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Amerykanie w Radomiu
Ogromny King Kong i elektryczny byk przed Resursą Obywatelską, indiańska wioska i futbol amery-
kański na skwerze przy pl. Jagiellońskim... Czy to na pewno Uliczka Tradycji? Okazuje się, że klimat 
międzywojnia tylko zyskuje na połączeniu ze szczyptą amerykańskości.
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Opaska ratuje życie
Czuwają nad parametrami życio-
wymi posiadacza, a w razie koniecz-
ności mogą nawet uratować życie 
– mowa o opaskach monitorują-
cych stan zdrowia. W ramach pro-
gramu pilotażowego takie opaski 
tra� ą do stu seniorów z Radomia.
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Zarzewie zmian
w Stre� e Łucznik
– Liczę, że nasza determinacja znaj-
dzie uznanie w oczach radomian 
– mówił w Radomiu Dariusz Śli-
wowski, wiceprezes Agencji Roz-
woju Przemysłu. W środę ARP 
podpisała umowę z pracownią 
Pas Projekt na wykonanie doku-
mentacji projektowej przebudowy 
i rewitalizacji dawnej Fabryki Broni.
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Sesja boiskowa
Konsorcjum � rm Erekta Budow-
nictwo Specjalistyczne i Interiors 
Karolina Pawlak jest nowym wy-
konawcą Radomskiego Centrum 
Sportu. Na razie jednak nie ma zgo-
dy radnych na dokapitalizowanie 
MOSiR-u.
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Finałowa 
Co Za Jazda!
Za nami wyjątkowa, bo ostatnia 
w tym sezonie wycieczka rowero-
wa Co Za Jazda!. Tym razem było 
to połączenie dwóch peletonów: 
radomskiego i rzeczniowskiego.
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Srebro w memoriale
Legia Warszawa zwycięzcą I Me-
moriału Karola Gutkowskiego. 
Gospodarz zmagań – HydroTruck 
zajął drugą lokatę. Radomianie za-
notowali dwa zwycięstwa i jedną 
porażkę. Turniej odbył się w minio-
ny weekend.

 str. 11

Fot. Magda Nawara
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Pi te   wrze nia
  „Shirley Valentine” w teatrze.

Teatr Powszechny rozpoczyna nowy se-
zon artystyczny. Na Scenie Kameralnej 
na inaugurację zobaczymy „Shirley Va-
lentine” Willy’ego Russella w reżyserii 
Zbigniewa Rybki. Shirley Valentine to 
kobieta, jakich wiele. Swoje życie pod-
porządkowała rodzinie, spędza całe 
dnie w kuchni, a rytm jej dni i tygodni 
wyznacza domowy jadłospis i trasa: 
dom – zakupy – dom. Przez lata Shir-
ley zdążyła pogodzić się z tą rzeczywi-
stością. Tytułową bohaterkę poznajemy 
w momencie, gdy w jej życiu pojawia się 
coś, co nieodwracalnie zburzy ów po-
rządek rzeczy. Shirley ze zdumieniem 
odkryje, że w jej życiu nie zostało właś-
ciwie nic z tego, o czym zawsze marzyła. 
Czy ta przykładna gospodyni domowa 
znajdzie w sobie odwagę i siłę, by zacząć 
wszystko od nowa? W tytułowej roli Iwo-
na Pieniążek.

  Sztuka Drzewnej w Elektrowni.
O godz. 18 Mazowieckie Centrum Sztu-
ki Współczesnej „Elektrownia” zaprasza 
na wernisaż wystawy „Sztuka Drzew-
nej”. Ekspozycja oferuje retrospektywną 
możliwość spojrzenia na to, co w zakre-
sie działań twórczych dzieje się od po-
nad 10 lat w szkole zwanej „Drzewną” 
w Garbatce – Letnisku (obecnie Zespół 
Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana 

Kochanowskiego) , 
słynącej od ponad 
70 lat z kształcenia 
w zakresie technolo-
gii drewna i wyrobów 
stolarskich. Prezen-
towane prace przed-
stawiają trzy grupy 

tematyczne wyrobów z drewna powsta-
łych w Szkole Drzewnej i Leśnej.

o ota   wrze nia
  Malarstwo w puszce. W sobo-

tę w godz. 10-13 i w niedzielę w godz. 
16-19 w przestrzeni „fosy” przy ul. 
Parkowej 1 odbędą się warsztaty „Ma-
larstwo w puszce”. Warsztaty, których 
pomysłodawcą jest Dariusz Michalczyk, 
pokażą, że malowanie farbami w sprayu 
to nie tylko graffiti i duże formaty. 
Uczestnicy uzyskają umiejętności twór-
czego wykorzystania narzędzia, jakim 
jest puszka sprayu i poznają właściwości 
zaworków do nich stosowanych. Udział 
w warsztatach może brać zarówno mło-
dzież od wieku 13 lat, jak i dorośli bez 
ograniczenia wiekowego. Niewskazane 
dla osób z nadwrażliwością na substan-
cje lotne zawarte w lakierach. Wstęp 
wolny.

iedzie a   wrze nia
  Wieczorki taneczne w Klubie 

Seniora. O godz. 17 w Domu Kultury 
„Idalin” odbędzie się wieczorek tanecz-
ny dla seniorów. Wstęp płatny.

  Moniuszko w skansenie. O godz. 
17 w kościele z Wolanowa w Muzeum 
Wsi Radomskiej rozpocznie się kon-
cert w ramach wydarzenia „3xMo-
niuszko”. Ostatnia odsłona to recital 
organowy w wykonaniu Emanuela 
Bączkowskiego – improwizacje do-
tyczące twórczości Moniuszki. Bącz-
kowski występował w ramach europej-
skich i międzynarodowych festiwali 
organowych. Koncertuje jako solista 
i kameralista (Izrael, Włochy, Niemcy, 
Francja). W najważniejszych bazyli-
kach rzymskich wykonał cykl recitali 
promujących polską muzykę organową 
i tematycznie związanych z Bożym Na-
rodzeniem i Wielkim Postem. Wstęp 
płatny.

  Deko EKO na fontannach. Pod 
takim hasłem odbędzie się czwarta 
impreza z cyklu „Młodzież Zaawanso-
wana (reaktywacja)”. Tym razem bę-
dzie ekologicznie. Program: ok. godz. 
17.30 – rozstrzygnięcie konkursu na 
Zielonego Luda i wręczenie nagród; 
godz. 18 – Z ekologią na ty – przed-
stawienie przygotowane przez uczniów 
PSP nr 26; godz. 18.30 prezentacje eko-
stolików: Bractwo Rowerowe; Uwaga, 
śmieciarka jedzie!; Zero waste; Jerzy-
kowe osiedle; ECO-ph – bakterie za-
miast chemii w domu; Wydział Zdrowia 
UM – Karta Seniora, Koperta Życia; 
godz. 19 – koncert Wielkie Bębny (Ry-
szard Bazarnik).

  Paraf ialno-gminne dożynki 
miasta i gminy Skaryszew. Tegorocz-
ne Święto Plonów odbędzie się w Ma-
kowie. Obchody rozpoczną się mszą 
świętą polową o godz. 12, po której na-
stąpi część oficjalna dożynek. Ważnym 
punktem imprezy będzie prezentacja 
wieńców dożynkowych, a na stoiskach 
będzie można spróbować regionalnych 
potraw. Wystąpi koło teatralne działa-
jące przy PSP w Makowie, zaprezentu-
ją się zespoły ludowe, a w Makowskim 
Dworku będzie można obejrzeć wysta-
wę prac malarskich Antoniego Jopkie-
wicza. Dla najmłodszych przewidziano 
warsztaty i wesołe miasteczko. Całość 
zakończy zabawa taneczna z udziałem 
zespołu Happy.

  Food Festival w Wolanowie. Gmi-
na Wolanów wraz z partnerami zapra-
sza do wzięcia udziału w imprezie ple-
nerowej na placu przy PSP w Wolano-
wie. W ramach Wolanów Food Festival 
partnerzy z pięciu województw będą 
prezentować produkty dziedzictwa ku-
linarnego ze swoich regionów. Gościem 
specjalnym będzie Robert Makłowicz, 
który zaprezentuje pokaz kulinarny, 
podczas którego przygotuje trzy potra-
wy dla gości festiwalu z papryką przy-
tycką w roli głównej. Ponadto odbędzie 
się pokaz kulinarny dla najmłodszych. 
Początek o godz. 11.15. 

NIKA

W sprawie Misia

Prosimy o wsparcie w sprawie fajnego psa, który ostatnio jest prześladowany 
przez Straż Miejską. Straż nie zna prawdziwego konfliktu i na podstawie pomówień 
osoby, która była w konflikcie z mieszkańcami.

Gdy tej rodzinie zwrócono uwagę, że jej małe psy: czarny i brązowy wychodzą 
na spacery bez obroży i smyczy, powodując konflikt z innymi psami, odpowiedziała 
wulgarnie, że jej psy nie mają zębów i choć sama jest nie w porządku, zadzwoniła do 
Straży z interwencją w sprawie osiedlowego Misia.

Miś to duży osiedlowy pies, kochający dzieci, lubiący głaskanie i jedzenie z ręki. 
Misio odprowadza dzieci do szkoły, chodzi z psiarzami na spacery. Niejedna osoba 
by go wzięła do domu, ale Miś lubi wolność i swobodę. W domu przebywa, kiedy jest 
bardzo zimno i pada duży deszcz. Misio przebywa na osiedlu XV-lecia już kilka lat. 
Ma tam budy, do których nie zawsze chce wchodzić. Jest dokarmiany, ma wodę.

Misia chce „siatką” czy nabojami złapać Straż Miejska i umieścić w schronisku 
i tak już przepełnionym. Dla Misia to wyrok. Lepiej go od razu uśpić, a nie pozbawiać 
życia, które już poznał i zaakceptował i jest szczęśliwy, tu wśród wielu ludzi 
i zwierząt, które zna. (–)

Czy przepisy pozwalają w sposób nierozsądny i nieuzasadniony podchodzić do 
patologicznych interwencji? Postarajmy się nie popierać pieniactwa! Jedna Pani 
drugiej Pani i zadra na całe życie.

