystawy fotografii Beaty jawor-
-Makowskiej „Portrety z historią w tle”.

S   
 Radomski Kalejdoskop Kulturo-
wy: Niemcy. MOK „Amfiteatr” zapra-
sza na kolejną odsłonę Radomskiego 
Kalejdoskopu Kulturowego. Tym razem 
poznawać będziemy Niemcy. W progra-
mie: godz. 14 – Bettina gotuje – war-
sztaty kulinarne: potrawy niemieckie; 
godz. 16 – koncert muzyki niemieckiej: 
Klaudia Kuchtyk i Przemysław Zalew-
ski – „Niezapomniane songi Bertolda 
Brechta”; w godz. 16-22 – niemiecki 
piknik kulturowy (animacje dla dzieci, 
warsztaty plastyczne, pokazy niemie-
ckich strojów, konkursy tematyczne); 
godz. 18 – „Wirtualne podróże po Niem-
czech” – multimedialna wystawa zdjęć, 
spotkanie z gośćmi z Niemiec; godz. 
19 – otwarta projekcja filmowa: „Toni 
Erdmann”, reż. Maren Ade.

N   
 Potańcówka pod dębem. Muze-
um Wsi Radomskiej zaprasza o godz. 
16 na „potańcówkę pod dębem". Za-

grają: kapela Krzysztofa Rokicińskie-
go ze Starych Siekluk i kapela Jana 
Kmity z Przystałowic Małych. Bilety 
w cenie: 10 zł – normalny, 6 zł – ulgowy; 
5 zł – parking.

 Bloom Trio w muszli koncerto-
wej. O godz. 17 w muszli w parku im. 
Tadeusza Kościuszki rozpocznie się 
koncert Janusza Tytmana (mandolina), 
Pawła Klina (gitara) i Piotra Ciemniew-
skiego (perkusjonalia). Bloom to au-
torski projekt Janusza Tytmana i Pawła 
Klina. Zespół wykonuje głównie włas-
ne kompozycje, czasem jednak sięga do 
utworów takich wirtuozów mandoliny, 
jak David Grisman czy Mike Marshall. 
Ten gatunek muzyczny, znany w Ame-
ryce pod nazwą „new acoustic”, zawiera 
w sobie elementy jazzu, bluegrassu, la-
tino i bluesa.

  
 LeonVoci – koncert czterech te-
norów. O godz. 18 w muszli w parku 
im. Tadeusza Kościuszki wystąpi Le-
onVoci – zespół ze Lwowa, założony 
w 2015 roku 
przez Nazara 
Tatsyshy na . 
W tłumacze-
niu z języka 
w ł o s k i e g o 
i hiszpańskie-
go L eonVo-
c i  o z n a c z a 
„Głosy lwów” 
l u b  „ G ł o s y 
Lwowa”. Po-
pularyzują muzykę klasyczną przez 
śpiew operowy na współczesną ma-
nierę. Największe światowe przeboje 
musicalowe, znane arie operowe oraz 
najpiękniejsze światowe hity wykonują 
z wielką klasą i prawdziwym profesjo-
nalizmem. Wstęp wolny.

S   
 Lato z ROK-iem. W cyklu „Lato 
z ROK-iem” tym razem kwintet smycz-
kowy Radomskiej Orkiestry Kame-
ralnej. Podczas koncertu w muszli 
w parku Kościuszki zabrzmi najpięk-
niejsza muzyka klasyczna, m.in. utwo-
ry J. Haydna i W.A. Mozarta. Początek 
o godz. 17.

N KA

T Y G O D N I K
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Teatr odwołuje się niemal do wszyst-
kich zmysłów człowieka. Łączy obraz 
(scenografia) i ruch (choreografia) 
z dźwiękiem (oprawa muzyczna), często 
wręcz dotykając zmysłów węchu czy doty-
ku. Trudno więc, zagłębiając się w kolejne 
dyscypliny sztuki, nie zajrzeć do teatru.

Fosowa scena dostanie teatralne 
okotarowanie, a na portalu sceny zawisną 
dwie maski (symbolizujące tragedię i ko-
medię). Na wszystkie wydarzenia podczas 
weekendu wzywał będzie teatralny dzwo-
nek, a rozpoczynał je gong. Opowieść 
o teatrze zarówno podczas pierwszego 
dnia dedykowanego dorosłym, jak i dru-
giego – poświęconego dzieciom budo-
wana będzie wokół „Alfabetu teatru” 
opracowanego przez Martę Guśniowską, 
uznaną autorkę i dramaturga.

W programie m.in. spektakl „Pusz-
czańskie opowieści” Białostockiego Tea-
tru Lalek, warsztaty teatralne z aktorką 
i piosenkarką Marią Peszek i koncert 
Kirszenbaum – zespołu, który „jest jak 
Wyspiański na mefedronie”.

Goście Fosy będą też mogli wziąć 
udział w dramacie, który zostanie 
zaprezentowany w formie warszta-
tu, w niecodziennej formule „czytać 
w ciemności” (taki kontakt ze słowem, 
podparty muzyką graną na żywo niezwy-
kle oddziałuje na zmysły i pobudza wy-
obraźnię) oraz podczas zajęć ukazują-
cych „Teatralne twarze”. Drugiego dnia 
opowieści o teatrze kolejne zagadnienia 
teatralnego alfabetu będą realizować 
aktorzy teatru lalek. Zaprosimy także 
na warsztat „Metamorfozy” i poznamy 
tajniki teatralnej iluzji.

RTYNA  RĘ

SOBOTA
godz. 16.30 – Twarze Marii Peszek. 

Rozmawia Remigiusz Grzela (Kawiar-
nia Artystyczna)

godz. 18.30 – Czytanie w ciemności 
(Pod 13-tką)

godz. 20 – koncert Kirszenbaum
godz. 21.45 – „Puszczańskie opowie-

ści” – spektakl

NIEDZIELA
godz. 16 – Alfabet teatru – warsztaty 

w formie gry (Pod 13-tką)
godz. 17.30 – Alfabet teatru – war-

sztaty w formie gry (Pod 13-tką)
godz. 16.30 – Metamorfozy – war-

sztaty familijne (Kawiarnia Artystyczna)
godz. 17 – Sitodruk – warsztaty
godz. 18 – Warsztaty teatralnej iluzji

C

Kurtyna
w górę
W sobotę i niedzielę (13 i 14 lipca) MOK 
„Amfiteatr” zaprasza na drugą odsłonę 
Fosy Pełnej Kultury. Tym razem czeka nas 
weekend teatralny.

Minister kultury wsparł rocznicowe 
wydarzenia kwotą 200 tys. zł, a marszałek 
Mazowsza, które ogłosiło rok 2019 Ro-
kiem Gombrowicza, przeznaczył na ten 
cel 180 tys. – Za te pieniądze, uzupełnio-
ne pomocą naszych stałych sponsorów, 
takich jak mecenas Nagrody Gombrowi-
cza Jarosław Krzyżanowski, zorganizu-
jemy intensywne „półrocze Gombrowi-
czowskie”, które rozpocznie się na kilka 
dni przed rocznicą – informuje Tomasz 
Tyczyński, kurator MWG.

Rocznica śmierci pisarza przypada 
24 lipca. W tym dniu w Vence, ostatnim 
miejscu biografii Gombrowicza, Andrzej 
Seweryn przedstawi francuskiej pub-
liczności monodram zbudowany z frag-
mentów „Dziennika”, chyba najbardziej 
aktualnego dzieła Gombrowicza. Wcześ-
niej – 20 lipca ten sam spektakl, oczywi-

ście tym razem po polsku, będą mogli 
obejrzeć uczestnicy dwudniowego wyda-
rzenia, które organizatorzy zatytułowali 
„Kosmos Gombrowicza”. – Oprócz mo-
nodramu w programie znalazł się koncert 
wciąż niepokornego wobec form zespołu 
Lao Che, a w piątek, 19 lipca – traktują-
cy o emigracji projekt jazzowo-literacki 
Dominika Bukowskiego „Transatlantyk”, 
a także wystawa oryginalnych fotogra-
fii z Vence Cedrica Fiorettiego, który 
to barwne miasteczko na Lazurowym 
Wybrzeżu utrwala w czarno-białym for-
macie. Ten dwudniowy piknik literacki 
nawiązywał będzie w oryginalny sposób 
do innej jeszcze rocznicy – 50-lecia lądo-
wania człowieka na Księżycu – zapowia-
da Ewa Witkowska, zastępca kierownika 
MWG, koordynująca organizację Gomb-
rowiczowskiego półrocza.

Natomiast we wrześniu rozstrzygnięty 
zostanie, organizowany we współpracy 

z Muzeum Plakatu w Wilanowie, między-
narodowy konkurs na plakat zatytułowa-
ny „Gombrowicz półwieczny”. Kurator 
Muzeum Plakatu Mariusz Knorowski 
wybrał do udziału w nim dziesięcioro 
wybitnych artystów z różnych kręgów 
kulturowych.

Również towarzyszący przyznaniu Na-
grody Gombrowicza festiwal literacki 
„Opętani Literaturą” nawiązywać ma 
do Gombrowiczowskiej rocznicy. Jego 
hasłem będzie w tym roku „Literatura, 
czyli półwieczność”, a oprócz rozważań 
o śmierci, pamięci i jej literackich zapi-
sach w programie m.in. „Sąd nad Nagro-
dą Nobla”, której Gombrowicz „o mało 
co” nie dostał. Dyskusja odbędzie się 
w miejscu szczególnym, bo w sali rozpraw 
w zabytkowym budynku radomskiego 
Sądu Okręgowego.

– W październiku natomiast Kongres 
Tłumaczy Gombrowicza, wydarzenie, 
o którym od lat marzyliśmy wspólnie 
z Ritą Gombrowicz, patronką i uczest-
niczką naszego Gombrowiczowskiego 
półrocza – zapowiada Tomasz Tyczyński.

Głównym wydarzeniom rocznico-
wym towarzyszyć będą także działania 
promocyjne, np. duża mobilna wystawa 
zatytułowana „Gombrowicz”. Autorem 
projektu plastycznego wystawy jest Adam 
Orlewicz, znany już z kilku Gombrowi-
czowskich realizacji. – Wystawę chcemy 
pokazywać w przestrzeni publicznej, 
w Warszawie, Radomiu, być może rów-
nież w Vence – informuje Robert Utkow-
ski, specjalista ds. edukacji i promocji 
w MWG. – A w przyszłym roku spróbu-
jemy zorganizować wędrówkę „Gombro-
wicza” po innych polskich miastach.

C

Spektakle, koncerty i dyskusje literackie zorganizuje Muzeum Witolda 
Gombrowicza we Wsoli dla przypomnienia 50. rocznicy śmierci Witolda 
Gombrowicza. Pierwsze wydarzenie już w piątek, 19 lipca.
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Imprezę zaplanowano na placu za 
budynkiem PSP w Bieniędzicach, a roz-
pocznie się o godz. 14. W programie 
występy zespołów śpiewaczych i kapel 
ludowych, zabawy dla dzieci, degusta-
cja potraw tradycyjnych i regionalnych 
i zabawa na dechach. Gwiazdą wieczoru 
będzie zespół Silvers; początek koncertu 
o godz. 20.

