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Radomianie wybrali
Ambulans dla noworodków, koncert z okazji 40-lecia Amfiteatru, miejski grill nad Mleczną, upamięt-
nienie wejścia do getta, a także Akademia Bezpiecznej Jazdy – Co Za Jazda! – to tylko cześć pomysłów 
radomian, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.
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Oni kandydują
W niedzielę, 13 października 
będziemy wybierać parlament. 
W sobotę listę kandydatów do 
sejmu w okręgu radomskim 
i kandydatów do senatu ogło-
siło PiS. Koalicja Obywatelska, 
PSL – Koalicja Polska oraz Le-
wica zdradziły na razie tylko 
nazwiska z pierwszych miejsc 
na listach.
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Przytyk 
stolicą papryki
Gwiazdą wieczoru był Stachur-
sky – na terenie Centrum Dys-
trybucji i Przetwórstwa Rolne-
go w Słowikowie odbyły się XX 
Ogólnopolskie Targi Papryki.
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Zamiast pomagać...
Oto lista przereklamowanych 
produktów i sprzętów, które cie-
szą się ogromną popularnością 
wśród poszukiwaczy zdrowego 
stylu życia, ale tak naprawdę 
wyrządzają więcej szkody niż 
pożytku.

 str. 9

Jeden na sześć
Radomiak Radom w minionym 
tygodniu rozegrał dwa mecze 
w Fortuna 1 Lidze. „Zieloni” 
w domowych starciach z War-
tą Poznań i GKS-em Jastrzębie 
zdobyli tylko jeden punkt.
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Fot. Piotr Nowakowski
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Sobota, 24 sierpnia
  Koncert 
Eleny Rut-
k o w s k i e j 
i  z e s p o ł u 
C y g a ń s k i e 
Czary. Nie-
c o d z i e n n e 
w ydarzenie, 
rewia estra-
dowa –  C y-
gańskie Czary. Muzyczno-taneczne wi-
dowisko pełne orientalnej zmysłowości, 
cygańskiego temperamentu, finezji hi-
szpańskiego flamenco, a dla duszy… ro-
mansów rosyjskich. Elena Rutkowska, 
gwiazda muzyki romskiej, zaprasza do 
współpracy najlepszych w Polsce i Eu-
ropie muzyków. W programie pełnym 
wigoru i radości życia zabrzmią naj-
wspanialsze utwory cygańskie. Miejsce: 
park na Ustroniu. Początek o godz. 19.

  G a l a 
f i n a ł o w a 
Radom Fa-
shion Show 
2019. O godz. 
20 na pl. Co-
razziego roz-
p o c z n ie  s i ę 
gala finałowa 
R a d o m  Fa -
sh ion Show. 

W programie: prezentacja drużyny 
siatkówki kobiet E. Leclerc Radomka 
Radom, występ podopiecznych Szko-
ły Tańca „Rockstep”, pokaz specjal-
ny Noza Nova i prezentacje kolekcji 
10 laureatów (więcej info o twórcach 
i kolekcjach na www.laznia-radom.pl). 
Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie 
Marika. Po koncercie – ogłoszenie wer-
dyktu jury i wręczenie nagród. Wstęp 
wolny. Impreza pod patronatem Ra-
domskiej Grupy Mediowej.

Niedziela, 25 sierpnia
  Doż ynk i gminne w Kowali .
O godz. 12 dożynki rozpocznie msza 
święta w kościele pw. św. Wojciecha. 
Oficjalne otwarcie zaplanowano na 
godz. 13.15 na placu obok świątyni. 
W programie znalazły się także: obrzę-
dy dożynkowe (godz. 13.45), ogłosze-
nie wyników konkursu na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy (godz. 14.30), 
występy zespołów ludowych (godz. 
15) oraz dzieci i młodzieży (godz. 
15.30), program cyrkowy dla dzieci 
(godz. 17). O godz. 18 zaplanowano 
koncert największych przebojów musi-
calu i operetki w wykonaniu artystów 
Teatru Wielkiego z Łodzi, a godzinę 
później – mistrza kabaretu, Marcina 
Dańca. O godz. 20.15 koncert muzyki 
włoskiej da Alberto Amati, a godzinę 
później pojawi się gwiazda festynu – ze-
spół Boys. O godz. 22.30 przewidziano 
pokaz sztucznych ogni. Wstęp wolny. 
Impreza odbywa się pod patronatem 
Radomskiej Grupy Mediowej.

Poniedziałek, 2  sierpnia
  Elton John w Elektrowni. Mazo-
wieckie Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” i kino studyjne Elek-
trowni zapraszają na przegląd filmowy 
„Oblicza Muzyki”. O godz. 20.15 wy-
świetlony zostanie film „Rocketman”. 
Nieprawdopodobna historia jednej 
z największych gwiazd popu i rocka. 
„Rocketman” to niezwykła podróż przez 
życie – od nieśmiałego geniusza pianina 
Reginalda Dwighta po absolutną mię-
dzynarodową megagwiazdę popu, znaną 
jako Elton John. Inspirująca, poruszają-
ca opowieść, osadzona w muzyce Eltona 
Johna, w którego postać wciela się Taron 
Egerton. Wstęp płatny.

NIKA
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W środę rodzina, przyjaciele, znajomi 
i przedstawiciele samorządu pożegnali, 
zmarłego 16 sierpnia, Tadeusza Derlat-
kę – byłego wicewojewodę radomskiego 
i przewodniczącego Rady Miejskiej 
Radomia.

Tadeusz 
Derlatka 
urodził się 
w 1940 roku. 
Po ukończeniu 
Technikum 
Budowlanego 
w Radomiu 
zdecydował 
się na studia 
na wydziale 
architek-

tury Politechniki Wrocławskiej. Był 
architektem i urbanistą z powołania. 
Według jego projektów powstało m.in. 
wiele osiedli mieszkaniowych, budynek 
Naczelnej Organizacji Technicznej 
i siedziba Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Radomiu, kościół pw. św. 
Maksymiliana Marii Kolbego na radom-
skim Firleju, kościoły w Janikowie koło 
Kozienic i w Bierwcach w gminie Jed-
lińsk, ohel na cmentarzu żydowskim. To 
Tadeusz Derlatka zaprojektował polowy 
ołtarz, przy którym mszę na lotnisku na 
Sadkowie odprawił w 1991 roku papież 
Jan Paweł II. Wspólnie z Januszem 
Pulnarem zaprojektował dla parku 
historycznego w Taczowie zespół rzeźb 
plenerowych przedstawiających spotka-
nie w Gródku Mikołaja Powały jesienią 
1409 roku w sprawie budowy mostu na 
Wiśle w okolicach Czerwińska. Wraz ze 
Stanisławem Romańczukiem był auto-
rem radomskiego pomnika 72. Pułku 
Piechoty.

Był też Tadeusz Derlatka wielkim 
społecznikiem i samorządowcem. 
Przez wiele lat pracował w Społecz-
nym Komitecie Ratowania Zabytków 
Radomia, był też członkiem Gminnej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 
W latach 1991-1993 sprawował funkcję 
wicewojewody radomskiego, a w latach 
2002-2006 przewodniczącego Rady Miej-
skiej Radomia.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. 
Miał 79 lat.

Tadeusz Derlatka spoczął na cmenta-
rzu wojskowym przy ul. Limanowskiego.

Zmarł Tadeusz
Derlatka
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Konkurs skierowany był do młodych 
twórców, którzy mają już znaczące osiąg-
nięcia twórcze. Udział mogły w nim wziąć 
osoby, które nie ukończyły 35. roku życia, 
mieszkają na Mazowszu, a swoje zdolno-
ści mogą potwierdzić nagrodami i wyróż-
nieniami na szczeblu wojewódzkim, ogól-
nopolskim czy międzynarodowym.

Andrzej Chwaliński jest jednym 
z trójki tegorocznych laureatów, jedynym 
z ziemi radomskiej. Absolwent Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Oskara Kolber-
ga w tym roku akademickim rozpoczął 
naukę w The Royal Danish Academy of 
Music w Kopenhadze, w klasie perkusji 
prof. Gerta Mortensena. Od lat dosko-
nalił się w grze na marimbie, wibrafonie, 
ksylofonie, werblu czy kotłach. Zdobywa 
laury w konkursach krajowych i między-
narodowych. Koncertował na Litwie, 

w Rosji, Niemczech, Francji, Austrii, 
Bułgarii, Czarnogórze, Birmie, Wło-
szech i Danii. Chwaliński jest członkiem 
duńskiej grupy perkusyjnej JPercura-
ma, z którą odbywał tournee po Birmie. 
Współpracował z Warszawską Operą 
Kameralną, Polską Orkiestrą Radiową, 
Orkiestrą Symfoniczną UMFC w War-
szawie, Orkiestrą Wojskową w Radomiu 
i Filharmonią Świętokrzyską im. Oskara 
Kolberga w Kielcach.

Nagroda Twórcza, w wysokości 9 tys. 
zł, jest przyznawana w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. Ideą konkursu jest 
wspieranie młodych, ambitnych, twór-
czych, ale przede wszystkim utalentowa-
nych młodych ludzi.

C

Nagroda dla twórcy
Grzegorz Chwaliński – absolwent radomskiego Zespołu Szkół Muzycz-
nych Młodzi, a teraz student The Royal Danish Academy of Music w Ko-
penhadze został laureatem konkursu Nagroda Twórcza, organizowanego 
przez samorząd Mazowsza.

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenie Mu-
zealne – Wierzba” jest kierowany do pla-
cówek muzealnych na całym Mazowszu. 
Nagradzane są wszelkie muzealne inicja-
tywy – zarówno projekty, wydawnictwa, 
jak i wystawy. Najciekawsze inicjatywy 
ubiegłego roku kapituła konkursu wybrała 
spośród 110 zgłoszeń.

– Od 13 lat nagradzamy najlepsze mu-
zealne placówki na Mazowszu. Z roku 
na rok zainteresowanie tym konkursem 
wzrasta i to nas bardzo cieszy. To dobrze, 
że na Mazowszu organizowanych jest tak 
wiele ciekawych i różnorodnych muzeal-
nych zdarzeń – podkreśla wicemarszałek 
Wiesław Raboszuk.

W tym roku kapituła konkursowa wy-
łoniła laureatów w aż pięciu kategoriach: 
najciekawsza wystawa zorganizowana 
w 2018 roku, najlepszy muzealny projekt 
edukacyjny, najlepszy muzealny projekt 
otwarty zrealizowany w 2018, najciekawsze 
wydawnictwo muzealne lub współwydane 
w 2018 roku przez placówkę muzealną 
oraz kategoria „Niepodległa”. Są wśród 
nich także placówki z Radomia i regionu.