A kundelek Misio trzęsie się po takich interwencjach i boi się jeść. Panowie, 
czasami jesteście potrzebni i praca jest trudna, ale nie idźcie na łatwiznę. Nie 
ganiajcie psa, który nic nikomu nie zrobił. Nie zawinił tym, że nie miał cały 
czas prawdziwego domu. A teraz, gdy znalazł i stał się psem osiedlowym, nie 
zabierajcie mu tego. Zyskacie większy szacunek w swojej pracy, niż kiedy Misia 
– ulubieńca osiedla nie będzie. Dzieci i osoby starsze będą to bardzo przeżywać. 
Jeśli macie uwagi, napiszcie to na kartce i umieśćcie przy budkach jako 
ostrzeżenie. To wzbudzi większy szacunek dla Waszej pracy.

Mieszkańcy osiedla XV-lecia

Od redakcji. Jak dowiedzieliśmy się od mieszkańców osiedla, opiekują-
cych się Misiem, pies jest szczepiony przeciwko wściekliźnie i systematycznie 
odrobaczany.

List otwarty do Straży Miejskiej
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– To najmłodsza z radomskich orga-
nizacji pozarządowych, a równocześnie 
pierwsza na świecie Fundacja im. Ma-
rii Fołtyn – mówi Mateusz Strzelecki, 
prezes fundacji. – Nasze cele statutowe 
zostały określone z myślą o podtrzyma-
niu pamięci o dokonaniach polskiej ar-
tystki, wybitnej śpiewaczki i reżyserki, 
promotorki muzyki polskiej na świato-
wych scenach operowych – Marii Fołtyn. 
Fundacja imienia honorowej obywatelki 
Radomia ma ponadto pomagać w rozwo-

ju utalentowanej artystycznie młodzieży, 
a także prowadzić działalność koncerto-
wą w kraju i za granicą.

Koncert inaugurujący działalność 
fundacji odbędzie się już dzisiaj (pią-
tek, 13 września) o godz. 18 w sali kon-
certowej im. Krzysztofa Pendereckiego 
w Zespole Szkół Muzycznych. Wystąpią 
Monika Świostek (sopran) i Rafał Maj-
zner (tenor) wraz z Rafałem Hołubem 
(fortepian) i Orkiestrą Smyczkową ZSM 
w Radomiu pod dyrekcją Przemysława 
Zycha. W programie znalazły się utwory 
m.in. Stanisława Moniuszki, Fryderyka 
Chopina, Francesco Cilei i Giuseppe 
Verdiego. Wstęp wolny.

Przed koncertem, ok. godz. 17.45, pod 
pomnikiem Marii Fołtyn na terenie szko-
ły zostaną złożone kwiaty.

Maria Fołtyn, przypomnijmy, urodziła 
się w 1924 roku w Radomiu. Tu spędzi-
ła dzieciństwo i młodość. O rodzinnym 
mieście nie zapomniała nigdy. Wspierała 
także mocno Zespół Szkół Muzycznych. 
Zmarła w 2012 roku.

NIKA

oncert na ocz te
Ma pomagać w rozwoju utalentowanej artystycznie młodzieży 
i prowadzić działalność koncertową – w Radomiu powstała Fundacja im. 
Marii Fołtyn. Pierwszy koncert już w piątek, 13 września.

Festiwal jest okazją do nieco autote-
matycznych refleksji o sensie i znaczeniu 
nagród literackich. Pretekstem do tych 
dyskusji będzie literacki Nobel. M.in. 
o tym, dlaczego Literacka Nagroda 
Nobla nie dostała się w końcu Gombro-
wiczowi, dyskutować będą dzisiaj (piątek, 
13 września) o godz. 18.30: Małgorzata 
Smorąg-Goldberg, Justyna Sobolewska, 
Olaf Kühl i Leonard Neuger. Dyskusję, 
którą zaplanowano w Sądzie Okrę-
gowym (ul. Piłsudskiego) poprowadzi 
Janusz Margański. Natomiast o godz. 
20 w muszli w parku im. Tadeusza Koś-
ciuszki odbędzie się koncert Katarzyny 
Groniec „Ach!”.

W sobotę o godz. 17 w MCSW „Elek-
trownia” Michał Nogaś porozmawia 
z nominowanymi do Nagrody Gombro-
wicza 2019. To: Olga Hund za „Psy ras 
drobnych”, Katarzyna Pochmara-Balcer 
za „Lekcje kwitnienia”, Jakub Tabaczek 
za „Czytajcie, co jest Wam pisane”, Anna 
Wiśniewska-Grabarczyk za „Porzecz-
kowego Josefa” i Łukasz Zawada za 
„Fragmenty dziennika SI”.

Galę, podczas której dowiemy się, 
kto z nominowanych otrzymał Nagrodę 
Literacką im. Witolda Gombrowicza, 
zaplanowano na niedzielę na godz. 
17 w Zespole Szkół Muzycznych. Po 
ogłoszeniu werdyktu jury odbędzie się 
koncert Stanisława Soyki.

Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.

NIKA

Kto otrzyma
lornetkę?
W niedzielę poznamy laureata Nagrody 
Literackiej im. Witolda Gombrowicza. 
W piątek i sobotę zaś czekają nas wydarzenia 
w ramach festiwalu Opętani Literaturą.

Idealną scenerią do przygody z tajem-
nicą będzie Stary Ogród, który dzisiaj 
(piątek, 13 września) zmieni się w Tajem-
niczy Ogród. W programie m.in. war-
sztaty tworzenia czuringi – drewnianego 
przedmiotu z kultury materialnej i ducho-
wej Aborygenów, w której manifestuje 
się moc duchów (warsztaty poprowadzą 
członkowie formacji Studium Instrumen-
tów Etnicznych), koncert projektu DYM 
(to formacja dzika, rytmiczna, barbarzyń-
ska, gdzie podstawę stanowią melodyjne 
wokale; zabrzmią starożytne instrumenty 
obecne w wielu kulturach), pokaz filmu 
„Sobotnia Góra” z muzyką na żywo ze-
społu Czerwie (film jest adaptacją starej 
ludowej bajki, częściowo przeniesioną 
we współczesność; obraz nawiązuje do 
niemych filmów z początku XX wieku 
i jest hołdem złożonym taki twórcom, 
jak Melies, Wiene, Corman czy później-
szy Paradżanow) czy etniczno-transowa 
dyskoteka na finał. Nocni goście Starego, 
Upiornego Ogrodu będą też mieli okazję 
wstąpić do Domku Szeptuchy, by usłyszeć 
mrożące krew w żyłach historie i wziąć 
udział w grze "Piątek, 13-ego".

Organizatorzy – MOK „Amfiteatr” 
i stowarzyszenie Droga Mleczna zachęca-
ją uczestników wydarzenia do przebrania 
się i ucharakteryzowania na postaci 
z ulubionych filmów grozy.

Początek #aRtnight o godz. 19 w Sta-
rym Ogrodzie przy ul. Mireckiego 12. 
Wstęp wolny.

C

Tajemniczy
Stary Ogród
Wrześniowa edycja nocnego spotkania ze 
sztuką – Radom aRt Night skupiać się będzie 
wokół tematu upiorów, zjaw, mitów, demo-
nów i wszystkiego, co tajemnicze i mroczne.

R E K L A M A
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UKOŃCZ KURS
NIEMIECKIEGO 
W RADOMIU
I ZYSKAJ 
PEWNĄ PRACĘ !

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! 
Radom, ul. Moniuszki 20  |   517 175 157
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 KA A NA KOW ON

W poniedziałek prezydent Radosław 
Witkowski podpisał z firmą Sidly umo-
wę na zakup stu opasek monitorujących 
stan zdrowia oraz usługę całodobowej 
teleopieki. Wszystkie opaski będą włas-
nością miasta, a seniorzy skorzystają 
z nich na zasadzie użyczenia.

– To bardzo ważny element naszej 
polityki senioralnej. Realizujemy pro-
gram „Siła w seniorach”, którego jednym 
z komponentów jest „Siła w seniorach 
bezpiecznych”. Zdajemy sobie sprawę, że 
w Radomiu funkcjonuje grupa seniorów 
wymagająca szczególnej opieki, dlatego 
zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tego 
innowacyjnego rozwiązania. Tym projek-
tem pomagamy naszym seniorom czuć się 
bezpiecznie – podkreśla prezydent.

Projekt jest skierowany do seniorów 
na stałe mieszkających w Radomiu, 
powyżej 65. roku życia, wymagających 
wsparcia, których stan zdrowia może 
powodować zagrożenie życia, zdrowia 
lub bezpieczeństwa. – Usługa polega 
na tym, że senior otrzymuje opaskę 
i wszystkie dane z urządzenia są na bie-
żąco przesyłane do centrum telemono-
nitoringu, w którym ratownicy medyczni 
na bieżąco analizują i monitorują para-
metry – wyjaśnia Edyta Kocyk, prezes 
firmy Sidly. – Jeśli senior źle się poczu-
je, naciska przycisk „SOS” i w tym mo-

mencie jest przekazywana informacja 
do centrum. Ratownik widzi lokalizację 
danej osoby i parametry medyczne. Po-
przez opaskę łączy się z seniorem w celu 
podjęcia odpowiednich działań.

Opaska daje również możliwość wy-
krycia omdlenia posiadacza; przypo-
mni też o zażyciu leków o odpowiedniej 
porze. Urządzenie jest wyposażone 
w kartę SIM, dzięki czemu teleopiekun 
ma możliwość łączenia się z seniorem 
bezpośrednio. Jest też wodoodporne. 

Senior musi nosić opaskę na przegubie 
i, co ważne, pamiętać o jej ładowaniu. 
Jedno ładowanie wystarcza na trzy do 
pięciu dni.

– Tak naprawdę jest to usługa te-
leopieki, która daje poczucie bezpie-
czeństwa i jednocześnie daje poczucie, 
że osoby starsze nie są same, że cały 
czas ktoś nad nimi czuwa – mówi Edyta 
Kocyk.

