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Janusze i grażyny
w dyktandzie
Eliza Mikulska z Kłonowca-Kora-
czy, która w ubiegłym roku zdobyła 
wyróżnienie, została tegorocznym 
Radomskim Mistrzem Polskiej Or-
togra� i. 

 str. 2

Trzeci etap trasy N-S
– W październiku zostanie ogło-
szony przetarg na zaprojektowanie 
i budowę trzeciego odcinka trasy 
N-S, który połączy ul. Żeromskie-
go z Żółkiewskiego – zapowiada 
wiceprezydent Konrad Frysztak.

 str. 3

Bez samochodu 
na festynie
Były pokazy rowerów retro, fre-
estyle i naukowe, joga na trawie 
czy potańcówka na dechach, a na 
energorowerach można było wy-
produkować bańki mydlane albo 
soki. W niedzielę odbył się festyn 
z okazji Dnia Bez Samochodu.

 str. 6

Był człowiekiem 
prawdy
W poniedziałek parlamentarzyści, 
samorządowcy, przedstawiciele „S” 
i wierni pożegnali ojca Huberta 
Czumę – duszpasterza ludzi pracy, 
honorowego obywatela Radomia. 
Jezuita zmarł 19 września w War-
szawie w wieku 89 lat.
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Udany tydzień
piłkarzy
Czwarte i piąte zwycięstwo odnieśli 
w ostatnich dniach zawodnicy Ra-
domiaka Radom. Najpierw w lidze 
„Zieloni” pokonali Chojniczankę 
Chojnice, by w środę w Pucharze 
Polski ograć Elanę Toruń. W sobotę 
hit kolejki ze Stalą Mielec.

 str. 11

14 października 2005 roku 
ukazał się pierwszy numer „7 Dni”. 
Dziś do Państwa rąk oddajemy numer 700. 
Dziękujemy Szanowni Czytelnicy, Drodzy Reklamodawcy, 
że nam zaufaliście i że od 14 lat jesteście z nami.

Zespół redakcyjny
Bezpłatnego Tygodnika „7 Dni”
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Piątek, 27 września
  A u d y c j e 
umuzykalnia-
jące – inaugu-
r a c j a  s e z o n u 
2019/2020. Au-
dycje przygoto-
w y wane są  dla 
r ó ż n y c h  g r u p 
wiekowych: I edy-

cja – dla uczniów gimnazjów i liceów 
(godz. 8.15, czas koncertu 60 min. cena 
7 zł); II edycja – dla uczniów klas szkół 
podstawowych (godz. 9.35, czas koncer-
tu 45 min., cena 6 zł); III edycja – dla 
przedszkoli (godz. 10.40, czas koncertu 
30 min. cena 5 zł). Na inaugurację sezo-
nu wraz z Radomską Orkiestrą Kame-
ralną wystąpi Marek Drewnowski – for-
tepian. W programie: F. Chopina – Wa-
riacje B-dur op. 2 na temat arii „Là ci 
darem la mano” z opery „Don Giovan-
ni” W.A. Mozarta na fortepian i orkie-
strę oraz W.A. Mozarta – Divertimento 
B-dur KV 137.

  Spotkanie z Wojciechem Krupą. 
O godz. 10 w 1 filii nr 1 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej (ul. Osiedlowa 9) roz-
pocznie się spotkanie autorskie z Woj-
ciechem Krupą – radomskim pisarzem, 
autorem scenariuszy przedstawień tea-
tralnych, wierszy, książeczek dla dzieci 
z cyklu „Bajeczki z Wojtkowej teczki” 
oraz książek o Radomiu: „Krótka hi-
storia Radomia dla dzieci” i „Radomir: 
legenda o powstaniu Radomia”.

  Wystawa w Resursie Obywatel-
skiej. Na godz. 17 zaplanowano ot-
warcie wystawy upamiętniającej 80. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej 
„Wrzesień 1939”. Eksponowane będzie 
uzbrojenie, wyposażenie i umundurowa-
nie ówczesnego Wojska Polskiego oraz 
historia ważniejszych bitew tamtego 
okresu. We wrześniu 1939 roku, w dzia-
łaniach wojennych, brały udział nie tylko 
jednostki polskie, stąd też na wystawie 
będzie można obejrzeć sprzęt wojsk 
niemieckich i rosyjskich. Wystawę przy-
gotował Radomski Klub Modelarsko-
-Historyczny „Sokół”.