N KA

Jarmark
Tyndy-Ryndy
W niedzielę, 14 lipca w Bieniędzicach odbę-
dzie się kolejna edycja jarmarku ludowego 
„Ryndy-Ryndy”.
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MIEŚCIE!
W TWOIM

KREDYTY I POŻYCZKI BLISKO CIEBIE

-stomatologia zachowawcza
-protetyka
-usuwanie ósemek

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

/KMstomatologia
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Drugi w Radomiu PSZOK, przypo-
mnijmy, zaplanowano przy ul. Wjazdo-
wej. Władze miasta na inwestycję zare-
zerwowały pieniądze w budżecie, a kwotą 
2,1 mln zł z Unii Europejskiej dofinanso-
wał przedsięwzięcie Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska. Ogłoszono nawet 
i rozstrzygnięto przetarg na budowę. Ba, 
podpisana została umowa z wykonawcą. 
A kiedy inwestycja lada dzień miała ru-
szyć, przeciwko wyznaczonej lokalizacji 
zaprotestowali mieszkańcy Południa i Ża-
kowic. Argumentowali, że PSZOK obok 
ich domów i bloków to smród, szczury 
i niebezpieczeństwo pożarów. Takie są-
siedztwo ponadto obniży wartość ich 
nieruchomości. W protest aktywnie za-
angażowali się parlamentarzyści i radni 
Prawa i Sprawiedliwości. Ci ostatni prze-
konywali, że wprawdzie głosowali za bu-
dową PSZOK-u przy ul. Wjazdowej, ale 
byli przekonani, że miasto przeprowadziło 
w tej sprawie konsultacje społeczne i nikt 
z mieszkańców przeciwko lokalizacji nie 
zaprotestował. A skoro mieszkańcy pro-
testują, to władze miasta powinny znaleźć 
nowe miejsce pod budowę Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zwołana kilka tygodni temu w tej spra-
wie sesja nadzwyczajna nie przyniosła 
ostatecznego rozstrzygnięcia.

Posiedzenie rady miejskiej, które w try-
bie nadzwyczajnym odbyło się we wtorek, 
dotyczyło zmian w budżecie miasta, nie 
budowy PSZOK. Do tej kwestii nawiąza-
ła nieoczekiwanie Marta Michalska-Wilk, 
przewodnicząca klubu radnych Koalicji 

Obywatelskiej, zgłaszając do projektu 
uchwały przygotowanego przez prezyden-
ta kolejną poprawkę. Zaproponowała, by 
650 tys. zł zarezerwowane w budżecie na 
budowę PSZOK-u przeznaczyć na dokoń-
czenie ciągu pieszo-rowerowego, który 
połączy tzw. bulwary nad Mleczną z ul. 
Maratońską.

– Musimy się cofnąć do 18 czerwca, 
do sesji w sprawie PSZOK-u. Wtedy to 
mieszkańcy Żakowic i Południa opro-
testowali budowę punktu selektywnej 
zbiórki odpadów przy ul. Wjazdo-
wej – przypomniała Marta Michalska-
-Wilk. – Radni PiS żywiołowo oponowali 
przeciwko tej lokalizacji i zobowiązali 
się, że przygotują stosowną uchwałę. Ale 
taka nie powstała. W imieniu Koalicji 
Obywatelskiej zgłosiłam więc wniosek, 
który ma na celu zablokowanie inwestycji 
w tamtym miejscu. Uwolnione w ten spo-
sób środki przesuwamy na dokończenie 
budowy bulwarów nad Mleczną. Zacznij-
my, a koniec przyjdzie niedługo – myślę, 
że w 2020 roku.

Niektórzy wskazywali wprawdzie, że 
poprawka może mieć wady prawne, ale 
została przegłosowana 11 głosami za, 
przy jednym przeciw i dziewięciu wstrzy-
mujących się.

Wiceprezydent Konrad Frysztak zdra-
dził, że miasto zwróciło się do NFOŚiGW 
z prośbą o umożliwienie wykorzystanie 
unijnej dotacji do końca 2021 roku. Jeśli 
fundusz odmówi, stracimy 2,1 mln zł.

KD  N KA

Bulwary zamiast PSZOK
Miasto wreszcie dokończy bulwary nad Mleczną. Radni zgodzili się, 
by na ten cel przesunąć 650 tys. zł, które w tegorocznym budżecie 
zarezerwowano na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.

 K ZYSZ O  DOMA A A

– To kolejny milowy krok na drodze do 
powstania radomskiego lotniska – mówił 
Adam Bielan, poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego. – To lotnisko jest w naszym 
kraju wręcz niezbędne, bo – według sza-
cunków – do 2027 roku lotnisko Chopina 
w Warszawie nie będzie w stanie obsłużyć 
tylu pasażerów, ilu chciałoby stamtąd la-
tać. Więc ci ludzie nie będą stawać przed 
dylematem, czy lecieć z Radomia, czy 
z innego miasta, tylko przed dylematem, 

czy lecieć z Radomia, czy jechać na wa-
kacje do Grecji autokarem. Bez lotniska 
w Radomiu może dojść do paraliżu ruchu 
lotniczego w naszym kraju.

Przebudowa pasa startowego to naj-
ważniejszy etap modernizacji Sadkowa. 
Podpisanie umowy z firmą Max Bögl 
kończy perturbacje związane z prze-
targiem. Przypomnijmy: pierwszy prze-
targ ze stycznia tego roku trzeba było 
unieważnić. Wtedy wpłynęła tylko jed-
na oferta, a konsorcjum firm z Polski 
i Litwy za wykonanie usługi oczekiwało 

aż 288 mln zł, kiedy PPL był gotowy 
na kwotę 88 mln. W drugim przetargu 
zmodyfikowano wymagania i zwięk-
szono pulę pieniędzy. Tym razem do 
przetargu zgłosiły się cztery podmio-
ty, a wygrała wrocławska firma Max 
Bögl, która za opracowanie dokumen-
tacji projektowej i przebudowę oraz 
wydłużenie drogi startowej oczekuje 
146,7 mln zł.

– Ta umowa zawiera zakres prac, 
w skład których wchodzi m.in. prze-
dłużenie obecnego pasa i dobudowa-
nie nowego, żeby łącznie miał 2 tys. 
500 metrów – wyjaśniał Mariusz Szpi-
kowski. – Lotnisko w Radomiu będzie 
najprawdopodobniej pierwszym portem 
w historii naszego kraju, który zostanie 
zaprojektowany od początku do końca 
do ruchu czarterowego i do rozwoju mo-
dułowego. Dzięki temu bez problemu 
będzie mogło być rozbudowywane, jeżeli 
zajdzie taka konieczność. A co ważne, 
rozbudowy nie będą negatywnie wpływać 
na funkcjonowanie portu.

Aktualnie na Sadkowie trwa wyburza-
nie starego terminalu. A jeszcze w tym 
miesiącu mają się rozpocząć pierwsze 
prace związane z przebudową pasa star-
towego. Firma Max Bögl na inwestycję 
ma 64 tygodnie. Jak zapewnia Mariusz 
Szpikowski, Port Lotniczy Warszawa-
-Radom im. Bohaterów Radomskiego 
Czerwca 1976 Roku ma być gotowy pod 
koniec 2020 roku. Wcześniej, bo w czwar-
tym kwartale tego roku mają ruszyć pra-
cę przy budowie nowego terminalu.

Umowa na pas
podpisana

Firma Max Bögl z Wrocławia przebuduje drogę startową na radomskim 
lotnisku. Umowę w tej sprawie podpisali w poniedziałek przedstawiciele 
firmy i prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Mariusz 
Szpikowski. Wartość kontraktu to ponad 146 mln zł.
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R E K L A M A

 KA O NA SOKO O SKA

„Nie dla budowy hal w Krychnowicach”, 
„Sprzeciwiamy się lokalizacji hal na tere-
nach zabudowy jednorodzinnej w Krych-
nowicach” – m.in. z takimi transparentami 
przyszli przed magistrat mieszkańcy Po-
tkanowa i Kosowa, którzy zawiązali spo-
łeczny komitet przeciwko planowanej na 
20 ha inwestycji u zbiegu ulic Fundowicza 
i Krychnowickiej. Powstać miałyby tu dwie 
hale magazynowo-usługowo-produkcyjne 
o łącznej powierzchni 106 tys. metrów 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli 
m.in. parkingami. Budowa – jak twierdzą 
mieszkańcy – zaplanowana została na 
26 prywatnych działkach, ale właściciele 
dziewięciu z nich nie wyrazili zgody na 
sprzedaż terenu.

– O planowanym przedsięwzięciu 
dowiedzieliśmy się z racji prowadzo-
nego postępowania z udziałem społe-
czeństwa o wydanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach – mówi 
Agnieszka Martyna, mieszkanka Po-
tkanowa. – Oprócz dwóch hal mają się 
tu znajdować wartownie, zbiornik wody, 
place manewrowe, 304 miejsca parkin-
gowe i 169 miejsc postojowych w dokach 
dla samochodów ciężarowych. Obiekt ma 
pracować w systemie trzyzmianowym, 

przez 24 godziny na dobę, siedem dni 
w tygodniu, 365 dni w roku. Planowany 
ruch pojazdów w ciągu dnia to 106 samo-
chodów ciężarowych i 211 osobowych, 
a w porze nocej to 52 samochody cięża-
rowe i 106 samochodów osobowych.

Jak twierdzą mieszkańcy, jedna 
z hal ma mieć 340 m długości, dru-
ga – 520. – Proszę to porównać z sze-
regowcami, które mają 8, maksymalnie 

10 metrów. To świadczy o skali tego 
przedsięwzięcia i zachwianych propor-
cjach zabudowy – mówią.

W tej sprawie mieszkańcy złożyli 
w magistracie oficjalne pismo, bo chcą 
być stroną postępowania. – Teren, na 
którym będzie realizowane przedsięwzię-
cie, nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Ale 
wykazaliśmy sprzeczność z ustaleniami 

aktualnie obowiązującego studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Radomia – mówi 
Michał Skoczylas, przedstawiciel Ko-
mitetu Społecznego „Hale Krychnowi-
ce”. – Dużą pomyłką inwestora jest zawy-
żenie norm hałasu. Ponadto w raporcie 
przygotowanym przez inwestora pomija 
się ewidentnie szpital w Krychnowicach, 
który usytuowany jest w odległości ok. 
100 metrów od planowanej inwestycji.

Do magistratu wpłynął wniosek in-
westora o wydanie decyzji określającej 
warunki środowiskowe dla planowanej 
inwestycji. – Obecnie trwają konsultacje 
społeczne, w ramach których wpłynęły 
protesty mieszkańców. Jednocześnie 
przygotowany przez inwestora raport 
oddziaływania na środowisko został 
przekazany do sanepidu i Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska – mówi 
Monika Stanikowska z biura praso-
wego Urzędu Miejsk iego w Rado-
miu. – Wszystkie zgłoszone opinie i ar-
gumenty będą brane pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji.

Budowę przy ul. Fundowicza planuje 
międzynarodowa firma Panattoni Eu-
rope – deweloper powierzchni przemy-
słowych. Na Potkanowie zatrudnienie 
znalazłoby ponad 1,5 tys. osób.