Warunkiem uczestnictwa w procesie 
naboru jest wypełnienie i dostarcze-

nie do sekretariatu Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 
(pok. 182) do 20 września następujących 
dokumentów: wniosku o przystąpie-
nie do projektu, kserokopii orzeczenia 
o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności (jeśli dotyczy), 
oryginału lub kserokopii innego doku-
mentu poświadczającego stan zdrowia 
(jeśli dotyczy), oświadczenia o niesa-
modzielności – w przypadku osoby nie-
samodzielnej, klauzulę informacyjną /
klauzulę zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.

Jak przyznaje wiceprezydent Jerzy Za-
wodnik, priorytetowo będą traktowane 
osoby mieszkające samotnie, najbardziej 
potrzebujące, posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności. – W ramach pro-
gramu uczestnicy będą mieli zagwaran-
towane przyłączenie opaski do systemu 
teleopieki, przeszkolenie, możliwość 
generowania raportów, całodobowy mo-
nitoring i kontakt z pracownikiem tele-
opieki – tłumaczy wiceprezydent.

Projekt „Teleopieka dla seniorów na 
terenie miasta Radomia” będzie rea-
lizowany od 1 października do końca 
2020 roku. Na ten cel miasto przezna-
czyło blisko 109 tys. zł. Wiceprezydent 
Zawodnik zapewnia, że jeśli pilotaż się 
sprawdzi i seniorzy będą zadowoleni, 
wówczas zostanie podjęta decyzja o dal-
szym rozwoju systemu.

O   
Czuwają nad parametrami życiowymi posiadacza, a w razie konieczności mogą nawet uratować życie 
– mowa o opaskach monitorujących stan zdrowia. W ramach programu pilotażowego takie opaski 
trafią do stu seniorów z Radomia.

R E K L A M A

Zdarzenie miało miejsce w ubiegły 
czwartek. To miał być normalny powrót 
z ćwiczeń wysokościowych, na których 
policjanci z Samodzielnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji w Ra-
domiu podnoszą swoje umiejętności. 
Ćwiczenia, jak zawsze, były zabezpie-
czane pod względem medycznym przez 
policyjnego ratownika z Samodzielnego 

Pododdziału 
Prewencji 
Policji. W cza-
sie powrotu 
do komendy 
policyjny kon-
wój zauważył 
z oddali 
mężczyznę 
leżącego na 
przejściu dla 

pieszych. Żaden kierowca nie zatrzymał 
się, by udzielić mu pomocy. Zrobili to 
dopiero policjanci.

Natychmiast zatrzymali samochody. 
Zabezpieczyli nimi miejsce zdarzenia 
i zaczęli udzielać pierwszej pomocy. 
Mężczyzna miał widoczną ranę głowy, 
z której obficie leciała krew. Kontakt 
z nim był utrudniony. Nie pamiętał, co 
się z nim wydarzyło. Policjanci na miejsce 
wezwali karetkę, która zabrała 65-latka 
do szpitala. Po zdarzeniu policjanci wró-
cili do komendy.

C

Policjanci
pomogli
65-latek leżał na przejściu dla pieszych 
w centrum Radomia. Choć miał ranę głowy 
i obficie krwawił, nikt nie zwracał na niego 
uwagi. Pomogli mu dopiero policjanci 
i towarzyszący im ratownik medyczny.
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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.

Od marca 2019 r. Uczelnia realizuje zajęcia 
w nowej siedzibie przy ul. Grzybowskiej 
4/6 w Radomiu.

Szczegółowych informacji udziela dziekanat: 
tel. 48 385 13 14, 48 385 11 16 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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 IWONA KAC MA KA

– W ubiegłym roku mieliśmy tylko 
makietę i koncepcję architektoniczną 
rewitalizacji przedwojennej Fabryki Bro-
ni. W międzyczasie uzyskaliśmy warunki 
zabudowy, rozpoczęliśmy rozbiórkę tego, 
co jest niepotrzebne, podpisaliśmy umo-
wę na zakup terenu, na którym zostanie 
wytyczony kolejny parking; 90 miejsc 
na terenie naszej działki możemy za-
pewnić, ta dokupiona da nam kolejne 
sto – wyliczał wiceprezes Śliwowski. – To, 
co niektórzy rok temu uważali za fana-
berię albo pomysł czysto PR-owski, my 
od samego początku traktowaliśmy jak 
prawdziwy projekt inwestycyjny. Bo 
Radom ma wielki potencjał, który na-
leży wykorzystać. Który my chcemy wy-
korzystać. Liczę, że nasza determinacja 
znajdzie uznanie w oczach radomian. 
Myślę, że dla dobra Radomia zrobimy 
wszystko – i my, i władze miasta, żeby 
budynek Fabryki Broni został zrewita-
lizowany, by przyjął pierwszych lokato-
rów, by znalazło to zatrudnienie kilka 
tysięcy radomian. I aby ten budynek stał 
się zarzewiem zmian całej Strefy Łucz-
nik. Aby to wszystko wokół Fabryki stało 
się w perspektywie następnych lat nową 
biznesową dzielnicą Radomia. Bo takiej 
dzielnicy Radom potrzebuje. Z pełną 
determinacją inwestujemy, aby te słowa 
stały się faktami.

Firma z Nadarzyna, która wygrała 
ogłoszony przez ARP przetarg, ma wie-
loletnie doświadczenie w projektowaniu 
budynków użyteczności publicznej. Zaj-
mowała się m.in. przebudową Hali Stu-
lecia we Wrocławiu, projektem budowy 
centrum sportu w Błoniu, przebudową 
kompleksu dworcowego Gliwice, Mu-
zeum Warszawskiej Pragi, przebudową 
i rewitalizacją zespołu dworcowego Gdy-

nia Główna. Zakres prac, jakie musi wy-
konać Pas Projekt, został podzielony na 

trzy główne etapy. Firma ma za zadanie 
opracować kompletną wielobranżową 
dokumentację projektową wymaganą 
do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia 
na budowę, uzyska pozwolenia na bu-
dowę, a następnie opracuje kompletną 
wielobranżową dokumentację wyko-
nawczą i kosztorysową. Wartość umowy 
to 1,38 mln zł netto, a zakończenie prac 
projektowych przewidziane jest na drugie 
półrocze 2020 roku.

– Bardzo się cieszymy na tę pracę. 
Przed nami bardzo interesujące zada-
nie. Ale też będzie to niemałe wyzwanie, 
biorąc pod uwagę to, z jakim budynkiem 
mamy do czynienia – zauważyła Małgo-
rzata Golenko, prezes firmy Pas Projekt, 
która wraz z wiceprezesem ARP pod-
pisywała umowę. – Będziemy więc cały 
czas rozmawiać z naszym zamawiającym 
na temat funkcji obiektu i konsultować 
rozwiązania projektowe.

Jeszcze w czasie realizacji prac pro-
jektowych zostanie skompletowana do-
kumentacja przetargowa do wszczęcia 
postępowania na wybór generalnego 
wykonawcy robót budowlanych. Dzięki 
temu natychmiast po jej uzyskaniu ARP 
ogłosi postępowanie na wybór wyko-
nawcy. Jeśli wszystko będzie przebiegać 
zgodnie z planem, w 2020 roku zostanie 
podpisana umowa na rozpoczęcie robót 
budowlanych.

Koniec inwestycji planowany jest na 
pierwszy kwartał 2022 roku. W zmoder-
nizowanym budynku powstanie ponad 
14 tys. m powierzchni biurowej i prawie 
4 tys. m powierzchni handlowo-usługo-
wej oraz dwa dziedzińce użytkowe o po-
wierzchni 1,8 tys. m każdy.

Zarzewie zmian
 S  Ł

– Liczę, że nasza determinacja znajdzie uznanie w oczach radomian – mówił 
w Radomiu Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. W śro-
dę ARP podpisała umowę z pracownią Pas Projekt na wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy i rewitalizacji dawnej Fabryki Broni.

W ubiegłą środę wieczorem podczas 
patrolu na terenie gm. Przyłęk policjan-
ci z wydziału ruchu drogowego KPP 
w Zwoleniu zwrócili uwagę na dwóch ro-
werzystów. – Młodzi mężczyźni jechali po 
drodze w Babinie, a styl ich jazdy zanie-
pokoił funkcjonariuszy – relacjonuje asp. 
Krzysztof Gregorczyk, rzecznik zwoleń-
skiej policji. – Podczas kontroli okazało 
się, że są pijani. Jeden ma 14 lat, drugi 
15; to mieszkańcy gminy Przyłęk.

Badanie na zawartość alkoholu w or-
ganizmie wykazało, że pierwszy z rowe-
rzystów miał 1,5 prom., a drugi ponad 

0,5 prom. Nieletni trafili pod opiekę ro-
dziców. O ich dalszym losie zadecyduje 
sąd rodzinny.

– Apelujemy do rodziców, wychowaw-
ców, aby zwracali uwagę na dzieci. Z kim 
i gdzie spędzają wolny czas i w jakim 
stanie wracają do domu. Przypominamy 
również, że sprzedaż napojów alkoholo-
wych osobom, które nie mają 18 lat, jest 
przestępstwem zagrożonym karą grzyw-
ny i cofnięciem zezwolenia na ich sprze-
daż – mówi asp. Gregorczyk.

C

Pijani rowerzy ci
Piętnastoletni mieszkaniec gminy Przyłęk i jego o rok młodszy kolega 
pijani jechali rowerami. Zatrzymała ich policja.

Na terenie między ulicami War-
szawską, Witosa i Rataja ma powstać, 
przypomnijmy, nowa przemysłowa 
dzielnica Radomia. W ramach tego 
zadania muszą też zostać zbudowa-
ne drogi, które umożliwią dojazd do 
poszczególnych zakładów zlokalizo-
wanych na tym terenie. Wszystkie 
budowane odcinki będą drogami 
asfaltowymi z chodnikami i zjazda-
mi z kostki brukowej. Jednocześnie 
powstanie prawoskręt z ul. Warszaw-
skiej w Witosa.