  Piaf po pol-
sku na Borkach.
D o m  K u l t u r y 
„Bork i” zapra-
sza o godz. 18 na 
koncert najpięk-
niejszych piose-
nek Edith Pia f 
„Piaf po polsku”. 
Wykonawcy: Dorota Lulka i Paweł A. 
Nowak. Poznanianka Dorota Lulka jest 
absolwentką Studium Aktorskiego przy 
Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, praco-
wała jako śpiewaczka – solistka w Tea-
trze Muzycznym w Gdyni, jako aktorka 
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Tea-
trze Polskim i Nowym w Poznaniu i jako 
dziennikarka w Poznańskim Ośrodku 
TVP. Od roku 2000 w zespole aktorskim 
Teatru Miejskiego im. Witolda Gombro-
wicza w Gdyni. Paweł A. Nowak – akor-
deonista, pedagog, kompozytor, aran-
żer, twórca jedynego w Polsce Muzeum 
Akordeonu w Kościerzynie. Specjali-
zuje się w tangu, jazzie i – charaktery-
stycznym dla akordeonu – francuskim 
stylu musette. Koncertuje w kraju i za 
granicą, zajmuje się także popularyza-
cją akordeonu. Organizator i dyrektor 
artystyczny Międzynarodowego Festi-
walu Akordeonowego w Sulęczynie na 

Kaszubach, autor audycji „Jazz na akor-
deon” w Radiu Gdańsk. Piosenki Edith 
Piaf usłyszymy w tłumaczeniu Andrzeja 
Ozgi i Wojciecha Młynarskiego. Wstęp 
płatny – 20 zł.

Sobota, 28 września
  Wieczór z gwiazdą w Elektrowni.
O godz. 18 w MCSW „Elektrownia” 
odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu 
„Wieczory z gwiazdą”. Bohaterem bę-
dzie Jerzy Bończak. Urodził się 29 lip-
ca 1949 roku w miejscowości Bieżuń. 
W 1971 roku ukończył PWST w War-
szawie i jeszcze w samym roku został za-
trudniony w Teatrze im. Stefana Jaracza 
w Olsztynie (1971–1972), który wkrótce 
zmienił na stołeczny Teatr Rozmaitości 
(1972–1982). Następnie grał w Teatrze 
Nowym (1982–1990), natomiast od 
1997 roku jest stałym aktorem Teatru 
Kwadrat w Warszawie. W filmie wystę-
puje od 1974 roku, kiedy to zadebiuto-
wał w kryminalnym filmie Andrzeja 
Trzosa-Rastawieckiego „Zapis zbrodni” 
oraz w filmie dla młodzieży „Koniec wa-

kacji” Stanisława 
Jędryki. Zasłynął 
ja ko  o dt wórc a 
rol i  sek retarza 
Dyzmy w popu-
la r ny m ser ia lu 
Ja n a  R y bko w -
sk iego i Marka 
Nowickiego „Ka-
riera Nikodema 

Dyzmy” z Romanem Wilhelmim (1980), 
a następnie – charakterystycznych ról 
w filmach Stanisława Barei („Miś” 1980, 
„Alternatywy 4” 1983).  Bilety w cenie: 
15 zł normalny, 7 zł ulgowy dla emeryta/
rencisty.

Niedziela, 29 września
  „BlackBox Radom” – Gramy 
w larpy! Gra w larpy polega na wciela-
niu się w postacie (jak w improwizowa-
nym teatrze) oraz wspólnym tworzeniu 
i przeżywaniu opowieści, w której każdy 
uczestnik ma jakiś cel i rolę do odegra-
nia. W zależności od budowy i przezna-
czenia larpy mogą służyć budowaniu 
grupy, zwiększaniu kompetencji, przeka-
zywaniu wiedzy oraz kształtowaniu po-
staw; jednak najczęściej służą po prostu 
dobrej zabawie. Uczestnik gry staje się 
jednocześnie widzem i aktorem, gra-
jąc i odgrywając obserwuje i reaguje na 
działania pozostałych. Udział w larpach 
pobudza kreatywne myślenie i inteligen-
cję emocjonalną, wyrabia umiejętności 
komunikacyjne i negocjacyjne, zwiększa 
pewność siebie, uczy empatii i radzenia 
sobie w stresujących sytuacjach. Nazwa 
pierwszego spotkania to „Wszystko, cze-
go chcielibyście dowiedzieć się o życiu, 
ale baliście się zapytać”. Będzie można 
zagrać w dwa scenariusze: „Mężowie” Ja-
kuba Tabisza i „Dobrze się kłamie w mi-
łym towarzystwie” Natalii Rożek i Mar-
cina Słowikowskiego. Pierwszy to tzw. 
jeepform (z udziałem publiczności, trwa 
do 2 h), a drugi – to gra typu larp (czas 
trwania 3 h). Na larp obowiązują zapisy! 
Formularz na stronie blackboxradom.
pl. Wstęp wolny. Miejsce: Pod 13-tką, ul. 
Parkowa 1. Godz. 16-20.