Tylko nie hale
Mieszkańcy Potkanowa i Kosowa w gminie Kowala nie zgadzają się na budowę w pobliżu ich domów 
kompleksu magazynowo-usługowo-produkcyjnego. Pod inwestycję trzeba wyciąć 1800 drzew. Na doda-
tek hale mają być czynne 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku. – Wszystkie zgło-
szone opinie i argumenty będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji – twierdzi magistrat.

W niedzielę policjanci z radomskiej 
drogówki zauważyli na ul. Traugutta 
dwóch mężczyzn, którzy przechodzili 
przez jezdnię na czerwonym świetle. 
Kiedy funkcjonariusze chcieli ich zatrzy-
mać, jeden z pieszych zaczął uciekać. 
Został zatrzymany. I on, i jego 36-letni 
kolega otrzymali mandaty. A po spraw-
dzeniu w policyjnych bazach danych 
okazało się, że mężczyzna, który ucie-
kał, jest poszukiwany za kradzież w celu 
odbycia kary pozbawienia wolności.

C

Poszukiwany
na czerwonym
Mężczyzna zatrzymany za przechodzenie na 
czerwonym świetle okazał się poszukiwany. W holu głównym Mazowieckie-

go Szpitala Specjalistycznego przy 
ul. Aleksandrowicza stoją trzy bile-
tomaty. Nad nami wiszą ekrany, na 
których wyświetlane są numerki pa-
cjentów. – Rejestracja została wyre-
montowana i dostosowana do nowej 
organizacji pracy rejestratorek. Nad 
każdym z sześciu stanowisk wiszą 
małe wyświetlacze, na których poja-
wiają się numerki pacjentów. Dzięki 
nim pacjent wie, do którego stanowi-
ska ma podejść – wyjaśnia Karolina 
Gajewska, rzecznik lecznicy.

Ekrany biletomatów są dotykowe. 
Można wybrać z dwóch możliwości: 

poradnie specjalistyczne i uprawnie-
ni. Jeśli wybierzemy opcję „poradnie 
specjalistyczne”, biletomat wydrukuje 
bilet z numerem. Teraz pacjent czeka 
na przywołanie do odpowiedniego sta-
nowiska w rejestracji – zobaczy swój 
numer na monitorze nad biletomatem 
i usłyszy komunikat. Numer wyświetli 
się również nad stanowiskiem, przy któ-
rym zostanie zapisany do lekarza.

Zakładka „uprawnieni” przeznaczo-
na jest dla osób, które będą obsługiwa-
ne poza kolejnością. Z tej możliwości 
skorzystać mogą m.in. kombatanci, 
inwalidzi wojenni i wojskowi, zasłuże-
ni honorowi dawcy krwi, uprawnieni 

żołnierze lub pracownicy oraz weterani 
misji zagranicznych, kobiety w ciąży, 
działacze opozycji antykomunistycznej 
oraz osoby represjonowane z powodów 
politycznych.

–  Jed nocześn ie  prz y pom i na my 
o funkcjonującym w szpitalu „Call Cen-
ter”, który służy do telefonicznego zapi-
su do poradni specjalistycznych. Nie ma 
potrzeby, aby pacjenci do wyznaczenia 
terminu wizyty oczekiwali osobiście 
w rejestracji – mówi Gajewska. 

Wszystkie terminu ustalane są pod 
numerem tel. 48 361 36 00.

CA

Do specjalisty tylko z biletem
Od poniedziałku, 8 lipca kolejność zgłoszeń do rejestracji w poradniach specjalistycznych szpitala na Józefo-
wie ustalana jest elektronicznie, przy użyciu biletomatów.

Wniosek w sprawie napisu złożyła do 
prezydenta Radosława Witkowskiego 
Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej. 
Pomysłodawca – Marcin Dąbrowski 
przyznaje z zadowoleniem, że przy 
okazji odnowiony zostanie cały nagro-
bek Grzecznarowskiego, na którym 
pojawiły się pęknięcia. Magistrat już się 
w tej sprawie konsultował z zarządem 
cmentarza przy ul. Limanowskiego. Dą-
browski przypomina, że upamiętnienie 
Grzecznarowskiego grawerem to przede 
wszystkim kontynuacja złożonego rok 
wcześniej wniosku o nadanie przedwo-
jennemu prezydentowi Radomia tytułu 
honorowego obywatela miasta, a także 
pokazanie, że „jako mieszkańcy dbamy 
o naszych radomskich bohaterów”.

Wnioski o nadanie Józefowi Grzecz-
narowskiemu tytułu honorowego oby-
watela, przypomnijmy, składano w roku 
2012, 2013 i 2018. W 2012 projekt za-
blokowany został przez radnych PiS, rok 
później nie uzyskał pozytywnej opinii 
komisji kultury Rady Miejskiej Rado-
mia. Pod ostatnim, z inicjatywy Marcina 
Dąbrowskiego, podpisało się ponad 
tysiąc pełnoletnich mieszkańców miasta. 
W maju 2018 roku wniosek został 
pozytywnie zaopiniowany przez komisję 
kultury, a 2 lipca radni podjęli uchwałę 
o przyznaniu Józefowi Grzecznarow-
skiemu tytułu honorowego obywatela. 
Podczas wrześniowej uroczystej sesji 
rady córki byłego prezydenta: Danuta 
Grzecznarowska-Skrzypczyk i Halina 
Szpilman odebrały z rąk prezydenta 
Radomia pamiątkowy medal i dyplom.

CA

Upamiętnienie
grawerem
Najpóźniej we wrześniu na nagrobku Józefa 
Grzecznarowskiego wygrawerowany zostanie 
napis „Honorowy Obywatel Miasta Radomia”.

Śledztwo prokuratury w sprawie Za-
kładu Usług Komunalnych i pozyskiwa-
nia przez firmę drewna z wycinki drzew 
w mieście w latach 2011-2014 rozpoczę-
ło się w marcu 2015 roku po doniesieniu 
złożonym przez ówczesnego dyrektora 
ZUK Grzegorza Jandułę. Za podstawę 
posłużyły wyniki kontroli, jaką w ZUK 
przeprowadził magistrat.

Po ponad czterech latach prokuratu-
ra skierowała do sądu akt oskarżenia 
przeciwko byłemu dyrektorowi ZUK 
Andrzejowi K. i byłemu kierownikowi 
działu zieleni Grzegorzowi L. – Za-
rzuty dotyczą rażącej niegospodar-
ności i niedopełnienia obowiązków 
przy gospodarowaniu pozyskiwanym 
drewnem. Chodzi tu głównie o drewno 
uzyskiwane w toku masowych wycinek, 
prowadzonych w tym okresie w związku 
z rewitalizacją parków miejskich – mówi 
prokurator Beata Galas, rzecznik Pro-
kuratury Okręgowej w Radomiu.

Śledczy ustalili, że pozyskiwane drew-
no nie było ewidencjonowane. – Jego 
obrót, przewożenie do różnych miejsc, 
w tym do prywatnego tartaku jednego 
z oskarżonych, również nie podlegał 
jakiejkolwiek ewidencji – wyjaśnia 
rzecznik Prokuratury Okręgowej.

Obu oskarżonym grozi do trzech lat 
pozbawienia wolności.

DO

Niegospodarność
w ZUK-u
Prokuratura skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko byłym: dyrektorowi 
i kierownikowi ZUK-u. Sprawa dotyczy nie-
gospodarności w związku z pozyskiwaniem 
drewna z wycinki drzew na terenie Radomia.
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 K ZYSZ O  DOMA A A
KA O NA SOKO O SKA

– Pamiętam o obietnicy złożonej Kin-
dze. Myślę, że niedługo, wspólnie z tą od-
ważną, młodą radomianką, która miała 
odwagę wystąpić i upomnieć się o remont 
ul. Szydłowieckiej, zorganizujemy konfe-
rencję prasową, na której poinformujemy 
o ogłoszeniu przetargu – mówił dzienni-
karzom w ubiegłym tygodniu prezydent 
Radosław Witkowski.

Powodem zwołania konferencji był 
przygotowany przez miasto projekt 
zmian w budżecie na ten rok. Prezy-
dent zaproponował, by na przebudowę 
ul. Szydłowieckiej przeznaczyć 1,4 mln 
zł. Inwestycję trzeba rozpocząć w tym 
roku, ponieważ teraz kończy się remont 
ul. Małcużyńskiego, gdzie wybudowano 
kanalizację deszczową, ale odbiornikiem 
wód z tej ulicy ma być kanalizacja na 
Szydłowieckiej. Której nie ma. A warun-
kiem odbioru Małcużyńskiego jest wybu-
dowanie kanalizacji na Szydłowieckiej. 
Pieniądze wystarczą na rozpoczęcie prze-
budowy, bo całość ma kosztować 8 mln zł. 
Poza kanalizacją mają powstać chodniki 
i zatoczki autobusowe, o co mieszkańcy 
ul. Szydłowieckiej upominają się od lat.

Prezydent postanowił też wykonać 
kolejne podejście do remontu rogatki 
u zbiegu ulic Malczewskiego i Kelles-
-Krauza. Przypomnijmy: w 2018 roku 

559 tys. zł na remont rogatki znalazło się 
w budżecie, bo miasto otrzymało na te 
prace 50 tys. zł od marszałka Mazowsza 
i 73 tys. zł od mazowieckiego konserwa-
tora zabytków. – W 2018 roku radni nie 
zgodzili się na realizację tego zadania. 
Mam nadzieję, że tym razem będzie 
inaczej – mówił dziennikarzom Witkow-
ski. – Chcemy ten projekt zrealizować, 
tym bardziej, że termin pozwolenia na 
budowę mija w październiku.

Teraz miasto na inwestycję otrzyma-
ło 60 tys. zł od marszałka województwa 
i chce dołożyć do tego 378 tys. z własne-
go budżetu.

Trzecia duża zmiana w tegorocznym 
budżecie to dołożenie pieniędzy do za-
rezerwowanego już 0,5 mln zł na zago-
spodarowanie skweru między ul. Bema, 
Jasińskiego i Sowińskiego. Po wykona-
niu dokumentacji projektowej okazało 
się, że 500 tys. nie wystarczy i miasto po-
stanowiło dołożyć drugie tyle. Władze 
miasta zapewne zainspirowali mieszkań-
cy, którzy kilka dni temu przypomnieli, 
że odnowiony skwer prezydent obiecał 
im w tym roku.

W przygotowanym przez prezydenta 
projekcie uchwały w sprawie zmian w bu-
dżecie na 2019 rok znalazły się jeszcze: 
dokończenie budowy ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Szarych Szeregów (950 tys. 
zł) i budowa łącznika rowerowego Cza-
chowskiego/Batorego wraz z moder-

nizacją sygnalizacji świetlnej (250 tys 
zł.), a także zakup i montaż parkletów 
na osiedlu Akademickim oraz małej 
architektury w okolicach stawu między 
Godowem a osiedlem Południe wraz ze 
stojakami na rowery. – Wszystkie te za-
ległe projekty z budżetu obywatelskiego 
zostaną zrealizowane w tym roku, ale 
potrzebna jest pozytywna decyzja rad-
nych –  zaznaczył w ubiegłym tygodniu 
prezydent. – My jesteśmy gotowi zreali-

zować te projekty. Będę oczywiście prze-
konywał radnych, aby je poparli.