– To niezbędna inwestycja, która 
połączy dwie ważne ulice i będzie 
uzupełnieniem sieci dróg publicznych 
w inwestycyjnej części Radomia. Chcemy 
przystąpić do tej inwestycji, abyśmy już 
za kilkanaście miesięcy mogli lokować 
tam pierwsze firmy. W tej chwili jeste-
śmy na etapie rozmów z potencjalnymi 
inwestorami. Mam nadzieję, że tak samo 
szybko, jak będziemy budować te drogi, 
będziemy mogli wprowadzać tam nowe 
firmy – mówi wiceprezydent Konrad 
Frysztak.

Przypomnijmy, że na budowę układu 
komunikacyjnego na Wólce Klwate-
ckiej Radom otrzymał dofinansowanie 

z budżetu woj. mazowieckiego w kwocie 
4 mln zł. – Wniosek o dofinansowanie 
złożyliśmy też w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, ale, niestety, do dziś 
nie mamy żadnej odpowiedzi. To trochę 
takie polityczne mamienie, że powstają 
drogi w ramach tego funduszu, ale do 
Radomia nadal żadna złotówka nie tra-
fiła – zauważa wiceprezydent Frysztak.

Zainteresowani ogłoszonym przez 
MZDiK przetargiem mogą składać ofer-
ty do 16 września.

C

ro i d a dzie nicy
Do poniedziałku Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji czeka na oferty firm 
zainteresowanych budową układu komunikacyjnego na Wólce Klwateckiej.

R E K L A M A
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W nocy z czwartku na piątek w ubie-
głym tygodniu mieszkańców jednego 
z bloków w Kozienicach obudził przera-
żający krzyk małego dziecka. Gdy jeden 
z lokatorów wyszedł na balkon i spojrzał 
na sąsiedni blok, zobaczył stojącą tam na 
parapecie mieszkania na drugim piętrze 
małą dziewczynkę. Dziecko płakało i wo-
łało: „Mamusiu, wróć do domu”. Zawia-
domił policję. Funkcjonariusze szybko 
dotarli pod wskazany adres.

Dziewczynka spokojnie rozmawiała 
z policjantami, słuchała ich i bezpiecznie 
weszła do środka. Potem wpuściła funk-
cjonariuszy do mieszkania. To, co zasta-

li, mroziło krew w żyłach – trójka dzieci 
w wieku trzy, cztery i sześć lat pozosta-
wiona w środku nocy bez jakiejkolwiek 
opieki płakała i krzyczała. Policjantom 
po pewnym czasie udało się uspokoić 
dzieci.

W tym samym czasie drugi policjant 
usłyszał krzyki na pobliskim parkingu. 
Były to dwie rozbawione kobiety w wieku 
23 i 25 lat – siostry. Jak się szybko oka-
zało, matki pozostawionych bez opieki 
dzieci. Kobiety były kompletnie pijane 
i wracały z nocnej imprezy. 25-latka mia-
ła niemal 2 prom. alkoholu, a 23-latka 
ponad 2.

Na miejsce policjanci wezwali dwie 
karetki pogotowia. Decyzją lekarza dzie-
ci zostały pozostawione na obserwacji 
w szpitalu. Kobiety natomiast zostały za-
trzymane i trafiły do policyjnego aresztu.

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach 
prowadzi wobec obu sióstr postępowa-
nie dotyczące narażenia małoletnich 
na niebezpieczeństwo utraty życia bądź 
spowodowania poważnego uszczerbku 
na zdrowiu.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu 
wobec podejrzanych dozoru policji.

CH  NIKA

a si  wr  do do
Dwie młode matki, które zostawiły trójkę małych dzieci bez opieki i poszły na imprezę, usłyszały zarzuty. 
Grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

R E K L A M A
Komisja uznała, że korzystniejszą 

z dwóch jest oferta konsorcjum, która 
opiewa na 67 mln 527 tys. zł i daje gwa-
rancję na pięć lat. W przetargu uwzględ-
niono również budowę dróg z odwodnie-
niem i oświetleniem, służących obsłudze 
RCS. Hala i stadion mają być gotowe nie 
później niż za 12 miesięcy od daty pod-
pisania umowy. Według przeprowadzo-
nej inwentaryzacji, hala jest skończona 
w 85 proc., a stadion w 53 proc.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
chciał przeznaczyć na dokończenie budo-
wy RCS 37 mln 176 tys. 750 zł. To dużo 
mniej niż kwota zaproponowana przez 
firmę, która wygrała przetarg.

– Mamy już promesę bankową i jesz-
cze dziś do pani Kingi Bogusz, przewod-
niczącej rady miejskiej, skieruję wniosek, 
by zwołać nadzwyczajną sesję, na której 
będziemy wnioskować o podwyższenie 
wartości obligacji, wyemitowanych przez 
MOSiR – mówił w piątek prezydent Ra-
dosław Witkowski.

Nadzwyczajna sesja rady miejskiej od-

była się w środę. W programie znalazł się 
tylko jeden punkt – rozpatrzenie projek-
tu uchwały w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2019-2040, a w nim 
dokapitalizowanie spółki MOSiR kwotą 
46 mln 600 tys. zł.

– W związku z tym, że oferta zwycięz-
cy przetargu jest wyższa od zabezpieczo-
nych wartości, zwracamy się do państwa 
o zmianę w WPF, która umożliwi podpi-
sanie umowy z nowym wykonawcą – mó-
wił prezydent Radosław Witkowski.

Jednak zaktualizowanie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Ra-
domia na lata 2019-2040 obejmie nie tylko 
budowę hali i stadionu przy ul. Struga, ale 
też poprawienie oświetlenia na stadionie 
przy ul. Narutowicza, remont boiska przy 
ul. Rapackiego i wybudowanie nowych 
boisk treningowych przy ul. Łokietka.

– Podjąłem decyzję, aby rozszerzyć to 
zadanie tak, aby zabezpieczyć pieniądze 
na zadania, które z różnych względów są 
nam niezbędne – zaznaczył prezydent 
Witkowski. – Chcemy poprawić oświet-
lenie na stadionie przy Narutowicza 9, 
bo wszyscy mamy świadomość, że ten 
stadion nie spełnia norm PZPN. Jeśli 
tego nie zrobimy, to być może Radomiak 
będzie musiał poszukać sobie innego sta-
dionu do gry na wiosnę. Te cztery boiska 
przy ul. Łokietka to kolejny element Ra-
domskiego Centrum Sportu. Mają to być 

obiekty, które posłużą młodym adeptom 
piłki nożnej.

Dariusz Wójcik, przewodniczący klu-
bu radnych PiS stwierdził, że inwestycja 
przy ul. Struga to „wielki, dziurawy wór, 
w który będziemy wkładać i wkładać, a te 
pieniądze będą nam uciekały”. Przyznał, 
że „obiekt trzeba dokończyć, ale jak 
najmniejszym kosztem”. Odniósł się też 
do pozostałych, zapisanych w projekcie 
uchwały o zmianie WPF inwestycji spor-
towych. – MOSiR nie jest właścicielem 
gruntów, na których mają zostać wybu-
dowane boiska przy ul. Łokietka, a już 
wiemy, ile będą kosztować? – zastana-
wiał się. – Kolejna sprawa to 2,5 mln zł 
na oświetlenie przy Narutowicza. Czy nie 
lepiej wybrać się do PZPN i pokazać, że 
mamy rozstrzygnięty przetarg i ten wyda-
tek nie jest zasadny, bo oświetlenie bę-
dzie nam potrzebne tylko na rok?

Szef klubu radnych PiS zaapelował 
do władz miasta, by skreśliły punkty 
o oświetleniu, remoncie boiska przy Ra-
packiego i budowie kompleksu boisk.

– Jeśli w ramach tej inwestycji nie 
wybudujemy kompleksu na Michało-
wie i nie wyremontujemy boiska przy 
Rapackiego, to szybko się to nie sta-
nie – stwierdził Mateusz Tyczyński, dy-
rektor Kancelarii Prezydenta. – Wiecie, 
że tych 12 mln w budżecie miasta w przy-
szłym roku nie znajdziemy. Jeśli tego dziś 
nie zrobimy, to nie zrobimy tego przez 
długie lata. W Radomiu są inne potrze-
by, jednak dofinansowanie rozłożone na 
wiele lat, ale dające efekty dziś, jest na 
ten moment najbardziej rozsądne. Jeśli 
będzie zapewnione dofinansowanie, to 
kilka miesięcy potrwa pozyskiwanie te-
renów i w ciągu około dwóch lat boiska 
przy Łokietka mogą być gotowe.

Klub PiS kwestię przedyskutował na 
przerwie. – Te trzy dodatkowe punkty nas 
zaskoczyły. Wyrazimy zgodę na realizację 
dwóch z nich: oświetlenia na stadionie 
przy Narutowicza i remontu boiska przy 
Rapackiego. Jeśli chodzi o boiska przy 
Łokietka, to wszyscy wiemy, że są nam 
potrzebne, ale nas jako miasta na tę in-
westycję nie stać. Prosimy, aby te 12 mln 
wycofać i za jakiś czas wrócimy do tema-
tu – wyraził zdanie klubu Dariusz Wójcik.

Prezydent Witkowski poprosił o prze-
rwę w obradach. Radni spotkali się po-
nownie w czwartek, już po zamknięciu 
tego wydania „7 Dni”.

MICHAŁ NOWAK

Sesja
boiskowa

Konsorcjum firm Erekta Budownictwo Specjali-
styczne i Interiors Karolina Pawlak jest nowym 
wykonawcą Radomskiego Centrum Sportu. Na 
razie jednak nie ma zgody radnych na dokapitali-
zowanie MOSiR-u.
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R E K L A M A

PATRONI

PARTNERZY

SPONSORZY

ORGANIZATORZY

GMINA
RZECZNIÓW

 OK ANA CHA A

Czy ostre słońce, czy zimny deszcz – nic 
nie jest w stanie odstraszyć wielbicieli 
wycieczek rowerowych, a dowodem jest 
frekwencja w wyprawach Co Za Jazda!. 
Mimo padającego początkowo deszczu 
kolorowy peleton pokonał w niedzielę 
ponad 40 parę kilometrów i finiszował 
w Rzeczniowie.

