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R E K L A M A

Nowa dyrektor
w Powszechnym
Małgorzata Potocka – aktorka, 
reżyserka i producentka � lmo-
wa wygrała konkurs na dyrektora 
Teatru Powszechnego im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu.

 str. 2

Zarejestrowani
We wtorek o północy minął 
termin rejestrowania w Pań-
stwowej Komisji Wyborczej list 
kandydatów do sejmu i senatu 
w październikowych wyborach. 
W poniedziałek tych, którzy będą 
się ubiegali o mandat w okręgu 
radomskim zaprezentowała Koali-
cja Obywatelska i Lewica, w środę 
uczynili to działacze Konfederacji.

 str. 3

Zaczęła się szkoła
Ponad 4 tys. nauczycieli i 34 tys. 
uczniów rozpoczęło w ponie-
działek w Radomiu nowy rok 
szkolny.
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Amerykanie
na Uliczce
„Amerykanie w Radomiu” to ha-
sło tegorocznej XII Uliczki Trady-
cji, która odbędzie się w sobotę 
i niedzielę (7 i 8 września). Jak 
zawsze Resursa Obywatelska 
przygotowała dla miłośników 
czasów międzywojnia wspaniałe 
koncerty, wystawy i spektakle.
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Trzecie zwycięstwo
Trzy punkty w rozgrywkach For-
tuna 1. Ligi po raz trzeci w tym 
sezonie zdobyli piłkarze Rado-
miaka Radom. „Zieloni” wygrali 
z Sandecją Nowy Sącz 1:0. Mogli 
zdobyć jeszcze parę goli, zabra-
kło im jednak skuteczności.
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 IWONA KAC MA KA

Tablica, która zawisła na frontowej 
ścianie ratusza, obok wejścia do sali 
obrad współczesnej rady miejskiej, to 
zasługa dr Agaty Morgan, od lat przy-
pominającej osobę przedwojennej pre-
zeski. Także Agata Morgan jest autorką 
napisu, a samą tablicę zaprojektował ar-
tysta plastyk, prof. Stanisław Zbigniew 
Kamieński. Data odsłonięcia – 4 wrze-
śnia jest nieprzypadkowa; tego dnia 
przypada 50. rocznica śmierci Marii 
Kelles-Krauzowej.

– Cieszę się, że tablica ta znajduje się 
na wyremontowanym ratuszu, w którym 
niebawem radomscy radni rozpoczną pra-
cę, i w którym przed stu laty urzędowała 
Maria Kelles-Krauz – mówiła Kinga Bo-
gusz, odsłaniając tablicę. I przypomnia-
ła: – Nowa Polska była jednym z pierw-
szych krajów europejskich, który przyznał 
kobietom podmiotowość polityczną i oby-
watelską, a Radom był pierwszym mia-
stem, w którym przyznane kobietom na 
papierze prawa polityczne znalazły swoje 
urzeczywistnienie w postaci Marii Kelles-
-Krauz, wybranej 1 kwietnia 1919 roku na 
prezesa rady miejskiej. W dwudziestole-
ciu międzywojennym Radom postrzegany 
był jako bardzo postępowe miasto i znacz-
ny udział w kształtowaniu tej opinii miała 
Maria Kelles-Krauzowa. Była silną, zde-
cydowana kobietą, której bardzo zależało 
na wyrównywaniu szans, zwłaszcza szans 
edukacyjnych.

Przewodnicząca RM przypomniała, 
że to Maria Kelles-Krauzowa wprowa-
dziła przymus szkolny i rozdawnictwo 
odzieży, butów i podręczników dla uboż-
szych uczniów, a także bezpłatną, przy-
musową opiekę dentystyczną w szkole. 
Była też inicjatorką powstania bibliote-
ki publicznej – w 1922 roku udostępniła 
pomieszczenia biurowe w ratuszu, gdzie 
radomianie mogli wypożyczać książki.

– W bardzo nowoczesny sposób my-
ślała Maria Kelles-Krauz o dobru pu-
blicznym, o tym, co lokalna władza może 
i powinna zrobić dla mieszkańców Rado-
mia – zauważyła Kinga Bogusz. – Chcia-
łabym, by stała się inspiracją dla młodych 

kobiet – by miały odwagę zabierać głos 
w sprawach publicznych, kandydować 
w wyborach różnego typu i z sukcesami 
pełnić różne funkcje.

Wraz z z przewodniczącą tablicę 
poświęconą Marii Kelles-Krauzowej 
odsłaniał wiceprezydent Konrad Frysz-
tak. – Cieszę się, że możemy dziś uho-
norować Marię Kelles-Krauz – bardzo 
zacną postać, obywatelkę naszego mia-
sta. Cieszę się również z faktu, że radni 
na kwietniowej sesji jednomyślnie pod-
jęli decyzję, by nowa sala obrad rady 
miejskiej, w odnowionym ratuszu nosiła 
imię Marii Kelles-Krauz – mówił. – Re-
witalizacja ratusza – podobnie jak osoba 
przedwojennej prezeski rady i obecnej 
przewodniczącej – też jest taką klamrą, 
która zamyka sto lat wolnej Polski. 
Mam nadzieję, że wspólnie będziemy 
potrafili – tak samo, jak Maria Kelles-

-Krauz – rozwijać nasze miasto i prowa-
dzić je w dobrym kierunku.

Na uroczystości odsłonięcia tablicy 
obecny był również Marek Suski, szef Ga-
binetu Politycznego Prezesa Rady Mini-
strów. – Mieszkańcy Radomia okazali się 
bardzo – jak na tamte czasy – nowocześni. 
Wybrali na prezeskę rady wspaniałą ko-
bietę – stwierdził. – Bo dorobek życia Ma-
rii Kelles-Krauz jest naprawdę imponują-
cy. Jeszcze podczas zaborów pracowała na 
rzecz odbudowy państwa polskiego, przez 
dwie kadencje pełniła funkcję przewod-
niczącej, później była członkiem zarządu 
miasta i inicjatorką założenia biblioteki, 
w czasie II wojny światowej prowadziła 
tajne komplety. Można więc powiedzieć, 
że była wybitną polską humanistką, któ-
ra wniosła bardzo istotny wkład nie tylko 
w życie Radomia, ale też Polski. I za to 
jesteśmy jej wdzięczni.

Pomysłodawcy upamiętnienia Marii 
Kelles-Krauzowej tablicą przygotowali 
także okolicznościową ulotkę, w której 
pokrótce przypomniano postać „Marii 
z Nynkowskich Kelles-Krauzowej, poli-
tycznej superwoman międzywojennego 
Radomia”. Druk zaprojektował prof. 
Mariusz Dański, a otrzymali go wszy-
scy obecni na środowej uroczystości. Po 
złożeniu kwiatów pod tablicą zgroma-
dzeni na rynku przeszli do sali obrad 
RM przy ul. Moniuszki, gdzie wyświe-
tlony został, wyprodukowany przez 
Resursę Obywatelską obraz „Maria 
Kelles-Krauz (1882-1969)” w reżyserii 
Elwiry Dzikowskiej.

Wcześniej, w południe z postacią 
przedwojennej przewodniczącej rady 
zmierzyli się uczniowie szkól średnich, 
biorąc udział w grze miejskiej „Radom-
skie ślady Marii Kelles-Krauz”.

istori  z toczy  o o
– Oto kobieta, obecna przewodnicząca radomskiej rady miejskiej ma zaszczyt i przywilej oddania hoł-
du innej kobiecie, która przewodniczyła tej samej radzie przed stu laty. To dla mnie bardzo wzruszająca 
chwila – mówiła w środę Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady Miejskiej Radomia. Na ścianie ratusza 
odsłonięta została tablica upamiętniająca postać Marii Kelles-Krauz.
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Pi e   wrze nia
  Opętani Literaturą w bibliotece.

W ramach festiwalu Opętani Literatu-
rą poprzedzającego wręczenie Nagrody 
Literackiej im. Witolda Gombrowicza 
o godz. 18 w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej rozpocznie się wykład prof. Pio-
tra Śliwińskiego – krytyka literackiego, 
badacza polskiej poezji współczesnej, 
nauczyciela akademickiego „Tadeusz 
Różewicz: wielkość, nicość, solidar-
ność”. Po wykładzie będzie można 
odebrać bezpłatne wejściówki na galę 
Nagrody i koncert Stanisława Soyki; to 
jedyna możliwość ich zdobycia.

  Nowa wystawa w Elektrowni.
„Witold Tomasz Kowalski. Malarstwo. 
50-lecie pracy twórczej” to tytuł nowej 
ekspozycji w Mazowieckim Centrum 
Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 
której wernisaż zaplanowano na godz. 
18. Jubileusz jest okazją do realizacji 
retrospektywnej wystawy artysty, pre-
zentującej najważniejsze obrazy, ilu-
strujące kluczowe momenty i wątki jego 
aktywności. Klasyczną, dla tego typu 
ekspozycji, chronologiczną i tematycz-
ną prezentację dzieł, autor postanowił 
wzbogacić dużym zestawem niepubli-
kowanych dotychczas obrazów, nama-
lowanych specjalnie na tę okazję na 
przestrzeni kilku ostatnich lat. Witold 
Tomasz Kowalski urodził się 28 maja 
1944 roku. Jest absolwentem warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 
ukończenia studiów mieszka i pracuje 
w Radomiu.

  K o n c e r t 
w Łaźni. O godz. 
18 w Łaźni (ul. 
Ż er o m s k i eg o 
56) rozpocznie 
się koncert Ro-
mantic Fel las. 
To  je d y ny  n a 
świecie zespół 

indie-electro-szlafrokowy. Ich koncer-
ty to niecodzienne przeżycie z wielką 
eksplozją energetycznych beatów. Pro-
fesjonalne wykształcenie i wieloletnia 
przyjaźń pozwoliła muzykom ukończyć 
debiutancką płytę w zaledwie cztery 
miesiące od powstania zespołu. Al-
bum „How To Be Romantic” powstał 
w domowym studiu Ignacego, który był 
odpowiedzialny za produkcję i miks 
wszystkich utworów. Piosenka „Crazy 
Love” została piosenką dnia w radio-
wej Trójce. Zespół zdobył także Grand 
Prix na Festiwalu Młodych Talentów 
w Szczecinie (2016). Wstęp wolny.

obo a   wrze nia
  Dzień otwarty w Kuźni Arty-

stycznej. Od godz. 10 będzie można 
porozmawiać z instruktorami, zapo-
znać się z bogatą ofertą zajęć i zapisać 
na wybrane. Dzień otwarty to również 
prezentacja Pracowni Nowych Mediów 
i możliwość wyboru zajęć z jej palety. 
Nie zabraknie też zabaw, konkursów, 
pokazów i spektaklu.

  Narodowe Czytanie w bibliotece.
Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Pił-
sudskiego 12) zaprasza o godz. 11 na 
dziedziniec na Narodowe Czytanie. Tym 
razem będzie można usłyszeć fragmenty 
ośmiu lektur na ósme Narodowe Czyta-
nie. Będą to nowele Elizy Orzeszkowej, 
Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, 
Brunona Shulza, Stanisława Reymonta, 
Stefana Żeromskiego, Henryka Sien-
kiewicza i Henryka Rzewuskiego. Do 
czytania MBP zaprosiła w tym roku 
znanych radomskich pedagogów. W tym 
czasie odbędzie się także „pozytywi-
styczny bookcrossing”.

  Scena letnia: Carrantuohill. Na 
plenerowej scenie w parku przy ul. Łą-
kowej na Południu zagra Carrantuohill. 
Grupa istnieje od 1987 roku. Wykonu-
je zarówno tradycyjną muzykę celtycką 
rodem z Irlandii i Szkocji, jak i własne 
opracowania aranżacyjne oparte na cel-

tyckich korzeniach. Wykorzystuje przy 
tym bardzo stylowe instrumentarium 
(skrzypce, uilleann pipes, bouzuki, cit-
tern, bodhran, flety, tin whistles, akor-
deon, mandolina, gitara akustyczna) 
poszerzając brzmienie o instrumenty 
perkusyjne, klawiszowe oraz gitarę ba-
sową. Wstęp wolny. Początek koncertu 
o godz. 19.

iedziela   wrze nia
  Niespodziewany Początek Jesie-

ni. Centrum Rzeźby Polskiej zaprasza 
o godz. 12 do Orońska miłośników 
muzyki fado, wina porto i słonecznej 
Portugalii, której dedykowana jest ko-
lejna, 17. już, edycja Niespodziewanego 
Początku Jesieni. W tym roku jedną 
z gwiazd będzie muzyk portugalski Joao 
de Sousa. Z koncertem muzyki fado 
wystąpi Kinga Rataj, a ze spektaklem 
„Somente” – portugalski teatr ulicznych 
szczudlarzy, Teatro SO. Na miłośników 
tańca czeka prezentacja kizomby, czyli 
tanga afrykańskiego spopularyzowane-
go przez tancerzy z Portugalii. Jednym 
z najpopularniejszych symboli Portu-
galii jest galo de Barcelos, czyli czarny 
kogucik – synonim uczciwości, zaufania 
i honoru. W Orońsku będzie można 
wziąć udział w konkursie na najpięk-
niejszego kogucika wykonanego dowol-
ną techniką. Każdy będzie mógł wziąć 
udział w wykonaniu giga – sardynki, 
która obok koguta jest kolejnym symbo-
lem kojarzonym z Portugalią. Dzieciom 
CRP zapewni plac zabaw, gry terenowe 
i konkursy z nagrodami. Na okolicznoś-
ciowym bazarku będzie można kupić 
oryginalne koguciki, regionalne wina 
i artykuły spożywcze, wyroby z korka: 
biżuterię, artykuły dekoracyjne i prze-
mysłowe. Osoby niezmotoryzowane 
do Orońska dojadą bezpłatnymi auto-
busami – ze stanowiska nr 5 na dwor-
cu autobusowym w Radomiu o godz. 
12.30 i 14.30. Autobusy powrotne odjadą 
z Orońska w kierunku Radomia o godz. 
18 i 19.30 z parkingu CRP przy drodze 
nr 7. Wstęp na festyn jest bezpłatny.