Nadzwyczajną sesję w sprawie zmian 
w budżecie zwołano na ostatni wtorek. 
Przyszli na nią mieszkańcy XV-lecia, 
którzy chcą, by zaniedbany teren mię-
dzy blokami został wreszcie zagospoda-
rowany. – Sprowadza nas dobro osiedla. 
Trzy lata temu powiedzieliśmy „nie” 
budowie na tym skwerze bloku, dwa 
lata temu usłyszeliśmy obietnice. Czas, 

żeby były zrealizowane – mówił Patryk 
Fajdek, mieszkaniec osiedla. – Trzy-
mamy władze za słowo. Tak, jak nam 
obiecano, chcemy mieć zielone miejsce 
wypoczynkowe, plac zabaw, ławeczki. 
Zależy nam też na przebudowie ciągu 
komunikacyjnego, żeby karetki mogły 
dojeżdżać oraz na tym, żeby stworzone 
zostały nowe miejsca parkingowe, bo 
ich brakuje.

Wiceprezydent Konrad Frysztak za-
pewniał, że teren przy ul. Sowińskiego, 
Bema i Jasińskiego zostanie przebudowa-
ny. – Dziś zabezpieczamy środki na roz-
poczęcie prac przy przebudowie układu 
komunikacyjnego, budowie miejsc po-
stojowych i przekładaniu elementów in-
frastruktury podziemnej. Rozpoczniemy 
przetargiem, uzyskaliśmy pozwolenie na 
budowę – tłumaczył wiceprezydent. – Po-
tem teren będzie zagospodarowywany 
w ramach programu Life.

Dariusz Wójcik, przewodniczący 
klubu radnych PiS stwierdził wręcz, 
że przygotowane przez prezydenta 
zmiany w budżecie to „dobre inicjaty-
wy”. – Dzięki determinacji mieszkańców 
ten skwer powstanie. Nie ma znaczenie, 
kto ten skwer zrobił, kto to wymusił. 
Ważne, że powstaje – zauważył. – Jak się 
okazuje, presja mieszkańców ma sens.

Za zmianami w budżecie głosowało 
17 radnych, dwóch było przeciw, a sied-
miu wstrzymało się od głosu.

god  wokół d e
Przebudowa ul. Szydłowieckiej i zagospodarowanie skweru między ul. Bema, Sowińskiego i Jasińskiego, czego domagali się 
mieszkańcy, a także remont zabytkowej rogatki przy ul. Malczewskiego oraz zakup i montaż parkletów na osiedlu Akademickim 
– pieniądze na realizację m.in. tych inwestycji zapewnili we wtorek radni, dokonując przesunięć w budżecie.

R E K L A M A
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Budżet Obywatelski 2020
Masz wpływ na swoje bezpieczeństwo, masz wpływ na swoje miasto!

Zagłosuj na społeczny, ogólnomiejski projekt 
Akademia Bezpiecznej Jazdy – CoZaJazda!

Akademia Bezpiecznej Jazdy – CoZaJazda! – rowerowe wyprawy, warsztaty eduka-
cyjne, ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, konkur-
sy z nagrodami, doposażanie rowerzystów w kaski, kamizelki odblaskowe, sakwy.

Głosować można w:

1) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),

2) w Biurze Rady Miejskiej, ul. Moniuszki 9 (pok. 13A) ,

3) w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, ul. Struga 1,

4) w Referacie Komunikacji Społecznej, Wydziału Komunikacji Społecznej,
     Promocji Miasta i Turystyki, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

5) w Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu przy ul. Rwańskiej 16, 
     od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00 i w sobotę od 9:00  do 14:00.

Głosować będzie można także drogą elektroniczną oraz w punktach mobilnych, 
których harmonogram będzie dostępny na stronie  www.konsultacje.radom.pl.
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Festiwal trwa do 13 lipca, a pro-
gram jest niezwykle bogaty, bo to aż 
100 atrakcji. Tegoroczną edycję zain-
-augurował w sobotę niezwykle bogaty 
program wydarzeń z cyklu „Radomski 
Kalejdoskop Kulturowy. Dzień włoski”, 
organizowany w ramach zwycięskie-
go projektu Budżetu Obywatelskiego 
2019 „Poznajemy potrawy i obyczaje 
innych regionów”. Podczas wydarze-
nia można było posmakować włoskiej 
kuchni i zobaczyć, jak włoskie specja-
ły – m.in. oryginalne spaghetti carbona-

re – przygotowuje Jan Spanevello. Zna-
lazło się też coś dla miłośników włoskiej 
muzyki filmowej i włoskiego kina.

Oczywiście tradycji musiało się stać 
zadość i oficjalne, uroczyste otwar-
cie Kameralnego Lata rozpoczęło się 
w niedzielę od przejazdu zabytkowych 
aut, które wyruszyły sprzed budynku 
Komendy Wojewódzkiej Policji, która 
od siedmiu lat jest partnerem festiwalu. 
Bo przypomnijmy – Kameralne Lato 
ma również wymiar profilaktyczny, 
edukacyjny i społeczny. W oczekiwaniu 
na uroczystą paradę mogliśmy w muszli 
w parku Kościuszki posłuchać koncertu 

muzyki filmowej w wykonaniu kwarte-
tu smyczkowego Le Corde Del Mondo. 
A po paradzie w samym sercu mia-
sta – na pl. Corazziego zorganizowany 
został piknik dla całych rodzin.

Na uczestników pikniku czekała Mło-
dzieżowa Grupa Ratownicza z Warsza-
wy z pokazem pierwszej pomocy, można 
było również spotkać się i porozmawiać 
z grupą amerykańskich żołnierzy. Jak co 
roku, otwarcie festiwalu uświetnił kon-
cert orkiestry Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Specjalne atrakcje 
dla uczestników pikniku przygotowała 
także radomska KWP. Był rowerowy tor 

przeszkód, gra profilaktyczno-edukacyj-
na dla dzieci, a dla dorosłych alkogogle. 
Nie zabrakło też konkursów dotyczących 
bezpieczeństwa.

Również w niedzielę rozpoczął się 
międzynarodowy cykl warsztatów filmo-
wych „SPOT – Social Pictures of Today”, 
w którym udział wzięła młodzież z Pol-

ski, Włoch, Francji i partnerskiego mia-
sta Radomia – Magdeburga. Odbyło się 
także drugie spotkanie z cyklu „Radom-
ski Kalejdoskop Kulturowy”. Tym razem 
uczestnicy mogli przenieść się za ocean 
i poznać smaki USA. O kuchni i kulturze 
amerykańskiej opowiadali m.in. Derrick 
Ogrodny i Vanessa DeWig.

Kameralne Lato 2019
Radom po raz kolejny został stolicą filmu. A to za sprawą już 12. edycji Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato. 
Wielkie święto filmowe oficjalnie otworzyła w niedzielę parada zabytkowych samochodów i piknik rodzinny na pl. Corazziego.
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MIASTO I GMINA
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 ONA KACZMA SKA

W niedzielę uczestnicy wyprawy 
Co Za Jazda! spotykają się o godz. 
9.30 przed Radomskimi Halami Mięs-
nymi (ul. Wernera 10). Za ułożenie 
trasy odpowiada jak zwy-
kle Wojciech Kiraga – pa-
sjonat polskich przedwo-
jen nych rowerów i  i ch 
historii, miłośnik górskich 
wędrówek, szczególnie po 
Tatrach i Bieszczadach, 
na co dzień w Radomskim 
Towarzystwie Retrocykli-
stów „Sprężyści”. – Trasa 
wiedzie przez ul. Zielo-
ną w kierunku Janiszewa. 
Jako pierwszą uczestnicy 
miną Dąbrówkę Nagórną 
i Dąbrówkę Podłężną, do-
jeżdżając do skrzyżowania 
w kształcie litery T. Tam na-
leży skręcić w prawo, a na-
stępnie, po ok. 1 km, przy 
tablicy z napisem „Góz-
dek” – w lewo – mówi Woj-
ciech Kiraga. – To właśnie 
tu zacznie się jedyny na 
trasie odcinek specjalny. Jadąc grun-
tową, polną drogą uczestnicy dotrą do 
Radomki, na której brzegu będą mogli 
odpocząć podczas postoju. Największą 
atrakcją trasy jest jednak przeprawa 
przez rzekę. W tym miejscu nie ma tra-
dycyjnego, drogowego mostu. Znajdują 
się tam jedynie betonowe płyty, ułożone 

na dnie Radomki. Rowerzyści, którzy 
nie zdecydują się na przejście wpław, 
mają alternatywę w postaci małej kład-
ki, znajdującej się 100 m w górę rzeki.

Dalsza część trasy to malownicze roz-
lewiska, które prowadzą do Ludwikowa, 

gdzie przy szkole podstawowej należy 
skręcić w prawo. Dwa kilometry da-
lej – kolejny manewr. Tym razem należy 
skręcić w lewo, w drogę łączącą Starą 
Błotnicę z międzynarodową trasą E77. 
Trasa wyprawy Co Za Jazda! wiedzie 
oczywiście w stronę Błotnicy. Następnie 
uczestnicy miną Chruścielów, Stawisz 

i Dąbrówkę. Do przejechania pozosta-
ło jeszcze kilkanaście kilometrów. Do 
Białobrzegów rowerzyści wjadą od stro-
ny południowej, ulicami Żeromskiego, 
Rzemieślniczą i Krakowską. Trasa koń-
czy się na pl. Zygmunta Starego, przed 

Urzędem Miasta i Gminy.
Na mecie, jak zawsze, na 

uczestników czeka poczę-
stunek i konkursy z nagro-
dami.

By wziąć udział w naszej 
wyprawie, trzeba do godz. 
12 w piątek, 12 lipca wy-
słać SMS o treści: jazda.
bialobrzegi.imienazwisko 
na nr 7248. Koszt SMS-a to 
2,46 zł brutto. Otrzymacie 
Państwo SMS zwrotny. Na-
leży go zachować i okazać 
podczas rejestracji na star-
cie. Koniecznie więc za-
bierzcie na naszą wycieczkę 
Co Za Jazda! telefon ko-
mórkowy. Wysłanie jednego 
SMS-a uprawnia do skorzy-
stania przez jedną osobę 
z wycieczki, poczęstunku 
i udziału w konkursach z na-

grodami. Można jednak z tego samego 
numeru telefonu zarejestrować np. kilku 
członków rodziny czy przyjaciół.

Cały dochód z SMS-ów przeznacza-
my na akcję charytatywną – wsparcie 
chorego dziecka. Dotychczas uczestnicy 
pomogli opłacić operację serca małego 
Marcelka i rehabilitację dzielnej Blanki.