– Duża, fajna impreza, muzyka gra, 
wszyscy jedzą, koła gospodyń wiejskich 
częstują tym, co mają najlepszego. Fanta-
styczne wydarzenie. Na placu jest kilkaset 
osób. I nawet się udało, że pogoda wytrzy-
mała – mówił na mecie Rafał Tatarek, 
prezes Radomskiej Grupy Mediowej.

Finałowa wycieczka złożona była 
z dwóch grup – rowerzystów z Radomia 
i rzeczniowskiej ekipy „Ty i ja. Rowery 
dwa”, którzy połączyli się kilka kilome-
trów przed metą. – Ok. 120 osób od nas. 
Myślę, że wszystkich razem, tych połączo-
nych sił jest z Co Za Jazdą! na pewno po-
nad 300 osób. Jeśli jest tak dużo osób, tak 
fajnie, pozytywnie zakręconych, to nawet 
chmury się rozchodzą i słoneczko wycho-
dzi, jako nagroda dla tych wszystkich, któ-
rzy przyjechali – stwierdził Karol Burek, 
wójt gminy Rzeczniów.

Na strudzonych rowerzystów czekały 
pieczone kiełbaski i grochówka, a także 
obficie zastawione smakołykami stoiska 
kół gospodyń wiejskich z gminy Rzecz-
niów. Nie zabrakło konkursów związa-
nych z bezpieczeństwem na drodze i wy-
stępów artystycznych.

Każdy uczestnik akcji Co Za Jazda! 
za udział w tegorocznych wyprawach 
otrzymywał do specjalnej książeczki 
pieczątkę; po uzbieraniu sześciu, jednej 
za każdą wyprawę, mógł wziąć udział 
w losowaniu nagrody specjalnej – rowe-
ru szosowego. Nie obyło się bez deko-
racji medalami i gratulacji. Laureatem 

nagrody został Robert Rogalski. – Osłu-
pienie! Nie wierzyłem w to, że mogę 
wziąć w czymś udział i wygrać. A nagro-
da jest bardzo ładna – mówił po odebra-
niu roweru laureat konkursu.

Uzupełnieniem sezonu 2019 bę-
dzie Co Za Jazda! Ultra – dla najtwar-
dszych i najbardziej zagorzałych ro-
werzystów. – 106,2 km, czyli tak, jak 
nasza – Radia Rekord częstotliwość. 
Zapraszamy w pierwszą niedzielę paź-
dziernika, a pojedziemy dookoła Rado-
mia – mówi Rafał Tatarek.

Organizatorem wypraw rowerowych 
jest stowarzyszenie Co Za Jazda!.

   
Za nami wyjątkowa, bo ostatnia w tym sezonie wycieczka rowerowa Co Za Jazda!. Tym razem było to połączenie dwóch peleto-
nów: radomskiego i rzeczniowskiego. Meta w Rzeczniowie, a tam kiełbaski, grochówka i smakołyki przygotowane przez lokalne 
koła gospodyń wiejskich. Nie zabrakło konkursów z nagrodami i muzyki.

Zd
jęc

ia:
 Em

il E
ke

rt



7PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 WRZEŚNIA 2019 KULTURALNIE

Elementy amerykańskiej kultury po-
jawiły się na Uliczce Tradycji za sprawą 
tematu przewodniego – „Amerykanie 
w Radomiu”. Bo to właśnie Ameryka-
nom – a dokładniej tzw. pożyczce ule-
nowskiej – zawdzięcza nasze miasto tak 
wiele inwestycji infrastrukturalnych. Ja-
kich? Można to było dokładnie obejrzeć 
w fotoplastikonie.

Uliczka, jak zawsze, zgromadziła 
tłumy spragnionych powrotu do prze-
szłości. Choć jeszcze do południa wy-
dawało się, że będzie to – z powodu 
deszczu – pierwszy festyn organizowany 
we wnętrzach. Pojawiło się jednak słoń-
ce; świecące tak jasno, że Olga Avigail 
Mieleszczuk, śpiewająca przepiękne 
przedwojenne tanga z zespołem Tango 
Attack, na głównej scenie musiała wy-
stępować w okularach. Jak zaznaczyła, 
po raz pierwszy w swojej karierze.

Na Uliczce nie mogło zabraknąć 
mody retro – tym razem inspirowanej 
Ameryką czy konkursu sprawności i ele-
gancji aut. Jak zawsze zgrabna kolejka 
ustawiła się do wróżki. Zachwyt wzbu-
dziła wystawa lalek; wydawało się, że 
zeszły wprost ze zdjęć starego Radomia, 
na tle których je prezentowano.

Najmłodsi z zapałem próbowali ujeż-
dżać byka i poszukali złota, sprawdza-
li się w futbolu amerykańskim czy po 
prostu puszczali bańki mydlane. Starsi 
oglądali „King Konga” z 1933 roku albo 
słuchali muzyki. A wybór był napraw-
dę ogromny – koncerty warszawskiego 
tria Singin' Birds i łódzkiego zespo-
łu Samokhin Band, Halniacy i Retro 
Brass Quintet, amerykańskie i polskie 
standardy międzywojnia w wykonaniu 
zespołu Amarant i Grupy Wokalnej 
„Resursa”. Finał był imponujący – zna-
komity występ jazz bandu Młynarski & 
Masecki i teatr ognia w wykonaniu kra-
kowskiej Grupy Locomotora.

NIKA

Amerykanie w Radomiu
Ogromny King Kong i elektryczny byk przed Resursą Obywatelską, indiańska wioska i futbol amerykański na skwerze przy pl. 
Jagiellońskim... Czy to na pewno Uliczka Tradycji? Okazuje się, że klimat międzywojnia tylko zyskuje na połączeniu ze szczyptą 
amerykańskości.
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Nauczyciel, wykładowca akademicki, 
twórca podstaw nowoczesnego garbar-
stwa w Polsce.

Edward Krzywicki urodził się 26 stycz-
nia 1892 roku w Sandomierzu. Jego oj-
ciec – Władysław to znakomity snycerz; 
po przeprowadzce rodziny do Radomia 
współtworzył wystrój kościoła mariackie-
go, był też współwłaścicielem słynnego 
w owych czasach zakładu stolarsko-rzeź-
biarskiego przy ul. Piaski. W domu silne 
były tradycje niepodległościowe – dziad-
kowie Edwarda za udział w powstaniu 
styczniowym musieli opuścić Polskę.

Krzywicki początkowo uczył się w San-
domierzu, a po przeniesieniu się rodzi-
ny do Radomia, tutaj kontynuował na-
ukę – w rosyjskim gimnazjum rządowym. 
Po strajku szkolnym w 1905 roku prze-
niósł się do Miejskiej Szkoły Handlowej, 
w której językiem wykładowym był polski.

W 1908 rozpoczął pracę w garbarni 
Jana Borkowskiego; spędził tu dwa lata. 
Wyjechał na studia chemiczne do Fre-
iberga w Saksonii, która była ówczesnym 
ośrodkiem światowego garbarstwa. Do 
1914 roku uczył się i jednocześnie pozna-
wał najnowsze garbarskie technologie. 
W 1912 ożenił się z Ireną Dmochowską.

W 1915 roku Edward Krzywicki wyje-
chał do Stanów Zjednoczonych na dalsze 
studia. Dwa lata później uzyskał tytuł in-
żyniera technologii garbarstwa Syracuse 
University.

Wrócił do Radomia. W latach dwu-
dziestych pracował w kilku prywatnych 
garbarniach w naszym mieście; był kie-

rownikiem technicznym. Potem objął 
stanowisko dyrektorskie w garbarni 
w Stanisławowie, a następnie w garbar-
ni Hipolita Luchta w Lublinie. W latach 
1929-39 związany był z Wojskową Wy-
twórnią Sprzętu Ochronnego w Rado-
miu, która produkowała maski przeciw-
gazowe. Był Krzywicki ekspertem od 
impregnacji skór, dzięki czemu przyczy-
nił się do wyeliminowania kosztownego 
importu, za co otrzymał wiele dyplomów 
i wyróżnień.

Po wybuchu II wojny światowej został 
ewakuowany wraz ze swoim zakładem 
na wschód, ale wrócił do Radomia już 
w październiku. Biegła znajomość nie-
mieckiego i dyplom uczelni we Freibergu 
pozwoliły mu spełnić prośby organizacji 
żydowskich o objęcie kierownictwa kilku 
garbarni. W ten sposób mógł pomagać 
Polakom zagrożonym wywózką do Nie-

miec – zatrudniał ich u siebie. Pomagał 
także Żydom, organizując dla nich kry-
jówki i dostarczając żywność do getta.

W 1945 roku Edward Krzywicki zo-
stał powołany na stanowisko dyrektora 
technicznego Zakładów Garbarskich 
Okręgu Radomskiego, rozwijając od 
tego momentu działalność naukową. 

Opracowywał nowe technologie gar-
bowania skór, przeprowadzając wie-
le eksperymentów w laboratoriach 
i garbarniach i uzyskując patenty. Pi-
sał artykuły do prasy branżowej, roz-
prawy naukowe i podręczniki akade-
mickie. Był pierwszym Polakiem – po 
1862 roku, kiedy to ukazał się „Prze-
wodnik dla garbarzy” A. Rogalewi-
cza – który napisał podręcznik tech-
nologii garbarstwa. Dorobek naukowy 
Edwarda Krzywickiego obejmuje po-
nad sto publikacji.

W latach 1947-1964 pełnił funkcję do-
radcy naukowo-technicznego w Central-
nym Zarządzie Przemysłu Skórzanego 
w Łodzi. Jednocześnie, w latach 1949-53, 
wykładał technologię organiczną na Wy-
dziale Chemii Politechniki Warszawskiej. 
Pracował też w radomskim Technikum 
Przemysłu Skórzanego. Nauczał także 
w Katedrze Garbarskiej Politechniki 
Łódzkiej oraz Wyższej Szkole Inżynier-
skiej w Radomiu (był współtwórcą obu 
tych placówek). Wykształcił wielu spe-
cjalistów garbarstwa.