W kategorii: najciekawsza wystawa 
zorganizowana w 2018 roku wśród eks-
pozycji przygotowanych przez większe 
muzea pierwsze miejsce zajęła wystawa 
„Sobiescy – zachowane w dźwiękach” 
zrealizowana przez Muzeum Ludowych 
Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. 
Z kolei wyróżnienie w tej kategorii przy-

padło ekspozycji „Barwy dziecięcych lo-
sów. Mali bohaterowie lektur w kulturze 
i sztuce”, którą mogliśmy oglądać w Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Rado-
miu, oraz ekspozycji „Wojciech Fangor. 
Optyczne wibracje”, zrealizowanej przez 
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczes-
nej „Elektrownia”. Wyróżnieniem w kate-
gorii: najlepszy muzealny projekt otwarty 
kapituła uhonorowała „Akademię Pana 
Jana. Witamy w naszej bajce” z Muzeum 
Regionalnego w Iłży. W kategorii: najcie-
kawsze wydawnictwo muzealne wydane 
lub współwydane w 2018 roku zwyciężyła 
natomiast ponownie szydłowiecka placów-
ka, która wydała książkę „Sobiescy – za-
chowane w dźwiękach”.

NIKA

Wierzby rozdane
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego i MCSW „Elektrownia” w Radomiu oraz Muze-
um Regionalne w Iłży to tegoroczni laureaci Mazowieckiego Zdarzenia 
Muzealnego „Wierzba”.
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POLECAMY OD 19.08 DO 31.08.2019R 

Ser Gouda, Edamski, Zamojski 
1kg Rolmlecz

Lody Kaktus różne smaki 45ml 
Nestle opakowanie

Masło wiejskie ekstra 200g 
Rolmlecz

Ke� r 0% 400g różne smaki butelka 
Figand

Szynka Bukowa 1kg 
Kier

Cukierki Krówki 1kg 
Bidziny

17,9917,9917,9917,9917,99

4,29
1kg/21,45zł

Szynka Bukowa 1kg 

17,99

Ser Gouda, Edamski, Zamojski 

Cukierki Krówki 1kg 

15,99

1,79
1kg/4,48zł

1,79
1l/9,94zł
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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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Politycy PiS pierwsi odkryli karty 
przed zbliżającymi się wyborami par-
lamentarnymi. Liderem listy do sejmu 
został – tu nie było niespodzianki – po-
seł od kilku kadencji oraz szef kancela-
rii premiera Marek Suski. – Będziemy 
walczyć o zwycięstwo, aby kontynuować 
dobrą zmianę – zapowiedział. – Musi-
my wygrać, żeby przypilnować wszyst-
kich wprowadzonych przez nas reform, 
bo w przypadku naszej porażki mogą 
zostać zlikwidowane. Wtedy Polacy 
znowu popadną w biedę, a złodzieje 
będą okradać Polskę.

Poseł PiS ocenił również swoją druży-
nę. – To bardzo mocna lista. Mogę nawet 
powiedzieć, że to najlepsza lista, jaką do 
tej pory jakakolwiek partia przedstawiła 
pod ocenę wyborców – stwierdził.

O poselski mandat z PiS ubiega się 
w naszym okręgu siedem kobiet. Najwy-
żej – na trzecim miejscu umieszczono 
posłankę Annę Kwiecień.

N liście do sejmu zabrakło Wojciecha 
Skurkiewicza. Wiceminister obrony 
narodowej po czterech latach przerwy 

będzie ubiegał się o miejsce w Senacie 
RP. – Byłem już senatorem przez osiem 
lat. Ostatnio spróbowałem sejmowe-

go chleba i zdecy-
dowałem, że pora 
w r a c a ć  d o  s e n a -
tu – powiedział Skur-
k iewicz. – W tych 
wyborach to właś-
nie senat może był 
główną areną walki 
p o l i t yc z ne j .  W y -
stawiamy mocnych 
kandydatów, żeby 
utrzymać większość 
w te j  i zbie .  Ma m 
nadzieję, że zdobę-
dziemy przynajmniej 
51 mandatów.

Z listy PiS startuje 
wielu samorządow-

ców. To m.in. pochodząca z Szydłowca 
Agnieszka Górska, wójt Wolanowa Ewa 
Markowska-Bzducha, wójt Zakrzewa 
Leszek Margas czy wójt Rzeczniowa 
Karol Burek.

PiS liczy na siedem mandatów.

N  S M  N P S

Liderów list Koalicji Polskiej ogłoszo-
no podczas konwencji Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w Płocku. Tu też nie 

było niespodzianki – w okręgu radom-
skim listę otwierać będzie poseł PSL 
Mirosław Maliszewski. To 51-letni poli-
tyk i samorządowiec, który od czterech 
kadencji zasiada w sejmowych ławach. 
Cztery lata temu mandat zapewniło mu 
7 tys. 959 głosów.

W ramach porozumienia między PSL-
em a Kukiz’15 sporo „jedynek” na listach 
Koalicji Polskiej otrzymali przedstawi-
ciele ruchu utworzonego przez Pawła 
Kukiza. Jednym z nich jest poseł ziemi 
radomskiej Robert Mordak. Radom-
ski parlamentarzysta został „jedynką” 
w okręgu 20, czyli w tzw. obwarzanku 
warszawskim.

Podczas konwencji w Płocku zało-
żenia programowe Koalicji Polskiej 
przedstawił lider PSL Władysław Ko-
siniak-Kamysz. – Wielu próbuje nas 
opluć. Próbują odebrać nam prawo do 
samostanowienia, do realizacji nasze-
go programu. Ale my nie podjęliśmy 
budowy Koalicji Polskiej przeciwko 
komuś – stwierdził. – Nie jesteśmy 
anty-PiS, nie jesteśmy anty-opozycją, 
nie jesteśmy przeciwko, tylko jesteśmy 
za silną, demokratyczną i sprawiedliwą 
dla każdego Polską.

Z kolei Paweł Kukiz podkreśl i ł , 
że oba ugrupowania mogły iść łatwą 
drogą. – PSL mógł iść z PO, a Ku-
kiz’15 z PiS-em, ale nie o to chodzi. 
Trzeba wybrać nową drogę, drogę cen-
trum, drogę dialogu, drogę pojedna-
nia – powiedział Kukiz.

Jednocześnie zaznaczył, że nadal za-
mierza walczyć o swoje główne punkty 
programowe, czyli jednomandatowe 
okręgi wyborcze do sejmu oraz referen-
da obywatelskie.

LEWICA STAWIA NA RADOM

Przed tegoroczny-
mi wyborami parla-
mentarnymi lewicowe 
partie postanowiły 
połączyć siły. Lewica 
Razem, Wiosna i So-
jusz Lewicy Demokra-
tycznej wystartują pod 
wspólny m sz yldem 
Lewicy. „ Jedynką” 
w okręgu radomskim 
został Patryk Fajdek, 
cz yl i  loka lny l ider 
partii Wiosna. – Kie-
dy Adrian Zandberg, 
Robert Biedroń i Włodzimierz Czarza-
sty zaproponowali mi poprowadzenie 
radomskiej listy w tych wyborach, przy-
jąłem tę odpowiedzialność. Dziękuję 
za zaufanie. Bo w przeciwieństwie do 
Koalicji Obywatelskiej, Lewica stawia 
na Radom, stawia na radomianina. Ja 
jestem radomianinem i jestem z tego 
dumny – powiedział Fajdek.

Podczas poniedziałkowej konferen-
cji prasowej Fajdek przedstawił tych, 
którzy wystartują z listy Lewicy z pozy-
cji drugiej i trzeciej. „Dwójką” będzie 
Ireneusz Sitarski, były wiceminister 

w rządach SLD. – Cieszę się niezwykle, 
że w końcu udało się zjednoczyć partie 
lewicowe i wystartujemy pod wspólnym 
szyldem – powiedział. – Mam nadzieję, 
że po czterech latach przerwy lewica po-
wróci do polskiego parlamentu.

Pierwszą trójkę zamyka Anna Żyt-
kowska-Prus, lokalna działaczka, która 
m.in. współorganizowała Czarne Pro-
testy w naszym mieście. Zaznaczyła, że 
startuje, żeby być głosem kobiet w par-
lamencie.

 SZ Z  N   MP

Do momentu zamknięcia tego wyda-
nia „7 Dni” Koalicja Obywatelska nie 
ogłosiła pełnej listy kandydatów do sej-
mu w okręgu 17. Jak już pisaliśmy, „je-
dynką” będzie Joanna Kluzik-Rostkow-
ska, posłanka PO, była minister edukacji 
narodowej. Radna i przewodnicząca 
klubu radnych KO w Radzie Miejskiej 
Radomia Marta Michalska-Wilk, która 
miała startować z numerem 6 – tak, jak 
zapowiadała – zrezygnowała ze startu. 
Na znak protestu przeciwko umieszcze-
niu na „jedynce” nie lidera radomskiego, 
a „spadochroniarza”.

N a  d r u g i m 
i trzecim miejscu 
z na leź l i  s ię  po -
słowie Platformy 
obecnej kadencji: 
Leszek Ruszczyk 
i Anna Białkow-
ska. Piąte miejsce 
(tak jest na liście 
zamieszczonej na 
oficjalnej stronie 
P O )  p r z y p a d ł o 
wiceprezydentowi 
Konradowi Frysz-
takowi. Nie wiado-

mo jednak, czy ta lista jest ostateczna, 
ponieważ jest na niej nr 14, ale żadnego 
przy nim nazwiska.

O miejsce w senacie z okręgu nr 
50 ubiegać się będzie nie wiceprezy-
dent Karol Semik (o tej kandydaturze 
mówiło się od marca), ale Jolanta Hib-
ner. Taką decyzję podjęła Rada Kra-
jowa Platformy Obywatelskiej. Hibner 
obecnie po raz trzeci zasiada w ławach 
sejmowych. Cztery lata temu została 
wybrana w okręgu siedleckim. W latach 
2009-2014 była posłem do Parlamentu 
Europejskiego z okręgu mazowieckiego.

n  and d
W niedzielę, 13 października będziemy wybierać parlament. W sobotę listę kandydatów do sejmu w okręgu 
radomskim i kandydatów do senatu ogłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Koalicja Obywatelska, Polskie Stronni-
ctwo Ludowe – Koalicja Polska oraz Lewica zdradziły na razie tylko nazwiska z pierwszych miejsc na listach.
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– To strategiczna inwestycja dla radom-
skiej kultury. Nowoczesny obiekt da nam 
dużo większe możliwości, a w planach 
mamy m.in. Festiwal Wolności, który 
chcemy organizować z okazji kolejnych 
rocznic Radomskiego Czerwca – mówi 
prezydent Radosław Witkowski.