  Wieczorek taneczny w Klubie Se-
niora. Dom Kultury „Idalin” zaprasza 
o godz. 17 na wieczorek taneczny w Klu-
bie Seniora. Wstęp płatny.
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W 14. edycji dyktanda, którego treść 
od 2006 roku przygotowuje dla pasjo-
natów pisanej polszczyzny prof. Andrzej 
Markowski, członek Rady Języka Pol-
skiego przy Polskiej Akademii Nauk, 
wzięło udział 89 osób, w tym 17 z po-
wiatu radomskiego. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwała komisja 
w składzie: prof. Andrzej Markowski 
(przewodniczący), Maria Pacholec, 
przewodnicząca radomskiego oddzia-
łu Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich 
i Agata Morgan, wicedyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (sekretarz komisji).

Najlepiej dyktando napisali poprzedni 
mistrzowie i zdobywcy nagród. Ale – jak 
wyjaśnia Agata Morgan – regulamin 
mówi jasno, że pisać mogą, jednak nie 
zostaną już ponownie nagrodzeni. – Dwa 
lata temu odbywało się dyktando mi-
strzów i dzisiaj padła propozycja, by 
zorganizować je po raz kolejny. Bardzo 
poważnie bierzemy ten pomysł pod uwa-
gę – zdradziła.

W tym roku tematem dyktanda była 
pogoda i różnorodne zjawiska atmosfe-
ryczne z nią związane. „Bo wprawdzie 
prognozy hydrologiczno-meteorologicz-
ne krótko- i średnioterminowe nastra-
jają nieoptymistycznie, ale straszenie 
powtórką biblijnego Armagedonu czy 
też wszechogarniającego nowego poto-
pu jest dalece nieuzasadnione” – to tylko 
próbka tego, z czym musieli się zmierzyć 
uczestnicy dyktanda.

Prof. Markowski przyznał, że temat 
dyktanda uczestnikom był znany wcześ-
niej; podano im również kilka słów, aby 
było łatwiej napisać. Ale i tak pisownia 
niektórych wyrazów nastręczyła nie lada 

problemów. – Największe trudności spra-
wiała pisownia łączna lub rozdzielna. 
Nieliczne były kłopoty z pisownią przez 
„ch” i „h” czy z dużymi i małymi litera-
mi – wyjaśnia autor dyktanda. W tre-
ści dyktanda pojawili się np. „janusze” 
i „grażyny”: – Do nich podeszliśmy z to-
lerancją. Większość pisała dużymi litera-
mi i to uznaliśmy. Ja napisałem w dyk-
tandzie małymi, bo uważam, że to już nie 
są imiona własne, tylko określenie ludzi 
o pewnych cechach charakteru.

Najlepiej dyktando napisała Eliza Mi-
kulska. – W zeszłym roku udało mi się 
uzyskać wyróżnienie, ale apetyt rośnie 
w miarę jedzenia. Chciałam sięgnąć po 
mistrzostwo i się udało – cieszyła się.

Pani Eliza pracuje w Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Radomiu, z wykształce-
nia jest magistrem administracji i od 
najmłodszych lat kocha książki. – Książki 
towarzyszą mi całe życie, a od niedawna 
zaczęłam też pisać. W związku z tym nie 
wypada nie znać podstaw ortografii czy 
interpunkcji. Trochę miałam ostatnio 
różnych zawirowań i to dyktando po-
mogło mi dowartościować się i uwierzyć 
w siebie – powiedziała nam.

Drugie miejsce przypadło Annie Ni-
klewskiej z Radomia, a trzecie Natalii 
Rowińskiej też z Radomia.

Laureaci trzech pierwszych miejsc 
otrzymali czytniki e-booków i bony na 
zakup e-booków. Jury przyznało też trzy 
równorzędne wyróżnienia. Vouchery 
o wartości 170 zł na zakup książek trafi-
ły do mieszkanek Radomia: Aleksandry 
Sowy, Julii Dzik i Ewy Rybińskiej.