Edward Krzywicki nie zajmował się 
tylko garbarstwem. Brał czynny udział 
w życiu kulturalnym Radomia i Polski; 
zajmował się malarstwem, rzeźbą i foto-
grafią artystyczną, współpracował m.in. 
z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych w Radomiu.

Z m a r ł  w  R a d o m i u  5  c z e r w c a 
1965 roku. Został pochowany na cmen-
tarzu przy ul. Limanowskiego.

Miejska Rada Narodowa ulicy w Raj-
cu Poduchownym nadała imię Edwarda 
Krzywickiego 29 marca 1985 roku.

NIKA

Ulica Edwarda

Krzywickiego
Rajec Poduchowny

Prostopadła do ul. Podleśnej, 

równoległa do ul. Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich
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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.

Spacerkiem po mieście

Kamienica Glogierów

W 1914 roku przy obecnej ul. Sienkiewicza 12 stanął nowy dom ówczes-
nego wiceprezydenta Radomia Macieja Glogiera (1869-1940) – wybitnego 
prawnika, działacza społecznego, senatora II RP, wieloletniego prezesa Ra-
domskiego Towarzystwa Dobroczynności, skrzypka i wiolonczelisty. Glogier 
po powrocie ze studiów w Warszawie w kamienicy Balińskich i Hemplów 
przy ul. Lubelskiej 46 (ob. Żeromskiego) założył amatorską orkiestrę. Tam 
też współtworzył Szkołę Muzyczną im. Chopina, której był pierwszym dy-
rektorem.
Autorem projektu architekto-
nicznego domu Glogierów był 
Józef Pius Dziekoński, jeden 
z czołowych przedstawicieli 
polskiego historyzmu, autor 
neogotyckiego, stojącego nie-
opodal, kościoła mariackiego. 
Dwupiętrowy gmach ze strze-
listym dachem w stylu eklek-
tycznym nawiązuje architek-
turą do pałaców renesansu 
francuskiego. Dwutraktowy 
budynek frontowy ujmują 
dwa jednotraktowe skrzydła 
boczne. Fasada o bogatym 
plastycznym podziale, z głę-
bokimi wnękami i wykusza-
mi, z ozdobną kamieniarką, 
ma niesymetryczny układ. Na wysokim dachu widzimy charakterystyczną 
metalową balustradkę na kalenicy. Na elewacji kamienicy widnieje data 
powstania – A.D. MMXIV otoczona ornamentem z motywem mitycznych 
stworów. W dolnej części fasady zachowały się tzw. koniouwiązy, czyli nie-
wielkie, metalowe obręcze służące w dawnych czasach do przywiązywania 
koni. Pierwotnie na każdym piętrze kamienicy znajdowało się tylko jedno 
mieszkanie.
W latach I wojny światowej w piwnicach budynku zdeponowano eksponaty 
Radomskiego Muzeum PTK, utworzonego w 1913 roku dzięki hojnym darom 
ks. Jana Wiśniewskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej kamienica znalazła 
się w dzielnicy Nur für Deutsche; mieszkali tu niemieccy ofi cerowie.
W 1945 roku w kamienicy Glogierów swoją siedzibę znalazła prywatna Wol-
na Szkoła Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wacława Dobrowolskiego; u Dobro-
wolskiego uczył się rysunku młody Andrzej Wajda. Niedługo potem szkołę 
przekształcono w Społeczne Ognisko Kultury Plastycznej, a w 1949 – w Pań-
stwowe Ognisko Plastyczne. W latach dziewięćdziesiątych w domu przy ul. 
Sienkiewicza 12 mieściła się Miejska Pracownia Urbanistyczna.
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W RADOMIU

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE 
SUBREGIONU RADOMSKIEGO OBECNIE 

WSPIERANE PRZEZ MAZOWIECKI OŚRODEK 
WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

1.  Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka 
2.  Spółdzielnia Socjalna Pierrot i Róża 
3.  Spółdzielnia Socjalna „Reduar”
4.  Radomierz Sp. z o.o.
5.  Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspek-

tywy”
6.  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przy-

jaźni”
7.  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”
8.  Stowarzyszenie „Rodzina Razem – 2015”
9.  Fundacja followMe 
10.  Fundacja Dom Wschodni w Radomiu
11.  Fundacja Duchy Lasu. Duchy Historii
12.  Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regional-

nego i Waluty Lokalnej

Zorganizowana spół-
dzielczość powstała 
w Europie w poło-
wie XIX wieku jako 

ruch samoobrony i samopo-
mocy uboższych i średnio-
zamożnych grup społecznych 
wobec negatywnych dla nich 
skutków rozwijającego się ka-
pitalizmu.
W Radomiu powstała jedna 
z trzech pierwszych spółdziel-
ni w Polsce: „Oszczędność”. 
Dwie pozostałe to: „Zgoda” 
w Płocku i „Merkury” w War-
szawie. Zostały one założone 
z inicjatywy zespołu redak-
cyjnego miesięcznika „Eko-
nomista”.
Powsta ła  w 1869  roku 
„Oszczędność” była typo-
wą spółdzielnią spożywców. 
Członkowie radomskiej ko-
operatywy zajmowali się 
handlem. Największe zasługi 
w jej założeniu miał Julian 
Statkowski, autor „Pierwszych 
zasad ekonomii społecznej”.
Prawdziwy boom na spół-
dzielnie przyszedł w dwu-
dziestoleciu międzywojen-
nym. Wtedy w Radomiu 
powstawały spółdzielnie 

handlowe, oszczędnościowo-
-pożyczkowe, budowlano-
-mieszkaniowe, rolnicze, prze-
mysłowo-handlowe. W 1934 
roku w mieście i powiecie 
funkcjonowało 127 spółdziel-
ni. Obok polskich powstawa-
ły żydowskie, istniała także 
spółdzielnia ewangelicka oraz 
oczywiście kooperatywy mie-
szane narodowościowo.
Po II wojnie światowej wa-
runki działania spółdziel-
czości zostały diametralnie 
zmienione i całkowicie pod-
porządkowano je polityce 
państwa. Spółdzielnie zatra-
ciły swój samorządny i spo-
łeczny charakter, członkowie 
utracili jakikolwiek wpływ na 
to, co działo się w ich spół-
dzielniach, w większości prze-
stali utożsamiać się z nimi, 
traktując je jako element apa-
ratu partyjno-państwowego. 
Przyczyniło się to do ugrunto-
wania negatywnego wizerun-
ku spółdzielczości w Polsce.
 Odczarowanie negatywne-
go wizerunku przedsiębior-
czości społecznej rozpoczęto 
się wraz z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej 

za sprawą dwóch czynni-
ków. Jednym z nich była 
możliwość wsparcia działań 
w tym obszarze ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Początkowo 
w ramach Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL (2005-2008), 
a następnie kolejnych progra-
mów operacyjnych. Drugim, 
działania polskiego rządu, 
które zaowocowały przygo-
towaniem ustawodawstwa 
umożliwiającego rozwój 
ekonomii społecznej. Naj-
ważniejsze z uchwalonych 
ustaw to Ustawa o zatrudnie-
niu socjalnym (2003), Ustawa 
o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie 
(2003), Ustawa o promocji 
zatrudnienia i rynku pracy 
(2003) oraz przede wszyst-
kim Ustawa o spółdzielniach 
socjalnych (2006). Niezwykle 
ważne było w końcu przyję-
cie Krajowego Programu Roz-
woju Ekonomii Społecznej 
(2014). Wszystkie te działania 
stworzyły wspólnie prawno-
-instytucjonalną formę dla 
rozwoju przedsiębiorczości 
społecznej.
Dzięki IW EQUAL, realizowa-
nej m.in. przez Fundację Fun-
dusz Współpracy, ponad 10 
lat temu w Radomiu powstało 
przedsiębiorstwo społeczne 
prowadzące Gospodę Jaskó-
łeczkę, wspierane do chwili 
obecnej przez Mazowiecki 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. W 2018 r. Go-
spoda Jaskółeczka podczas 
uroczystej Gali Konkursu im. 
Jacka Kuronia otrzymała na-
grodę główną i tytuł Przedsię-
biorstwo społeczne roku 2018.

Biuletyn Mazowieckiego Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zorganizowana spół- handlowe, oszczędnościowo-

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej jest prowadzony w subregionie radomskim przez 
Fundację Fundusz Współpracy od 2012 roku. Zai-
nicjował powstanie kilkudziesięciu przedsiębiorstw 
społecznych, a ponad 200 podmiotów ekonomii spo-
łecznej skorzystało z różnych form wsparcia, czego 
bezpośrednim efektem było m.in. utworzenie blisko 
100 nowych miejsc pracy w regionie.

•  Budujemy nowe i wspieramy istniejące przedsię-
biorstwa społeczne;

•  Pomagamy tworzyć miejsca pracy w regionie;
•  Integrujemy środowiska lokalne, m.in. poprzez za-

wiązywanie i rozwój partnerstw

Skorzystaj z bezpłatnych usług szkoleniowych, dorad-
czych, wejdź na stronę www.mowes.pl.

„Działalność Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy jest do� nansowana ze środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego oraz współ� nansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”

www.mowes.pl
Biuro mOWES: 

ul. 25 Czerwca 45, 26-600 Radom
Animator: abulska@cofund.org.pl 

tel. 600 923 287
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Z pożółkłych szpalt
– O rozpowszechnianie „bibuły ko-

munistycznej”. Pod przewodnictwem 
p. Podczaskiego vice-prezesa Sądu Okrę-
gowego w Radomiu odbyła się w dniu 
6 b. m., rozprawa sądowa przeciwko miesz-
kańcowi przedmieścia Glinice, Romanowi 
Biernackiemu za rozpowszechnianie odezw 
i broszur komunistycznych, co stwierdzono 
podczas dokonanej w dniu 25 lutego r.b. 
rewizji w mieszkaniu Biernackiego.