Na najbliższym posiedzeniu rady miej-
skiej władze miasta przedstawią wniosek 
o zmianę zapisu w budżecie miasta i Wie-
loletniej Prognozie Finansowej. Kwota 
3 mln zł będzie zarezerwowana nie na 
budowę Radomskiego Centrum Kultury, 
ale właśnie na budowę MOK „Amfi-
teatr”. – Oczywiście nie rezygnujemy 
z budowy RCK, bo to także bardzo ważna 
inwestycja dla radomskiej kultury. Chce-
my jednak w pierwszej kolejności zająć się 
amfiteatrem, zwłaszcza, że zaproponowa-
na lokalizacja RCK wzbudziła kontrower-
sje – tłumaczy Witkowski. – Dlatego za-
czynamy od konkursu architektonicznego 
na przebudowę amfiteatru, a do kwestii 
budowy RCK wrócimy wtedy, gdy uda się 
pozyskać odpowiedni teren. Prowadzimy 
w tej sprawie rozmowy z prywatnymi 
właścicielami działek.

Prezydent zaznaczył, że na przebudo-
wę amfiteatru miasto będzie się starało 
pozyskać pieniądze zarówno z funduszy 
unijnych, jak i z budżetu państwa.

Według wstępnych założeń konkurs 
architektoniczny mógłby zostać roz-
strzygnięty już w tym roku, a w przyszłym 
rozpoczęłyby się prace nad dokumen-
tacją techniczną. – Chcemy, aby nowy 
amfiteatr był zadaszony i by gwarantował 
komfort publiczności. W planach mamy 
też przebudowę zaplecza, które ma być 
nowoczesne, spełniające najwyższe stan-
dardy, umożliwiające organizację dużych 
wydarzeń – zapowiada wiceprezydent 
Konrad Frysztak.

Prace przy budowie amfiteatru na 6 tys. 
miejsc rozpoczęto w 1978 roku. Wspólny-
mi siłami wznosili go – w czynie spo-
łecznym – mieszkańcy Oboziska i załogi 
radomskich zakładów pracy. Amfiteatr 
oddano do użytku na początku 1980.

C

Prawdziwy
amfiteatr?
W ciągu najbliższych kilku tygodni miasto 
ogłosi konkurs architektoniczny na koncepcję 
przebudowy amfiteatru.
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Do przyszłorocznego BO mieszkańcy 
naszego miasta zgłosili, przypomnijmy, 
ponad 300 pomysłów. Na kartę do głoso-
wania trafiło ponad 170 z nich. Projekty 
zostały podzielone na cztery katego-
rie: do 50 tys. zł, do 400 tys. zł, powyżej 
400 tys. zł oraz projekty instytucjonalne, 
zgłaszane np. przez szkoły. Największą 
liczbę głosów zyskały 33 i to one będą 
realizowane w przyszłym roku. Miasto 
przeznaczyło na nie 5,8 mln zł.

Wyniki głosowania zostały ogłoszone 
w ostatnią sobotę w muszli koncerto-
wej. – Dziękuję wszystkim wnioskodaw-
com, którzy przygotowali do tegorocznej 
edycji budżetu obywatelskiego bardzo 
dobre projekty. Chciałbym również po-
dziękować radomianom, którzy poświę-
cili swój czas i wzięli udział w głosowa-
niu. To znaczy, że mieszkańcy Radomia 
chcą, abyśmy wspólnie zmieniali nasze 
miasto – mówił wiceprezydent Konrad 
Frysztak.

Radomianie, wybierając projekty po-
stawili przede wszystkim na ochronę 
zdrowia, w tym na zajęcia profilaktycz-
ne, ale także na opiekę nad zwierzętami, 
ekologię i organizację wydarzeń kultural-
nych. W grupie projektów o najwyższej 
wartości – przekraczającej 400 tys. zł 
wygrał zakup ambulansu wraz z wyposa-
żeniem dla noworodków, zakup nowych 
łóżek dla pacjentów szpitala przy ul. To-
chtermana oraz stworzenie ośrodka le-
czenia i ochrony dzikich zwierząt.

W grupie projektów o wartości od 
50 do 400 tys. zł znalazło się 12 pozycji. 

To m.in. zakup butelkomatów, stworze-
nie wodopojów dla zwierząt w parkach, 
tworzenie antysmogowych łąk kwietnych, 
likwidacja i przeciwdziałanie bazgrołom 
na elewacjach zabytkowych budynków, 
budowa nowego placu zabaw na Plan-
tach i zapobieganie bezdomności zwie-
rząt. Głosujący poparli także projekty 
kulturalne, w tym „Teatr na fontannach” 
i koncert z okazji 40-lecia Amfiteatru.

Na liście projektów o wartości do 
50 tys. zł znalazło się natomiast 16 pozycji. 
Wśród nich jest Akademia Bezpiecznej 
Jazdy – Co Za Jazda!, pomysł stowarzy-
szenia Co Za Jazda!, które od kilku lat 
organizuje comiesięczne wyprawy rowe-
rowe. Poza tym w roku 2020 zostaną rów-
nież zakupione domki dla bezdomnych 
kotów, będą kontynuowane zajęcia nordic 

walking i bezpłatne zajęcia aqua aerobic 
dla seniorów. Kolejne wybrane projekty 
przez radomian to rewitalizacja terenów 
zielonych na osiedlu XV-lecia, stworze-
nie nowego przejścia dla pieszych na ul. 
Paderewskiego, zakup miejskich alkoma-
tów, upamiętnienie wejścia do getta, grill 
miejski nad Mleczną, koncerty na Połu-
dniu i Gołębiowie, a także zajęcia mające 
przeciwdziałać otyłości czy wadom posta-
wy u dzieci. W grupie projektów instytu-
cjonalnych wygrało boisko wielofunkcyjne 
przy PSP nr 17 oraz „Bezpieczny i przyja-
zny Ogródek Jordanowski”.

Wszystkie wybrane w głosowaniu 
przedsięwzięcia znajdą się w projekcie 
przyszłorocznego budżetu Radomia.

C

Radomianie
wybrali

Ambulans dla noworodków, koncert z okazji 40-lecia Amfiteatru, miejski grill 
nad Mleczną, upamiętnienie wejścia do getta, a także Akademia Bezpiecz-
nej Jazdy – Co Za Jazda! – to tylko cześć pomysłów radomian, które będą 
realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

R E K L A M A
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Właśnie rozpoczęły się konsultacje 
społeczne dotyczące wprowadzenia 
w mieście „Programu wsparcia radom-
skich działkowców”. Zbieranie opinii 
potrwa do 30 września.

– Ogrody działkowe to ważny element 
zielonego krajobrazu miasta. Dlatego 
rozpoczynamy konsultacje i wspólnie 
z zainteresowanymi chcemy opracować 
program wsparcia. Działkowcy borykają 
się czasem np. z brakiem odcinka wodo-
ciągu czy utwardzonego zjazdu. Chcemy 
pomagać im w rozwiązywaniu tego typu 
problemów – mówi wiceprezydent Kon-
rad Frysztak.

Opinie i propozycje można nadsyłać na 
adres: konsultacje@umradom.pl. Dział-
kowcy mogą także wypełnić papierową an-
kietę (dostępna na oficjalnej stronie miasta) 
i przynieść ją do jednego z czterech punk-
tów: Biura Rady Miejskiej, ul. Moniuszki 9; 
Biura Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 
30; referatu komunikacji społecznej (pok. 
104), ul. Żeromskiego 53 oraz Centrum 
Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1.

We wrześniu planowane są także spot-
kania konsultacyjne na terenie ogródków 
działkowych.

C

la działkow w
Miasto chce wiedzieć, z jakimi problemami borykają się radomscy dział-
kowicze. Konsultacje społeczne mają pomóc w ich rozwiązaniu.

W ramach drugiego etapu ma powstać 
ponad 1,5-kilometrowy odcinek łączący 
osiedle Południe z węzłem w ul. Młodzia-
nowskiej. – Jak ważną inwestycją jest bu-
dowa trasy N-S, pokazał śródmiejski odci-
nek. Już teraz widać zmniejszony ruch np. 
na 25 Czerwca. Dlatego konsekwentnie 
realizujemy kolejne etapy – mówi wice-
prezydent Konrad Frysztak. – Nowa dro-
ga, między Czarnoleską a Młodzianowską 
odciąży ul. 1905 Roku i Wierzbicką.

Oferta Strabagu opiewa na ponad 
26,4 mln zł, a drugi etap budowy trasy N-S 
ma się zakończyć we wrześniu 2021 roku. 

Tymczasem dobiegają końca prace przy 
realizacji pierwszego etapu inwestycji. 
Od kilku tygodni trasa jest przejezdna 
między rondem Mikołajczyka a ul. Że-
romskiego, natomiast wkrótce będzie też 
możliwy wjazd i zjazd z wiaduktu w ul. 
Słowackiego. – Równolegle rozmawiamy 
z PKP w sprawie przebiegu trasy N-S na 
odcinku od Żeromskiego do Żółkiewskie-
go i mam nadzieję, że ostateczne uzgod-
nienia będziemy mieli już w najbliższych 
dniach – uważa Frysztak.

C

erta w przetarg
Firma Strabag wygrała, ogłoszony przez Miejski Zarząd Dróg i Komuni-
kacji, przetarg na zaprojektowanie i budowę drugiego odcinka trasy N-S.

Po protestach mieszkańców Żakowic 
i Południa, którzy nie zgadzali się na wy-
budowanie drugiego w mieście Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych przy ul. Wjazdowej, magistrat 
zaproponował inną lokalizację – przy Że-
laznej, między Radpecem a firmą Zyko-
-Dróg. Ale tym razem zorganizował w tej 
sprawie konsultacje.

– Odbyły się cztery spotkania, podczas 
których mieszkańcy mogli wypowiedzieć 
się na temat lokalizacji – mówi Katarzyna 
Piechota-Kaim z zespołu prasowego UM.