KATARZYNA SKOWRON

Janusze i grażyny
w dyktandzie

Eliza Mikulska z Kłonowca-Koraczy, która w ubiegłym roku zdobyła wy-
różnienie, została tegorocznym Radomskim Mistrzem Polskiej Ortografii. 
– Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chciałam sięgnąć po mistrzostwo 
i udało się – przyznała laureatka.
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W piątek na skwerze po wschodniej 
stronie budynku Urzędu Miejskie-
go – obok postoju taksówek zostanie 
odsłonięty pomnik Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręgu Radomsko-Kieleckie-
go „Jodła”. Podczas tej uroczystości 
odcinek ul. Niedziałkowskiego między 
Żeromskiego a Curie-Skłodowskiej 
będzie czasowo zamknięty dla ruchu 
kołowego. Zalecane objazdy przebie-
gają w obu kierunkach ul. 25 Czerwca 
i Kelles-Krauza.

Autobusy linii 19 w godz. 15-21 będą 
jeździły objazdem – w obu kierunkach 
ulicami Sienkiewicza, 25 Czerwca, 
Kelles-Krauza, Niedziałkowskiego i Ki-
lińskiego. Nieczynne będą przystanki: 
Słowackiego/ Żeromskiego 01 (w stronę 
Żeromskiego) i Żeromskiego/ Słowa-
ckiego 02 (w stronę 25 Czerwca).

MZDiK apeluje o stosowanie się do 
wprowadzonych tymczasowych ograni-
czeń.

CT

Objazd
dla linii nr 19
W piątek w godz. 15-21 zamknięta będzie 
dla ruchu ul. Niedziałkowskiego. Objazdem 
pojadą również autobusy linii 19.

W piątek o godz. 11 uczniowie 
szkól podstawowych będą mieli okazję 
maszerować na orientację na podstawie 
ortofotomapy; przewidziano też quest 
o miniaturach przemysłowych Radomia. 
W godz. 13.30-20 zwiedzimy – z prze-
wodnikiem i bezpłatnie – Muzeum 
Rzemiosła (pl. Konstytucji 3 Maja 3/7), 
a o godz. 17 możemy się wybrać na 
wycieczkę autokarową „Radom znany 
i nieznany”. Start: fontanny od strony 
ul. Focha; przejazd bezpłatny. Pierwszy 
z Światowych Dni Turystyki zakończy-
my – o godz. 19 – także na fontannach. 
Tam bowiem odbędzie się wieczór 
z piosenką turystyczną.

W sobotę natomiast miasto zapra-
sza – w godz. 15-21 – na dzień otwarty 
w ratuszu. Będzie można zobaczyć, jak 
po rewitalizacji wyglądają poszczególne 
pomieszczenia, w tym nowa sala obrad 
rady miejskiej. – Chcemy też opowie-
dzieć o historii ratusza – mówi wicepre-
zydent Konrad Frysztak. – Jednocześnie 
prosimy radomian, którzy mają jakieś 
pamiątki związane z tym obiektem, o ich 
udostępnienie. Chcemy je zaprezento-
wać we wnętrzach budynku.

Wiele atrakcji przygotowują też 
harcerze. – O godz. 18 odbędzie się 
uroczysty apel, oficjalnie rozpoczynający 
rok harcerski. Ponadto na dziedzińcu 
zabrzmią harcerskie piosenki. Będą też 
gry i zabawy – zapowiada komendant 
hufca ZHP Bartosz Bednarczyk.

Także o godz. 18 rozpocznie się „Noc 
w lesie”, konkretnie – w Lesie Kaptur-
skim. Zaplanowano spotkanie z survi-
valowcem, który pokaże, jak poradzić 
sobie w lesie, mając do dyspozycji tylko 
sznurek i latarkę. Uczestnicy warsztatów 
dowiedzą się m.in., jak rozpalić ogień, 
wybudować szałas, zdobyć pożywienie 
czy znaleźć odpowiedni kierunek. Prze-
widziano także grę terenową i ognisko. 
Formularz zgłoszeniowy na survival 
można pobrać ze strony: www.drogam-
leczna.org.pl.