  Uliczny Retro Wyścig Kolarski.
O godz. 12 na pl. Konstytucji 3 Maja 
rozpocznie się 6. Uliczny Retro Wyścig 
Kolarksi, na który zaprasza Radomskie 
Towarzystwo Retrocyklistów „Spręży-
ści”. Retrocykliści będą się ścigać po 
ulicach w centrum.

  Spacer po Radomiu. 8 września 
1939 roku Radom został zajęty przez 
wojska niemieckie. W 80. rocznicę 
tego wydarzenia stowarzyszenie Dro-
ga Mleczna zaprasza na spacer przed-
stawiający wojenną historię Radomia 
i jego mieszkańców. Start o godz. 15.30. 
Miejsce zbiórki: róg ul. Biznesowej i ul. 
1905 Roku. Spacer poprowadzi Krysty-
na Wydra i będzie on tłumaczony na ję-
zyk angielski.

  Marcin Wicha i New Bone we 
Wsoli. Muzeum Witolda Gombrowicza 
we Wsoli zaprasza o godz. 17 na spotka-
nie „Literatura, czyli pamięć” – z Mar-
cinem Wichą, laureatem III edycji Na-
grody Gombrowicza. Rozmawiać z nim 
będzie Inga Iwasiów, pracownik na-
ukowa Zakładu Literatury Polskiej XX 
i XXI wieku Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka 
książek z zakresu literaturoznawstwa 
i krytyki literackiej, felietonów, poezji, 
opowiadań i powieści. Po spotkaniu za-
planowano koncert „Komeda także pół-
wieczny” zespołu New Bone. New Bone 
to powstały w 1996 roku kwintet jazzo-
wy złożony z młodych, utytułowanych 
muzyków. Dojazd z Radomia do Wsoli 
bezpłatnym autokarem; zbiórka o godz. 
16.20 na przystanku u zbiegu ulic Chro-
brego/Czysta, kier. osiedle Michałów.

  Wieczorek taneczny w Klubie 
Seniora. O godz. 17 w Domu Kultury 
„Idalin” rozpocznie się wieczorek ta-
neczny. Wstęp płatny.
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Na drugi konkurs, przypomnijmy, wpły-
nęło 12 ofert. W ubiegły czwartek komi-
sja konkursowa przeprowadziła rozmowy 
z tymi, którzy zakwalifikowali się do dru-
giego etapu. Najwięcej głosów uzyskała 
Małgorzata Potocka i to ją komisja re-
komendowała prezydentowi. Radosław 
Witkowski rekomendację przyjął i z dniem 
1 września powołał Potocką na stanowisko 
dyrektora Teatru Powszechnego.

Małgorzata Potocka ma 66 lat, a po-
chodzi z Łodzi. – To znana aktorka, reży-
ser i producent filmowy. Doświadczenie 
zawodowe zdobyła zarządzając mediami, 
instytucjami twórczymi i wydarzeniami 
kulturalnymi. Jest producentem, mene-
dżerem oraz organizatorem wielu wyda-
rzeń artystycznych, ale przede wszystkim 
czynnie uprawia sztukę, jako aktorka i re-
żyser – mówi Katarzyna Piechota-Kaim 
z biura prasowego magistratu. – Wiedzę 
i doświadczenie menedżerskie doskonali-
ła w instytucjach skierowanych na zarzą-
dzanie kulturą i mediami, pracując m.in. 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Krajowej Radzie Radiofonii 
i Telewizji, Instytucie im. Adama Mickie-

wicza oraz 14 lat w Fundacji Kultury Disce, 
organizując międzynarodowe warsztaty 
teatralne, filmowe i muzyczne. Przez 6 lat 
pełniła obowiązki dyrektora oddziału Te-
lewizji Publicznej w Łodzi. Potocka grała 
w kilkudziesięciu filmach. Była reżyserem 
i producentem kilkudziesięciu produkcji.

Przed nową szefową Powszechne-
go władze miasta stawiają konkretne 
cele. – Przede wszystkim interesuje mnie 
promocja radomskiego teatru, promocja 
radomskiej kultury i promocja naszego 
miasta poprzez teatr. Wydaje mi się, że 
przez ostatnie lata ta dziedzina nie była 
szczególnie rozpieszczana – mówi prezy-
dent Witkowski.

Nowa szefowa Powszechnego przyzna-
je, że jej koncepcja funkcjonowania tea-

tru powstawała w krótkim czasie – przez 
miesiąc, dlatego to program marzeń, 
który wymaga mnóstwa pracy i zaanga-
żowania. Teatr dalej ma być powszechny, 
ale Potocka chce przyciągnąć nowych wi-
dzów. Proponuje przeniesienie na scenę 
sławnych dzieł filmowych czy ważnych 
dla Radomia wydarzeń historycznych. 
To, jakie to mogłyby być wydarzenia czy 
postacie, będzie wiedziała po rozmowach 
z historykami.

– Jeżeli chodzi o czerwiec 1976 roku, to 
jest on sam w sobie tematem filmowym 
i teatralnym. Jest tyle wątków, tylu boha-
terów, że można zrobić serial teatralny, 
który będzie się w odsłonach pojawiał na 
scenie przez dwa, trzy lata – uważa nowa 
dyrektor teatru.

Potocka chce rozszerzyć formułę Mię-
dzynarodowego Festiwalu Gombrowi-
czowskiego, nawiązać „ścisłą współpra-
cę” z Muzeum Witolda Gombrowicza 
we Wsoli i organizować w Radomiu co-
roczny przegląd premier danego sezonu, 
podczas którego to przeglądu wybiera-
ny byłby najlepszy aktor, aktorka oraz 
przedstawienie.

To, co Potocka ma do zaproponowania 
radomskim widzom, ma być „powiewem 
świeżości”, a nie totalną zmianą ich tea-
tralnych przyzwyczajeń. Dlatego w reper-
tuarze ma się znaleźć sporo klasyki, np. 
„Wesele” Wyspiańskiego, „Balladyna” 
Słowackiego, „Moralność pani Dulskiej” 
Zapolskiej, „Trzy siostry” i „Wiśniowy 
sad” Czechowa, „Mieszczanie” Gorkiego. 
W bloku komediowym zamierza zapropo-
nować radomianom „Fircyka w zalotach” 
Zabłockiego, „Powrót posła” Niemcewi-
cza, „Pana Twardowskiego” czy „Mona-
chomachię” i „Myszeidę” Krasickiego.

Małgorzata Potocka ma być dyrektorem 
Powszechnego przez trzy sezony.

OK ANA CHA A  NIKA

owa dyre or
w Pow zechny

Małgorzata Potocka – aktorka, reżyserka i producentka filmowa 
wygrała konkurs na dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kocha-
nowskiego w Radomiu.
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Ekspozycja, zorganizowana w kli-
matycznych podziemiach muzeum, 
pokazuje najpopularniejsze przesądy, 
ich etymologię i źródła. – Czarny kot, 
pohukiwanie puszczyka, rozbite lustro, 
wysypana sól – to wszystko tkwi w naszej 
podświadomości, wyzwala instynktowny 
niepokój, odruch odpukiwania w niema-
lowane drzewo, splunięcie trzy razy przez 
lewe ramię – mówi Iwona Pulnar-Ferd-
jani, kierownik działu naukowo-oświato-
wego MJM. – Mimo iż wydaje się nam, 
że twardo stąpamy po ziemi, że patrzymy 
na świat racjonalnie, wiara w przesądy 
w Polsce i na świecie jest wciąż żywa. 
Ciągle niektóre zwierzęta, przypadki lo-
sowe, a nawet postacie odbierane są jako 
przynoszące szczęście lub pozwalające 
uniknąć pecha. W przesądy wierzy ponad 
połowa dorosłych Polaków. A wiara 
w nie wypływa ze stereotypów głęboko 
zakorzenionych w kulturze i tradycji.

Wystawę podzielono na dwie czę-
ści – ciemną, czyli strefę zabobonów 
negatywnych i jasną strefę wierzeń 
przynoszących szczęście. Organiza-
torzy pokażą m.in. chatkę szeptuchy, 
sabat czarownic na Łysej Górze, leśne 
duszki, rusałki, południce, czarne koty 
i pechowe liczby. Na ekspozycji o takiej 
myśli przewodniej nie mogło zabraknąć 
ziół – ważnego panaceum na rozma-
ite choroby i uroki. Pojawią się także 
zwierzęta przynoszące szczęście i pecha. 
Odwiedzający wystawę zobaczą też ka-
mienie szlachetne i półszlachetne, talie 
kart do wróżenia, dom z ważnymi dla 
wierzeń miejscami: progiem i stołem, 
dobre i złe znaki oraz omeny.

– Wystawa pokazuje przesądy w nieco 
żartobliwym ujęciu i ma za zadanie 
uświadomienie zwiedzającemu, że czę-
sto nie ma się czego bać, gdy zrozumie 
się sposób myślenia i podstawy wiary, 
a także bytu naszych przodków – prze-
konuje Ilona Pulnar-Ferdjani. – Czy 
nam się to udało, czy nie, ocenicie 
państwo sami.

W dniu otwarcia ekspozycji, czyli 
w niedzielę o godz. 12 i 15 będzie ją 
można zwiedzić z przewodnikiem. 
Natomiast na godz. 13 i 16 zaplanowano 
warsztaty „Ptaki szczęścia” dla najmłod-
szych. Wejście kosztuje symboliczną 
złotówkę.

Wystawa będzie czynna do 31 grud-
nia.

NIKA

Przez
lewe ramię
Będzie można zobaczyć chatkę szeptuchy, 
przyjrzeć się sabatowi czarownic na Łysej 
Górze, spotkać czarnego kota i kruka 
– w niedzielę, 8 września w Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego otwarta zostanie nowa 
wystawa „Trzy razy przez lewe ramię”.
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Koalicja Obywatelska to wspólna inicja-
tywa Platformy Obywatelskiej, Nowoczes-
nej, Inicjatywy Polskiej i partii Zielonych. 
Listę kandydatów w wyborach do sejmu 
w okręgu 17 przedstawił przewodniczący 
radomskich struktur PO Rafał Rajkow-
ski. – To drużyna jutra! Na naszej liście 
są sami mocni kandydaci, którzy są w sta-
nie powalczyć o dobry wynik – stwier-
dził.. – Idziemy do tych wyborów z uśmie-
chem na ustach.

Liderkę radomskiej listy poznaliśmy 
już kilka tygodni temu – to Joanna Klu-
zik-Rostkowska. Na kolejnych pozycjach 
znaleźli się aktualni posłowie: Leszek 
Ruszczyk i Anna Maria Białkowska. 
Wśród kandydatów jest również wielu 
przedstawicieli regionu. – Postawiliśmy 

na kandydatów z regionu. Osoby na 
naszych listach to autorytety w swoich 
małych wspólnotach, powiatach czy gmi-
nach – powiedział Rajkowski. – Mam 
nadzieję, że każdy z nich powalczy o do-
bry wynik na swoim terenie, a to prze-
łoży się na korzystny rezultat całej listy 
w naszym okręgu.

O miejsce w Senacie RP z okręgu nr 
50, czyli obejmującego Radom i okoli-
cę, ubiegać się będzie Marta Michal-
ska-Wilk. – Wierzę w to, że będzie to 
wspólna kandydatka całej zjednoczonej 
opozycji – zapowiedział przewodniczący 
radomskiej Platformy Obywatelskiej.

Lista Koalicji Obywatelskiej w wy-
borach do Sejmu RP: Joanna Kluzik-
-Rostkowska, Leszek Ruszczyk, Anna 
Maria Białkowska, Małgorzata Woźniak, 
Konrad Frysztak, Andrzej Oziębło, Mag-
dalena Nowacka, Mieczysław Maciąg, 
Iwona Łukasiewicz, Bartłomiej Majcher, 
Marek Warchoł, Adam Pałgan, Barbara 
Kwiatkowska, Agnieszka Denkiewicz, 
Mariola Szymczyk, Wojciech Kutyła, El-
żbieta Szczepaniak, Tomasz Śmietanka.

PR K E A LE A

Dwa tygodnie temu Patryk Fajdek za-
powiadał, że na radomskiej liście Lewicy 
będzie zachowany parytet. – Obiecy-
wałem równy podział na kobiety i męż-
czyzn, a ostatecznie okazało się, że na 

naszych listach jest 10 kobiet i ośmiu męż-
czyzn – wyjaśnił Fajdek. – To najbardziej 
prokobieca lista w regionie radomskim. 
Dodatkowo jest mocno urozmaicona pod 
względem wieku i doświadczenia, a co 
ważne – są na niej tylko i wyłącznie osoby 
z regionu radomskiego.

Działacze Lewicy zapowiadają, że 
w parlamencie chcą walczyć o prawa ko-
biet. – Chcemy mówić o sprawach kobiet, 
o równouprawnieniu, ale chcemy, żeby 
o tym mówiły same kobiety. Dlatego na 
naszych listach znalazło się aż 10 kandy-
datek – wyjaśnił lider radomskiej Lewicy.

Lista kandydatów Lewicy: Patryk 
Fajdek, Ireneusz Sitarski, Anna Prus-
-Żytkowska, Daniel Oliszewski, Mał-
gorzata Ziemnicka, Ewa Figurska, Ju-
dyta Perczak, Kalina Szewczyk, Iwona 
Jagiełło, Piotr Szmigiel, Beata Drela, 
Karol Wicik, Bartosz Giziński, Edyta 
Malec-Ćwiek, Zygmunt Gorycki, Sła-
womir Grychtal, Justyna Kosiec, Jolanta 
Sokołowska.