Konsultacje trwały do 15 sierp-
nia. – Wpłynęło 80 ankiet. Na tę chwilę 
nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, 
co się w nich znajduje, jakie są opinie 
mieszkańców. W najbliższym czasie zosta-
nie opracowane sprawozdanie dotyczące 
konsultacji i wszyscy mieszkańcy Radomia 
będą mogli zapoznać się z wynikami – tłu-
maczy Katarzyna Piechota-Kaim.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, 
z ankiet wynika, że mieszkańcy chcą bu-
dowy drugiego PSZOK-u, ale najlepiej 
poza granicami Radomia.

W PSZOK nieodpłatnie przyjmowa-
ne są odpady z gospodarstw domowych, 
m.in. meble, sprzęt RTV i AGD, zużyte 
opony, odpady budowlane.

O

dzie dr gi PSZ
Zakończyły się konsultacje w sprawie lokalizacji przy ul. Żelaznej drugiego 
PSZOK-u.
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Weź udział w konkursie 
i zyskaj dofinansowanie 
na adaptację budynku, 
wyposażenie żłobka, 

placu zabaw, 
sfinansuj szkolenia 

i wynagrodzenia dla pracowników.

Złóż wniosek 
od 30 sierpnia 
do 13 września 2019 r.

Otwórz żłobek na Mazowszu 

(oprócz Warszawy i okolic),

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

Kontakt w sprawie konkursu:Kontakt w sprawie konkursu:Kontakt w sprawie konkursu:
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 

W WARSZAWIE
Punkt Informacyjny EFS

Warszawa, ul. Młynarska 16
punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl+48

„Ogłoszenie współ�nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Masz firmę, 
reprezentujesz spółkę, 
stowarzyszenie 
albo gminę?

Otwórz żłobek, 
klub dziecięcy, 
miejsce opieki 

u opiekuna dziennego 
lub niani

Wojewódzki 
Urząd Pracy 

w Warszawie 
zaprasza

f
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Podczas tegorocznej, jubileuszowej 
odsłony imprezy w Słowikowie swoje 
stoiska – jak zawsze – wystawili lokalni 
producenci papryki. Można było oglą-
dać, podziwiać i oczywiście kupić to, co 
w paprykowym zagłębiu się urodziło.

– Dla mnie, jako gospodarza gminy waż-
ne jest, że tej papryki można spróbować, 
można ją kupić. Dziękuję swoim rolnikom, 
producentom za trud pracy. To wydarze-
nie jest przede wszystkim dla nich, żeby 
mogli odpocząć od codzienności – mówił 
Dariusz Wołczyński, wójt gminy Przytyk.

Jednak nie tylko ciężka praca ma 
wpływ na wielkość zbiorów. – Jeśli cho-
dzi o pogodę w tym roku, nie możemy za 
bardzo narzekać. Aktualnie borykamy 
się z suszą. Komisja szacuje straty z nią 
związane; na tę chwilę odwiedziła już 
kilkadziesiąt gospodarstw na terenie na-
szej gminy. Jednak jeżeli chodzi o uprawę 
samej papryki, to nie jest najgorzej, bo to 
uprawa głównie pod osłonami, czyli wodę 
i tak trzeba dostarczać – tłumaczy wójt.

Podczas XX Ogólnopolskich Targów 
Papryki odbył się tradycyjny konkurs 

na najładniejsze stoisko paprykowe. Nie 
zabrakło również atrakcji dla dzieci. Na 
scenie oprócz kapel ludowych wystąpiły 
Łobuzy, Mateusz Mijal, Formacja Cha-
telet i Stachursky.

MN

Przytyk stolicą papryki
Gwiazdą wieczoru był Stachursky, ale na scenie zaprezentowały się również Łobuzy, Mateusz Mijal, Formacja Chatelet i kapele lu-
dowe – na terenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie w minioną niedzielę odbyły się XX Ogólnopolskie 
Targi Papryki.

R E K L A M A
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BIOCZĄSTECZKI nową, skuteczną
receptą na problemy z krążeniem!

„Zdałem 
sobie 

sprawę, że 
być może to 

mój pierwszy 
i ostatni sygnał 
ostrzegawczy” 
- wspomina.

nową, skutecznąnową, skutecznąnową, skutecznąnową, skutecznąnową, skuteczną

„Zdałem 
sobie 

sprawę, że 
być może to 

mój pierwszy 
i ostatni sygnał 
ostrzegawczy” 

wspomina.

nową, skutecznąnową, skutecznąnową, skuteczną

„Zdałem 

i ostatni sygnał 
ostrzegawczy” 

Z ŻYCIA WZIĘTE
JESTEŚ SERCOWCEM I CIERPISZ NA PROBLEMY Z KRĄŻENIEM? 

Uważaj! Nosisz w sobie tykającą bombę 
  z opóźnionym zapłonem…                                                                                                  

Nigdy bym nie pomyślał, że mógłbym
miećZAWAŁ już w tym wieku…

Pan Marian (57l.) z Korzennej, dzięki natychmiastowej interwencji swojej żony Anny ledwo uszedł 
z życiem, będąc o krok od ataku serca. My sprawdziliśmy statystyki, a te budzą powszechny 
strach; tylko 49% populacji przeżywa drugi zawał, trzeci zaledwie 3%.

- wspomina.- 

Korzennej, dzięki natychmiastowej interwencji swojej żony Anny ledwo uszedł Korzennej, dzięki natychmiastowej interwencji swojej żony Anny ledwo uszedł Korzennej, dzięki natychmiastowej interwencji swojej żony Anny ledwo uszedł Korzennej, dzięki natychmiastowej interwencji swojej żony Anny ledwo uszedł Korzennej, dzięki natychmiastowej interwencji swojej żony Anny ledwo uszedł Korzennej, dzięki natychmiastowej interwencji swojej żony Anny ledwo uszedł Korzennej, dzięki natychmiastowej interwencji swojej żony Anny ledwo uszedł Korzennej, dzięki natychmiastowej interwencji swojej żony Anny ledwo uszedł Korzennej, dzięki natychmiastowej interwencji swojej żony Anny ledwo uszedł Korzennej, dzięki natychmiastowej interwencji swojej żony Anny ledwo uszedł 

Gdy jako jeden z pierwszych Polaków je zastosował, 
przeżył prawdziwy szok. „To biocząsteczki mnie ura-
towały!”. Dziś odzyskał wewnętrzny spokój i dawne 

życie, ale także stał się żywym dowodem na to, jak uchro-
nić miliony osób przed zawałem czy udarem mózgu.

Przeprowadzone na przełomie 
2017r. najnowsze badania 
wyraźnie potwierdzają: 
■ Odklejając od ścian żył i  tętnic skrze-
py blaszek miażdżycowych, zwiększają 
ich przepustowość. ■ Czerwone krwinki 
docierają do najcieńszych naczyń wło-
sowatych, zwiększając ich natlenienie, 
odżywianie komórkowe tkanek oraz 
wydalanie toksyn. ■ Regulują ciśnienie 
krwi. ■ Dzięki usprawnionemu krążeniu 
nie tylko przyspieszają gojenie się ran 
i  obrzęków, ale i  zmniejszają opuchliznę 
nóg i uczucie ciężkości. 

Amerykańskie preparaty jednak wyraźnie 
różnią się od tych europejskich. W przeciwień-
stwie do nich ten nowy środek nie tylko obniża 
poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi 
(poniżej 150 mg/dl), ale bezpośrednio zapo-
biega chorobom krążenia, dzięki wykorzy-
staniu właśnie formuły biocząsteczek. Działa 
już nie tylko na poziomie komórkowym dając 
efekt podobny do obecnej w  naszym organi-
zmie prostacykliny, hormonu odpowiedzial-
nego za poszerzenie obwodu naczyń krwio-
nośnych. Reguluje ciśnienie, zapobiegając 
sklejaniu się płytek krwi, a dzięki wysokiej bio-
retencji (przyswajalności) okazuje się znacznie 
skuteczniejszy od swoich konkurentów.

To dziwne, ale nie skuteczność dzisiej-
szych preparatów jest kluczem do osiągnię-
cia sukcesu, a  ich przyswajalność. Inaczej 
nasze organy tolerują i przyswajają tłuszcze, 
produkty wysoko przetworzone czy smażo-
ne potrawy w wieku młodzieńczym, a  ina-
czej gdy przekroczymy 50’tkę. To jest wła-
śnie ta różnica, która sprawia, że formuła 
biocząsteczek zamkniętych w małej tablet-
ce sieje tak duży „popłoch” na zagranicz-
nym rynku aptekarskim. I tak osiągamy:
1) Udowodnioną testami nawet 14-krotnie 

wyższą przyswajalność substancji aktyw-
nych niż w przypadku innych preparatów.

2) Zero chemii, przez co 100% bezpie-
czeństwo za sprawą wyselekcjonowa-
nej mieszanki naturalnych ziół.

3) Całodobowe działanie już po 8 min 
od zażycia.

4) Formuła biocząsteczek jest jedyną na 
świecie z potwierdzoną klinicznie sku-
tecznością przez amerykańskie „FDA”.

Ten amerykański środek jest 
niezwykle podobny do sta-
tyn, którymi obecnie leczy 
się sercowców. Absolutny 

przełom, preparat 
niezwykle dziś 

pożądany i  de�-
cytowy nie tylko 
na terenie USA, 
ale bijący rekor-
dy popularności 
także w  innych 

krajach wysokorozwiniętych. Mimo tego, 
że tam wiedza na temat chirurgii naczynio-
wej również jest na najwyższym poziomie.

Ten amerykański środek jest 
niezwykle podobny do sta
tyn, którymi obecnie leczy 
się sercowców. 

przełom, preparat 
niezwykle dziś 

pożądany i  de�
cytowy
na terenie USA, 
ale bijący rekor
dy popularności 
także w  innych 

Ten amerykański środek jest 
niezwykle podobny do sta
tyn, którymi obecnie leczy 
się sercowców. 

przełom, preparat 
niezwykle dziś 

pożądany i  de�

Jarell McDonell

Marian K. (l.57):

Anna K. (l.55):

Po wyjściu ze 
szpitala zalecono 
mi, bym skorzystał 
z najnowszych roz-
wiązań. Zapropo-
nowano mi „me-
todę aktywnych 
biocząsteczek” . 
Tłumaczono mi, 
że choć ich formu-

ła dzięki swojej budowie i wyjątkowym 
składnikom jest czymś medycznie zu-
pełnie nowym, potra� zdziałać „cuda”. 
Zapewniali, że ograniczy ryzyko za-
wału o  2/3 i  pomoże uniknąć innych 
skutków chorób układu krążenia. Mó-
wili, że za granicą większość chorych je 
stosuje, a więc…

Była sobota rano. 
Marian kiepsko się 
czuł, ciężej oddy-
chał, trzymał się 
pod bokiem, jakby 
się zmęczył. Tro-
chę posapywał, po-
bladł, ale nic się nie 
przyznawał, dalej 

krzątał się po kuchni. Po kilku godzinach 
w końcu przysiadł, ”słabo mi” - mówił, 
tak cicho, ledwo.