W toku rozpraw ustalono, że B. pozosta-
jąc bez określonego zajęcia pod pozorem 
wyjazdów w celu łowienia ryb, objeżdżał 
wioski i rozpowszechniał „bibułę”.

Po naradzie Sąd ogłosił wyrok, mocą 
którego Biernackiego uznano winnym 
dokonywania przestępstw z art. 132 k. k. 
i skazano na 2 lata więzienia z zaliczeniem 
aresztu prewencyjnego.

Podsądnego bronił przyjezdny z War-
szawy adw. Duracz.

Słowo nr 205, 11 września 1923

Kultura sieroca

Istnieje miejski zakład opiekuńczy „Nasz 
Dom”, w którym wychowuje się przeszło 
70 sierot. Zakład ten, który doniedawna 
nie cieszył się zbyt dobrą opinią, prowa-
dzony jest bez zarzutu. Zastanowić jednak 
muszą wydatki na cele kulturalne zakładu, 
pod każdym względem skromne. Ze 150 
zł. przeznaczonych na kulturę, świetlicę, 
widowiska i wycieczki 50 zł. pochłania ra-
dio, pozostałe 100 zł na właściwą kulturę 
i wycieczki. Czy to nie za mało?

Trybuna nr 36, 9 września 1938 

Świnia z ludzką głową
w ciele krowy

Serce żyło po śmierci zwierzę-
cia... – Dwa niesamowite wy-
padki w rzeźni miejskiej radomskiej

W rzeźni miejskiej w Radomiu zaszło 
niesamowite zdarzenie.

Po  zab i c iu  c i e lne j  k rowy wy ję -
to z wnętrzności dojrzały prawie płód 
o dziwnym wyglądzie. Tułów, sierść i ko-

pyta cielęcia przypominały do złudzenia 
świnię. Głowa przypominała wyglądem 
głowę ludzką ale bez oczu. Pysk był czę-
ściowo świński, częściowo cielęcy.

Dziwotwór był przedmiotem powszech-
nego zainteresowania całej okolicy.

Dziwnym zbiegiem okoliczności stwier-
dzono tego samego dnia w rzeźni miejskiej 
drugi niesamowity wypadek. Po uboju 
krowy, lekarz zauważył działanie serca, 
które trwało kilka minut po zabiciu zwie-
rzęcia.

Trybuna nr 33, 13 sierpnia 1937

Ulica P. O. W. w Radomiu

Na ostatnim posiedzeniu Rada Miejska 
postanowiła przemianować ulicę Ogrodo-
wą na ul. P. O. W.

Trybuna nr 32, 12 sierpnia 1938

Powrót wojska
garnizonu radomskiego

z manewrów

W dniu 14 albo 15 września w godzi-
nach popołudniowych wraca z manewrów 
stacjonujący w Radomiu 72 Pułk Piechoty.

W celu uroczystego przywitania Pułku, 
pod protektoratem Pana starosty Miesz-
kowskiego i pod przewodnictwem Prezy-
denta Miasta Szczawińskiego, utworzył się 
specjalny Komitet Obywatelski, do którego 
wchodzą przedstawiciele szerokich warstw 
społecznych.

Magistrat m. Radomia projektuje usta-
wienie bramy tryumfalnej. W powitaniu 
licznie ma wziąć udział młodzież szkolna.

Pan Prezydent zawiadomił, że kino 
Apollo bezpłatnie, a Kina Adria i Czary 
za zwrotem kosztów zgodziły się wydać 
powracającym żołnierzom bilety na przed-
stawienia kinowe.

W ten sposób zapewnionych jest prze-
szło 2000 miejsc w kinach.

Po uzgodnieniu daty i godziny powita-
nia wojska i ustaleniu programu, Komitet 
zawiadomi ludność plakatami o szczegó-
łach uroczystości.

Trybuna nr 37, 10 września 1937

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

R E K L A M A

źródło: twojapogoda.pl
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23˚/14˚
t. odczuwalna 24˚ C
ciśnienie 1026 hPa
wilgotność 54%

Piątek

17˚/11˚
t. odczuwalna 17˚ C
ciśnienie 1031 hPa
wilgotność 50%

Sobota

19˚/10˚
t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1028 hPa
wilgotność 46%

Niedziela

23˚/11˚
t. odczuwalna 23˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 43%

Poniedziałek

16˚/15˚
t. odczuwalna 15˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 44%

Wtorek

15˚/8˚
t. odczuwalna 13˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 48%

Środa

16˚/7˚
t. odczuwalna 14˚ C
ciśnienie 1024 hPa
wilgotność 49%

Czwartek
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Radomianie wrócili do walki o ligowe 
punkty po weekendzie przerwy, bo ich 
mecz z Olimpią Zambrów został prze-
łożony.

Już na początku bramkarz gości musiał 
interweniować we własnym polu karnym 
po rzucie wolnym, a chwilę później po 
strzale Wicika. W 7. minucie Broń zdo-
była gola, ale sędzia pokazał spalonego. 
Gospodarze próbowali uderzeń, ale były 
one niecelne. W 20. minucie świetną oka-
zję miał Śliwiński, ale piłka po rykoszecie 
trafiła w słupek. W 28. minucie próbował 
z dystansu Jedynak, ale z największym tru-
dem obronił bramkarz rywali. Wreszcie, 
w 33. minucie Broń objęła prowadzenie. 
Po dośrodkowaniu Wicika, piłkę po strza-
le głową skierował do siatki Czarnota. Po 

stracie gola Pogoń ruszyła do odrabiania 
strat, ale nie przynosiło to efektów. Tuż po 
przerwie dobrze między słupkami zacho-
wał się Młodziński, który obronił groźny 
strzał rywali z dystansu. W 53. minucie 
w dobrej sytuacji znalazł się Kołtunowicz, 
ale minimalnie spudłował. Podopieczni 
trenera Różańskiego podwyższyli w 66. 
minucie, kiedy to po świetnym strzale Je-
dynaka piłka odbiła się od słupka, a z wo-
leja dobił Śliwiński, który się nie pomylił. 
Pogoń rzuciła się do ratowania choćby 
remisu, ale im się to nie udało.

W sobotę, 14 września, Broń zagra na 
wyjeździe ze Zniczem Biała Piska. Począ-
tek spotkania o godz. 16.

MN

eria zwycięstw
trwa

Trzecią wygraną z rzędu w rozgrywkach trzeciej ligi zanotowali piłkarze 
Broni Radom. Podopieczni trenera Dariusza Różańskiego pokonali na 
wyjeździe 2:0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Za zawodniczkami E. Leclerc Radom-
ki dwa tygodnie zgrupowania w Kiel-
narowej. Podczas obozu radomianki 
szlifowały swoją formę sportową, ale 
był też czas na integrację. Minioną nie-

dzielę radomianki miały wolną 
od treningów i spędziły ją... na 
torze gokartowym. Obóz miał 
służyć bowiem nie tylko wspól-
nym treningom i podnoszeniu 
umiejętności sportowych, ale też 
integracji. Zawodniczki były bar-
dzo zadowolone z takiego spo-
sobu spędzania czasu. – To było 
superdoświadczenie. Na co dzień 
nie mamy szans na takie wygłupy, 
więc zabawa była na całego. Uda-
ło nam się spędzić z dziewczyna-
mi czas poza boiskiem i z każdym 
kolejnym dniem tworzymy coraz 
bardziej zgrany team – mówi So-
nia Kubacka, środkowa E. Leclerc 
Radomki Radom.

Podopieczne trenera Jacka 
Skroka w Kielnarowej trenowały do 
czwartku, a wieczorem wróciły do Ra-
domia. Dziś (piątek, 13 września) wyru-
szają do Wielunia na turniej towarzyski. 
O godz. 18 radomianki zagrają z niemie-

ckim Rote Raben Vilsbiburg, a w sobotę 
o tej samej porze z Budowlanymi Łódź.

Tymczasem w miniony weekend, jesz-
cze w Kielnarowej, do zespołu dołączy-
ła Marharyta Azizowa. Atakująca wraz 
z reprezentacją Azerbejdżanu występo-
wała w mistrzostwach Europy, z których 
jej kadra odpadła w 1/8 finału. – To był 
najlepszy turniej w moim życiu. Po raz 
drugi grałam na mistrzostwach Europy. 
To dla mnie i mojej drużyny ogromne 
doświadczenie – powiedziała atakująca.

Poprzedni sezon Marharyta Azizowa 
spędziła w Enei PTPS-ie Piła. Stamtąd 
trafiła do Radomia. Co ciekawe, w me-
czu z E. Leclerc Radomką zawodnicz-
ka otrzymała swoją pierwszą statuetkę 
MVP. – Damy z siebie wszystko. Jestem 
strasznie podekscytowana rozpoczyna-
jącymi się treningami. Mam nadzieję, że 
wszystko będzie dobrze; liczę na miejsce 
w pierwszej czwórce – mówi Azizowa.

MICHAŁ NOWAK

Pierwszy t rniej towarzys i
Azerka Marharyta Azizowa dołączyła w minionym tygodniu do zespołu E. Leclerc Radomki Radom. Dziś 
(piątek, 13 września) podopieczne trenera Jacka Skroka zaczynają pierwszy turniej towarzyski.

 MICHAŁ NOWAK

Pier wszego dnia zmagań w hal i 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji w Radomiu koszykarze HydroTru-
cku Radom pokonali po wyrównanym 
meczu Polpharmę Starogard Gdański 
79:75. Tego samego dnia odbyła się też 
prezentacja radomskiej ekipy. Później 
pod dachem hali przy ul. Narutowicza 
odsłonięto pamiątkową koszulkę z nu-
merem 10 i nazwiskiem Karola Gut-
kowskiego, któremu poświęcone były 
trzydniowe zmagania. Swoją oprawę 
i f lagę z namalowaną koszulką z na-
zwiskiem trenera, zaprezentowali tak-
że kibice. – Mam nadzieję, że pamięć 
o Karolu będzie wśród nas wiecznie 
żywa – powiedział podczas uroczystości 
wiceprezydent Konrad Frysztak.