NIKA

Dni
Turystyki
Noc w lesie, dzień otwarty w ratuszu, 
wycieczka autokarowa po Radomiu – w pią-
tek i sobotę (27 i 28 września) będziemy 
świętować Światowy Dzień Turystyki.
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WYBRANE PRODUKTY
SPOŻYWCZE I PRZEMYSŁOWE 

W SUPERCENACH
Oferta obowiązuje od 19.09 do 16.10.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

WIELKA 
WYPRZEDAŻ

TEMPERATURY

9,99 zł

4,99 zł

1,99 zł

0,99 zł

0,49 zł

NIŻSZE
CENY

KREDYTY I POŻYCZKI BLISKO CIEBIE

R E K L A M A

 KATARZYNA SKOWRON

– Zależy nam na wybudowaniu trasy 
N-S; to element Strefy Wygodnego Ru-
chu, który pozwoli odciążyć ul. Szklaną. 
Mieszkańcy w naturalny sposób szukają 
alternatywy i szybszego dojazdu. Dlatego 
chcemy wybudować ten odcinek tak, aby 
wszyscy którzy wjeżdżają z północnych 
części miasta – np. z Rajca, Gołębiowa czy 
też spoza miasta, mieli dobry dojazd do 
dworca kolejowego. Chcemy jednak tak-
że, by był to taki dojazd, który nie będzie 
burzył spokojnego życia mieszkańców ul. 
Szklanej. Po oddaniu do użytku odcinka 
od Beliny-Prażmowskiego do Żeromskie-
go ruch na Szklanej znacznie się zwiększył, 
a planowany odcinek trasy N-S tę ulicę od-
ciąży – tłumaczy wiceprezydent Frysztak.

Wiceprezydent i prezydent Radosław 
Witkowski proponują w związku z tym 
zmianę w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej – zwiększenie wydatków gminy do 
roku 2023 na kwotę 30 mln zł. Zmiany 
w WPF muszą zaakceptować radni, a pro-
jekt uchwały w tej sprawie zostanie podda-

ny ich ocenie na najbliższej sesji, zaplano-
wanej na poniedziałek, 30 września.

Nowa droga będzie miała ok. 3 km 
i zostanie poprowadzona wzdłuż linii 
kolejowej. – Mamy już stosowne uzgod-
nienia z PKP PLK. Trzeci odcinek trasy 
N-S ma się zaczynać pod wiaduktem 
w ul. Żeromskiego. Dalej droga będzie 
biegła wzdłuż Szklanej, a tuż za most-
kiem skręci w stronę torów kolejowych. 
W ciągu ul. Kozienickiej zostanie wybu-
dowany wiadukt, który będziemy reali-
zować we współpracy z PKP PLK. Nową 
drogą kierowcy będą mogli dojechać aż 
do ul. Żółkiewskiego – tłumaczy wice-
prezydent.

Zakończenie inwestycji planowane jest 
na wrzesień, październik 2023 roku.

Przypomnijmy: w tej chwili dobiegają 
końca prace przy realizacji pierwszego 
etapu trasy N-S. Wkrótce ma być gotowy 
wjazd i zjazd z wiaduktu w ul. Słowackie-
go. Podpisana została również umowa 
z wykonawcą prac przy budowie drugiego 
odcinka – od osiedla Południe do węzła 
przy ul. Młodzianowskiej.

Trzeci etap
trasy N-S

– W październiku zostanie ogłoszony przetarg na 
zaprojektowanie i budowę trzeciego odcinka trasy 
N-S, który połączy ul. Żeromskiego z Żółkiewskie-
go – zapowiada wiceprezydent Konrad Frysztak.
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Do zdarzenia doszło 18 września 
wieczorem w miejscowości Lisów koło 
Radomia. 34-letni żołnierz zawodowy 
zaatakował siekierą żonę będącą w ós-
mym miesiącu ciąży. Zadał jej kilka cio-
sów w głowę i twarz. Potem poszedł do 
sąsiadki i opowiedział jej, co zrobił. Ko-
bieta wezwała policję. Mężczyzna został 
zatrzymany. – Przeprowadzone bada-
nie alkomatem wykazało, że był trzeź-
wy – poinformował prokurator Łukasz 
Łapczyński, rzecznik prasowy Prokura-
tury Okręgowej w Warszawie.

Kobieta w stanie ciężkim, realnie zagra-
żającym życiu została przewieziona do jed-
nego z radomskich szpitali. Mimo wysiłku 
lekarzy nie udało się uratować dziecka.

Jak poinformował nas prokurator Łap-
czyński, żołnierz usłyszał zarzuty usiłowa-
nia zabójstwa żony i zabójstwa dziecka. 
Przyznał się do winy.

Prokuratura skierowała do sądu wnio-
sek o aresztowanie 34-latka na trzy mie-
siące.