Gdzie Cię boli, pytam? „A tu plecy tro-
chę bolą i  tak dusi, normalnie oddychać 
nie mogę”. Zadzwoniłam po karetkę, go-
dzinę później był już reanimowany w am-
bulansie. Jechał prosto na salę operacyjną, 
na angioplastykę, dopiero później doktor 
wytłumaczył mi, że był to zabieg zwiększa-
jący przepustowość żył, zwężonych w wy-
niku zaawansowanych zmian miażdży-
cowych. Na całe szczęście odratowali go 
w ostatniej chwili.

„Nigdy nie zapomnę 
TEGO DNIA”

…odkąd wróciłem ze szpitala, przyszedł 
czas na wizytę kontrolną i  badania. Ci-
śnienie krwi i  zawartość trójglicerydów 
mam jak nigdy w  normie, cholesterol na 
poziomie 104dl, a dzięki regularnemu za-
żywaniu tych naszpikowanych natural-
nymi biocząsteczkami tabletek, doszło 
do jakiegoś cudu! Lekarz sam otwierał 
oczy ze zdziwienia, jeszcze trzy miesią-
ce temu groziła mi amputacją lewej nogi, 
a  dziś stan i  ilość zalegających blaszek 
miażdżycowych zmniejszyły się o blisko 
82%! Czuję się świetnie, w końcu nie uty-
kam i nie muszę przystawać co 50 m, czu-
jąc potworny ból w biodrze. Nie mam też 
problemów z oddychaniem, a przecież by-
łem o krok od zawału! Wiem, że nie będę 
młodszy, że wieku nie oszukam, ale za to 
chyba udało mi się oszukać przeznaczenie.

Czym są bioczęsteczki i czy 
naprawdę są aż tak skuteczne?
O opinie zapytaliśmy jednego z cenionych, 
zagranicznych specjalistów ds. chirurgii 
naczyniowej Jarella McDonella, który na 

co dzień wykorzystuje tę metodę:

„Zaufałem,
dziś mijają trzy miesiące”

Unormowane ciśnienie poprawia nasze 
ogólne samopoczucie, pozwala uniknąć 
ciągłych migren podczas zmian pór roku 
czy pogody wywołanych zmianami ciśnie-
nia. Środek, o którym mówię, zapobiega też 
chorobie niedokrwiennej serca i kończyn, 
która grozi przecież amputacją (częste 
powikłanie choroby wieńcowej)! Ponad-
to, wśród badanej grupy, środek działał 
wyrównująco na ciśnienie – nadciśnienie 
zmniejszał średnio o 85%, a niedociśnienie 
– podwyższał do poziomu normy, dzięki 
wzmocnieniu mięśnia sercowego.

PONADTO FDA KLINICZNIE UDOWODNIŁO, 
IŻ FORMUŁA  BIOCZĄSTECZEK WYSOKIEJ 

WCHŁANIALNOŚCI, ZAPEWNIA:
>>> Zwiększenie przepustowości żył 

i tętnic o 75%
>>> Zablokowanie tworzenia się złogów 

i zakrzepów o 80%
>>> Zmniejszenie poziomu cholesterolu 

i trójglicerydów we krwi o 90%
>>> Wzmocnienie i uelastycznienie naczyń 

krwionośnych o 65%
>>> Wyrównanie ciśnienia tętniczego o 73%
>>> Wzmocnienie mięśnia sercowego o 32%.

POSTAW 
NA ZDROWIE

Zwalcz problemy z krążeniem 
i zadbaj o zdrowie już dziś!

Dofinansowanie dla pierwszych 100 osób -
kuracja za jedyne 97 zł, zamiast 329 zł!

Zadzwoń
81 300 31 89

i rozpocznij kurację:
pon. - niedz. 08:00 - 20:00

Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat.

Promocja obowiązuje do: 
30.08.2019 r.
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„Zygmunt Chmieliński — to jedna 
z najwybitniejszych postaci powstania 
z 1863 r, a niewielu wodzów powstańczych 
porównanie z nim wytrzymać może. To 
wzór dowódcy partyzanckiego narodu, 
który dąży do zrzucenia jarzma wroga, 
wzór wytrwałości w klęskach i niepowo-
dzeniach, którym nigdy pokonać się nie 
dawał, a czy w zwycięstwie, czy w odwro-
cie, zawsze bez bojaźni i strachu!” – pi-
sał w 1907 roku w książce „Z lat nadziei 
i walki 1861-1864” Bolesław Anc.

Zygmunt Adam Chmieliński (raczej 
Chmieleński; w źródłach występują oba 
nazwiska) herbu Leszczyc urodził się 
1 grudnia 1831roku w Barczącej koło 
Mińska Mazowieckiego. Był synem Jana 
Nepomucena, generała – majora wojsk ro-
syjskich i Julii z Tyborowskich. Po śmierci 
ojca został oddany do Aleksandryjskiego 
Korpusu Kadetów dla sierot wojskowych 
w Petersburgu. Po jego ukończeniu wstą-
pił do tamtejszej Akademii Wojennej. Tę 
szkołę także ukończył i rozpoczął służbę 
jako porucznik w artylerii armii carskiej 
w Warszawie.

Sytuacja w Polsce w 1861 roku wzbu-
dziła w Zygmuncie patriotyczny zapał. 
Pod koniec września 1861 roku pisał 
w liście do brata Ludwika: „...obecny 
stan rzeczy w Polsce nie dozwala mi dłu-
żej dźwigać tego munduru, który uciska 
moją pierś polską. Nie mogąc dostać dy-
misji zostałem zmuszony wyjechać za gra-
nicę... rzucam służbę, bo ona nie zgadza 
się z moim uczuciem i z moim przekona-
niem...” (Jarzębowski „Mówią ludzie...”). 

Zbiegł z Królestwa Polskiego do Francji, 
a potem do Włoch. Za granicą pracował 
jako wykładowca w szkołach wojskowych. 
We Włoszech brał udział w formowaniu 
Polskiej Szkoły Wojskowej. Na wieść 
o wybuchu powstania 1863 roku próbował 
przedostać się do Polski, ale w Ołomuńcu 
został aresztowany przez Austriaków.

Udało mu się uciec z więzienia i prze-
dostać do Krakowa. Tu został Chmie-
leński nominowany na kapitana. Brał 
udział w formowaniu oddziału kawalerii, 
na którego czele udał się w maju 1983 do 
Klimontowa w powiecie miechowskim, 
gdzie wstąpił do oddziałów Kazimierza 
Bończy-Błaszczyńskiego. Zebrawszy 
jeszcze kilka oddziałów, jako ich dowód-
ca, 6 lipca 1863 roku rozbił dwie roty 
rosyjskie. Dowodził także w potyczkach 
pod Rudnikami, Obiechowem, Białą, 
Olesznem i Nieznanowicami.

W sierpniu Zygmunt Chmieleński zo-
stał mianowany majorem, a na początku 
września pułkownikiem i naczelnikiem 
wojsk wojewódz-
twa krakowskie-
go. 30 września 
1863 roku, sto-
czył bitwę pod 
M e ł c h o w e m , 
a 20 październi-
ka pod Oksą. Po 
bitwie koło Je-
ziorka Opatow-
skiego gen. Józef 
Hauke-Bossak 
m i a n o w a ł  g o 
szefem sztabu. 
17 grudnia od-
działy powstań-
cze pod wodzą 
Chmieleńskiego 
sta r ł y s ię pod 
Bodzechowem 
z pułkiem smo-
leńskim, dowo-
d zony m przez 
Ksawerego Czangery'ego. Ciężko ran-
nego Chmieleńskiego pojmali Kozacy. 
Odstawili go do Radomia, gdzie sąd woj-
skowy skazał go na śmierć. Został roz-
strzelany 23 grudnia 1863 roku.

Władysław Zapałowski w „Pamiętni-
kach” tak opisuje płk. Chmieleńskiego: 
„Chmieleński małego wzrostu, lat śred-
nich, a można nawet powiedzieć młody, 
z maleńkim blond wąsem, na oko niewiele 
wzbudzał grozy, ale gdy oko jego szafirowe 
zaiskrzyło się, gdy głosem ostrym i donoś-
nym, czystym a dźwięcznym, zaczął prze-
mawiać do otaczających – poznałeś zaraz 
siłę, energię i przeczułeś niezłomność jego 
charakteru i męstwo. A cóż dopiero, gdy 
dosiadał konia i na czele swej drużyny, da-
wał rozkazy i komendę. Każde jego słowo 
wyrzucone było nie na wiatr, a żołnierz 
w szeregu nie śmiał okiem mrugnąć, bo 
za najmniejsze nieposłuszeństwo śmier-
cią karał. omimo jednak całej srogości 
podkomendni kochali go i w ogień byli 
iść za nim gotowi. Ubranie nadzwyczaj 
nosił skromne – pomimo, że wielkim 
był elegantem, a w puzderku podróżnym 
obok ładunków była zawsze butelka wody 
pachnącej, grzebienie, szczoteczki i cały 
przybór toaletowy. Nosił zawsze surdut 
długi, pod szyję zapięty, szaraczkowy, bez 
żadnych ozdób, zimą podbity futrem, opa-
sywał go pasem złotym od szabli kawale-
ryjskiej, przy tym palone buty z ostrogami 
i czapkę barankową”.

Zygmunt był bratem Ignacego Chmie-
leńskiego – szefa Rządu Narodowego 
w powstaniu styczniowym, działacza 
stronnictwa czerwonych. Warto wiedzieć, 
że w oddziałach Zygmunta służył Adam 
Chmielowski, późniejszy brat Albert, 
święty.

Miejska Rada Narodowa ulicy w Rajcu 
Szlacheckim nadała imię Zygmunta Ada-
ma Chmielińskiego 29 marca 1985 roku.