W sobotę radomianie mierzyli się 
z Legią Warszawa. Po dobrych dwóch 
pierwszych kwartach gospodarze prowa-
dzili różnicą 11 „oczek”. Parkiet opuś-
cił jednak Obie Trotter, który doznał 
kontuzji. Druga połowa nie była już tak 
dobra w wykonaniu HydroTrucku. Le-
gia rozpoczęła skuteczną, jak się potem 
okazało, pogoń. Do ostatnich sekund 
ważyły się losy spotkania, ale ostatecz-
nie to warszawianie – nieznacznie, bo 
różnicą dwóch „oczek” – zwyciężyli. 
W drugim sobotnim meczu TBV Start 
Lublin wygrał z Polpharmą Starogard 
Gdański 86:72.

Trzeci i ostatni zarazem dzień turnie-
ju rozpoczął się od porażki Legii War-
szawa z Polpharmą Starogard Gdański 

(60:73). Ta przegrana nie przeszkodziła 
jednak warszawianom w zgarnięciu pu-
charu za zwycięstwo w zmaganiach.

Pierwsza połowa meczu HydroTrucku 
ze Startem Lublin, który kończył trzy-
dniowe zmagania, była bardzo wyrów-
nana. Premierowa kwarta zakończyła 
się remisem 22:22, natomiast w drugiej 
nieznacznie lepsi okazali się przyjezdni, 
którzy schodzili na przerwę, prowadząc 
39:37. Podopieczni trenera Roberta 
Witki – podobnie jak w drugiej połowie 
meczu z Legią – w niedzielę grali bez 
swojego lidera, Obie Trottera. Trzecią 
ćwiartkę lepiej, od paru punktów prze-

wagi, zaczęli lublinianie. Szybko jednak 
radomianie opanowali sytuację, odrobi-
li stratę i zyskali prowadzenie (53:47), 
które utrzymali do zakończenia trzeciej 
odsłony. Przed ostatnimi 10 minutami 
HydroTruck prowadził 66:56.

Wypracowaną przewagę podopieczni 
trenera Witki utrzymywali w pierwszych 
minutach ostatniej odsłony (73:64). Po 
obu stronach sporo było niedokładności. 
Kiedy wydawało się, że miejscowi mają 
opanowaną sytuację, to w grę HydroTru-
cku wkradło się trochę nerwowości, co 
wykorzystali rywale i na półtorej minuty 
przed końcem było już tylko 78:76. Koń-

cówka była zacięta, ale ostatecznie rado-
mianie dowieźli tę minimalną przewagę 
i wygrali 82:79, zajmując drugą lokatę 
w memoriale Karola Gutkowskiego.

– Takie granie jest potrzebne, ale for-
muła trzech spotkań w jeden weekend 
na tym etapie przygotowań to jednak 
trochę za dużo. W najbliższy weekend 
gramy już dwa mecze, potem w kolejny 
tylko jeden i będziemy przygotowywali 
się pod kątem ligowym, i łapali trochę 
świeżości. Na razie widać, że te nogi 
ciężkie, rzuty krótkie – powiedział Ro-
bert Witka,t rener HydroTrucku Radom.

Srebro w memoriale
Legia Warszawa zwycięzcą I Memoriału Karola Gutkowskiego. Gospodarz zmagań – HydroTruck zajął 
drugą lokatę. Radomianie zanotowali dwa zwycięstwa i jedną porażkę. Turniej odbył się w miniony 
weekend.

Legia Warszawa – TBV Start Lublin 77:73
HydroTruck Radom – Polpharma Starogard 
Gdański 79:75 (21:23, 15:21, 26:14, 17:16)
TBV Start Lublin – Polpharma Starogard 
Gdański 86:72
Hydrotruck Radom – Legia Warszawa 
69:71 (16:11, 18:12, 14:20, 11:18)
Legia Warszawa – Polpharma Starogard 
Gdański 60:73
HydroTruck Radom – TBV Start Lublin 
82:79 (22:22, 15:17, 29:17, 16:23)
Końcowa kolejność I memoriału Karola 
Gutkowskiego: 1. Legia Warszawa, 2. Hy-
droTruck Radom, 3. TBV Start Lublin, 4. 
Polpharma Starogard Gdański

WYNIKI I MEMORIAŁU 
KAROLA GUTKOWSKIEGO
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Choć na boisku ze sztuczną na-
wierzchnią przy ul. Chałubińskiego 
bramki nie padły, to spotkanie mogło 
się podobać. Pierwsze minuty nale-
żały do miejscowych, ale z biegiem 
czasu rywalki były coraz groźniejsze. 
Dobrze w bramce spisała się Klaudia 
Gocel, a potem HydroTruck uratowała 
poprzeczka. Tuż po przerwie Natalia 
Stasikowska była faulowana w polu kar-
nym, ale „jedenastki” nie wykorzystała 
Aleksandra Zielińska. Potem inicjatywa 
należała do przyjezdnych, które w koń-
cówce miały rzut karny. Znów w bramce 
świetnie zaprezentowała się Gocel, 
która obroniła strzał Gabrieli Krawczyk.

– Nie mam żadnej konkretnej techni-
ki, jeśli chodzi o bronienie karnych. Po 
prostu wybieram sobie stronę i tam idę. 
Pierwsza myśl była, że pójdę w prawo, 
potem w lewo. Mówię: „dobra, trzymam 
się pierwszej myśli” i poszłam w pra-
wo – powiedziała Klaudia Gocel.

Trener Wojciech Pawłowski po-
wiedział, że ten punkt trzeba usza-
nować. – Mecz walki. Trafiliśmy na 
dobrego przeciwnika, który nam się 
bardzo postawił. Ten remis jest chyba 
sprawiedliwym rezultatem. Ten punkcik 
trzeba uszanować – skomentował szko-
leniowiec HydroTrucku.

W czwartej kolejce pierwszej ligi pił-
karki HydroTrucku zagrają w niedzielę, 
15 września o godz. 13 na wyjeździe 
z Rekordem Bielsko-Biała.

HydroTruck Radom – Tarnovia 
Tarnów 0:0

MN

Dwa karne
i remis
Piłkarki HydroTrucku Radom bezbramkowo 
zremisowały u siebie z Tarnovią Tarnów. Oba 
zespoły miały w tym spotkaniu po jednym 
rzucie karnym.
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W Głogowie „Zielonych” ponownie po-
prowadził Maciej Lesisz. To efekt zawie-
szenia dla pierwszego szkoleniowca Rado-
miaka, Dariusza Banasika. Podopieczni 
trenera Ivana Djurdjevicia przed tym 
spotkaniem nie mieli na koncie ani jedne-
go zwycięstwa u siebie. Radomiak z kolei 
w tym sezonie nie wygrał na wyjeździe.

Radomiak dobrze prezentował się 
w pierwszej połowie tego spotkania. „Zie-
loni” od początku meczu naciskali na ry-
wala. Przyniosło to efekt w 17. minucie. 
W pole karne dośrodkował Abramowicz, 
a jego podanie znakomicie wykorzystał 
Lewandowski, który precyzyjnie przymie-
rzył, pokonując Szromnika.

Po raz pierwszy celnie goście uderzyli 
w 29. minucie, ale strzał Lebedyńskiego 
obronił Kochalski. Chwilę później znów 
dobrze interweniował bramkarz „Zielo-
nych”, a po drugiej stronie boiska strzał 
Makowskiego został zablokowany. Pró-
bowali jeszcze Kaput i Abramowicz, ale 
bez efektów i do zakończenia pierwszej 
połowy utrzymało się jednobramkowe 
prowadzenie Radomiaka.

Tuż po przerwie przycisnęli nieco pił-
karze z Głogowa, choć pierwszą groźną 
sytuację stworzyli radomianie. Z lewego 
skrzydła do środka zszedł Michalski i od-
dał mocny strzał – niestety, minimalnie 
nad poprzeczką. Miejscowi próbowali do-
stać się w pole karne rywala długimi pił-
kami, ale nie przynosiło to efektu. W 57. 
minucie „Zieloni” podwyższyli. Przez 

obronę rywali przedarł się Makowski, któ-
ry z dużym spokojem pokonał Szromnika. 
Dla pomocnika Radomiaka była to pierw-
sza w tym sezonie bramka w rozgrywkach 
Fortuna 1. Ligi. Niespełna 10 minut póź-
niej w dobrej sytuacji znalazł się Górski, 
ale spudłował po ładnej akcji swoich ko-
legów. Chrobry dążył do zdobycia gola 
kontaktowego, ale radomianie dobrze się 
bronili. Ostatecznie miejscowym nie uda-
ło się pokonać Kochalskiego i Radomiak 
wygrał 2:0, notując pierwsze w tym sezo-
nie wyjazdowe zwycięstwo!

W sobotę, 14 września, „Zieloni” po-
dejmą u siebie Zagłębie Sosnowiec w me-
czu dziewiątej kolejki Fortuna 1. Ligi. 
Radomiak jest obecnie wiceliderem ta-
beli, a Zagłębie plasuje się na dziewiątym 
miejscu. Początek spotkania o godz. 16 na 
stadionie przy Narutowicza 9.

Chrobry Głogów – Radomiak Ra-
dom 0:2 (0:1)

Bramki: Lewandowski 17, Makowski 57
Chrobry: Szromnik – Stolc, Michalec, 

Praznovsky, Ratajczak, Ziemann (86 Arti-
gas), Diduszko, Mandrysz, Kozak, Kowal-
czyk (59 Benedyczak), Lebedyński

Radomiak: Kochalski – Abramowicz, 
Grudniewski, Cichocki, Jakubik, Kaput, 
Lewandowski (68 Banasiak), Makowski, 
Michalski (64 Mikita), Leandro (86 Kar-
wot), Górski

MICHAŁ NOWAK

Pierwsze zwycięstwo
na wyjeździe

Piłkarze Radomiaka Radom po raz pierwszy w sezonie 2019/2020 For-
tuna 1. Ligi zwyciężyli na terenie rywala! „Zieloni” pokonali w Głogowie 
Chrobrego 2:0.
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