M  M   A E EM

Komitet Wyborczy Konfederacja 
Wolność i Niepodległość to jeden z sied-
miu zarejestrowanych w naszym okrę-
gu. – Udało nam się zebrać ponad 7 tys. 
podpisów w rekordowo krótkim cza-
sie – mówił we środę Marek Szewczyk, 
„jedynka” KWiN. – PiS robił wszystko, 

żeby wykluczyć nas z wyścigu do sejmu, 
ale udowodniliśmy, że potrafimy się 
zmobilizować i jesteśmy jednym z pięciu 
ogólnopolskich komitetów.

W okręgu radomskim na liście Kon-
federacji znalazło się 18 osób. – Łączy-
my młodość z doświadczeniem. Mamy 
na liście byłą posłankę czy aktualnego 
radnego. Wybór jest szeroki – stwierdził 
Szewczyk.

Była posłanka to Marzena Paduch, 
która w latach 2005-2007 zasiadała w sej-
mowych ławach, a wybrana została z list 
Samoobrony. – Wybrałam Konfederację, 
bo jest tu wiele młodych osób. Te osoby 
wzięły sprawy we własne ręce i chcą po-
walczyć o miejsca pracy i przyszłe emery-
tury – powiedziała.

Z kolei „dwójka” na liście – Dawid 
Nowak zamierza w sejmie walczyć z biu-
rokracją. – Trzeba uprościć system prze-
pisów prawnych, żeby zwykły człowiek 

mógł się w nich połapać. A dodatkowo 
chciałbym zlikwidować podatek docho-
dowy – powiedział.

Kandydaci Konfederacji chcą być alter-
natywą dla wyborców. – Nie trzeba gło-
sować na mniejsze zło – zauważył Szew-
czyk. – Nikt nie chce powrotu Platformy 
do władzy, ale nie trzeba głosować na PiS. 
Jest alternatywa patriotyczna, narodowa 
i wolnościowa, która zadba o interesy Po-
laków.

O miejsce w Senacie RP ubiegać się bę-
dzie Elżbieta Komosa.

Lista kandydatów Konfederacji Wol-
ność i Niepodległość: Marek Szewczyk, 
Dawid Nowak, Marzena Paduch, Krystian 
Amanowicz, Rafał Foryś, Krzysztof Le-
chowski, Alina Drabik, Miłosz Anduła, 
Ewelina Langer, Bartłomiej Kuchcik, 
Bożena Rodziewicz, Mateusz Konopski, 
Martyna Araszkiewicz, Dorota Szydło, 
Maksymilian Kaca, Dominika Szyma-
nowska, Marcin Błaszczyk, Władysław 
Kumorek.

Poza Prawem i Sprawiedliwością, 
Koalicją Obywatelską, Polskim Stron-
nictwem Ludowym, Sojuszem Lewicy 
Demokratycznej oraz Konfederacją 
Wolność i Niepodległość Państwowa 
Komisja Wyborcza zarejestrowała w wy-
borach do sejmu w okręgu radomskim 
listy Komitetu Wyborczego Skuteczni 
Piotra Liroya-Marca oraz Komitetu Wy-
borczego Prawicy.

Zarejestrowani
We wtorek o północy minął termin rejestrowania w Państwowej Komisji Wyborczej list kandydatów do sejmu i senatu w paź-
dziernikowych wyborach. W poniedziałek tych, którzy będą się ubiegali o mandat w okręgu radomskim zaprezentowała Koalicja 
Obywatelska i Lewica, w środę uczynili to działacze Konfederacji.

R E K L A M A
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Uczelnia prowadzi rekrutację na studia inżynierskie budownictwo oraz bezpieczeństwo 
i higiena pracy. Studia trwają 7 semestrów i realizowane są również z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. Na specjalnościach kierunki dyplomowania do wyboru. Absolwenci otrzymują 
dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych z tytułem zawodowym inżyniera.

Otrzymany dyplom ukończenia studiów na kierunku budownictwo umożliwia uzyskanie 
w przyszłości uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej – jako projektanta, kierownika 
budowy, inspektora nadzoru, rzeczoznawcy, a także kosztorysanta lub producenta materiałów budowlanych. 

Specjalności:
 budownictwo ogólne
 budownictwo drogowe
 instalacje sanitarne.

Natomiast studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy umożliwiają uzyskanie kwalifi kacji oraz 
wymaganych uprawnień do pracy w służbie BHP. Pracownicy tej służby pełnią funkcje doradcze i kontrolne, 
w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, i w każdym innym miejscu jej wykonywania. 
Zadania pracownika służby BHP to m.in. przeprowadzanie kontroli warunków pracy, bieżące informowanie 
pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowanie oceny ryzyka zawodowego, przeprowadzanie szkoleń, 
sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobieganie zagrożeniom.

Specjalności:
 zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 zarządzanie personelem.
 

Studia techniczne w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy 

w Radomiu umożliwiają zdobycie zawodu, rozwój osobisty i dają realną szansę na znalezienie 
zatrudnienia. Nasi absolwenci – inżynierowie mają mocną pozycję na rynku pracy zarówno w kraju, jak 
i za granicą, co umożliwia kandydatom planowanie swojej ścieżki kariery już na etapie wyboru studiów.

W ofercie studiów podyplomowych znajdują się m.in.:

 Bezpieczeństwo i higiena pracy (z certyfi katem TÜV) m.in. dla: pracodawców 
 i osób kierujących pracownikami, pracowników służby BHP i pracowników pełniących zadania służby 

BHP, wykładowców i organizatorów szkoleń, kandydatów do pracy 
 w służbie BHP;
 Specjalista ds. ochrony środowiska;
 Aranżacja wnętrz;
 Grafi ka komputerowa;
 Zarządzanie personelem.

d marca 20 9 r. czelnia realizuje zajęcia 
w nowej siedzibie przy ul. rzybowskiej 
4/6 w adomiu.

Szczegółowych informacji udziela dziekanat: 
tel. 4  3  3 4, 4  3    wew. 32,
e-mail  dziekanat wisbiop.pl oraz 
znajdują się na stronie www.wisbiop.pl

Atrakcyjne studia techniczne. Rekrutacja trwa!
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu rozpoczęła już rekrutację  na studia inżynierskie i podyplomowe na rok akademicki 2019/2020. To już 18 rekruta-
cja w Uczelni realizującej kształcenie na kierunkach technicznych o profilu praktycznym, na których podstawą  kształcenia są ćwiczenia laboratoryjne, warsztatowe i projektowe. Taka for-
ma kształcenia pozwala na znacznie lepsze przygotowanie absolwentów do realizacji zadań zawodowych w miejscu pracy, a program nauczania uwzględnia  treści kształcenia opracowane 
w oparciu o analizę potrzeb rynku pracy, wyników badań losów absolwentów oraz propozycje pracodawców.
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Nie ma powodu, żeby mężczyzna 
nie miał satysfakcjonującego 
seksu do 90-tki – twierdzi pro-

fesor �omas Adler; twórca nowej ku-
racji przeciw impotencji. ,,Odkryliśmy, 
że męski organizm jest genetycznie za-
programowany do erekcji, a zaburzenie 
wzwodu jest nienaturalne i trzeba z nim 
walczyć”.

Co się zmieniło w życiu 
37 233 mężczyzn?
Zespół genetyków klinicznych 
z Harvardu opracował nową, nauko-
wą metodę polegającą na biostymu-
lacji ciał jamistych penisa. Bazuje na 
odkryciu trzech noblistów z medycy-
ny (Ferid Murad, Robert Furchgott i 
Louis Ignarro). Opisali oni naturalny 
związek (tlenek azotu), który zwięk-
sza transport krwi do penisa, popra-
wia krążenie i wzmacnia prostatę.
Na bazie tego odkrycia zespół specja-
listy Adlera stworzył pierwszy środek 
na potencję, który wykorzystuje wpływ 
tlenku azotu. Analiza testów laborato-
ryjnych i badania konsumenckie męż-
czyzn potwierdziły, że pomaga w walce 
z impotencją na czterech płaszczy-
znach:

a Poszerza naczynia krwiono-
śne – 3 x mocniejsze i dłuż-
sze o 20 minut erekcje.

a Zwiększa produkcję testoste-
ronu w jądrach – apetyt na 
seks jak u 20-latka.

a Zwiększa ilość hormonu wzrostu – 
penis jest grubszy o 25-30%.

a Zwiększa wrażliwość penisa na 
bodźce – lepszy seks 
i intensywne orgazmy.

Jego skuteczność potwierdzają relacje 
tysięcy mężczyzn, którzy nie mogli 
ukryć zachwytu. Ich gumowate erek-
cje w ciągu 24-72 godzin zastępował 
pełny, stalowy wzwód. Niektórzy odzy-
skali sprawność po latach impotencji, 
inni rozprawili się z niedoborem te-
stosteronu (tzw. starczy popęd) i erek-
cją zbyt krótką, by doprowadzić part-
nerkę do orgazmu. Kobiety mówiły, że 
nie pamiętają, by przed kuracją seks 
z partnerem był tak intensywny 
i pełen doznań. Niestety, dotychczas z 
tej metody mogli korzystać tylko wy-
brani.

Jak odzyskać dobry seks bez 
chemii i krępujących badań?
Wyjaśnia profesor �omas Adler, twór-
ca nowej metody:
„Metoda aktywnej biostymulacji ko-
mórek nie opiera się na środkach na 
bazie kwasów czy inhibitorów fos-
fodiesterazy (stosowanych w popu-
larnych tabletkach na potencję). To 
wyłącznie naturalne substancje, któ-
re odblokowują erekcję, pobudzają 
libido i przywracają sprawność sek-
sualną.

Najważniejszy z nich 
jest bioaktywny ekstrakt 
Ruscus Aculeatus L. Dzię-
ki niemu w penisie pro-
dukowany jest tlenek azo-
tu, który rozszerza arterie 
i umożliwia dopływ krwi do 
penisa. Niestety, dotychczas 
jego produkcja była droga i 
kosztowała około 1000 do-
larów za miesięczną kurację”.

Jej skuteczność nie pozostawia złu-
dzeń. Problemem był koszt technolo-
gii produkcji, tak wysoki, że stać na 
nią było tylko nielicznych bogaczy. 
Wszystko zmieniło się, gdy wygasł 
monopol na produkcję bioaktyw-
nego ekstraktu Ruscus Aculeatus L. 
w USA. Dzięki temu koszty walki 
z impotencją spadły z 1000 do 100 
dolarów miesięcznie! 

100 dolarów to dla Pola-
ków wciąż dużo. Prof. Adler 
nawiązał więc współpracę 
z Klubem Seniora, omijając pośred-
ników i wielkie koncerny. Dlatego 
jeśli mieszkasz w Polsce i urodziłeś 
się przed 1990 rokiem, możesz już 
teraz sprawdzić metodę genetyków z 
Harvardu za udział w Klubie Seniora 
nie za 1500, nie za 323, tylko za 97 
zł!

Profesor Adler ostrzega
„Jeśli tak samo jak 70% mężczyzn 
po 40. roku życia, masz problem ze 
wzwodem – nie lekceważ tego. Prę-
dzej czy później kompletnie stra-
cisz pewność siebie i przestaniesz 
czuć się jak prawdziwy mężczy-
zna. Najpierw będziesz uprawiać 

seks raz na miesiąc, potem tylko kilka 
razy w roku... Tak nieregularne sto-
sunki zrujnują Twoje małżeństwo oraz 
spowodują kłopoty psychiczne i 
zdrowotne (problemy z prostatą czy 
nadciśnieniem)”.

Jak pokonać problemy 
z erekcją w 24 godziny?
Badania dowodzą, że 9 na 10 osób 
może odzyskać potężny, silny wzwód 
dzięki metodzie aktywnej biostymu-
lacji ciał jamistych – bez badań i wizyt 
u specjalistów.

Jeśli Ty też chcesz mieć erekcje silne 
jak w młodości, oto, co powinieneś 
zrobić: nie wysyłaj pieniędzy z góry, nie 
zamawiaj drogich kuracji. Zadzwoń 
pod dyskretny numer (rozmowy są 
prywatne i nie są nagrywane), aby 
otrzymać specjalne do�nansowanie 
uczestnictwa w Klubie Seniora. Przy-
sługuje ono tylko 100 osobom, które 
zadzwonią pierwsze, więc lepiej się 
śpiesz. A za kilka dni Twoja małżonka 
będzie tak zachwycona Twoją spraw-
nością seksualną, że nie wypuści Cię z 
łóżka przez cały dzień...

PRZED: PO:

Kuracja prof. Adlera posze-
rza naczynia krwionośne w 
penisie dzięki dostarczeniu 
bioaktywnego Ruscus Acule-
atus L. umożliwiając pełne 
rekcje i zwiększenie grubości 
nawet o 25-30%.

fodiesterazy (stosowanych w popu

wyłącznie naturalne substancje, któ

sualną.sualną.

Nowa kuracja usuwa problemy z erekcją – efekt potwierdzony przez 37 233 mężczyzn 

Prof. Thomas Adler z Harvardu

Wystarczą 24 godziny, aby Twój penis odzyskał sztywność 
i sprawność. Jak pokazują wyniki badań klinicznych – nawet osoby, 
które nie miały pełnej erekcji od miesięcy, znów mogą uprawiać 
seks 2, a nawet 3 razy dziennie. Ta metoda przywraca pełny, sztywny 
wzwód i młodzieńczą sprawność seksualną nawet 90-latkom.