NIKA

Ulica Zygmunta Adama

Chmielińskiego
Rajec Szlachecki

Równoległa do ul. Haliny Hermanowicz, 

prostopadła do ul. Poduchownej
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Jest taka ulica w Radomiu
Kilkudziesięciu patronów radomskich ulic i placów to osoby wielce dla Radomia – jego historii, życia politycz-
nego, gospodarki, kultury – zasłużone. W wielu przypadkach jest jednak tak, że dowiadujemy się, kim byli, 
w momencie nazwania ich imieniem ulicy, a potem o ich wyjątkowości zapominamy.
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Spacerkiem po mieście
Kościół pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
Bernardynów spro-
wadził do Radomia 
w roku 1468 król 
Kazimierz Jagiel-
lończyk. Konwent, 
zgodnie z regułą za-
konu, powstał poza 
murami miasta, na 
tzw. przedmieściu 
jedlińskim. Pierw-
sze obiekty były za-
pewne drewniane, 
ale jeszcze przed 
1480 wzniesione 
zostało murowane 
prezbiterium koś-
cioła św. Katarzyny, 
z wieżą i zakrystią 
oraz przyległymi 
do niej pomieszczeniami biblioteki i spiżarni. Rozbudowa konwentu trwała 
do pierwszych lat XVI wieku. Przy jednonawowej świątyni powstały od połu-
dnia zabudowania klasztorne z czworobocznym wirydarzem z krużgankami 
pośrodku i skrzydłem gospodarczym. Z XVI stulecia pochodzi budynek go-
spodarczy z piramidalnym kominem, tzw. piekarnik. Mieściła się tu kuchnia 
klasztorna i warzelnia wosku. Jest to jedyny tego typu obiekt w kraju i jeden 
z nielicznych na świecie. Pod koniec XVI wieku od strony północnej kościo-
ła dobudowana została kaplica św. Anny. Późnorenesansowy szczyt kaplicy, 
przekształcony zresztą w XIX wieku, powstał prawdopodobnie na początku 
XVII stulecia. Między 1842 a 1855 rokiem do kaplicy św. Anny dostawiono 
nieco mniejszą kaplicę św. Agnieszki (albo Aniołów Stróżów).
W czasie poprzedzającym powstanie styczniowe klasztor był głównym miej-
scem działalności patriotycznej w Radomiu. To tutaj gen. Marian Langiewicz 
dokonał przeglądu uzbrojenia i sprawdzał stan przygotowań do wybuchu po-
wstania. W lipcu 1863 roku zabudowania klasztorne zostały zajęte przez wojska 
carskie i przeznaczone na więzienie.
27 listopada 1864 władze zaborcze – za pomoc udzielaną powstańcom – zde-
cydowały o kasacie konwentu. Bernardyni musieli opuścić Radom, a budynki 
przejął rząd gubernialny. Obowiązek opiekowania się opuszczonym kościołem 
spadł na sandomierską kurię, która wyznaczała księży rektorów do sprawowa-
nia tu mszy.
Ok. roku 1906 czynione były starania o zniesienie kasaty i powrót bernardynów, 
ale gubernator warszawski stanowczo się temu sprzeciwił. Zakon ponownie 
znalazł się w Radomiu dopiero w 1936. Być może jednak nadzieja na rychły 
powrót bernardynów skłoniła ks. rektora Piotra Dembowskiego do restauracji, 
a przy okazji rozbudowy świątyni. O zaplanowanie i nadzorowanie tych prac 
poproszono Stefana Szyllera, prawdopodobnie na przełomie 1909 i 1910 roku. 
Ostateczny kształt projekt przybrał w lipcu 1911.
Najpierw w kościele skuto tynki, co pozwoliło odsłonić fragmenty pierwotnej 
polichromii i napisów gotyckich oraz późniejsze malowidła. Przy okazji w zamu-
rowanych framugach okien kaplicy św. Anny odkryto obrazy – Chrystusa i św. 
Anny. Przebudowa objęła północną i zachodnią część świątyni. Dzięki połącze-
niu kaplic św. Anny i św. Agnieszki powstała nawa boczna. Od północy dobudo-
wano do niej kruchtę z bogato zdobionym portalem zwieńczonym płaskorzeź-
bą. We wnęce umieszczona została fi gura Chrystusa. Zmieniła się też kruchta 
od strony zachodniej – Szyller ją obniżył, by odsłonić rozetę w fasadzie, dodał 
neogotycki szczyt schodkowo-sterczynowy i narożne przypory. Z lewej strony 
kruchty powstała okrągła wieżyczka, w której poprowadzono schody na chór. 
Wejście do kruchty zyskało gotycki portal – przeniesiono go z dawnej kaplicy św. 
Agnieszki. Szyller zaprojektował również nowy, neogotycki chór.
Radomski zespół należy do najlepiej zachowanych średniowiecznych założeń 
bernardyńskich w Polsce.

NIKA

Na podstawie książki Małgorzaty Omilanowskiej Architekt Stefan Szyller 
1857–1933 oraz przewodnika Szlak architektoniczny Stefana Szyllera. Prace na 
ziemi radomskiej.
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JOGURTY OWOCOWE
Wielu wybiera je na śniadanie lub prze-

kąskę – szybkie, łatwo dostępne, przyja-
zne do zabrania do pracy, w teorii bogate 
w składniki odżywcze, pełne owoców 
i witamin. Obiecują sytość, ale lekkim 
kosztem – bez przejedzenia i nadmiaru 
kalorii. Na pierwszym miejscu listy skład-
ników jogurtu znajduje się jednak wróg 
dbających o zdrowie – cukier. W takim 
jogurcie, jak się okazuje, jest go potężna 
ilość. Co więcej, zamiast owoców – syn-
tetyczne doprawiacze smaku, zamienni-
ki i mnóstwo chemii. Jeśli chcesz zjeść 
dobry jogurt owocowy, zmiksuj świeże 
owoce z jogurtem greckim lub natural-
nym – znacznie lepiej na tym wyjdziesz.

BATONY PROTEINOWE
I znowu – w teorii zdrowe, lekkie, łatwe 

do zabrania, bo mieszczą się w kieszeni, 
mają sycić i być zdrową, lekką przekąską 
dla tych, którzy dbają o zdrowie i szczupłą 
sylwetkę, polecane sportowcom. W prak-
tyce nie jest jednak tak różowo – zbyt 
dużo cukru, tłuszcz palmowy, chemiczne 
poprawiacze smaku i niskiej jakości masa 
czekoladopodobna – nic wartościowego. 
Poza tym, że są faktycznie bogatym źró-
dłem protein, nie przyniosą nic dobrego.

RZ Z N  Z
Nie męcz się i nie poć, nie ćwicz i nie 

wysilaj. Przypnij do brzucha specjalny pas, 

drugi zamocuj na udzie i połóż się na ka-
napie. Ty odpoczywasz, a maszyna wyra-
bia muskulaturę mięśni. Słowem – chud-
niesz bez najmniejszego wysiłku. Ale, 
niestety, bez pracy nie ma kołaczy i nie 
daj się omamić, że jest inaczej. Wszystkie 
te cudowne urządzenia nie odchudzą ni-
czego, poza twoim portfelem.

GOTOWE MIESZANKI MUSLI
Musli w założeniu jest lekkie, pełne 

zdrowia, sycące i niskokaloryczne. I jest, 
ale tylko wtedy, kiedy przygotujesz je 
sobie samodzielnie. Gotowe mieszanki, 
zwłaszcza te, które wystarczy zalać wodą, 
to mnóstwo cukru, chemii i niezdrowych 
dodatków. Chwytliwe slogany na koloro-
wych opakowaniach zachęcają cię hasła-
mi, że pełnoziarniste, że bogate w mikro-
elementy i witaminy. Być może tak, ale 
oprócz tego pełne śmieci, których – wierz 
nam – wcale nie chcesz jeść.

SUSZONE OWOCE
Owoce to zdrowa przekąska. Stosun-

kowo niskokaloryczna i pełna witamin. 
Ale tylko wtedy, kiedy mówimy o świe-
żych owocach. Te suszone są bowiem 
(znowu) pełne cukru. W procesie pro-
dukcji tracą wiele witamin i żeby sma-
kowały tak doskonale, jak smakują, są 
potężnie słodzone. Jedyne gotowe owoce 
suszone, które można trafić bez cukru, 
to figi, rodzinki i daktyle. Resztę – jeśli 

lubisz w wersji suszonej – lepiej wysusz 
sobie samodzielnie.

Z R  
Bardzo modne stały się tabletki abso-

lutnie na wszystko. Jakikolwiek masz pro-
blem, gwarantujemy, że wynaleziono już 
na niego cudowne remedium. Przejadłeś 
się tłustymi żeberkami? Weź pigułkę na 
wątrobę. Wypadają ci włosy z braku wita-
min? Weź pigułkę na porost bujnej czu-
pryny. Chcesz schudnąć bez wyrzeczeń? 
Weź pigułkę odchudzającą. Ale pigułka 
nie pomoże. Nie uratuje wątroby przed 

złą dietą, nie spowoduje, że osłabione 
brakami witamin włosy przestaną zwra-
cać uwagę na niedobory i nie zapewni ci 
szczupłej sylwetki przy braku starań. Ta-
bletka wprawia w lepsze samopoczucie, 
bo czujesz, że robisz dla siebie coś dobre-
go, ale to złudne.

SOKI OWOCOWE
Lubisz czasem wypić coś słodkiego, ale 

wiesz, że napoje gazowane to zło. Zastąpi-
łeś je więc sokami owocowymi. Kupujesz 
pyszności w kartonach i butelkach i od 
razu czujesz się fit. Ale jesteś w błędzie. 

Większość gotowych soków nie ma nic 
wspólnego ze zdrowiem – pozbawione 
witamin, produkowane z zagęszczonych 
koncentratów, a niejednokrotnie (zwłasz-
cza przy wyborze tych słabszych marek) 
solidnie dosładzane. Chcesz wypić porcję 
zdrowego soku? Wyciśnij go samodzielnie.

SZ Z N  Z N
Sięgasz po odtłuszczone mleko, jogurt, 

masło i wiele innych produktów, chcąc 
dobrze. Próbujesz w ten sposób ogra-
niczyć kalorie i zdrowiej się odżywiać. 
Tymczasem produkty bez tłuszczu tracą 
smak, w związku z czym są poprawiane 
rozmaitymi chemicznymi dodatkami, 
żeby jakoś dało się je przełknąć. Zawie-
rają cukier, syrop glukozowo-fruktozowy 
i wiele innych, zupełnie niepotrzebnych 
dodatków. Robisz sobie nimi więcej 
krzywdy, niż pożytku.