DO

Siekierą 
zaatakował żonę

Zarzuty usiłowania zabójstwa żony i zabójstwa dziecka usłyszał w ubiegły 
piątek mężczyzna, który w środę zaatakował siekierą swoją ciężarną żonę.
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W pierwszym kwartale 2019 r. za-
ległości kredytowe i pozakredytowe 
Polaków wzrosły o ponad 2 mld zł, do 
76 mld zł, a liczba niesolidnych dłuż-
ników zwiększyła się do ok. 2,8 mln 
osób – wynika z raportu InfoDług 
Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor 
i BIK. 10 najbardziej zadłużonych musi 
oddać w sumie blisko 400 mln zł.

Po sukcesie fi rm windykacyjnych przyszła 
kolej na drugą stronę barykady. Dłużnicy, 
którzy nie radzą sobie ze swoim zadłuże-
niem mogą skorzystać z oferty fi rmy anty-
windykacyjnej.

Czym zajmuje się antywindykacja?
Kancelaria antywindykacyjna obsługuje 

zarówno osoby fi zyczne jak i przedsiębior-
stwa, które utraciły płynność finansową. 
Dominik Ciecierski – prawnik, właściciel 
Kancelarii – dzięki wieloletniemu doświad-
czeniu we współpracy z fi rmami windyka-
cyjnymi m. in. Kruk czy Ultimo doskona-
le poznał ich procedury i harmonogram 
działań, dzięki czemu jest w stanie pomóc 
w rozwiązaniu problemów finansowych 
każdemu na każdym etapie prowadzone-
go wobec nich postępowania: „Zaczyna-
my od audytu, później oferta działań jest 
spersonalizowana w zależności od sytua-
cji klienta” – zapewnia prawnik. Klientami 
najczęściej są osoby fi zyczne prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą, 
którzy nie mają rozdzielności majątkowej 
z małżonkiem: „W sytuacji, gdy jest już 
klauzula wykonalności, taka fi rma w jednej 
chwili traci płynność fi nansową” – wyjaśnia 
prawnik. Jednakże nie jest proces, którego 
nie da się zatrzymać i odwrócić na korzyść 
klienta – kancelaria ma przygotowane pla-
ny działań na każdą okoliczność.

Kiedy warto zwrócić się do Kancelarii 
Antywindykacyjnej?

Do Kancelarii warto się zwrócić o pomoc 
prawną w każdym momencie postępowa-
nia. Oczywiście, im wcześniej klient zgłosi 
się o pomoc tym większa szansa na pozy-
tywne rozwiązanie sprawy oraz uniknięcie 
skomplikowanych procedur sądowych. Na-
sza Kancelaria wyspecjalizowała się w pro-
wadzaniu postępowań przedsądowych, 
sądowych, egzekucyjnych oraz restruktu-
ryzacyjnych.

Wiele Kancelarii wykorzystując kłopoty 
klientów jest w stanie w celu ich pozyska-
nia zaoferować im wszystko, czego ocze-
kują. Praktyka pokazuje jednak, że realiza-
cja obietnic danych klientowi jest bardzo 
często niemożliwa. Nieuczciwe kancelarie 
wykorzystują fakt, iż do nich zwracają się 
ludzie z „nożem na gardle” skłonni zapłacić 
każde pieniądze za pomoc w rozwiązaniu 
problemów. Dlatego też wybierając Kance-
larią Antywindykacyjną należy się kierować 
zdrowym rozsądkiem. W przypadku powie-
rzenia spraw nieodpowiednim osobom 
klient traci nie tylko pieniądze, ale również 
czas i związane z tym możliwości rozwią-
zania sytuacji. Wybór właściwej Kancelarii 
Antywindykacyjnej jest najważniejszą decy-
zją, jaką musi podjąć klient stawiając czoło 
problemom.

W dobie dzisiejszej technologii i dostę-
pu do informacji, podstawowe informacje 
można znaleźć na forach internetowych 
oraz w prasie tematycznej. Dodatkowo 
obowiązkiem ustawodawcy jest załączanie 
stosownych pouczeń do pism urzędowych, 
które dla przeciętnego obywatela są zwykle 
niezrozumiałe, ze względu na ich zawiłość. 
Jednakże do pomyślnego zakończenia spra-
wy nie wystarczą podstawowe informacje ze 
stron i forów internetowych oraz doświad-

czenie innych ludzi, gdyż każdą sprawę 
należy traktować indywidualnie. Dlatego też 
do zbudowania odpowiedniej długofalowej 
strategii działania konieczne są wiedza i do-
świadczenie specjalisty w zakresie postępo-
wań windykacyjnych bądź restrukturyzacji 
zadłużeni, które my posiadamy.