Substancja z Harvardu

ROZPALA LIBIDO,
3-krotnie wydłuża erekcję
i zwiększa grubość wzwodu o 30%

„Uratował moje małżeństwo...”
Przez 5 lat nie miałem udanego seksu, bo jedy-
ne co mogłem zaoferować żonie to 3-4 minuty 
gumowatej erekcji. Kiedyś kochaliśmy się 2-3 
razy w tygodniu, a teraz żona była tak poiryto-
wana moimi występami w sypialni, że przesta-

liśmy wcale próbować... Musiałem coś z tym zrobić, żeby nie 
zostać rogaczem. Gdy zobaczyłem artykuł o nowej metodzie 
na potencję, nie czekałem. W poniedziałek zamówiłem, w 
środę dostałem dyskretną przesyłkę, a w czwartek obudzi-
łem się ze sztywnym, gotowym do akcji członkiem. 
Nie muszę mówić, co było potem...”

Adam F., 54 lata

libido i przywracają sprawność seklibido i przywracają sprawność sek-

Najważniejszy z nich 
bioaktywny ekstrakt 

Dzię-
ki niemu w penisie pro-
dukowany jest tlenek azo-
tu, który rozszerza arterie 
i umożliwia dopływ krwi do 
penisa. Niestety, dotychczas 
jego produkcja była droga i 
kosztowała około 1000 do-
larów za miesięczną kurację”.

Zadzwoń:81 300 33 28
Pon. - pt.: 8:00-20:00, sob. i niedz. 9:00-18:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

70% TANIEJ DLA PIERWSZYCH 100 OSÓB! 
Pierwsze 100 osób, które zadzwoni do 13 września 2019 r., 

dostanie 70% zniżki! Otrzymasz wówczas preparat 

biostymulujący na potencję prof. Adlera za udział w Klubie 

Seniora zamiast za 323 zł, tylko za 97 zł (przesyłka GRATIS)!

nością seksualną, że nie wypuści Cię z 
łóżka przez cały dzień...

PIERWSZYCH 100 OSÓB! 
13 września 2019 r., 13 września 2019 r., 

Otrzymasz wówczas preparat 

TYLKO do13 września70%taniej!
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 OK ANA CHA A

W 89 radomskich placów-
kach zaczęło pracę ponad 
4 tys. 400 nauczycieli i aż 
34 tys. uczniów; w tym do klas 
pierwszych szkół ponadgim-
nazjalnych przyjęto 6 tys. 
564. – Przygotowaliśmy ponad 
7 tys. miejsc, więc jest jeszcze 
wolnych 550, ale to są miejsca 
w szkołach, do których absol-
wenci podstawówek i gimna-
zjów garnęli się niezbyt chęt-
nie – mówi Anna Ostrowska, 
dyrektor Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Rado-
miu. – To był bardzo trudny 
nabór. Ale wydaje mi się, że 
liczba oddziałów po szkole 
podstawowej i po gimnazjum, 
jaką przygotowaliśmy w lice-
ach czy też szkołach typu li-
ceum i technikum, zaspokoiła potrzeby 
uczniów.

O ile nie zabrakło miejsc dla uczniów, 
to miasto ma problem z nauczyciela-
mi – jest ich za mało. – Około 55 osób, 
które skorzystały z art. 22 Karty Na-
uczyciela, wolało wziąć odprawę i odejść 
z zawodu niż przyjąć propozycję zatrud-
nienia w innej szkole. Są placówki, gdzie 
dyrektorzy nadal poszukują informaty-
ków, zdarza się, że i matematyków, ger-
manistów, nauczycieli edukacji wczes-
noszkolnej, przedszkolnej, wychowania 
do życia w rodzinie, edukacji dla bez-

pieczeństwa i nauczycieli przedmiotów 
zawodowych – wylicza dyrektor Ostro-
wska. – W tym przypadku pozwalamy, by 
zatrudniani byli emeryci. Wiele jest też 
pojedynczych godzin, np. pięć czy sześć, 
ale nauczyciele nie chcą przyjąć takiej 
propozycji pracy.

Do tej pory władze miasta nie wiedzą, 
czy w ogóle i w jakiej wysokości otrzy-
ma od państwa subwencję na podwyżki 
dla nauczycieli. Jak prognozuje Ostro-
wska, Radom – jako jedno z większych 
miast – może takich pieniędzy nie dostać 
w ogóle. Wypłata podwyższonej pensji jest 

zadaniem samorządu i to on będzie mu-
siał znaleźć pieniądze w budżecie. – Od 
1 września przekazaliśmy do szkół fundu-
sze, a dyrektorzy mają czas do 30 wrześ-
nia, żeby nauczycielom wypłacić pensje 
z wyrównaniem. Jakie to będą kwoty, 
będziemy wiedzieć dopiero po 20 wrześ-
nia, kiedy dyrektorzy szkół i ich księgowe 
przygotują sprawozdania. Dopiero znając 
raporty, będziemy w stanie określić wzrost 
płac zasadniczych. Dojdą tu jeszcze do-
datki, dopłaty, wszystkie wyrównania, 
wysługa, stażowe – wyjaśnia dyrektor wy-
działu edukacji.

czę  się
sz o

Ponad 4 tys. nauczycieli i 34 tys. uczniów rozpoczęło w poniedziałek 
w Radomiu nowy rok szkolny. Początek roku to nowe wyzwania, nie tylko 
przed uczniami. Miasto musi rozwiązać kwestię braku nauczycieli i zna-
leźć pieniądze na wypłatę podwyżek dla pedagogów.

R E K L A M A

Samorząd Mazowsza od lat wspie-
ra ratowanie mazowieckich zabytków. 
Zainteresowanie tym programem jest 
bardzo duże. – Jestem przekonany, że 
ten instrument wsparcia jest bardzo 
potrzebny, bardzo oczekiwany, o czym 
świadczy bardzo wiele wniosków benefi-
cjentów. Wpłynęło ponad 200 wniosków 
na olbrzymią kwotę kilkudziesięciu mi-
lionów złotych – mówi Rafał Rajkowski, 
wicemarszałek woj. mazowieckiego.

Dofinansowanie trafi m.in. do nasze-
go miasta. 60 tys. zł samorząd Mazowsza 
przeznaczył na modernizację rogatki. To 
ok. 10 proc. potrzebnych funduszy, żeby 
obiekt odzyskał dawny blask.

– Cieszę się, że rogatka, która służyła 
na potrzeby wydziału sztuki, także teraz 
będzie służyła sztuce. Będziemy ogła-
szać konkurs na to, kto poprowadzi ten 
obiekt. A te 60 tys. zł będzie na pewno 
ważnym wkładem – mówi wiceprezydent 
Konrad Frysztak.

Znalazły się również fundusze na 
wykonanie drenażu i izolacji ścian 
piwnicy kamienicy przy ul. Moniuszki 
18. – Kamienica powstała na przełomie 
XIX i XX wieku; jest jedną z pierwszych 
tak pięknie zdobionych – mówi Kamila 
Andruszkiewicz, beneficjentka.

Dzięki pieniądzom z sejmiku szybciej 
będzie postępować także rewitaliza-
cja kamienicy Hoppenów w rynku; jej 
właściciele otrzymają 100 tys. zł. Nato-
miast na konserwację i restaurację po-

lichromii ścian i sklepienia 
w kaplicy różańcowej oraz 
malowidła ze sceną Wniebo-
wzięcia NMP w nawie głów-
nej kościół farny dostanie 
30 tys. zł.

Dofinansowanie trafiło 
także do beneficjentów z re-
gionu radomskiego. Kwotą 
50 tys. zł sejmik wsparł prace 
konserwatorskie przy poli-
chromii w kościele pw. św. 
Józefa, Oblubieńca NMP 
w Krzyżanowicach, a kwotą 
70 tys. remont zabytkowej 
bramy przy kościele św. Ap. 
Piotra i Andrzeja w Jedliń-

sku. Do konserwacji dachu oraz elewacji 
frontowej i bocznej kościoła Opieki św. 
Józefa w Jedlni-Letnisku mazowieccy 
samorządowcy dorzucili 40 tys. zł, a do 
wymiany dachu, rynien i rur spustowych 
w południowej połaci nad nawą główną 
kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywo-
le – 80 tys. zł. Do prac konserwatorskich 
elewacji frontowej kościoła św. Jana 
Nepomucena i Ignacego Loyoli w Przy-
susze dorzucono 50 tys. zł, do remontu 
stolarki okiennej w kościele św. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej w Wieniawie także 
50 tys., a do renowacji elewacji kościoła 
św. Krzyża w Borkowicach – 60 tys. Kon-
serwację ścian i sufitów w kościele św. 
Szymona i Judy Tadeusza w Bielinach 
Mazowsze wspomoże 65 tys. zł, remont 
nawy głównej kościoła Wniebowzię-
cia NMP w Solcu nad Wisłą – 60 tys., 
a remont elewacji kościoła św. Zygmunta 
w Siennie – 70 tys. zł. Na wymianę stolar-
ki drzwiowej i okien w budynku ratusza 
w Solcu nad Wisłą samorząd Mazowsza 
przeznaczył 60 tys. zł, a na renowację da-
chu wraz z poddaszem oraz instalacją od-
gromową w kościele św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus w Dobieszynie – 80 tys. zł.

Łącznie w regionie radomskim samo-
rząd Mazowsza wsparł finansowo 16 in-
westycji, przeznaczając na ten cel blisko 
1 mln zł. W całym województwie na reno-
wacje zabytków wyda 6 mln.

K O  OMA AŁA

Cenny zabytek
Kwotą blisko 1 mln zł samorząd Mazowsza dofinansuje rewitalizację zabytko-
wych obiektów w regionie radomskim. Pieniądze otrzyma m.in. Radom – na 
remont rogatki, a także właściciele kamienicy Wejssów przy ul. Moniuszki.
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„Nasz chleb pachnie tradycją”, było 
to hasło tegorocznego, XXI Radomskie-
go Święta Chleba. Tradycja, to według 
Słownika Języka Polskiego PWN: „Ogół 
obyczajów, norm, poglądów, zachowań 
i tym podobnych, właściwych jakiejś 
grupie społecznej, przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. Tradycją jest 
także ciągłość tych obyczajów, norm, 
poglądów lub zachowań.”

Katarzyna Grochola, współczesna 
polska pisarka, napisała: „Ważna jest 
tradycja, dbanie o pewne niezmienne 
formy wspólnego życia. Coś stałego, do 
czego się wraca jak do domu. Nie jak do 
mieszkania.”

W znanym i lubianym przez Polaków 
filmie „MIŚ” Stanisława Barei o tradycji 
padły takie oto słowa: „tradycja naszych 
dziejów jest warownym murem, to jest 
właśnie kolęda, świąteczna wieczerza, to 
jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, 
to jest nasza historia, której się nie zmie-
ni...”. To tylko kilka z wielu definicji słowa 
„tradycja”, definicji jakich wiele można 
znaleźć na kartach książek lub wyszu-
kać w Internecie. Ale, my Polacy tak już 
mamy, że każdy z nas ma swoją własną 
definicję tradycji. Taka to już nasza, „na-
rodowa tradycja”.

Oczywiście i ja mam swoją definicję 
tego pojęcia, taką piekarską. Uważam, 

że tradycja to nasza praca, oddanie dla 
zawodu piekarza. Większość z nas, ra-
domskich piekarzy, wywodzi się z pie-
karskich rodzin. I stąd też wiedzie się 
nasza tradycja. Tradycja, która nas ukie-
runkowała. Bo to nie tylko wiedza o tym 
jak wypiekać chleb, ale także stosunek 
do drugiego człowieka, przestrzeganie 
pewnych norm, działania ukierunko-
wane na innych ludzi i dobro wspólne. 
To dzięki temu, że jesteśmy piekarzami 
przywiązanymi do tradycji, zachowali-
śmy dla siebie i naszych dzieci pewne 
wartości, bo to one określają kim je-
steśmy, jak żyjemy i jak traktujemy in-
nych ludzi. Jakie to wartości? Nawiążę 
tu kolejny raz do Święta Chleba. Przy 
jego organizacji zasiadamy przy jednym 
stole, chociaż na co dzień jesteśmy dla 
siebie konkurentami. Potrafimy ze sobą 
rozmawiać, potrafimy realizować swoje 
plany razem. A to nie jest dzisiaj takie 
powszechne, niestety.

Tradycja jest też obecna w naszych 
piekarniach. Dzisiejsze, rzemieślnicze 
piekarnie są wyposażone w sprzęt pie-
karniczy najnowszej generacji, ale bar-
dzo dbamy o to, żeby nowoczesność łą-
czyć z tradycją. Jak to możliwe? Podam 
prosty przykład. Żeby powstał chleb, 
potrzebna jest ukwaszona mąka. I my ją 
kwasimy tak jak dawniej, tylko że teraz 

procesu ukwaszenia mąki pilnuje kom-
puter. Tylko taka i aż taka różnica. Nie 
idziemy na skróty i nie stosujemy che-
micznych wspomagaczy. Dlatego każda 
z rzemieślniczych, tradycyjnych piekarni 
ma chleb, który ma swój, niepowtarzal-
ny smak. Taki smakowy, własny charak-
ter pisma. Komputer pilnuje zadanych 
reżimów, ale już receptura chlebowego 
ciasta i wypiek, to własna, piekarska tra-
dycja każdej piekarni. 

Dlatego nasz chleb pachnie tradycją.
A ten kunszt piekarski, co to takiego 

jest? Nasze życie składa się z wiedzy 
i z doświadczenia. Wiedzę można zdo-
być w szkole, ze szkoleń, a kunszt to 
doświadczenie. Doświadczenie, które 
zdobywa się w codziennej pracy. Tak 
powstaje jakość. 