SYROP Z AGAWY
Swego czasu okrzyknięto go idealnym 

zamiennikiem dla cukru i miodu. Mniej 
kalorii, smukła sylwetka, a kawa i herba-
ta wciąż słodkie. Co się okazuje? Syrop 
z agawy ma faktycznie niższy indeks 
glikemiczny niż miód. Ale jednocześnie 
zawiera aż 70 proc. fruktozy, a to zdecy-
dowanie zbyt wiele. Słodzenie nim regu-
larnie bardzo szkodzi.

I

a as  a ać
W trosce o zdrowie, w pogoni za smukłą sylwetką sięgasz w sklepie po to, co zdrowe. Wybierasz lżejsze zamienniki i szukasz sposobów 
na to, żeby żyć zdrowo. Oto lista przereklamowanych produktów i sprzętów, które cieszą się ogromną popularnością wśród poszukiwa-
czy zdrowego stylu życia, ale tak naprawdę wyrządzają więcej szkody niż pożytku.

Fo
t. f

it.p
l

R E K L A M A
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Z pożółkłych szpalt
RZECZYWISTA 

RZECZYWISTOŚĆ
Podajemy poniżej najnowsze materiały, 

opracowane przez Główny Urząd Staty-
styczny w r. 1937. Dane te są ciekawym 
przyczynkiem do poznania prawdziwego 
oblicza naszego kraju.

Polska na 16 miejscu 
w statystyce lekarzy

Liczba lekarzy na 1000 mieszkań-
ców wynosi w Polsce przeciętnie 3,7, 
w ZSRR – 5,0, w Czechosłowacji – 6,4, 
na Węgrzech – 10,3. Najwięcej jest leka-
rzy w Japonii, przeciętnie 10,5, na 10.000 
mieszkańców. Polska znajduje się w staty-
styce lekarzy na 16 miejscu.

4451 zamachów samobójczych
w jednym roku

Ilość zamachów samobójczych w Polsce 
wynosiła w r. 1936 – 4451, czyli o 332 wy-
padków więcej, niż w roku 1935.

Z tej liczby targnęło [się] na swe życie 
2567 mężczyzn, 1876 kobiet. Zanotowano 
zgonów mężczyzn 1772, kobiet 826. Męż-
czyźni naogół bardziej serio traktowali pró-
by pozbawienia się życia.

Przeciętna zamachów samobójczych wy-
nosi w Polsce 13,1 na 10,000 mieszkańców.

Samobójcy są przeważnie w wieku lat 
20-29. W r. 1936 wydarzyło się 27 samo-
bójstw dzieci poniżej lat 14.

Na 10,000 mieszkańców przypada prze-
ciętnie 13,9 samobójstw osób wyzn. rzym-
sko-katolickiego, 16,5 wyzn. ewang. i 10,6 
wyzn. mojżeszowego.

30 tysięcy samochodów
w Polsce

Na terenie Polski w dniu 1-go lipca 
1937 roku kursowało 18.309 samochodów 
osobowych prywatnych, 4614 dorożek 
samochodowych, 1,675 autobusów, 6.110 
samochodów ciężarowych, razem 30 708. 
Po za tym kursowało 10.162 motocykli 

oraz 1.188 innych pojazdów mechanicz-
nych.

Ogółem na 1-go lipca br na terenie Pol-
ski kursowało 42.048 pojazdów mecha-
nicznych, tak że jeden pojazd mechaniczny 
przypada na 840 mieszkańców.

W ciągu pierwszego półrocza przybyło 
4.580 pojazdów mechanicznych.

Trybuna nr 33, 13 sierpnia 1937

Przedwczesne pogłoski

Wiadomości o zakontraktowaniu przez 
firmę „Ericcson” partii cegieł do budowy 
fabryki sprzętu telefonicznego w Radomiu 
są niezgodne z prawdą. Min. Przem. i Han-
dlu nie zatwierdziło jeszcze planów budo-
wy. W najbliższych dniach nastąpi rozpo-
częcie budowy wielkiego gmachu Dyrekcji 
Lasów w Radomiu.

Trybuna nr 33, 13 sierpnia 1937

Obóz Ubezp. Społecznej 
w Radomiu nad morzem

Pierwsza partia ubezpieczonych w liczbie 
112 osób ukończyła pobyt w obozie radom-
skim w Jastarni w końcu lipca, wracając 
do Radomia, Końskich, Skarżyska i innych 
ośrodków Ubezpieczalni Społecznej w zna-
komitych humorach i zdrowiu.

Słońce, morze i wiatr, dmący z bezkresnej 
fali wód Bałtyku spaliły na bronz, czasami 
nawet mahoń skórę uczestników, którzy 
znad wybrzeża przywieźli ze sobą ładu-
nek dobrego samopoczucia, energii i wiary 
w wartość polskiego morza.

Obecnie na obozie przebywa 100 osób 
świata pracy, wysłanych przez Ubezpieczal-
nię Społeczną w Radomiu, która organizuje 
ostatnią setkę uczestników obozu nadmor-
skiego. Ostatnia grupa odjedzie z Radomia 
w dniu 16 b. m. o godz. 15.36, aby wzorem 
poprzednich – cieszyć się słońcem i szu-
mem fal morskich, szemrzących odwieczną 
legendę Bałtyku.

Wysiłek finansowy i organizacyjny 
Ubezpieczalni radomskiej nie pójdzie na 
marne!...

Trybuna nr 32, 12 sierpnia 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
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...przez Piotra Nowakowskiego
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źródło: twojapogoda.pl

25˚/12˚
t. odczuwalna 26˚ C
ciśnienie 1026 hPa
wilgotność 54%

Piątek

26˚/14˚
t. odczuwalna 26˚ C
ciśnienie 1022 hPa
wilgotność 55%

Sobota

28˚/14˚
t. odczuwalna 28˚ C
ciśnienie 1020 hPa
wilgotność 57%

Niedziela

30˚/16˚
t. odczuwalna 31˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 48%

Poniedziałek

30˚/21˚
t. odczuwalna 31˚ C
ciśnienie 1017 hPa
wilgotność 47%

Wtorek

26˚/15˚
t. odczuwalna 26˚ C
ciśnienie 1023 hPa
wilgotność 39%

Środa

27˚/13˚
t. odczuwalna 28˚ C
ciśnienie 1015 hPa
wilgotność 49%

Czwartek
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Piątek, 23 sierpnia
godz. 15.15 – rzut oszczepem K
godz. 15.35 – 100 M preel
godz. 15.55 – 100 K preel
godz. 16.05 – trójskok M
godz. 16.20 – 400 pł M el
godz. 16.25 – pchnięcie kulą K
godz. 16.35 – 400 pł K el
godz. 17 – otwarcie mistrzostw
godz. 17.20 – skok o tyczce M
godz. 17.25 – 400 M el
godz. 17.35 – 400 K el
godz. 18.05 – 100 M el
godz. 18.10 – rzut oszczepem M
godz. 18.15 – trójskok K
godz. 18.25 – 100 K el
godz. 18.50 – 800 K el
godz. 19.05 – 800 M el
godz. 19.25 – 100 M F
godz. 19.35 – 100 K F
godz. 19.45 – 3000prz M
godz. 20 – 3000prz K

Sobota, 24 sierpnia
godz. 9 – 10000ch M
godz. 10 – 5000ch K
godz. 10.45 – 200 K el
godz. 11.05 – 200 M el
godz. 13.10 – skok wzwyż K
godz. 14 – dysk M
godz. 14.40 – 400pł M F
godz. 14.50 – 400pł K F
godz. 15.05 – 800 K F
godz. 15.15 – 800 M F
godz. 15.30 – skok wzwyż M
godz. 15.40 – 400 K F
godz. 15.45 – rzut młotem K
godz. 15.50 – 400 M F
godz. 16.25 – 4x100 K
godz. 16.40 – 4x100 M

Niedziela, 25 sierpnia
godz. 13.10 – dysk K
godz. 13.30 – skok o tyczce K
godz. 14.10 – skok w dal K
godz. 14.45 – rzut młotem M
godz. 15 – 200 K F
godz. 15.10 – 200 M F
godz. 15.25 – 110pł M el
godz. 15.45 – 100pł K el
godz. 16.10 – 1500 K F
godz. 16.15 – skok w dal M
godz. 16.20 – 1500 M F
godz. 16.25 – pchnięcie kulą M
godz. 16.35 – 110pł M F
godz. 16.50 – 100pł K F
godz. 17.10 – 4x400 M
godz. 17.20 – 4x400 K

PROGRAM MINUTOWY

Ewa Swoboda, Justyna Święty-Er-
setic, Joanna Jóźwik, Sofia Ennaoui, 
Kamila Lićwinko, Adam Kszczot, 
Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski, 
Konrad Bukowiecki czy Piotr Mała-
chowski – te nazwiska mówią wiele 
wszystkim fanom lekkiej atletyki. 
To czołowi przedstawiciele królo-
wej sportu w naszym kraju. Wszyscy 
pojawią się na rozpoczynających się 
dziś lekkoatletycznych mistrzostwach 
Polski w Radomiu. Nie zabraknie tak-
że zawodników RLTL ZTE Radom, 
którzy powalczą o medale przed włas-
ną publicznością. Zapowiadają się trzy 
dni fantastycznej sportowej rywalizacji 
na stadionie przy ul. Narutowicza 9!

MN

Przyjadą
najlepsi
95. PZLA Mistrzostwa Polski w lekkiej 
atletyce zaczynają się już dziś (piątek, 
23 sierpnia). Najlepsi lekkoatleci w na-
szym kraju wystąpią w Radomiu!

 MICHAŁ NOWAK

W sobotę podopieczni trenera Da-
riusza Banasika walczyli z obecnym li-
derem rozgrywek zaplecza ekstraklasy, 
Wartą Poznań. Największą bolączką 
zespołu z Radomia w tym pojedynku 
była nieskuteczność. Jeśli dołożymy do 
tego dwa kardynalne błędy defensywy, 
to w efekcie mamy porażkę 0:2.