Co Za Jazda!
do i ło rzegów
Co Za Jazda!, którą zaplanowaliśmy na niedzielę, 14 lipca, zaprowadzi rowerzy-
stów do Białobrzegów. Uczestnicy naszej cyklicznej wyprawy będą mieli do prze-
bycia 43 km, ale nie będzie to klasyczna, spokojna trasa. Oprócz malowniczych 
terenów i spokojnych leśnych ścieżek, czeka nas przeprawa przez…rzekę.
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W sezonie 2018/19 Teatr Powszechny 
im. Jana Kochanowskiego zagrał 389 spek-
takli, które obejrzało 73 tys. 533 widzów. 
Dziesięć z tych przedstawień było pre-
mierowych; to „Nie uchodzi, nie uchodzi, 
czyli Damy i huzary” w reżyserii Macieja 
Wojtyszki, „Makbet” w reżyserii Katarzy-
ny Deszcz, „Amadeusz” w reżyserii Pawła 
Aignera, „Napis” Krzysztofa Babickiego, 
„Ferdydurke” Aliny Moś-Kerger, „Ja, 
Feuerbach” i „Shirley Valentine” w reży-
serii Zbigniewa Rybki, „Bea” Andrzeja 
Bubienia, „Daszeńka”, wyreżyserowana 
przez Marka Zákosteleckiego i „Krawiec 
Pan Niteczka” Waldemara Wolańskiego. 
Wznowiono też kilka dużych produkcji: 
„Annę Kareninę”, „Władzę”, „Cafe Sax” 
i „Skrzypka na dachu”. Hitem okazała się 
przesympatyczna „Daszeńka”; Powszech-
ny zagrał ją w minionym sezonie 43 razy. 
Dorośli widzowie zaś upodobali sobie 
„Szalone nożyczki” (24 przedstawienia, 
8 tys. 633 widzów), „Seks dla opornych” 
(22 przedstawienia, 2 tys. 298 widzów), 
„Damy i huzary” (20 przedstawień, 6 tys. 
660 widzów) czy „Napis” (19 przedsta-
wień, 3 tys. 293 widzów).

Miniony sezon to także XIII Między-
narodowy Festiwal Gombrowiczowski. 
Tym razem wzięło w nim udział 11 ze-
społów z kraju i zagranicy. Wśród hono-
rowych gości znaleźli się m.in. ambasador 
Argentyny w Polsce – Ana Maria Rami-
rez, profesorowie i badacze twórczości 
Gombrowicza, m.in. prof. Jerzy Jarzęb-
ski, prof. Aleksander Fiut oraz wielu zna-
komitych twórców, w tym pomysłodawcy 
festiwalu: Wojciech Kępczyński i Maciej 
Bargiełowski. Specjalne pozdrowienia 
video z okazji 25-lecia imprezy przesłała 
Rita Gombrowicz.

– W czasie festiwalu teatr wprost pę-
kał w szwach – w ciągu jednego tygodnia 
odwiedziło nas ponad 2 tys. widzów. 
A w jego trakcie i po pojawiły się także 
dziesiątki doniesień medialnych i bardzo 
pozytywnych głosów ze strony widzów 
i krytyki, w tym ogólnopolskiej – mówi 
Jolanta Korłub-Ogonkowska z Teatru 
Powszechnego.

Rywalizację zainaugurował spektakl 
„Ferdydurke”, przygotowany przez Ali-
nę Moś-Kerger, zwyciężczynię Konkur-
su Gombrowiczowskiego dla młodych 
reżyserów, ogłoszonego po raz pierwszy 
w 2017 roku przez Teatr Powszechny. 
Nie tylko ogromnie spodobał się wi-
dzom, ale także jurorom, czego wyra-
zem była zespołowa nagroda dla grają-
cych w spektaklu aktorów. W kwietniu 
przedstawienie zostało też zaproszone 
na 44. Opolskie Konfrontacje Teatralne 
„Klasyka Polska", podczas których Ali-
na Moś-Kerger otrzymała nagrodę za 
reżyserię. „Ferdydurke” znakomicie też 
przyjęto w stolicy – na 39. Warszawskich 
Spotkaniach Teatralnych spektakl został 
doceniony w kilku kategoriach w rankin-
gu najlepszych spektakli WST.

Poza tym we wrześniu ubiegłego roku 
radomskie „Mayday 2” zobaczyli widzo-
wie Winobraniowych Spotkań Teatral-
nych w Zielonej Górze, a „Daszeńkę” 
w Teatrze Starym w Lublinie pokazali-
śmy w czerwcu dwukrotnie. Ten ostatni 
spektakl jest dosłownie rozchwytywany. 
Zakwalifikowany został np. do telewizyj-
nego projektu iTeatr dla Szkół. Projekt 
oparty jest na idei promowania i przybli-
żania teatru poprzez transmisje spektakli 
z teatrów w całej Polsce wszędzie tam, 
gdzie dostęp do ich oferty jest ograniczo-
ny; w ramach projektu iTeatr spektakl na 
żywo odbierany jest w tym samym czasie 
przez kilkadziesiąt tysięcy uczniów z ca-
łego kraju za pośrednictwem kodowanej 
transmisji internetowej.

N a t o m i a s t  i n n e  p r z e d s t a w i e -
nie – „Bea” zostało zakwalifikowane do 
udziału w XIX Ogólnopolskim Festiwa-
lu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczy-
wistość przedstawiona”, który odbędzie 
w październiku w Teatrze Nowym w Za-
brzu. Przedstawieniem interesuje się tak-
że m.in. MITEM Madách International 
Theatre Meeting w Budapeszcie, pro-
wadzone są również rozmowy z kilkoma 
innymi festiwalami.

 N KA

Udany sezon
Powszechnego

Dziesięć premier, ponad 73 tys. widzów, spektakl „Ferdydurke” nagro-
dzony i na Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim, i podczas 
Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska” – miniony sezon 
Teatr Powszechny może zaliczyć do udanych.
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Prawnik, pedagog, pisarz i poeta, teo-
retyk i historyk literatury, językoznawca, 
tłumacz i dziennikarz, pierwszy prezydent 
Radomia.

Józef Franciszek był synem Pawła 
i Agaty z Nowogrodzkich, a urodził się 
w 1781 roku w Sanoku. Szkolną eduka-
cję rozpoczął w wieku 12 lat – chodził 
do szkół najpierw w rodzinnym Sanoku, 
potem w Przemyślu. Po ich ukończeniu 
wstąpił na wydział techniczno-filozoficz-
ny Akademii Zamojskiej i na Wydział 
Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, który 
ukończył w roku 1803. Po otrzymaniu 
dyplomu przyjął nominację na sędziego 
cyrkułu w Brzeżanach, ale szybko zrezyg-
nował z pracy w sądownictwie. W 1808 zo-
stał – w zastępstwie – nauczycielem mate-
matyki i filozofii w zamojskim gimnazjum. 
Tam zaskoczyła go wojna 1809 roku, 
w wyniku której Galicja Zachodnia zosta-
ła włączona do Księstwa Warszawskiego. 
Józef Franciszek Królikowski przeszedł 
do pracy w administracji, pełniąc kolejno 
funkcje rachmistrza w Izbie Rozrachun-
kowej i sekretarza komisarza królew-

skiego do odbierania przysięgi wierności 
na terenie Galicji Zachodniej. W roku 
1810 powołano go do pracy w Ministerium 
Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Dwa 
lata później, 23 października, poślubił 
Karolinę Jante, z którą miał trzech sy-
nów: Leona (członek Rządu Narodowego 
w powstaniu styczniowym), Karola Józe-
fa (aktor, reżyser i dyrektor teatru) i Jana 
Walerego (także aktor i reżyser).

Katastrofa wojny 1812-13 i zajęcie 
Księstwa Warszawskiego przez wojska 

rosyjskie zmieniły sytuację Królikowskie-
go. Decyzją Najwyższej Rady Tymczaso-
wej został 7 marca 1814 roku mianowany 
prezydentem departamentowego miasta 
Radomia, a po utworzeniu Królestwa Pol-
skiego w 1815 i przemianowaniu departa-
mentów na województwa ponownie objął 
funkcję prezydenta miasta, które stało się 
stolicą woj. sandomierskiego.

Państwo Królikowscy zamieszkali 
w wynajętym dworku na Przedmieś-
ciu Warszawskim. To tu przyszedł na 
świat – 2 kwietnia 1815 roku – Leon. 
Prawdopodobnie także Karol Józef uro-
dził się w Radomiu.

Królikowski, jako prezydent liczącego 
2550 mieszkańców Radomia wypowie-
dział wojnę największemu problemowi 
miasta – błotu i bagnom. Chciał, by sto-
lica departamentu, a potem województwa 
była czysta i uporządkowana. To on pole-
cił zburzyć rozsypujące się średniowiecz-
ne mury miejskie i zasypać wypełnioną 
zgniłą, zieloną wodą fosę. Nakazał wy-
czyszczenie zamulonych od lat kanałów, 
wykopanie rowów odwadniających i wy-

brukowanie ulic Miasta Kazimierzow-
skiego. Ekipy robotników remontowały 
walące się domy. W ten sposób prezydent 
zapewnił pracę biedocie miejskiej, cierpią-
cej z powodu bezrobocia.

Choć Józef Franciszek Królikowski 
był prezydentem Radomia zaledwie dwa 
lata i trzy miesiące, zdążył jeszcze założyć 
Towarzystwo Dobroczynności, które ob-
jęło opieką ludność potrzebującą pomocy, 
rozwijał i wspierał kulturę i szkolnictwo, 
zabiegał o rozwój ochrony zdrowia.

Podczas pobytu w Radomiu Króli-
kowski zajmował się nie tylko sprawami 
miasta, ale także pracą naukową. Pisał 
rozprawy z zakresu literatury i języka 
polskiego, które po wyjeździe do Warsza-
wy publikował w „Pamiętniku Warszaw-
skim”. Zyskały uznanie, a za nim przyszła 
propozycja objęcia stanowiska profesora 
języka i literatury polskiej w Gimnazjum 
Marii Magdaleny w Poznaniu.

Rodzina Królikowskich zamieszkała na 
I piętrze kamienicy Bergera na pl. Kolegia-
ckim. Będąc nauczycielem w stolicy Wiel-
kopolski, Królikowski nie zaniedbywał 
pracy naukowej. W 1818 wydał „Uwagi nad 
dziełem. Rozprawa o metryczności i ryt-
miczności języka polskiego, szczególniej 
o wierszach polskich we względzie muzycz-
nym przez Józefa Elsnera... Z przykładami 
rzecz objaśniającymi przez Kazimierza 
Brodzińskiego”; dwa lata później ukazało 
się „O pięknościach języka polskiego pod 
względem dramatycznym i o potrzebie 
jego doskonalenia”, a rok później rozpra-
wa „Prozadia czyli o śpiewności i miarach 
języka polskiego”, która przyniosła mu 
doktorat przyznany przez Uniwersytet 
Jagielloński. Królikowski – członek Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk. 

– Był pomysłodawcą i założycielem 
pierwszego polskiego pisma literackie-
go – „Mrówki Poznańskiej”, którą reda-
gował w latach 1821-1822. Po jej upadku 
próbował własnym nakładem wydawać 
„Pismo Miesięczne Poznańskie”, do któ-
rego pisał artykuły.

Był również Królikowski melomanem; 
grał na skrzypcach i urządzał w swoim sa-
lonie wieczory muzyczne.