Fakt, kunsztem szczycą się też i inne 
rzemiosła. Ale jest pewna różnica. Standa-
ryzacja. Jak szewc kupi skórę na buty, to 
ta skóra jest standaryzowana, ma porów-
nywalne, stałe parametry. Do skóry szewc 
dokupi jeszcze, gumę, nici, klej itp. i bę-
dzie szył takie same buty. Rok w rok, z ko-
lejnej zakupionej skóry. Bez problemów. 

A jak to jest u polskiego piekarza? Co 
roku, po żniwach mąka bywa inna. W za-
leżności ile było, lub nie było słońca, czy 
była susza, czy rzęsiście padał deszcz. 
Zawsze po żniwach, mąka z bieżących 
zbiorów jest dla piekarzy wyzwaniem. 
Próby, dopasowywanie parametrów, 
kolejne próby... i tak co roku. Wszystkie 
składniki niezbędne do wypieku chleba 
da się zestandaryzować. Oprócz tego 
jednego – mąki. I tu jest właśnie po-
trzebny ten piekarski kunszt. Bo polska 
mąka, z polskiego zboża jest nieprzewi-
dywalna za sprawą kapryśnej, polskiej 
pogody. Przez to polski piekarz musi co 
roku używać swojego kunsztu, żeby wy-
piec dobry chleb. 

Mam taką teorię (nie popartą co praw-
da badaniami naukowymi), że kunszt pol-
skiego piekarza z powodów klimatyczno-
-geograficznych, musi być o wiele wyższy 
niż kunszt piekarzy z innych krajów. I mam 
na to niezbity dowód. Wiele lat temu, jesz-
cze w czasach „przed unijnych”, słynna 
austriacka firma piekarska, zaprosiła pol-
skich piekarzy na szkolenie. Poproszono 
nas, żebyśmy zabrali worek polskiej mąki 
do badań. Austriacy badali tę mąkę w la-
boratorium, badali i orzekli... że niewiele 

da się z niej upiec. A polski piekarz potra-
fi z takiej właśnie „trudnej” polskiej mąki 
upiec smaczny i zdrowy chleb!

Dziękując za Państwa obecność pod-
czas XXI Radomskiego Święta Chleba 
Życzę Państwu, żeby takiego, przygoto-

wanego z polskiej mąki, wypieczonego 
z całym piekarskim kunsztem i pachną-
cego tradycją – polskiego chleba, nigdy 
Państwu nie zabrakło!

Jarosław Gajda – Prezes Cechu Pieka-
rzy w Radomiu

XXI Radomskie Święto Chleba okiem Jarosława Gajdy, 
Prezesa Cechu Piekarzy w Radomiu

Przy kolejnych Świętach Chleba, mówiłem o różnych sprawach. W ubiegłym roku, z okazji jubileuszu, wspomina-
łem genezę Święta i jego dwudziestoletnią historię. W tym roku powiem co nieco o tradycji i piekarskim kunszcie.
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Na tegoroczne obchody XXI Radomskie Święta Chleba pod hasłem „Nasz chleb pachnie tradycją”, 
udzielono wsparcia finansowego z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
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R E K L A M A

PATRONI PARTNERZY

SPONSORZY

ORGANIZATORZY

GMINA
RZECZNIÓW

Spotykamy się o godz. 9.30 na parkingu 
przy Radomskich Halach Mięsnych (ul. 
Wernera). – Z Radomia wyjeżdżamy ul. 
Skaryszewską. Mijamy Janów i docieramy 
do Małęczyna. Na skrzyżowaniu z drogą 
z pierwszeństwem (znak stop) skręcamy 
w prawo. Po lewej stronie mijamy pomnik 
upamiętniający dwóch białoruskich lotni-
ków, którzy zginęli w 2009 roku podczas X 
Międzynarodowych Pokazów Lotniczych 
Air Show w Radomiu – przypomina Woj-
ciech Kiraga, pasjonat polskich rowerów 
przedwojennych i ich historii, miłośnik 
górskich wędrówek, szczególnie po Tatrach 
i Bieszczadach, na co dzień w Radomskim 
Towarzystwie Retrocyklistów „Spręży-
ści”. – W Makowie na pierwszym skrzyżo-
waniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu 
jedziemy prosto, zachowując ten kierunek 
aż do Skaryszewa. Na tym skrzyżowaniu po 
lewej stronie figurka i miejsce pochówku 
żołnierza wrześniowego oraz pomnik, po 
prawej stronie zabudowania zespołu dwor-
skiego z przełomu XVIII i XIX wieku. 
Centrum Skaryszewa omijamy, jadąc ul. 
Błonie, następnie Bogusławską i Żerom-
skiego kierując się na Odechów.

W Odechowie na skrzyżowaniu je-
dziemy prosto w kierunku Wólki Gon-
ciarskiej. Po lewej stronie przy koście-
le pomnik upamiętniający poległych 
żołnierzy ZWZ, AK, BCh, WiN. Przed 
nami długa prosta aż do Rzeczniowa, 
ok. 20 km. Na tym odcinku trasy te-
renu zabudowanego będzie niewiele, 
w znacznej większości droga prowadzi 
przez pola, łąki i las. Mijamy wsie Nie-
darczów, Dębniak, Wólka Gonciarska, 
Czerwona (uwaga: dość niebezpieczne 
skrzyżowanie dróg równorzędnych), 
Osinki, Pawliczka. Za wsią Pawlicz-
ka skrzyżowanie z drogą wojewódzką 
747 przejeżdżamy prosto. Przed nami 
cel podróży – Rzeczniów.

Zaproponowana trasa jest łatwa – pro-
wadzi drogami asfaltowymi, długie od-
cinki poza obszarem zabudowanym. Ze 
względu na długość wymaga dobrej kon-
dycji.

By wziąć udział w naszej wyprawie, 
trzeba do godz. 12 w piątek, 6 września 
wysłać SMS o treści: jazda.rzeczniow.
imienazwisko na nr 7248. Koszt SMS-a to 
2,46 zł brutto. Otrzymacie Państwo SMS 
zwrotny. Należy go zachować i okazać 
podczas rejestracji na starcie. Koniecz-
nie więc zabierzcie na Co Za Jazda! 
telefon komórkowy. Wysłanie jednego 
SMS-a uprawnia do skorzystania przez 
jedną osobę z wycieczki, poczęstunku 
i udziału w konkursach z nagrodami. 
Można jednak z tego samego numeru te-
lefonu zarejestrować np. kilku członków 
rodziny czy przyjaciół.

NIKA

Co Za Jazda!
do Rzeczniowa

W niedzielę, 8 września po raz kolejny zapraszamy na naszą rowerową 
wyprawę z cyklu Co Za Jazda!. Tym razem wybieramy się do Rzeczniowa.
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 IWONA KAC MA KA

Tym razem organizatorzy Ulicz-
ki postanowili przypomnieć, co nasze 
miasto zawdzięcza Amerykanom, a ści-
ślej – amerykańskiej walucie. – Tzw. po-
życzka ulenowska miała chyba tyle samo 
krytyków, co zwolenników. Faktem jest 
jednak, że bez niej Radom w dwudzie-
stoleciu międzywojennym – ale także dzi-
siaj – wyglądałby zupełnie inaczej – mówi 
Renata Metzger, dyrektor Resursy Oby-
watelskiej. – Za te 2,5 mln dolarów, któ-
re pożyczyliśmy, wybudowano w mieście 
wodociągi i wieżę ciśnień, kanalizację, 
gazownię, rzeźnię miejską, łaźnię, no-
woczesną szkołę podstawową... Niektóre 
z tych obiektów nadal nam służą.

To, jak wyglądał Radom przed infra-
strukturalnymi inwestycjami z pożyczki ule-
nowskiej i po zainwestowaniu, będzie moż-
na zobaczyć na zdjęciach w fotoplastikonie.

– Zapowiedziało się do nas wielu zna-
mienitych gości. Uliczkę otworzy w nie-
dzielę Frank Finver, radca ds. prasy i kul-
tury przy Ambasadzie USA w Warszawie, 
Mariusz Brymora, m.in. konsul generalny 
RP w Los Angeles w latach 2013-2017, 
a wcześniej wiceprezydent Radomia opo-
wie o przypadającym w tym roku 100-leciu 
stosunków polsko-amerykańskich, a Jan 
Roman Potocki, politolog, przywiezie do 
nas wystawę „Amerykanie w Polsce 1919-
1947” – wylicza Renata Metzger. – Na 
Uliczkę wybiera się również King-Kong; 
ze względu na szczupłość miejsca nie bę-
dziemy go mogli ugościć w środku, ale 
uzyskaliśmy zapewnienie, że zadowoli się 
przestrzenią przed Resursą.

Uliczka Tradycji to zawsze znakomite 
koncerty. W tym roku za te główne, nie-
dzielne, odpowiada Mazowieckie Centrum 
Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, które 
współpracuje z Resursą przy organizacji 

festynu. Przed radomską publicznością wy-
stąpią Singin' Bird – warszawskie trio wo-
kalne, którego znakiem rozpoznawczym 
jest retro stylistyka i brzmienie głosów 
w bliskiej harmonii: sopran, mezosopran 
i alt, łódzki Samokhin Band – grupa mu-
zyczna grająca kompilację jazzu, funky, 
rock’n’rolla i wschodniego folku, a także 
Jazz Band Młynarski & Masecki, grający 
w stylu przedwojennym, na podobieństwo 
polskich orkiestr jazzowych okresu mię-
dzywojennego, a jednocześnie stosujący 
nowoczesne aranżacje. Na Uliczce nie mo-
gło zabraknąć muzyki żydowskiej, która ma 
przypominać, że w przedwojennym Rado-
miu Żydzi stanowili jedną trzecią społecz-
ności miasta. Olga Avigail Mieleszczuk jest 
pieśniarką, akordeonistką, badaczką trady-
cji muzycznych Europy Wschodniej. Uro-
dzona w Warszawie, od trzech lat mieszka 
w Jerozolimie. W programie „Jidish tango” 
towarzyszyć jej będzie zespół Tango Attack.

Skoro Amerykanie to także wioska 
indiańska i pokazy futbolu amerykań-
skiego w parku za dużą sceną czy rodeo 
i konkursy ujeżdżania byka. Jak zawsze 
będzie parada starych automobili i kon-
kurs mody retro.

PROGRAM

obo a   wrze nia
godz. 17 – „Radom w Ameryce” – otwar-
cie wystawy fotografii Łukasza Wykroty 
(kawiarnia)
godz. 18 – „New York, New York” – mu-
sical w wykonaniu grup artystycznych Re-
sursy (Sala Widowiskowa)
godz. 19 – „Sing, sing, sing...” – Big Band 
Mundana & Patrycja Kawęcka przedsta-
wiają największe przeboje amerykańskiej 
muzyki rozrywkowej (Sala Widowiskowa)
godz. 20 – „After Party” – zabawa tanecz-
na z konkursami (Sala Widowiskowa)

iedziela   wrze nia
godz. 13.45 – „Prosto z Ameryki...” – pa-
rada dawnych aut i orkiestr dętych i przej-
ście z pl. Corazziego na Uliczkę

cena łówna
godz. 14 – „Let's start!” – uroczyste ot-
warcie Uliczki Tradycji i koncertowy pokaz 
Gminnej Orkiestry ze Starej Błotnicy i Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej ze Zwolenia
godz. 14.30 – „Niech żyje swing” – kon-
cert formacji Singin’ Birds z Warszawy
godz. 15.30 – „Nie tylko automobi-
le” – konkursy elegancji i sprawności 
dawnych pojazdów
godz.16 – „Jidish tango” – występują Olga 
Avigail Mieleszczuk & Tango Attack
godz. 17 – „Ale szyk!” – konkurs mody 
retro
godz. 17.30 – „Cały ten jazz!” – gra Sa-
mokhin Band z Łodzi
godz. 18.30 – „A ja sobie gram…” – za-
prasza Retro Brass Quintet; rozstrzygnię-
cie konkursów
godz. 19.30 – „Noc w wielkim mie-
ście” – ekstraordynaryjny koncert Jazz 
Band Młynarski & Masecki 
godz. 20.30 – „Pali się!” – teatru ognia 
w wykonaniu grupy Locomotora z Krakowa

Sala Widowiskowa
godz. 14.15 – „King-Kong” – seans fil-
mowy, reż. Merian C. Cooper, USA 1933
godz. 16 – „Evergreens...” – amerykań-
skie i polskie standardy międzywojnia 
w wykonaniu zespołu Amarant i Grupy 
Wokalnej „Resursa”
godz.  16.45  – „Indianin z Rado-
mia” – spektakl Teatru „Resursa” o Sat-
-Okhu
godz. 17.15 – „Klezmerskie covery” – gra-
ją Piotr Zarzyka i Zuzanna Gadzinowska
godz. 17.30 – „W międzynarodowym 
składzie...” – koncert Peter Jazz Trio 
(Piotr Zarzyka, Wojciech Barteczek i Be-
niamin Mbeda Ndege)

Sala Kameralna
godz. 14.30 – „Amerykanie w Polsce 
1919-1947” – prelekcja i prezentacja 
multimedialna politologa Jana Romana 
Potockiego
godz. 16 – „100 lat stosunków dyploma-
tycznych PL-USA" – spotkanie z dyplo-
matami: Frank Finver – radca ds. prasy 
i kultury przy Ambasadzie USA w War-
szawie i Mariusz Brymora – radca-mini-
ster, Departament Ameryki MSZ, konsul 
generalny RP w Los Angeles w latach 
2013-2017, oraz promocja jego książki 
„One Hundred Years of Polish Diplo-
matic Presence in the United States: 
1919-2019”

Amerykanie
na Uliczce

„Amerykanie w Radomiu” to hasło tegorocznej XII Uliczki Tradycji, która 
odbędzie się w sobotę i niedzielę (7 i 8 września). Jak zawsze Resursa Oby-
watelska przygotowała dla miłośników czasów międzywojnia wspaniałe 
koncerty, wystawy i spektakle.
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S t a n i s ł a w 
Hempel urodził 
s i ę  1 3  m a r c a 
1882 roku w Dą-
browie Górni-
czej. Był synem 
Jana Mar iana 
i  jego dr ug iej 
żony Leontyny 
z Zabielsk ich. 