„Zieloni” gościli często na połowie ry-
wala, ale niewiele groźnego z tego wyni-
kało. Pierwsze celne uderzenie miejsco-
wi zanotowali dopiero w... 34. minucie. 
Do przerwy nic się nie zmieniło – Rado-
miakowi brakowało dokładności i sku-
teczności, a Warta nie miała żadnej 
sytuacji. W 49. minucie fatalny błąd 
popełnili Haluch i Pietrzyk, a do pustej 
bramki trafił Jaroch. Kolejny prezent 
„Zieloni” dali rywalom w 77. minucie. 
Cichocki, który w tej akcji był ostatnim 
obrońcą, chciał podać do Halucha, ale... 
nie trafił w piłkę. Błąd wykorzystali ry-
wale, podwyższając na 2:0. I takim wy-
nikiem zakończył się ten mecz.

Radomiak Radom – Warta Poznań 
0:2 (0:1)

Bramki: 48 Jaroch, 77 Janicki.
Radomiak: Haluch – Abramowicz, 

Pietrzyk, Cichocki, Karwot (71 Górski), 
Jakubik, Makowski, Mikita (64 Bana-
siak), Nowak, Michalski (64 Luz), Le-
andro

Warta: Lis – Kiełb, Boczek, Kieliba, 
Grobelny (46 Trałka), Jaroch, Jakó-
bowski, Kuzdra, Długosz (73 Gardzie-
lewicz), Kupczak, Janicki (87 Kiklaisz)

W środę natomiast Radomiak rywa-
lizował u siebie z GKS-em Jastrzębie. 
W tym pojedynku „Zieloni” poprawili 
nieco skuteczność, bo zdobyli dwa gole, 
ale to nie wystarczyło do zdobycia kom-
pletu punktów, rywale bowiem również 
dwukrotnie trafili do siatki.

Pierwsze minuty tego pojedynku nie 
należały do najbardziej widowisko-
wych. GKS ograniczył się do defensywy, 
a Radomiakowi – podobnie jak w meczu 

z Wartą Poznań – brakowało skuteczno-
ści, bo strzały były niecelne. Próbowali 
Kaput, kilkakrotnie Leandro czy Ma-
kowski. Z takim samym efektem.

„Zieloni” wreszcie dopięli swego w 37. 
minucie. Kapitalnym podaniem w pole 
karne popisał się Karwot, a jeszcze lep-
szym uderzeniem z najbliższej odległo-
ści Nowak, który wpakował piłkę pod 
poprzeczkę i Radomiak objął prowa-
dzenie.

GKS drugą odsłonę zaczął zdecydo-
wanie bardziej ofensywnie usposobiony 
i przyniosło to efekt. Goście przycisnęli 
radomian, a ci popełnili błąd w 56. mi-
nucie. Z piłką minął się w fatalny spo-
sób Cichocki, a sytuacji sam na sam nie 
zmarnował Adamek, doprowadzając do 
remisu. Rywale na tym nie poprzestali. 
W kolejnych minutach prezentowali się 
lepiej niż „Zieloni” i co parę chwil mel-
dowali się pod bramką Kochalskiego. 
W 72. minucie radomianie wybili piłkę 
przed własne pole karne po rzucie roż-
nym. Niestety, tam czekał Tront, który 
przyjął i uderzył z 20 metrów, pokonu-
jąc Kochalskiego. Radomiak jednak 
odpowiedział błyskawicznie. Po zagra-
niu ręką jednego z defensorów GKS-u, 
arbiter w 75. minucie podyktował rzut 
karny, którego pewnym egzekutorem był 
Mikita. Mecz zakończył się remisem 2:2.

Kolejny mecz w Fortuna 1 Lidze rado-
mianie rozegrają w sobotę, 24 sierpnia, 
a ich rywalem będzie na wyjeździe Odra 
Opole. Początek o godz. 19.45.

Radomiak Radom – GKS Jastrzę-
bie 2:2 (1:0)

Bramki: Nowak 37, Mikita z karnego 
75 – Adamek 56, Tront 72

Radomiak: Kochalski – Jakubik, 
Cichocki, Grudniewski, Abramowicz, 
Kaput, Karwot (71 Górski) , Lean-
dro (61 Michalski), Makowski, Mikita 
(86 Lewandowski), Nowak

GKS: Drazik – Gojny, Kulawiak, 
Wolniewicz, Bojdys, Tront, Adamek 
(87 Skórecki), Mróz (66 Norkowski), 
Ali, Jadach (70 Szczęch), Wróbel

Jeden na sześć
Radomiak Radom w minionym tygodniu rozegrał dwa mecze w Fortuna 1 Lidze. „Zieloni” w domowych 
starciach z Wartą Poznań i GKS-em Jastrzębie zdobyli tylko jeden punkt.

Wojciech Włodarczyk urodził się 
28 października 1990 roku i gra na po-
zycji przyjmującego. Ma 200 centyme-
trów wzrostu. Poprzedni sezon spędził 
w lidze włoskiej, w klubie New Mater 
Volley Castellana Grotte, a teraz wraca 
do PlusLigi. Wcześniej w swojej karierze 
w naszym kraju związany był z zespołami 
z Warszawy (AZS Politechnika Warszaw-
ska, a potem Onico), Olsztyna (Indykpol 
AZS), Bielska-Białej (BBTS), Bełchato-
wa (PGE Skra) czy Lubina (Cuprum). 
J e d e n  s e z o n 
s p ę d z i ł  t e ż 
w austriackim 
SK Posoji lni-
ca Aich/Dob. 
Nowy siatkarz 
Wo j s k o w y c h 
swoją przygo-
dę z siatkówką 
rozpoczął nato-
miast w klubie 
M KS  A n d r y -
chów.

Nowy zawod-
n i k  C e r r a d u 
Czarnych Ra-
dom ma za sobą również występy w se-
niorskiej reprezentacji Polski, w której 
zadebiutował w 2013 roku, w meczu 
towarzyskim przeciwko Serbii. 29-letni 
przyjmujący został również powołany 
na Ligę Światową 2013, a w 2013 wraz 
z reprezentacją Polski zdobył srebr-

ny medal na uniwersjadzie w Kazaniu.
Przebieg kariery sportowej Wojciecha 

Włodarczyka: 2006 -2009 SMS PZPS 
Spała/MKS Andrychów; 2009 -2010 AZS 
Politechnika Warszawska; 2010 -2011 AZS 
Olsztyn; 2011 -2012 BBTS Bielsko-Biała; 
2012 -2013 SK Posojilnica Aich/Dob; 
2013 -2015 PGE Skra Bełchatów; 
2015 -2016 Cuprum Lubin; 2016 -2017 In-
dykpol AZS Olsztyn; 2017 -2018 Onico 
Warszawa; 2018 -2019 Volley Castellana 
Grotte.

S k ł a d  e k i -
p y  C e r r a d u 
Czarnych Ra-
dom na sezon 
2019/2020 został 
więc już oficjal-
n ie  zamknię-
t y .  –  S k ł a d 
został bardzo 
mocno przebu-
dowany, dlatego 
cieszymy się, że 
udało nam się 
skompletować 
taki zespół na 
n a d c h o d z ą c y 

sezon w PlusLidze. Drużyna, którą zbu-
dowaliśmy, zapewne przyniesie nam wie-
le pozytywnych emocji w nadchodzących 
rozgrywkach – mówi Wojciech Stępień, 
prezes Cerradu Czarnych.

MN

Z ziemi włoskiej
do Radomia

Z ligi włoskiej do Cerradu Czarnych Radom! Przyjmujący Wojciech Włodar-
czyk zamknął kadrę radomskiego zespołu na sezon 2019/2020 PlusLigi!

Podopieczni trenera Dariusza Różań-
skiego w meczu 4. kolejki trzeciej ligi na 
własnym terenie pokonali 2:1 Lechię To-
maszów Mazowiecki. 

Rywale w pierwszej połowie mieli 
przewagę optyczną, ale wynik do przerwy 
się nie zmienił. Później obraz gry się nie 
zmienił, ale niewiele z tej przewagi wyni-
kało, oprócz dużej ilości rzutów rożnych. 
Po stronie radomian dobrze dysponowa-
ny był bramkarz Jakub Kosiorek. Wresz-
cie, w 79. minucie gospodarze wyszli na 
prowadzenie po golu Kamila Sternickie-

go. W doliczonym czasie gry radomianie 
podwyższyli prowadzenie, a autorem gola 
na 2:0 był Przemysław Śliwiński. Kilka 
chwil później rozluźnienie w szeregach 
gospodarzy wykorzystała ekipa z Toma-
szowa Mazowieckiego, a rozmiary poraż-
ki zmniejszył Bartosz Snopczyński.

Jutro (sobota, 24 sierpnia) Broń zagra 
na wyjeździe z KS Wasilków, który nie 
zdobył jeszcze punktu w tym sezonie. 
Początek meczu o godz. 17.

MN

Pierwsza wygrana
Piłkarze Broni Radom z pierwszym zwycięstwem w sezonie. 

Trzydniowy turniej, który odbędzie się 
na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, będzie miał uroczystą oprawę 
i wysoki poziom sportowy. Mija właśnie 
druga rocznica śmierci Karola Gutkow-
skiego – zawodnika radomskich klubów, 
trenera, ale przede wszystkim wspaniałe-
go, ciepłego człowieka.

– W godny sposób chcemy uczcić pamięć 
naszego przyjaciela, dlatego organizujemy 
pierwszy memoriał jego imienia. Zawody 
sportowe, mecze, treningi – to było coś, co 
pochłaniało Karola bez reszty. Jesteśmy 
przekonani, że właśnie turniej koszykarski 
to dobry pomysł, żeby przypominać i czcić 
pamięć Karola Gutkowskiego – mówi Piotr 
Kardaś, prezes HydroTruck Sport SA.

Turniej zostanie rozegrany w dniach 
6-8 września. Wystąpią na nim cztery ze-
społy Energa Basket Ligi: Legia Warsza-
wa, Start Lublin, Polpharma Starogard 
Gdański i HydroTruck Radom. Każdy 
zespół zagra z każdym, a areną wszyst-
kich spotkań będzie hala MOSiR przy ul. 
Narutowicza 9.

Pierwszego dnia memoriału, podczas 
jego uroczystego otwarcia, odbędzie się 
prezentacja zespołu HydroTrucku Ra-
dom na sezon 2019/2020 Energa Basket 
Ligi. Szykowane są również inne atrakcje 
i niespodzianki. Szczegółowy terminarz 
radomski klub poda wkrótce.

MN

Memoriał trenera
W pierwszy pełny weekend września rozegrany zostanie w Radomiu 
I Memoriał Karola Gutkowskiego.
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