Pan Dominik Ciecierski sam zaczynał 
jako windykator. Pracował na stworzeniem 
działów windykacji w większości banków 
w Polsce. – Stworzyliśmy własną kancela-
rię prawną, która obsługiwała takie właśnie 
projekty. Pisaliśmy scenariusze rozmów, 
jakie mieli prowadzić bankowi specjaliści 
od odzyskiwania długów. Robiliśmy dywer-
syfi kację portfeli wierzytelności. Poznałem 
bardzo dobrze metody windykacji – na tyle 
dobrze, by stworzyć skuteczne narzędzia 
antywindykacji – opowiada. – Gdy do fi r-
my wchodzi komornik, to otwiera się worek 
bez dna. W pierwszej kolejności pieniądze 
idą na zabezpieczenie kosztów postępo-
wania całej machiny biurokratycznej. A ja 
pomagam fi rmie przetrwać. Przeważnie moi 
klienci będą w stanie zwrócić swoje długi, 
ale nie w tej chwili. 

Obecnie do kancelarii dziennie trafia 
50-100 spraw. – Niestety większość klien-
tów zgłasza się do nas, gdy mają już nóż na 
gardle – mówi Ciecierski. Stąd po udanej 
restrukturyzacji oferuje klientom stały abo-
nament. Obejmuje on pełny zakres usług 
prawnych, nie tylko antywindykacyjnych. 
Oferta musi cieszyć się powodzeniem, bo 
udało się namówić już ponad 2 tys. firm. 
To przekłada się na rozwój fi rmy. Obecnie 
współpracuje także z zaprzyjaźnionymi 
kancelariami podatkowymi i fi rmami fi nan-
sowymi. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy 
kancelaria poszerzyła działalność o 4 nowe 
oddziały, w tym także w Radomiu.

Nasza Kancelaria Antywindykacyjna jest 

uznaną marką na rynku. Jej rozwój to stabil-
ny wzrost w tym sektorze usług prawnych. 
Świadczą o tym pojawiające się ciekawe 
artykuły w prasie oraz w telewizji na jej te-
mat. Najlepszą reklamą są rekomendacje 
klientów, to właśnie oni rozsławiają usłu-
gi kancelarii. Kancelaria nigdy nie szukała 
klientów, ponieważ w fi rmie nie ma waka-
tów handlowych, a jedynie same struktury 
prawne. Jedna skończona sprawa otwiera-
ła następną – dodaje właściciel kancelarii. 
Ważne, aby mieć stały kontakt z klientem, 
ponieważ to on tworzy usługi, a my wyko-

nujemy swoją prace. Z artykułów znalezio-
nych w prasie, można wyczytać informacje 
na temat wypowiedzi pracowników, czy też 
właścicieli kancelarii, w których wyrażają 
się w wielkim szacunkiem, na temat klien-
tów. Jak mówi Dominik Ciecierski – założy-
ciel kancelarii „Ciągle czerpiemy inspirację, 
do pracy od klientów. Każdego dnia w na-
szej pracy słyszymy historię, które zapierają 
wdech w piersiach. Nasi klienci to bohate-
rowie, którzy przeżywają lekką zadyszkę…”.

Zapraszamy do współpracy

BIEDNEGO PANIKA NIE DOTYKA

Oddział Radom , ul. Waryńskiego 17a, tel. 664 203 224, www.kancelaria-antywindykacyjna.com

R E K L A M A

 KATARZYNA SKOWRON

– Przez rządy ostatnich 14 lat dopro-
wadzono do sytuacji, w której ludzie mu-
szą prosić się o życie, bo nie stać ich na 
leki, bo nie są pewni, czy dostaną się do 
lekarza specjalisty – mówi Patryk Fajdek, 
lider radomskiej Lewicy w wyborach do 
sejmu. – To jest dramat, to jest skanda-
liczna sytuacja. Na szczęście jest Lewica, 
która ma program napisany z ekspertami.

Jeden z punktów tego programu 
przewiduje przeznaczenie na służbę 
zdrowia – do 2024 roku – do 7,2 proc. 
PKB. Leki na receptę mają koszto-
wać maksymalnie 5 zł, by nikt nigdy 
nie wychodził z apteki bez wykupio-
nych recept. – To jest możliwe, da się 
zrobić; podobne systemy istnieją już 
w Anglii i Niemczech – przekonuje 
Fajdek. – Pompy insulinowe za 5 zł, jak 
i wszelkie inne wyroby medyczne. Dar-

mowe leki dla dzieci, kobiet w ciąży, 
emerytów i rencistów.