Zarówno on, jak i brat Joachim pozo-
stawali pod wpływem wielkich osiągnięć 
technicznych i naukowych ojca – geo-
loga, naczelnika górnictwa Królestwa 
Polskiego, prekursora polskiego szkol-
nictwa górniczego. W rodzinnym domu 
Hemplów obecny był też kult przeszłości, 
szczególnie tradycji wojskowych dziadka 
Joachima – szwoleżera Napoleona I.

Naukę w gimnazjum Stanisław za-
czynał w Radomiu, by po kilku latach 
przenieść się do Warszawy – do siedmio-
klasowej szkole realnej o profilu handlo-
wym Edwarda Aleksandra Rontalera. 
Wstąpił tam do młodzieżowej organizacji 
nacjonalistycznej „X”; przez kilka lat był 
prezesem jej szkolnego koła i delegatem 
do Centralnego Komitetu. Uczestniczył 
w manifestacjach i majówkach robotni-
czych. Stanisław był też członkiem komi-
tetu organizującego słynny strajk szkolny 
w 1905 roku, w wyniku którego władze 
rosyjskie zezwoliły na naukę po polsku 
w szkołach zaboru rosyjskiego.

Po ukończeniu szkoły Hempel od-
był służbę wojskową w stacjonującym 
w Warszawie wołyńskim pułku lejbgwar-
dii. W 1905 roku przeszedł do rezerwy. 
Wstąpił do Organizacji Bojowej Polskiej 
Partii Socjalistycznej; został instruk-
torem, a potem szefem OB w Zagłębiu 
Dąbrowskim. W Radomiu, pod pseudo-
nimem „Rafał”, odbudowywał komórki 
PPS-Lewicy w zakładach pracy. Były to 
tzw. piątki, złożone z garbarzy, szewców, 
stolarzy, kolejarzy i uczniów Miejskiej 
Szkoły Handlowej. Pod jego kierowni-
ctwem „piątki” powstawały też w Skarży-
sku, Ostrowcu, Starachowicach i Ćmielo-
wie. Organizował działania bojowe, m.in. 
udany napad na towarową stację kolejo-

wą w Radomiu, dzięki której OB zyskała 
2 tys. rubli. 6 grudnia 1906 roku zorgani-
zował i przeprowadził – wraz z 17-letnim 
uczniem „handlówki” Stanisławem Wer-
nerem – brawurowy zamach na szefa gu-
bernialnej żandarmerii, pułkownika von 
Płotto, znanego z okrucieństwa podczas 
badania więźniów politycznych. Werner 
został schwytany i rozstrzelany, a Stani-
sław Hempel, przy pomocy partyjnych 
towarzyszy kolejarzy, zdołał uciec z Ra-
domia.

Centralny Komitet Robotniczy PPS-
-Lewica polecił Stanisławowi udać się do 
Łodzi, gdzie miał przeorganizować tam-
tejszą OB na milicję obywatelską.

W 1907 wyjechał do Lwowa, gdzie za-
czął studia medyczne. Tutaj też ożenił się 
z nauczycielką Wiktorią Abłamowicz, 
siostrą swojego szkolnego kolegi Kon-
stantego, również działacza PPS. Hem-
plowie mieli jednego syna Kazimierza, 
urodzonego 4 września 1910 roku w Kno-
cke w Belgii.

Wydalony przez władze Austrii za 
udział w rewolucji, udał się do Szwajca-
rii, gdzie w 1917 roku ukończył studia na 
Wydziale Chemii i Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu w Lozannie, uzyskując 
stopień doktora nauk przyrodniczych. 
Przez kilka lat pracował w laboratoriach 
badawczych w Genewie i Paryżu.

W 1923 Hemplowie wrócili do Polski; 
Stanisław objął stanowisko zastępcy kie-
rownika zakładów chemicznych „Zagłę-
bie” w Zawierciu. W latach 1924-1926 był 
organizatorem i dyrektorem Państwowej 
Szkoły Chemiczno-Przemysłowej w War-
szawie, a potem – Państwowej Fabryki 
Związków Azotowych w Mościcach. 
Od 1935 roku pracował w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych.

Zmobilizowany w 1939, wraz z ewaku-
ującym się MSW dostał się do Rumunii. 
Spędził tam dwa lata w obozach dla in-
ternowanych. W 1943, przez Hiszpanię, 
Portugalię i Gibraltar, przedziera się do 
Szkocji. W latach 1943-1946 był kierow-
nikiem Chemicznej Sekcji Badawczej 
Wojskowego Instytutu Technicznego 
w Edynburgu, gdzie w 1946 uzyskał ty-
tuł doktora filozofii w zakresie kinetyki 
chemicznej.

W 1947 roku Stanisław przyjechał 
do Polski. Pracował w Głównym In-
stytucie Chemii Przemysłowej i Synte-
zy Chemicznej w Gliwicach przy Za-

kładach Chemicznych w Oświęcimiu. 
W 1954 otrzymał tytuł docenta. Był 
członkiem ZBOWiD, w 1956 wstąpił do 
PZPR. W 1958 roku przeszedł na rentę, 
a po nabraniu uprawnień do emerytury 
osiedlił się w Łodzi.

Od młodości uprawiał gimnastykę 
i taternictwo; był zapalonym turystą. 
Interesował się malarstwem i sam dużo 
malował. Swoje rysunki, obrazy i gwa-
sze wystawiał w Warszawie, Radomiu 
i Oświęcimiu. Po powrocie ze Szkocji za-
łożył Polskie Towarzystwo Chemiczne; 
był redaktorem i współautorem wydaw-
nictwa „Chemia i technika. Nowoczesne 
metody badań fizykochemicznych”. 

Zmarł 20 lutego 1961 roku w Łodzi 
i tam został pochowany.

NIKA

Ulica Stanisława

Hempla
Rajec Poduchowny

Prostopadła do ul. Pacyńskiej, 

równoległa do ul. Koralowej

Fo
t. w

yd
aw

nic
tw

o „
Sta

nis
ław

 He
mp

el 
18

82
-1

96
1”

R E K L A M A

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.

Spacerkiem po mieście

Kamienica Wejssów

W architekturze Radomia lat 1885–1918 dominują czynszowe kamienice 
wielkomiejskie – różniące się jedynie fasadami, głównie o cechach histo-
ryzmu i eklektyzmu, z mnóstwem dekoracyjnych detali. Możemy je dzisiaj 
oglądać przede wszystkim na ul. Żeromskiego, Piłsudskiego i Moniuszki 
czy – w mniejszym stopniu – Sienkiewicza.
Jedną z najbardziej okazałych jest kamienica wzniesiona na przełomie XIX 
i XX wieku dla rodziny Wejssów przy świeżo wówczas wytyczonej ul. Koś-
cielnej (dziś ul. Moniuszki 18). Dom Wejssów to trzykondygnacyjna, neo-
barokowa kamienica, składająca się z budynku frontowego i ofi cyn. Budy-
nek frontowy zwrócony jest 
reprezentacyjną, ozdobioną 
bogatymi sztukateriami fa-
sadą w stronę ul. Moniuszki. 
Wyjątkowo pięknie rzeźbio-
ne są też ramy okien. Prze-
jazdową sień architekt za-
mknął ozdobnymi wrotami. 
We wnętrzu uwagę zwraca 
klatka schodowa z oryginal-
nymi, żeliwnymi schodami 
i witrażowymi oknami. Na 
stropie ostatniej kondygnacji 
umieszczono iluzjonistyczną, 
geometryczną polichromię 
ze stylizowanym motywem 
baldachimu i  dekorac ją 
kwietną. „Doskonale zacho-
wana kamienica, wybudo-
wana dla rodziny Wejssów 
jest jednym z najlepszych 
przykładów eklektycznej 
kamienicy wielkomiejskiej 
w Radomiu” – możemy prze-
czytać w uzasadnieniu ma-
zowieckiego konserwatora zabytków do decyzji o wpisaniu budynku do 
rejestru zabytków. Wpis nosi datę 9 listopada 2012 roku.
Kamienica jest własnością prywatną. W 2017 roku przeszła generalny re-
mont.

NIKA
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Superfoods, czyli superjedzenie, zro-
biło w ostatnich latach zawrotną karie-
rę. Telewizje śniadaniowe, programy 
kulinarne, blogi i niezliczone artykuły 
w Internecie – wszystko to w ledwie dwa, 
trzy sezony wykreowało obłędną wręcz 
modę na superfoods. Każdy, komu zale-
żało na zdrowym trybie życia, włączał je 
do diety. Mimo wysokich cen. W tym sa-
mym czasie jednak polscy dietetycy pod-
kreślali walory naszych, niedocenianych, 
rodzimych produktów, które importowa-
nym w niczym nie ustępują. Najbardziej 
radykalni twierdzili wręcz: – Superfoods 
to tylko twór marketingowy. Odwiedzaj-
cie polskie stragany; tam znajdziecie 
wszystko, co jest potrzebne w zbilanso-
wanej diecie.

M  PER

Trudno o jednoznaczną definicję. To 
najczęściej nieprzetworzony produkt, 
pełen właściwości odżywczych dzięki za-
wartym w nim witaminom, minerałom, 
antyoksydantom, polifenolom czy enzy-
mom. W wielkim skrócie – superfoods 
są superzdrowe i dlatego tak pożądane 
i ważne dla organizmu. Po jakie polskie 
superfoods warto wybrać się o tej porze 
roku na targowisko?

R K  A E

Właśnie teraz wzbogaćmy dietę o bro-
kuły. Dlaczego? Fosfor, magnez, man-
gan, żelazo, cynk – to tylko niektóre 
z minerałów, jakie zawiera. Dosłownie 
kilka małych główek brokułu wystarczy, 
aby wypełnić w stu procentach zapotrze-
bowanie dzienne na witaminę C! Brokuł 
ma silne działanie chroniące przed no-
wotworami dzięki antyoksydantom i fi-
toskładnikom. Można go jeść na szczęś-
cie – i to w sensie dosłownym. Zawiera 
bowiem trypofan, związek którego sami 
nie produkujemy, a który jest niezbędny 

do produkcji hormonu szczęścia, czyli 
serotoniny.

M  AK P L K  RAK

Potas, witaminy B1, B6, C, P, żelazo, 
flawonoidy, magnez, wapń, kwas folio-
wy, kobalt, mangan, betainy, przeciwu-
tleniacze. Lista dobroczynnych składni-
ków pospolitych polskich buraków jest 
naprawdę długa. A ich cena jest niska; 
można je kupić za mniej niż 3 zł za ki-
logram.

– Burak jest warzywem lekkostraw-
nym i nie wywołuje alergii. Jest natu-
ralnym suplementem zawierającym 
witaminy i składniki odżywcze – mówi 
Anetta Skomiał, dietetyk z CM „Medy-
ceusz”. – Należy jednak pamiętać, że ma 
wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, 
że zawarte w nim cukry mogą podno-
sić poziom glukozy we krwi, co nie jest 
wskazane dla diabetyków i osób na die-
tach redukcyjnych.

ARM  RA A  R

Ta superroślina miała przez lata bar-
dzo zły PR – uznawano ją za poślednią, 
niskogatunkową, pospolitą. Przez lata był 
to produkt kojarzony ze skrajną biedą, 
ponieważ jeszcze 20 lat temu mnóstwo 
jarmużu rosło w Polsce na dziko, co rze-
czywiście wykorzystywali ludzie ubodzy. 
I mieli rację. Teraz jarmuż został w peł-
ni zrehabilitowany – jest pełnoprawnym 
superfood. To rodzaj kapusty, która za-
wiera więcej wapnia niż mleko i więcej 
witaminy C niż dziennie potrzebujemy. 
Ale to nie wszystko... Znajdziemy tam 
witamy K i A, wspomagające układ ner-
wowy oraz tiaminę czy błonnik, który 
jest niezbędny dla dobrego trawienia. Co 
najważniejsze jednak, jarmuż zawiera 
sulforafan – bardzo silny przeciwutle-
niacz chroniący przed ciężkimi choro-
bami przewodu pokarmowego. Na ko-
niec – ma jeszcze mniej kalorii niż burak 
i jest śmiesznie tani: 200 g kosztuje 4 zł.

ALE  A

Pietruszka – jako składnik kuch-
ni – znana jest od 2 tys. lat. Nasi przod-
kowie instynktownie czuli, że ma bo-
gate właściwości. Pietruszka przede 
wszystkim wzmacnia odporność – za-
wiera bardzo dużo witaminy C, znacz-
nie więcej niż cytrusy. Ponadto poma-
ga w zwalczaniu nadciśnienia, a także 
w dolegliwościach trawiennych. Zawie-
ra całą grupę minerałów potrzebnych 
nam do funkcjonowania: potas, mag-
nez, wapń, cynk, żelazo i fosfor. Może 
być obecna w jadłospisie przez okrągły 
rok, choć właśnie teraz jest najświeższa 
i najlepsza.