Zatargi z dyrekcją gimnazjum zmusiły 
go do opuszczenia w 1830 roku Pozna-
nia. Powrócił do Warszawy, gdzie przez 
trzy lata pracował jako inspektor szkół 
elementarnych. W 1833 roku jego życie 
się załamało – stracił posadę, a żona się 
z nim rozwiodła. Opuszczony przez rodzi-
nę znalazł się Józef Franciszek Królikow-
ski w trudnych warunkach materialnych. 
Uratował go przyjaciel – August Wilkoń-
ski, który nie tylko wsparł go finansowo, 
ale udzielił mu też gościny w swoim domu 
w Garbatce. Tu Królikowski spędził ostat-
nie lata życia. Bywał również w Radomiu 
i mógł patrzeć, jak rozrasta się i pięknieje 
miasto, którego odrodzenie sam zapocząt-
kował.

Józef Franciszek Królikowski zmarł 
w Warszawie 17 kwietnia 1839 roku. Zo-
stał pochowany na Cmentarzu Powązkow-
skim.

Miejska Rada Narodowa ulicy w Rajcu 
Szlacheckim nadała jego imię 29 marca 
1985 roku.

N KA

Korzystałam z biogramu Józefa Fran-
ciszka Królikowskiego autorstwa Witolda 
Dąbkowskiego, zamieszczonego w I tomie 
książki „Znani i nieznani Ziemi Radom-
skiej”, Radom 1980.

Ulica Józefa Franciszka

Królikowskiego
Rajec Szlachecki

Prostopadła do ul. Kozienickiej, 

równoległa do ul. Apoloniusza Kędzierskiego

R E K L A M A

Jest taka ulica w Radomiu
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Spacerkiem po mieście

Budynek fabryczno-magazynowy Polskiego 
Monopolu Tytoniowego przy ul. Tytoniowej

Państwowa Fabryka Wyro-
bów Tytoniowych powstała 
w Radomiu w zaadaptowa-
nych do tego celu budynkach 
po rosyjskim monopolu spiry-
tusowym przy ul. Nowy Świat 
5 (obecnie ul. Limanowskie-
go). Z wielką pompą zakład 
został uruchomiony 7 grud-
nia 1923 roku. „Sprowadzono 
20 maszyn pochodzenia kra-
jowego i 5 maszyn zagranicz-
nych, które zatrudniać będą 
do 340 robotnic i kilkudzie-
sięciu robotników, z produk-
cją około 50 mln papierosów 
miesięcznie” – entuzjazmowa-

ło się „Słowo” z 5 grudnia 1923.
Rok później wzniesiono magazyn na wyroby tytoniowe, a w 1925 parterowy 
„budynek fabrykacyjny” zyskał piętro. Wydaje się, że początkowo Polski Monopol 
Tytoniowy nie zamierzał zwiększać w Radomiu produkcji papierosów, a jedynie 
przechowywać tutaj tytoń i gotowe wyroby. Stąd plany budowy – przy sąsiadu-
jącej z Nowym Światem ul. Marywilskiej (obecnie ul. Tytoniowa) – „magazynu 
surowca”. Niedługo potem zdecydowano się jednak na postawienie „gmachu 
fabrykacyjno-magazynowego”. Zaprojektowanie budynku zlecono wybitnemu 
architektowi Stefanowi Szyllerowi.
Pierwsza wersja budowli była gotowa w styczniu 1928. PMT zatwierdził ją do 
realizacji na początku marca. Stefan Szyller, który projektował dla Polskiego 
Monopolu Tytoniowego wszystkie obiekty w Rzeczpospolitej, zaproponował 
obiekt na planie litery E z długim skrzydłem tylnym i trzema prostopadłymi od 
frontu; podpiwniczony, czterokondygnacyjny, z użytkowym poddaszem. Każda 
z licznych klatek schodowych wyposażona była w windy. Budynek miał dziewięć 
bram od frontu i 17 z tyłu; wszystkie skomunikowane z rampami przeładunko-
wymi. Niewykluczone, że w tym czasie kierownictwo PMT zmieniło zdanie co do 
przeznaczenia obiektu i kazało Szyllerowi go przeprojektować. Przedłużył więc 
środkowe skrzydło i zmniejszył – do sześciu z tyłu i dziewięciu z przodu – liczbę 
bram, dodał podziemny korytarz łączący „magazyn surowca” z projektowanym 
budynkiem socjalno-administracyjnym i zmienił nieco detale elewacji. Także 
ogrodzenie fabryki wraz z bramą było autorstwa warszawskiego architekta.
Nowy projekt był gotowy 21 lipca 1928 i jesienią można było przystąpić do jego 
realizacji. Gmach specjalnie postawiono w głębi działki, z dala od ulicy, ponieważ 
przed nim planowano ów „budynek socjalno-administracyjny”, w którym mieś-
ciłby się zarząd fabryki, szatnia, jadalnia, żłobek i „inne urządzenia kulturalne dla 
robotników”. Tego zamysłu jednak nigdy nie zrealizowano. Budowę „gmachu 
fabrykacyjno-magazynowego” ukończono w 1929 roku.
Jakkolwiek wydaje się to dziwne, pracownicy dawnej „tytoniówki” twierdzą, że 
niemiecką okupację przetrwało polskie godło – stylizowany orzeł w koronie 
w szczycie skrzydła środkowego i drugi, w szczycie skrzydła tylnego. Dopiero 
ludowa władza pozbawiła orła korony, ale… tylko tego od frontu. Ten z elewacji 
tylnej doczekał w koronie czasów współczesnych.
Dzieło Szyllera produkcji papierosów służy nieprzerwanie do dzisiaj. Niestety, 
dawny „gmach fabrykacyjno-magazynowy” – taki, jakim zaprojektował go Szyller 
– można zobaczyć już tylko na starych fotografi ach. Wymogi produkcji, zasto-
sowanie nowych technologii wymusiły zmiany, które prawie całkowicie zatarły 
charakter budowli. W ciągu kilkudziesięciu powojennych lat zamurowano część 
okien, a przestrzenie wewnątrz litery E sukcesywnie zabudowywano – aż do po-
łowy wysokości skrzydła tylnego. Wreszcie pod styropianem i tynkiem zniknęła 
Szyllerowska elewacja. Okazało się, że nietynkowane ściany budynku przemar-
-zały, więc trzeba je było ocieplić. Cegłę licówkę imituje teraz jasnopomarańczo-
wy tynk, a żelbetową konstrukcję zaznaczono tynkiem kremowym.

N KA

Na podstawie – „Szlak architektoniczny Stefana Szyllera”
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SMACZNEGO 

SAŁATKA Z KURCZAKIEM

SKŁADNIKI
– pierś z kurczaka
– pomidorki koktajlowe
– mix sałat
– ogórek zielony
– rzodkiewki
–  dressing Enjoy Malinowy Vinaigrette 

marki Kühne
– sól, pieprz
– szczypiorek

PRZYGOTOWANIE
Warzywa myjemy. Ogórka i rzodkiewkę 
kroimy w plasterki, mieszamy 
z miksem sałat. Dodajemy pomidorki 
w całości. Mięso kroimy na małe 
kawałki, doprawiamy solą i pieprzem, 
smażymy. Łączymy wszystkie składniki 
i polewamy dressingiem. Dekorujemy 
szczypiorkiem.

LEKKA SAŁATKA Z KRE-
WETKAMI I POMIDORKAMI 
KOKTAJLOWYMI

SKŁADNIKI
– 20 krewetek
– 2 łyżki masła klarowanego
– mieszanka sałat z rukolą i roszponką
– 1 łyżka startego imbiru
– sok z 2 limonek

– 200 g pomidorków koktajlowych
– 3 łyżki oliwy z oliwek
– 0,5 łyżeczki syropu klonowego
– sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE
Rozgrzewamy na patelni masło 
i smażymy na nim krewetki przez ok. 
2 minuty. Pomidorki myjemy i kroimy 
na ćwiartki. W miseczce mieszamy 
oliwę z sokiem z limonek, imbirem, 
miodem, solą i pieprzem. Myjemy 
sałatę, osuszamy, układamy na 
talerzu, a na nią kładziemy pomidorki 
koktajlowe i krewetki. Całość 
polewamy wcześniej przygotowanym 
w miseczce sosem.

OSTRYGI ZAPIEKANE POD 
KOŁDERKĄ Z PARMEZANU

SKŁADNIKI
– 6 ostryg
– 0,5 cytryny
– 1 ząbek czosnku
– 1 łyżka natki pietruszki
– 0,5 papryczki chili
– 1 cebulka szalotka
– 2 łyżki startego parmezanu
– pieprz, sól

PRZYGOTOWANIE
W rondelku rozpuszczamy masło 
i dodajemy do niego natkę pietruszki, 
przeciśnięty przez praskę czosnek, 
sok z połówki cytryny oraz szalotkę 
i drobno posiekaną papryczkę. 
Doprawiamy solą i pieprzem. Ostrygi 
otwieramy podważając je nożem 
i odcinamy mięsień z górnej muszli. 
Następnie ostrożnie usuwamy 
mięsień z dolnej muszli tak. aby 
nie wylać płynu, który się w niej 
znajduje. Ostrygi skrapiamy sokiem 
z cytryny, a następnie polewamy je 
aromatycznym masłem i posypujemy 
tartym parmezanem. Zapiekamy 
w rozgrzanym do 200 stopni 
piekarniku i pieczemy ok. 10 minut.

R E K L A M A

Węgiel leczniczy. Ma zdolności 
absorpcyjne substancji toksycznych 
i bakterii, co uniemożliwia ich wchła-
nianie. Będzie potrzebny przy proble-
mach pokarmowych i trawiennych (jak 
biegunka czy wymioty), które pojawia-
ją się przy zmianach klimatu i składu 
pokarmu. Sprawdzi się również przy 
zakażeniach spowodowanych brudny-
mi rękami.

Plastry i żel na stłuczenia. Długie 
wędrówki po górach czy niewygodne 
szpilki na wieczorku tanecznym mogą 
być przyczyną pęcherzy i otarć na skó-
rze. Założenie plastra umożliwi nam 
kontynuowanie wycieczki czy zabawy. 
W apteczce warto mieć również pre-
parat, który ukoi ból w przypadku stłu-
czeń, oraz środki odkażające rany.

Żel antybakteryjny do rąk lub chu-
steczki, które w każdej chwili pozwolą 
nam zdezynfekować dłonie. Pamiętajmy, 
żeby czynność powtarzać za każdym 
razem, kiedy będziemy chcieli sięgnąć 
po przekąskę, a nie mamy możliwości 
umycia rąk. Taki żel pozwoli pozbyć się 
bakterii bez użycia wody.

Żel na afty. Bolesne wykwity w po-
staci afty, opryszczki czy owrzodzenia 
w jamie ustnej mogą pojawić się w okre-
sie wypoczynku samoistnie lub być spo-
wodowane przemęczeniem po podróży, 
infekcją wirusową lub bakteryjną oraz 
nadwrażliwością na niektóre składniki 
pokarmu. W takim przypadku warto 
mieć przy sobie apteczny żel, który dzia-
ła przeciwbólowo i przeciwzapalnie, od-
izoluje bolesną zmianę na błonie śluzo-
wej od doraźnie drażniących czynników 
zewnętrznych oraz wspomoże regenera-
cję nabłonka w jamie ustnej.