 AR

O właściwościach aronii pisze się 
u nas książki („Aronia – super owoc” 
prof. Iwony Wawer). Polska jest upra-
wową potęgą; aż 80 proc. światowej 
produkcji pochodzi znad Wisły. Ale 
– o, dziwo – aronia nadal jest u nas nie-
doceniana. A szkoda, ma bowiem nie-
zwykłe właściwości, m.in. wpływa na 
obniżenie złego cholesterolu, obniża 
ciśnienie, wzmacnia odporność, poma-
ga naszemu sercu, poprawia wzrok, kon-
centrację, a nawet wykazuje właściwości 
antynowotworowe. Oprócz witamin 
i mikroelementów zawiera antocyjany, 
którymi nauka interesuje się nie od dziś, 
ze względu na ich właściwości antyoksy-
dacyjne.

Podaliśmy jedynie kilka przykładów 
polskich superfoods, które za naprawdę 
małe pieniądze można włączyć do die-
ty z ogromnym pożytkiem dla zdrowia. 
A jest ich znacznie więcej: seler, siemię 
lniane, żurawina, dynia czy choćby 
czosnek. I wszystkie dostępne za ro-
giem.

I  

Zdrowie ze straganu
Po zachwytach nad jagodami goi, acai, spiruliną czy hiszpańską szałwią, pora na polskie superfoods. 
Lekarze z CM „Medyceusz” podkreślają: – W niczym nie ustępują tym rozsławionym, a są kilkanaście 
razy tańsze i o niebo świeższe. Można je kupić na jakimkolwiek osiedlowym targowisku.

R E K L A M A

SMACZNEGO 

GLAZUROWANY ANANAS 
Z SERKIEM KREMOWYM 
I ORZECHAMI PINII

SKŁADNIKI
– 1 duży ananas
– 75 g orzechów pinii
–  1 opak. naturalnego serka 

kremowego
– 5 łyżek miodu
– szczypta cynamonu
– świeża melisa
– połówka cytryny

PRZYGOTOWANIE
Obieramy ananasa i wydrążamy 
środek. Kroimy miąższ w grube plastry 
i smarujemy je przy pomocy pędzelka 
miodem. Układamy na rozgrzanym 
ruszcie. Gdy zacznie się rumienić, 
przekładamy na drugą stronę. 
W tym czasie łyżką nakładamy serek 
kremowy, aby miał szansę delikatnie 
się rozpuścić na rozgrzanym ananasie. 
Po zarumienieniu drugiej strony 
przekładamy na talerz, posypujemy 
orzechami pinii i przyozdabiamy 
listkami świeżej melisy. Polewamy 
sokiem  z cytryny, aby przełamać słodki 
smak dania.

TEKSTY POWSTAJĄ 
WE WSPÓŁPRACY 

Z PORTALEM

Witamina D wpływa na cały organizm 
człowieka, a jej największym źródłem jest 
światło słoneczne. Jednak niemal 90 proc. 
populacji cierpi z powodu niedoborów 
witaminy D, bo nie korzysta ze słońca, 
obawiając się raka skóry. Ale codzienna, 
rozsądna ekspozycja skóry na słońce nie 
jest szkodliwa. Wystarczy kwa-
drans, a do organizmu dociera 
ogromna dawka witaminy D. 
Nie chodzi przecież o to, by 
godzinami leżeć i się opalać. 
Wystarczy kilkanaście minut, 
by słońce miało na nas dobro-
czynny wpływ. Dodatkowo 
warto, by w diecie pojawiło się 
jak najwięcej składników z witaminą D. Jej 
niedobory można uzupełniać przy pomo-
cy suplementów diety, ale również dzięki 
wybieraniu takich produktów, jak mleko, 
jajka, tłuste ryby, orzechy czy jogurty. To 
właśnie te produkty powinny znaleźć się 
w naszej diecie w okresie zimowym, kie-
dy ekspozycja skóry na słońce jest niemal 
niemożliwa.

Się gaj  p o  k w as y  t łusz c z owe 
omega-3. Niezwykle ważne dla zdro-
wia jest też zachowanie właściwej pro-
porcji kwasów omega-3. Te składniki 
odżywcze to szczególnie ważne prekur-
sory, które mają za zadanie regulować 
wszystkie procesy fizjologiczne w orga-

nizmie. Kwasy tłuszczowe 
mają wpływ na pracę układ 
nerwowego. Ich spożywa-
nie reguluje pracę lipidów, 
a dzięki temu zmniejszają 
ryzyko otyłości. Dodatko-
wo obniżają poziom złego 
cholesterolu, a jednocześnie 
podwyższają poziom dobre-

go, co zmniejsza ryzyko rozwoju miaż-
dżycy i innych chorób układu sercowo-
-naczyniowego. W celu uzupełnienia 
niedoborów kwasów tłuszczowych naj-
lepiej sięgać po siemię lniane, olej z wą-
troby dorsza, łososia, tuńczyka, makrelę 
i śledzia.

I  

ni aj niedoborów
wi a iny 

Dopiero od niedawna prowadzi się badania na temat witaminy D. Oka-
zuje się, że ma ona decydujący wpływ na nasze zdrowie.
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POLECAMY OD 02.09 DO 14.09.2019R

Ser Gouda, Edamski, Zamojski 
1kg Rolmlecz

Pasztetowa  Jak kiedyś  1kg 
King

Masło wiejskie ekstra 200g 
Rolmlecz

Ogonówka  1kg 
Staropolskie Wędliny

Wafel Prince Polo XXL różne smaki 50g 
opakowanie

Lubisie 30g różne smaki 
opakowanie

17,9917,9917,9917,9917,99

4,29
1kg/21,45zł

Ser Gouda, Edamski, Zamojski 

1,89
1kg/4,73zł

0,99
100g/3,30zł

1,29
100g/2,58zł

1,891,89
1kg/4,73zł1kg/4,73zł

Śmietana  Smaczna  12% 400g  
Figand

11,99
16,49
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Z pożółkłych szpalt
– Walka z drożyzną. Za magazynowanie 

artykułów pierwszej potrzeby, pociągnięci 
zostali do odpowiedzialności:
1)  Tyliński Władysław – odmowa sprzeda-

ży mąki kooperatywie „Naprzód”.
2)  Briftregen Gabryel – przetrzytmywanie 

14 but. spirytusu w mieszkaniu.
3)  Kratz Icek – magazynowanie 20 sztuk 

skór.
4)  Padewski Adam – magazynowanie mąki.
5)  Fiszer Abram – magazynowanie soli, za-

pałek i otrąb.
6)  Cukierman Aleksander – magazynowanie 

grochu i kaszy.
7)  Klepfisz – magazynowanie mąki.
8)  Rochtman Chaja – magazynowanie cukru 

w celu spekulacji.
9)  Berek Rozenkranc, ul. Wałowa 25, pod 

siennikiem worek cukru. 
10)  Władysław Fogiel, ul. Skaryszewska 74, 

26 woreczków soli, ukryte w stodole.
11)  Moszko Zajdman, ul. Żabia 60, 13 wor-

ków mąki i 6 worków soli.
12)  Lejzor Grosfeld, ul. Lubelska 23, 3 bek. 

skór (saki).
Sprawy skierowano do prokuratora przy 
tutejszym Sądzie Okręgowym.

Słowo nr 202, 2 września 1923

Kto jeździ rowerami
po chodnikach

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na dzi-
ki sport, uprawiany przez nieletnich cykli-
stów, a mianowicie na jeżdżenie rowerami 
po chodnikach.

Dziś nic się już im nie dziwimy, bowiem 
przykład biorą od przedstawicieli władz 
bezpieczeństwa.

Twierdzenie swoje opieramy na zaob-
serwowanym przez nas fakcie uprawiania 
jazdy po chodniku przez posterunkowego 
policji. Miało to miejsce na ul. Lubelskiej 
między Wysoką a Nowogrodzką po stronie 
numerów parzystych o godz. 3-4 po poł.

Słowo nr 203, 4 września 1930

Letniska pustoszeją

Letniska zaczynają pustoszeć. W związ-
ku z rozpoczęciem roku szkolnego, wie-

le rodzin wyjechało już z podmiejskich 
letnisk, położonych przy stacjach kole-
jowych Jedlnia, Zagożdżon i Garbatka. 
Również wiele osób opuściło też Rajec 
i Siczki.

Przy okazji zaznaczyć musimy, iż wielu 
spośród tych, którzy tego roku zamieszka-
li w Rajcu i Siczkach, wyrzekło się już tej 
przyjemności w roku przyszłym. Liczyli 
oni bowiem na sprawną komunikację 
autobusową, zostali jednak rozczaro-
wani, gdyż autobusy kursowały bardzo 
nieregularnie. Częstokroć po kilka godzin 
trzeba było wyczekiwać na przybycie 
autobusu.

Zaznaczyć należy,  że w związku 
z opuszczaniem letnisk, w miejscowo-
ściach letniskowych dał się zauważyć 
znaczny spadek cen na produkty spo-
żywcze.

Słowo nr 203, 4 września 1930

Nowy rok szkolny

W dn. 2 września rb. rozpoczął się nowy 
rok szkolny uroczystemi nabożeństwami 
we wszystkich kościołach miejscowych. 
Świątynie były przepełnione nieprzeliczo-
nemi zastępami młodzieży szkolnej, garną-
cej się chętnie do pracy po dwumiesięcz-
nym wypoczynku; wraz z młodzieżą wzięły 
udział w nabożeństwach ciała pedagogicz-
ne i rodzice.

Po nabożeństwie odbyły się w szkołach 
uroczyste akty otwarcia nowego roku szkol-
nego.

Zastępom młodzi ślemy na nowy rok 
szkolny życzenia pracy intensywnej i owoc-
nej dla dobra Narodu i Państwa.

Słowo nr 203, 4 września 1930 

Nowy dom robotniczy

We wrześniu oddany zostanie do użytku 
drugi dom robotniczy przy ul. 1 Maja.

Dom zawiera 61 mieszkań dwupokojo-
wych oraz mieści w sobie wspólną łaźnię 
i pralnię.

Budowa trzeciego domu robotniczego 
trwa.

Trybuna nr 33, 13 sierpnia 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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18˚/15˚
t. odczuwalna 17˚ C
ciśnienie 1022 hPa
wilgotność 62%

Piątek

13˚/14˚
t. odczuwalna 12˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 92%

Sobota

19˚/10˚
t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 53%

Niedziela

20˚/15˚
t. odczuwalna 20˚ C
ciśnienie 1007 hPa
wilgotność 80%

Poniedziałek

20˚/12˚
t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1015 hPa
wilgotność 48%

Wtorek

22˚/12˚
t. odczuwalna 24˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 51%

Środa

18˚/15˚
t. odczuwalna 18˚ C
ciśnienie 1020 hPa
wilgotność 69%

Czwartek
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 MICHAŁ NOWAK

W wyjściowym składzie „Zielonych” 
zaszło parę zmian w stosunku do po-
przedniego pojedynku z Odrą Opole. 
Na boisku zameldowali się Michalski, 
Górski, Leandro i Lewandowski. Na 
ławce usiedli natomiast Klabnik, Mikita, 
Nowak i Karwot.

Lepiej spotkanie rozpoczęła Sande-
cja, ale jej przewaga trwała tylko kilka 
minut. Potem do głosu doszli radomia-
nie. W 9. minucie świetnym uderzeniem 
popisał się Makowski i Bielica z kło-
potami sparował piłkę na rzut rożny. 
Radomiak objął prowadzenie w 19. 
minucie. Z rzutu rożnego dośrodkował 
Michalski, piłkę głową strącił Górski 
i z piątego metra nogą futbolówkę do 
siatki skierował Abramowicz, dla które-
go było to premierowe trafienie w bar-
wach Radomiaka.

Chwilę później mogło być 2:0. Z dy-
stansu strzelał Kaput; uderzenie było 
bardzo precyzyjne, ale świetną inter-
wencją popisał się bramkarz Sandecji. 
W kolejnych minutach inicjatywa wciąż 
była po stronie radomian, jednak wynik 
przed przerwą nie uległ już zmianie.

Gospodarze dobrze otworzyli drugą 
połowę. W 51. minucie z rzutu wolnego 
strzelał Makowski, ale dobrze w bramce 
spisał się Bielica. Między 60. a 65. mi-
nutą Radomiak mógł, a nawet powinien 
zdobyć... cztery gole. W doskonałych sy-
tuacjach nieskuteczni byli jednak Górski 
(dwukrotnie), Abramowicz i Jakubik. 

W 72. minucie „Zieloni” mieli kolejną 
okazję, ale w bramkę z kilku metrów nie 
trafił Michalski. Sandecja, mimo że prze-
grywała, nie stwarzała sobie klarownych 
sytuacji do zdobycia gola. Radomiak 
kontrolował boiskowe wydarzenia. Celny 
strzał w 83. minucie oddał Kun, w doli-
czonym czasie chybił De Souza i goście 
nie zdołali doprowadzić do remisu. Ra-
domiak w doliczonym czasie grał mądrze, 
zyskując cenne sekundy i ostatecznie 
zwyciężył 1:0. Niewykorzystane okazje, 
szczególnie te między 60. a 65. minutą 
nie zemściły się na radomianach.

– Jestem bardzo szczęśliwy. Chciał-
bym zadedykować tę pierwszą bramkę 
swojej córeczce, Róży. Czekała na to 
dość długo. Cieszę się, że w końcu udało 
się strzelić. Tak, skuteczność do popraw-
ki. Sam mogłem się pokusić o drugą 
bramkę, ale może dobrze się stało, bo 
koledzy w szatni mówią, że bym zwa-
riował delikatnie (śmiech) – podkreślił 
Dawid Abramowicz, boczny obrońca 
„Zielonych”.

Z postawy radomian zadowolony 
był Maciej Lesisz, który w spotkaniu 
z Sandecją poprowadził Radomiaka 

jako pierwszy trener, w miejsce zawie-
szonego Dariusza Banasika. – Z prze-
biegu meczu myślę, że zasłużyliśmy na 
zwycięstwo. Ogromne słowa uznania 
dla naszych zawodników za ciężką pra-
cę wykonaną na boisku, którą – mam 
nadzieję – każdy widział, za dyscypli-
nę taktyczną. Cieszy nas ogromnie to, 
że zagraliśmy w taki sposób z takim 
przeciwnikiem, jak Sandecja – po-
wiedział Maciej Lesisz. – Analizowa-
liśmy tego rywala bardzo wnikliwie. 
Wiedzieliśmy, gdzie ma mocne strony 
i staraliśmy się wykorzystać te słabsze. 
Myślę, że to nam się udało. Stworzy-
liśmy bardzo dużo sytuacji i to nas 
cieszy. Szkoda, że wielu nie wykorzy-
staliśmy.

Dziś (piątek, 6 września) „Zieloni” ro-
zegrają kolejny mecz w Fortuna 1. Lidze. 
Ich rywalem będzie przedostatni w ta-
beli Chrobry Głogów. Początek o godz. 
18 w Głogowie.

Radomiak Radom – Sandecja 
Nowy Sącz 1:0 (1:0)

Bramka: Abramowicz 19
Radomiak: Kochalski – Abramowicz, 

Grudniewski, Cichocki, Jakubik, Le-
wandowski (56 Banasiak), Makowski, 
Michalski (85 Winsztal), Górski, Kaput, 
Leandro (77 Mikita)

Sandecja : Bielica, Piter-Bućko, 
Baran, Flis, Danek (75 Kun), Kanach 
(86 De Souza), Walski, Chmiel, Kli-
chowicz (65 Ogorzały), Korzym, Mał-
kowski

Trzecie zwycięstwo
Trzy punkty w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi po raz trzeci w tym sezonie zdobyli piłkarze Radomiaka 
Radom. „Zieloni” wygrali z Sandecją Nowy Sącz 1:0. Mogli zdobyć jeszcze parę goli, zabrakło im jednak 
skuteczności.

R E K L A M A

Piłkarze Broni Radom w poprzedni 
weekend nie rozegrali meczu ligowego. 
Zaplanowany pojedynek z Olimpią Zam-
brów na prośbę gości został przełożony na 
9 października. W związku z tym radomia-
nie mieli wolny od meczu ligowego week-
end. To nie koniec zmian w terminarzu dla 
radomian. Mecz ze Zniczem Biała Piska, 
który miał się odbyć 14 września w Ra-
domiu, zostanie ostatecznie rozegrany na 
wyjeździe. Następny pojedynek u siebie 
piłkarze Broni Radom rozegrają więc 
dopiero 29 września; ich rywalem będzie 
wtedy Sokół Aleksandrów Łódzki.

W sobotę, 7 września, o godz. 15.30 pod-
opieczni trenera Dariusza Różańskiego 
zmierzą się w Grodzisku Mazowieckim 
z tamtejszą Pogonią, która zajmuje obec-
nie przedostatnie miejsce w tabeli.

Tymczasem w ostatnich dniach wy-
jaśniło się, że w Broni jesienią nie zagra 
20-letni Patryk Kędra, który przeniósł 
się do czwartoligowego Prochu Pionki. 
Od jakiegoś czasu z drużyną z Radomia 
trenował natomiast ponownie Maksim 
Kventsar. Zawodnik ten z powodzeniem 
występował przy Narutowicza w po-
przednim sezonie. W okresie przygoto-
wawczym przebywał na Białorusi i nie 
było pewności, czy znów założy koszulkę 
Broni. Ostatecznie tak się stanie.

MN

Broń wraca
do gry
Po weekendzie przerwy piłkarze Broni Ra-
dom wracają do rozgrywek trzecioligowych.

Ponad tydzień temu trener Markie-
wicz uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. 
Upadając ze schodów uderzył się w gło-
wę. Nie odzyskał przytomności. Zmarł 
w czwartek, 29 sierpnia rano. W środę 
odbył się jego pogrzeb.

W ostatnich dniach uruchomiona 
została na portalu zrzutka.pl zbiórka 
pieniędzy na pomoc Grzegorzowi Jerze-
mu Markiewiczowi. Zebrane do tej pory 
fundusze zostaną przekazane na rzecz 
klubu ze Zwolenia. „Drużyna była jego 
trzecim dzieckiem, przez wiele lat służył 
jej z oddaniem. Z determinacją prowadził 
Orlęta na sam szczyt, odnosząc spekta-
kularne sukcesy. Każdą wolną chwilę po-
święcał klubowi. Był mistrzem dla swoich 
uczniów. Całe życie poświęcił sportowi. 
Z ogromnym żalem piszemy te słowa. 
Zebrane pieniądze zgodnie z wolą rodzi-
ny przekażemy na klub sportowy Orlęta, 
który tak bardzo kochał i na pewno taka 
byłaby Jego wola. Zbiórkę będziemy 
prowadzić nadal, aby kontynuować dzieło 
Jego życia, jakim jest klub sportowy piłki 
ręcznej Enea Orlęta Zwoleń. Będziemy 
kontynuować to dzieło, choć wiemy, że 
trudno będzie ciebie zastąpić. Całość 
wpłat zostanie przekazana na funkcjono-
wanie klubu” – czytamy w oświadczeniu.

MN

Zmarł Grzegorz
Markiewicz
Grzegorz Jerzy Markiewicz – trener i prezes 
Orląt Enei Zwoleń zmarł w wieku 59 lat.
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Oprócz gospodarzy – HydroTrucku 
Radom swój udział potwierdziły ekipy 
Legii Warszawa, Startu Lublin i Polphar-
my Starogard Gdański.

Mija właśnie druga rocznica śmierci Ka-
rola Gutkowskiego – zawodnika radom-
skich klubów, trenera, ale przede wszystkim 
wspaniałego, ciepłego człowieka. – W god-
ny sposób chcemy uczcić pamięć naszego 
przyjaciela, dlatego organizujemy pierwszy 
memoriał jego imienia. Zawody sportowe, 
mecze, treningi – to było coś, co pochłania-
ło 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.

Karol Gutkowski był zasłużonym dla 
radomskiej koszykówki trenerem. Od-
niósł wiele znaczących sukcesów w pracy 
z młodzieżą. Przykładem może być tytuł 
mistrza Polski do 20 lat, zdobyty z ekipą 
Rosy w 2014 roku.

Podczas I Memoriału Karola Gutkow-
skiego do sprzedaży trafi okolicznościo-
wa karta kolekcjonerska. Dochód z tych 
kart zostanie przekazany na cel charyta-
tywny. Teraz córeczka byłego koszykarza 
radomskiego klubu, Pawła Bogdanowicza 
pilnie potrzebuje operacji. Karty będzie 
można nabyć na stoisku, które zostanie 
rozstawione w holu hali przy ul. Naruto-
wicza 9.

MN

ERM AR   MEM R A  KAR LA 
K K E

Pi e   wrze nia
godz. 16 – Legia Warszawa – TBV Start 
Lublin
godz. 18.30 – uroczyste otwarcie turnie-
ju powiązane z odsłonięciem koszulki 
Karola Gutkowskiego z numerem 10, 
prezentacja drużyny HydroTruck Radom
godz. 19 – HydroTruck Radom – Polp-
harma Starogard Gdański

obo a   wrze nia
godz. 16 – Start Lublin – Polpharma Sta-
rogard Gdański
godz. 18.30 – HydroTruck Radom – Le-
gia Warszawa

iedziela   wrze nia
godz. 16 – Legia Warszawa – Polpharma 
Starogard Gdański
godz. 18 – HydroTruck Radom – Start 
Lublin

Me oriał renera
W ten weekend rozegrany zostanie w Radomiu I Memoriał Karola Gut-
kowskiego. Trzydniowy turniej będzie miał uroczystą oprawę i wysoki 
poziom sportowy.

W sobotę, 26 października w Wielicz-
ce odbędzie się gala Babilon MMA 10: 
Podziemny Krąg. A takiego wydarzenia 
w MMA do tej pory jeszcze nie było – to 
pierwsza gala na świecie zorganizowana 
pod ziemią. Szef federacji Babilon MMA 
łączy siły z twórcą organizacji FightExclu-
sive Night Pawłem Jóźwiakiem. Zjedno-
czenie dwóch prężnie działających pro-
motorów oznacza pojedynki unifikacyjne 
o pasy mistrzowskie 
w MMA. – W polskim 
MMA, które zdobywa 
ogromną popularność, 
t a k i e g o  w y d a r z e -
nia jeszcze nie było. 
Współpraca Babilon 
MMA z FEN to wal-
ki na jeszcze wyższym 
poziomie między ab-
solutnymi mistrzami 
polskiej sceny MMA. 
Zdobycie dwóch pa-
sów będzie przepustką 
do kariery międzynarodowej. Wraz z Pa-
włem Jóźwiakiem pokazujemy, jak waż-
ny jest sport, a po drugie, że promotorzy 
też potrafią się dogadać i współpraco-
wać – mówi Tomasz Babiloński.

W walce wieczoru Daniel Rutkow-
ski zmierzy się z Adrianem Zielińskim, 
a stawką będą dwa pasy mistrzowskie: fe-
deracji Babilon i organizacji FEN. Obaj 
swoje pasy wywalczyli w tym roku i do 
tej pory nie mieli okazji stoczyć walki, 

w której musieliby bronić zdobyczy. Po 
październikowej gali w Wieliczce albo 
Rutkowski, albo Zieliński straci swój pas. 
Rutkowski zdobył go w maju podczas gali 
w Pruszkowie, pokonując Damiana Zor-
czykowskiego.

– Takich hitowych starć z udziałem 
mistrzów obydwu federacji zaplano-
waliśmy jeszcze więcej. Zaczynamy od 
niezwykle ciekawego starcia „Rutka” 

Rutkowskiego z Zie-
lińskim. Podziemny 
Krąg będzie dla jed-
nego z nich trampo-
liną do jeszcze więk-
szych wyzwań. Tak, 
jak kiedyś udało mi się 
doprowadzić Krzysz-
tofa Głowackiego do 
mistrzostwa świata 
w boksie zawodowym, 
tak również w MMA 
celem jest ciężka pra-
ca i  przygotowanie 

zawodnika dla UFC. Mariaż Babilon 
MMA z FEN wyłoni fighterów gotowych 
na zwycięstwa w Ameryce – przyznaje 
Tomasz Babiloński.

Na pierwszej w historii podziemnej 
gali MMA i jednocześnie jubileuszowej 
dla Babilon MMA kibice obejrzą łącznie 
sześć walk. Pełna karta zostanie ogłoszo-
na wkrótce.

MICHAŁ NOWAK

Powalczy
o dwa a y

Radomianin Daniel Rutkowski stanie w październiku przed największym 
wyzwaniem w swojej karierze. Powalczy o dwa pasy mistrzowskie.
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Radomianki rozpoczęły przygotowania 
pod koniec lipca. Zakończyły więc pierw-
szy miesiąc treningów. - Był to bardzo 
solidnie przepracowany okres. To jest 
taki okres, kiedy ładujemy akumulatory. 
Może w tym momencie czujemy się zmę-
czeni, bo tak powinno być, ale myślę, że 
to zaprocentuje w późniejszym okresie. 
Cały czas się obserwujemy, podpowia-
damy sobie, analizujemy to, co się dzieje 
u zawodniczek i potem to sobie przekła-
damy na trening - podkreśla Jacek Skrok, 
trener E. Leclerc Radomki Radom.

Podobnie jak przed rokiem, radomian-
ki wyjechały na dwutygodniowy obóz 
przygotowawczy do Kielnarowej. - Nie 
będę narzekał, ale jednym z powodów, 
przez który musimy wyjeżdżać w tym 
czasie, jest to, że nie mamy do treningów 

głównej hali, w której rozgrywamy mecze 
(MOSiR – przyp. autor). W tej, w której 
obecnie trenujemy (sala XIII LO – przyp. 
autor), od 2 września rozpoczął się rok 
szkolny i jej dostępność będzie ograni-
czona - zaznacza szkoleniowiec.

Dwutygodniowy obóz jest czasem 
kontynuacji ciężkiej pracy, ale też dobrą 
okazją do integracji zespołu. - Ten pierw-
szy okres to taka ucieczka od miejskie-
go zgiełku. W tamtym roku nam się to 
sprawdziło i myślę, że w tym roku będzie 
podobnie. Treningi w Kielnarowej to bę-
dzie cały czas kontynuacja tego, co do 
tej pory robiliśmy. Dość dużo siłowni, 
dwa razy dziennie zajęcia w sali, dużo 
treningów indywidualnych i podnoszenie 
swoich umiejętności technicznych i tak-
tycznych – wylicza trener Skrok.

Już w Kielnarowej do drużyny dołączy 
nowa atakująca Marharyta Azizowa, któ-
ra w minionym tygodniu zakończyła swój 
udział w mistrzostwach Europy. Jej Azer-
bejdżan odpadł po porażce w 1/8 finału 
z reprezentacją Bułgarii 0:3. Tymczasem 
inna z zawodniczek zagranicznych, która 
przebywa na zgrupowaniu swojej repre-
zentacji, środkowa Julieta Lazcano do-
łączy do E. Leclerc Radomki tuż przed 
rozpoczęciem rozgrywek Ligi Siatkówki 
Kobiet. Argentynka spodziewana jest 
w Radomiu 7 października, po zakoń-
czeniu Pucharu Świata.

MICHAŁ NOWAK

Pojechały na obóz
do Kielnarowej

Siatkarki E. Leclerc Radomki Radom zakończyły pierwszy miesiąc przy-
gotowań do nowego sezonu w Lidze Siatkówki Kobiet. W poniedziałek 
podopieczne trenera Jacka Skroka wyjechały na obóz do Kielnarowej.

R E K L A M A
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