Środki przeciwbólowe to obowiąz-
kowy element każdej apteczki. Odpo-
wiedni środek, którego skład nie będzie 
dla nas nowością, pomoże pozbyć się 
uporczywego bólu głowy oraz innych 
przypadłości.

Wyjeżdżając na wakacje nie powin-
niśmy zapominać także o lekach, które 
przyjmujemy na stałe, sprayu na koma-
ry, żelu po ukąszeniach oraz kremie 
z filtrem.

Urlopowa apteczka
Wyjeżdżając na wakacje powinniśmy pomyśleć o przygotowaniu aptecz-
ki, w której znajdą się leki i produkty lecznicze potrzebne przy udzielaniu 
pierwszej pomocy lub uśmierzeniu bólu.

Jeżeli twoja dieta jest uboga w wita-
miny, minerały i inne cenne składniki 
odżywcze, skupianie się jedynie na ze-
wnętrznych aspektach urody może oka-
zać się powierzchowne i niewystarczają-
ce. Włącz do swojej diety pełne wartości 
odżywczych orzechy, ziarna i suszone 
owoce, które odżywią cię od środka 
i sprawią, że będziesz promienieć!

NA MO NE OSY I PAZNO IE  YN
Pozbawione blasku, rozdwojone włosy 

i łamliwe paznokcie – to częste przypad-
łości współczesnej kobiety, a co gorsza, 
lubią występować w duecie. Odżywki 
często okazują się być jedynie doraź-
nym rozwiązaniem, które tymczasowo 
poprawia ich stan, zamiast sięgnąć do 
źródła. Znasz ten problem z autopsji? 
Podpowiadamy – prawdopodobnie 
cierpisz na niedobór cynku, dlatego po-
winnaś zadbać o zwiększenie ilości tego 
pierwiastku w twojej codziennej diecie. 
Najwięcej cynku znajdziesz w pestkach 
dyni, siemieniu lnianym i orzechach ner-
kowca. Sięgaj po nie w formie przekąski 
w trakcie dnia – zadbaj o to, aby wrzu-
cić do torebki zdrową przekąskę w por-
cji „na raz”, która nie zajmie w twoim 
podręcznym bagażu dużo miejsca, a bę-
dziesz mogła sięgnąć po nią w chwili na-
głego głodu.

MA NEZ Z AL ZY OZNA I ZMĘ ZENIA
Choć kawa uchodzi za najlepsze re-

medium w walce ze zmęczeniem, czę-
ste sięganie po ten napój powoduje 
wypłukiwanie magnezu z organizmu. 
Skutki odczuwamy szybko – niedobór 

magnezu objawia się m.in. skurczami, 
bólem głowy i paradoksalnie… zmę-
czeniem czy problemami z koncentra-
cją. Dbając, by twoja dieta obfitowała 
w ten składnik, sprawisz, że walka 
z wracającym przemęczeniem będzie 
skuteczniejsza. Dzięk i temu t wo-
ja twarz będzie bardziej wypoczęta, 
a spojrzenie pełne blasku. Zamiast się-
gać po kilka filiżanek kawy dziennie, 
poprzestań na jednej, a do tego postaw 
na przekąskę bogatą w magnez. Szukaj 
tego pierwiastka w orzechach brazylij-
skich, pestkach dyni, maku i sezamie. 
Wybieraj je na przekąskę lub dodawaj 
do swoich dań, a suplementacja będzie 
jeszcze skuteczniejsza.

MIED  NA PIĘ NY OLOR OS
Dbając o odpowiednią ilość miedzi 

w twojej diecie, zatroszczysz się o pięk-
ny kolor twój włosów – jest ona bowiem 
odpowiedzialna za prawidłową pigmen-
tację włosów. Wybierając na przekąskę 
pistacje lub migdały, które są bogate 
w ten pierwiastek, zapewnisz im blask 
i zdrowy wygląd.

Zamiast sięgać po drogeryjne spe-
cyfiki mające poprawić kolor włosów, 
zjedz kilka garści smacznych bakalii, 
które przy okazji uzupełnią twoje zapo-
trzebowanie również na inne składniki 
odżywcze.

Bakalie
w sł ie rod

Na twarz nakładasz liczne maseczki i odżywcze kremy, paznokcie pokrywasz 
multiwitaminową odżywką, a w ciało każdego wieczora wmasowujesz bal-
sam, ale wciąż nie możesz uzyskać pożądanego efektu. Dlaczego?
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POLECAMY OD 08.07 DO 20.07.2019R

Pasztetowa Jak kiedyś 1kg 
King

Lody Mucia różne smaki 110ml 
Zielona Budka opakowanie

Szynka zrazowa 1kg 
Staropolskie Wędliny

Masło wiejskie ekstra 200g 
Rolmlecz

Jagodzianka ze świeżych jagód 
z kruszonką 100g

Jagodzianka mini
ze świeżych jagód 1kg

Jagodzianka ze świeżych jagód 

2,7929,00

Masło wiejskie ekstra 200g 

4,49
1kg/22,45zł

1,19
1l/10,82zł

Ryż biały długoziarnisty Halina 4x100g 
opakowanie

2,19
1kg/5,48zł

Szynka zrazowa 1kg 

21,99

11,59

Pasztetowa Jak kiedyś 1kg 

11,5911,59
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Z pożółkłych szpalt
Nie będzie nowych postojów

dla dorożek

W budżecie na rok 1937-38 Zarząd Mia-
sta nie przewidział kwoty 6.600 zł na budo-
wę stoisk dla dorożek w Radomiu.

Nowoczesne postoje dla dorożek kon-
nych znajdują się tylko w dwóch punktach 
Radomia, a mianowicie na ul. Moniuszki 
i na Pl. 3-go Maja. W innych punktach po-
stoju dorożki stoją na zwykłym bruku co 
jest wysoce niehygieniczne ze względu na 
wsiąkanie odchodów końskich w ziemię 
z której następnie wydobywają się niemiłe 
i szkodliwe dla zdrowia wyziewy.

Jak się dowiadujemy kwota prelimino-
wana na budowę betonowych stoisk dla 
dorożek została przez Kielecki Urząd Woje-
wódzki skreślona ze względów oszczędno-
ściowych...

Trybuna nr 28, 9 lipca 1937

„Rajzer” skazany na 4 lata
więzienia za bluźnierstwo

Sąd Okręgowy rozpatrywał sprawę Mi-
chała Dutka, mieszkańca Lublina, oskarżo-
nego o bluźnierstwo.

Dutko, zawodowy „rajzer” znalazł się 
w swej włóczędze we wsi Długowała, 
gdzie przenocował w mieszkaniu gospoda-
rza Michała Skowrona. Nim zasnął, scho-
wał cały swój majątek 100 zł. za obrazem 
Matki Boskiej. Gdy się obudził spostrzegł 
brak pieniędzy. Zaczął wtedy wobec całej 
wsi bluźnić na wiarę katolicką.

Sąd skazał go na 4 lata więzienia.
Trybuna nr 28, 15 lipca 1938

Rozbiórka domu 
na ul. Zatylnej 9

Komisja sanitarno-budowlana Zarządu 
Miejskiego przeznaczyła cały dom przy 
ul. Zatylnej 9 do rozbiórki. Ewakuowano 
wszystkich lokatorów wraz z właścicielem. 
W tych dniach właściciel domu Lejbuś 
Kurc zerwał pieczęcie i wprowadził się do 
domu wraz z innymi lokatorami. Kurcowi 
wytoczono sprawę.

Trybuna nr 27, 8 lipca 1938

Fundacja 
samolotu żydowskiego

Staraniem Zarządu L. O. P. P. odbyło 
się w sali Sejmiku zebranie obywatelskie, 
poświęcone fundacji samolotu im. Żydow-
skiego Radomia z przeznaczeniem dla armii.

W zebraniu brało udział szereg przed-
stawicieli społeczeństwa żydowskiego Ra-
domia.

Na posiedzeniu omówiono sprawę fun-
dacji samolotu wspólnym wysiłkiem spo-
łeczeństwa żydowskiego Radomia i Kielc.

Trybuna nr 27, 8 lipca 1938

Dar dzieci dla najuboższych

Uczniowie kl. VII Szk. Powsz. Nr 19 
w Radomiu zebrane pieniądze na wspól-
ną fotografię w kwocie 14 zł. przeznaczyli 
na kolonie „T.O. Z.” dla najbiedniejszych 
dzieci. Komitet Rodzicielski dziękuje tą 
drogą absolwentom szkoły za dobry 
uczynek.

Trybuna nr 27, 8 lipca 1938

Walący się dom 
zabił 2 rolników

Walący się dom „czworak” we wsi Ryki 
runął na pracujących przy rozbiorze robot-
ników: 19 letniego Władysława Sęka i 16 
letniego Stanisława Sęka. Obaj robotnicy 
zostali zabici. Trzeci Stefan Hanka odniósł 
ciężkie uszkodzenie ciała.

Trybuna nr 28, 15 lipca 1938

Nieuczciwy automat

Na dworcu kolejowym w Radomiu 
znajduje się automat telefoniczny w budce 
mieszczącej się w poczekalni III klasy. Au-
tomat jest zepsuty i robi brzydkie figle ama-
torom rozmów telefonicznych. Po przeczy-
taniu odnośnej instrukcji, rozmówca wrzuca 
w czeluść automatu 20 gr., tytułem opłaty 
za rozmowę. Tymczasem aparat nie łączy, 
zaś pieniędzy nie zwraca.

Poszkodowani słusznie złorzeczą i niepo-
chlebnie wyrażają się o porządkach...

Trybuna nr 28, 9 lipca 1937

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
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23˚/10˚
t. odczuwalna 24˚ C
ciśnienie 1011 hPa
wilgotność 45%

Piątek

22˚/16˚
t. odczuwalna 23˚ C
ciśnienie 1007 hPa
wilgotność 62%

Sobota

22˚/13˚
t. odczuwalna 22˚ C
ciśnienie 1010 hPa
wilgotność 53%

Niedziela

22˚/10˚
t. odczuwalna 23˚ C
ciśnienie 1012 hPa
wilgotność 49%

Poniedziałek

24˚/11˚
t. odczuwalna 25˚ C
ciśnienie 1012 hPa
wilgotność 42%

Wtorek

23˚/13˚
t. odczuwalna 24˚ C
ciśnienie 1012 hPa
wilgotność 51%

Środa

25˚/12˚
t. odczuwalna 26˚ C
ciśnienie 1015 hPa
wilgotność 42%

Czwartek
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Radio Rekord FM (Radom)

Radio RMF FM

Radio ZET

Radio ESKA (Radom)

Radio Plus Radom

Jedynka – Program 1 Polskiego Radia

Radio VOX FM (Radom)

Trójka – Program 3 Polskiego Radia

Radio RMF MAXXX (Kielce)

Radio TOK FM

RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa)

Radio Maryja

Polskie Radio 24

Dwójka – Program 2 Polskiego Radia

Radom,
grupa wiekowa: 15-75 lat (wszyscy słuchający), wskaźnik: udział w czasie słuchania,

cały tydzień (poniedziałek – niedziela), okres: grudzień 2018 r. – maj 2019 r.
Radio Track – Kantar Millward Brown

DZIĘKUJEMY!15,1 %

13,2%
12,3%

7,7%
7,2%

3,7%
3,4%

2,8%
2,1%

1,4% 1,0% 0,6% 0,4%

NAJWIĘKSZY 
PORTAL REGIONU

blisko 170 tys. użytkowników
ponad 460 tys. sesji

prawie 8,5 mln odsłon
dane Google Analytics, 1-30 czerwca 2019 r.
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MASZ W DOMU STARĄ PRALKĘ, LODÓWKĘ,
TELEWIZOR, KOMPUTER, A MOŻE TOSTER?

R E K L A M A

Pięć medali z raciborskiej imprezy 
przywieźli młodzi radomscy lekkoatle-
ci. To wystarczyło, by wygrać klasyfi-
kację drużynową zawodów, choć kadra 
RLTL na te zawody była skromna i li-
czyła zaledwie siedem osób. O sukcesie 
radomskiego klubu przesądził Dawid 
Krzemiński, który okazał się gwiazdą 
zawodów. Radomianin zdobył trzy złote 
medale – w skoku w dal, trójskoku i szta-
fecie 4x100 metrów. Krzemiński popra-
wił przy okazji rekordy życiowe, które 
od teraz wynoszą 7.37 m w skoku w dal 
i 15.01 m w trójskoku.

W złotej sztafecie Krzemińskiemu 
towarzyszyli Michał Sumiński, Olgierd 
Michniewski i Bartosz Korcz. Radomski 
team dobiegł do mety z czasem 42.28, 
a o ich zwycięstwie zadecydowały setne 

sekundy. Pozostałe dwa krążki RLTL 
ZTE też zdobyło na bieżni. Krzysz-
tof Turski sięgnął po brąz w biegu na 
800 metrów, dobiegając do mety z naj-
lepszym wynikiem w sezonie – 1:53.09. 
Turski był o włos od kolejnego brązu, 
tym razem w biegu na 1500 metrów. 
Radomianin ostatecznie był czwarty 
,z czasem 3:54.34, co jest jego nowym 
rekordem życiowym.

Trzecie miejsce w biegu na 110 metrów 
przez płotki zajął Olgierd Michniewski. 
Radomianin awansował do finału zawo-
dów, wyrównując swój najlepszy wynik 
w sezonie – 14.37. W finale pobiegł szyb-
ciej, ale czas 14.20 pozwolił mu jedynie 
na zdobycie brązowego krążka. Dwa fi-
nały B na koncie zapisała Martyna Osiń-
ska. Radomska biegaczka była szósta 

w finale B biegu na 100 metrów i czwarta 
w finale B biegu na 200 metrów. Piąte 
miejsce w finale B biegu na 100 metrów 
zdobył natomiast Bartosz Korcz. Na 
dłuższych dystansach: 1500 i 3000 me-
trów sprawdził się Jarosław Kucharski, 
jednak zajął odległe miejsca.

Letni sezon lekkoatletyczny rozkręca 
się coraz szybciej. W najbliższym czasie 
radomscy zawodnicy będą mogli zdobyć 
medale także podczas mistrzostw Polski 
do lat 18, a 30. uniwersjady w Neapolu 
i młodzieżowych mistrzostw Europy do 
lat 23. W tej ostatniej imprezie wystąpią 
najlepsi reprezentanci RLTL ZTE Ra-
dom: Martyna Kotwiła, Natalia Wosztyl, 
Patryk Kozłowski i Dawid Żebrowski.

SZYMON JANCZYK

Lekkoatleci najlepsi
Rośnie nowe pokolenie radomskich lekkoatletów. RLTL ZTE Radom wygrało klasyfikację drużynową mi-
strzostw Polski do lat 20, które odbyły się w Raciborzu.

 SZYMON JANCZYK

W minionym sezonie do czwartej ligi 
awansowały dwa zespoły: KS Warka 
i Proch Pionki. Podobne aspiracje w nad-
chodzących rozgrywkach będą miały inne 
uznane firmy, które utkwiły na poziomie 
ligi okręgowej. Emocji nie zabraknie, bo 
Lipsko, Szydłowiec, Wierzbica, Zwoleń, 
Grójec czy Kozienice to ośrodki, które 
stać na klub w czwartej lidze.

RADOM SIĘ ZBROI

Ciekawe będzie także w Radomiu, 
gdzie Centrum i Zamłynie szykują silną 
kadrę, by znów znaleźć się w czołówce 
tabeli. Zamłynie postawiło na stabiliza-
cję – nową umowę dostał trener Marcin 
Sikorski, pod wodzą którego radomianie 

nie przegrali wiosną domowego spot-
kania. W zespole został również naj-
lepszy strzelec, Mateusz Kubica, który 
w poprzednim sezonie otarł się o kolejną 
koronę króla strzelców. Autor 17 goli 
spotka w szatni nowych kolegów, a tre-
ner Sikorski udowodnił już, że ma nosa 
do transferów. – Myślę, że przyjdzie do 
nas pięciu, sześciu nowych zawodników. 
Obecnie jest jeszcze za wcześnie, żeby 
mówić o nazwiskach – twierdzi szkole-
niowiec radomskiej drużyny.

„Centralni” do zmiany szkoleniowca 
zostali przymuszeni, bo Dariusz Ró-
żański będzie pracował w trzecioligo-
wej Broni Radom. Jego następcą został 
Marcin Wiatrak, obrońca Centrum, który 
w przeszłości trenował Polonię Iłża. Do-
świadczony zawodnik będzie pełnił rolę 
grającego trenera. – Plusem na korzyść 

Wiatraka jest także znakomita znajomość 
zespołu, bo w barwach Centralnych wy-
stępuje od 2016 roku – argumentują wło-
darze radomskiego klubu.

Marcin Wiatrak prawdopodobnie 
utrzyma kadrę z poprzedniego sezonu. 
Obecnie niemal wszyscy zawodnicy za-
deklarowali chęć dalszej gry dla Cen-
trum. – Być może Kacper Jedynak pój-
dzie za trenerem Dariuszem Różańskim 
do Broni – mówi Marcin Górnik, trener 
klubu. Transferów można się spodziewać 
w ataku i defensywie.

PROBLEMY I TRANSFERY

Na typowanie kandydatów do awansu 
jest jeszcze zbyt wcześnie, zwłaszcza że 
nie wiadomo, czy wszystkie kluby przystą-
pią do rozgrywek. Pod znakiem zapytania 
stoi dalsze funkcjonowanie LKS-u Prom-
na, który spadł z czwartej ligi. Nerwowo 
było w Pilicy Nowe Miasto, która jednak 
ostatecznie wybrała nowy zarząd i zagra 
w okręgówce. Podobny problem, z tym 
że nierozwiązany, ma jeszcze GKS Jodła 
Jedlnia-Letnisko. Jodła zamieściła nawet 
ogłoszenie, że poszukuje zarządu, tre-
nera i piłkarzy. Zespół opuścił bowiem 
szkoleniowiec Tomasz Dziubiński.

Trenera zmieniła już Szydłowianka 
Szydłowiec, w której Michała Kowalczy-
ka zastąpił Piotr Dejworek. Do zmiany 
na tym stanowisku dojdzie też w Powi-
ślance Lipsko, która poinformowała, że 
po pięciu latach rozstała się z Łukaszem 
Gorgoniem. Ciekawie zapowiada się be-
niaminek, Królewscy Jedlnia, który już 
w okresie przygotowawczym zmierzy się 
z silnymi rywalami. Sparingi z Centrum, 
Zamłyniem czy KS Warka dadzą odpo-
wiedź o szansach tej drużyny w lidze okrę-
gowej. Plan sparingów ogłosił już Orzeł 
Wierzbica, który zagra pięć lub sześć 
sparingów, a tylko trzy mecze kontrolne 
planuje Mazowsze Grójec. Grójczanie już 
trenują i wygląda na to, że tym razem po-
ważnie myślą o awansie, bo klub sprawdza 
już trzech nowych piłkarzy.

Przegląd sił 
w okręgówce

Kluby grające w Campeon.pl lidze okręgowej myślą już o kolejnym sezo-
nie. Znamy pierwsze ruchy transferowe i zmiany trenerów na najwyższym 
szczeblu okręgowych rozgrywek.
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Thanasis Protopsaltis rozpoczynał ka-
rierę na Cyprze w zespole Anorthosis 
Famagusta, z którym dwukrotnie sięgnął 
po mistrzostwo kraju. Następnie prze-
niósł się do Grecji, gdzie reprezentował 
barwy Panathinaikosu Ateny i AOP Kifi-
sias. Z tym drugim zespołem wywalczył 
brązowy medal mistrzostw kraju, a także 
srebro w Pucharze Grecji. Od początku 
sezonu 2015/16 Protopsaltis występował 
w niemieckim VfB Friedrischshafen. 
W drużynie prowadzonej przez obecne-
go trenera reprezentacji Polski – Vitala 
Heynena sięgnął po trzy srebrne medale 
mistrzostw Niemiec. Trzy razy wywalczył 
Puchar i Superpuchar Niemiec. Nato-
miast z reprezentacją Grecji w 2014 roku 
zdobył srebrny medal Ligi Europejskiej.

W ostatnich dniach kontrakt z radom-
skim zespołem podpisał również środ-
kowy Damian Boruch. To 30-letni 
zawodnik, który siatkówki uczył się 
w Indykpolu AZS Olsztyn. Ma na swoim 
koncie również występy w Jastrzębskim 
Węglu, a w minionym sezonie był zawod-

nikiem Cuprumu Lubin. W PlusLidze 
rozegrał blisko 100 spotkań, w których 
zdobył 540 punktów. Ma na swoim kon-
cie również brązowy medal wywalczony 
z Jastrzębskim Węglem.

Tym samym kadra Cerradu Czarnych 
Radom na sezon 2019/2020 liczy już 
10 zawodników. Umowy z „Wojskowy-
mi” przedłużyli: atakujący Michał Filip, 
rozgrywający Dejan Vincić oraz środ-
kowi Alen Pajenk i Michał Ostrowski. 
Natomiast nowymi zawodnikami zostali: 
atakujący Karol Butryn, rozgrywający 
Michał Kędzierski, libero Mateusz Ma-
słowski, środkowy Damian Boruch oraz 
przyjmujący Bartosz Firszt i Thanasis 
Protopsaltis. Ważny kontrakt na kolej-
ny sezon ma również Michał Ruciak, 
ale klub jeszcze oficjalnie nie potwier-
dził, czy doświadczony libero pozostanie 
w Radomiu na kolejny sezon. W kadrze 
ciągle jest miejsce na pozyskanie przynaj-
mniej dwóch przyjmujących.

KD

Grek zasili 
Cerrad Czarnych

Reprezentant Grecji – Thanasis Protopsaltis został nowym zawodnikiem 
Cerradu Czarnych Radom. To 26-letni przyjmujący, który trzy ostatnie 
sezony spędził w zespole VfB Friedrichshafen.
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