Anna Prus-Żytkowska przyzna-
ła, że ochrona zdrowia to dziedzina, 
która od dawna w ymaga szybkich 
zmian. – Wzrost nakładów na ochronę 
zdrowia, podniesienie płacy w tej stre-
fie i poprawienie komfortu osób tam 
zatrudnionych spowoduje przypływ ka-
dry medycznej i zwiększy efektywność 
świadczonych usług – twierdzi.

L ewica chce ponadto podnieść 
standardy opieki senioralnej, wpro-
wadzić urlopy w y tchnieniowe dla 
opiekunów osób starszych i niepełno-
sprawnych. – Lewica dąży do tego, aby 
standardy opieki okołoporodowej były 
wyższe. Kobiety zasługują na to, aby 
rodzić po ludzku. Likwidacja klauzu-
li sumienia i doprowadzenie do stanu, 
aby to kobiety decydowały o swoim cie-
le, to tematy, które są również przed-
miotem troski Lewicy – mówi Anna 
Prus-Żytkowska.

Ireneusz Sitarski przypomniał, że 
zadłużenie szpitali w skali kraju wyno-
si blisko 13 mld zł. – Zarówno PO, jak 
i PiS tak naprawdę nic nie zrobili w tym 
zakresie. To zadłużenie wzrasta. Refor-
ma w tym zakresie jest niezbędna. Sa-
morządy powinny zarządzać szpitalami 
powiatowymi, bo one najlepiej wiedzą, 
czego ludzie w danym regionie potrze-
bują – twierdzi Ireneusz Sitarski.

Leki za darmo
Wszystkie leki na receptę za maksymalnie 5 zł, leki dla kobiet w ciąży, eme-
rytów i rencistów za darmo, a także 7,2 proc. PKB do 2024 roku na publiczną 
ochronę zdrowia – postulują kandydaci Lewicy do parlamentu.
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Po przeprowadzonym kilka lat temu 
remoncie ul. Curie-Skłodowskiej stała się 
betonową pustynią, co nie zyskało uzna-
nia tych, którzy tam mieszkają. Chcieli, 
by na ich ulicy rosły drzewa i krzewy, by 
kwitły kwiaty, więc zgłosili projekt do bu-
dżetu obywatelskiego. Udało się uzyskać 
dla niego tak duże poparcie, że wniosek 
stał się jednym z tych do realizacji.

Teraz ulica odzyskała – utraconą 
po remoncie nawierzchni, chodników 
i miejsc parkingowych – zieleń. – Nieste-
ty, poprzednie władze miasta tak zapro-
jektowały przebudowę ulicy, że drzewa 
zostały praktycznie wycięte. Cieszę się, 
że mieszkańcy postanowili to naprawić. 
Mam nadzieję, że takich inicjatyw będzie 

więcej – mówi wiceprezydent Konrad 
Frysztak.

W ramach realizacji projektu na ul. 
Curie-Skłodowskiej ustawiono 13 du-
żych donic, w których zostały posadzone 
wiązy, 65 krzewów kosodrzewiny i tra-
wy. Przy pięciu donicach zostały usta-
wione półokrągłe ławki. Oprócz tego, 
już w gruncie, po parzystej stronie ulicy 

zostało posadzonych 
10 grabów i 700 róż.

– Nasza ulica po re-
moncie rzeczywiście 
stała się betonową 
pustynią. Bardzo mi 
się to nie podobało, 
dlatego postanowiłam 
zadziałać oddolnie 
i złożyłam wniosek do 
budżetu obywatelskie-
go – mówi Ewa Suwa-
ła, autorka projektu 
zgłoszonego do BO 
2019. – Teraz jest dużo 
przyjemniej. Mam na-
dzieję, że to dopiero 
początek i w przyszło-
ści jeszcze tej zieleni 
przybędzie.

Przypomnijmy: przetarg na zaziele-
nienie ul. Curie-Skłodowskiej MZDiK 
rozstrzygnął w lipcu. Oblicze ulicy z be-
tonowego na zielony zmienił Zakład Pro-
jektowania Budowy i Konserwacji Tere-
nów Zieleni z Radomia.

KS

Była wyspa ciepła,
jest zieleń

Duże, czerwone donice z drzewkami stanęły na ul. Marii Curie – Skło-
dowskiej. Nowe nasadzenia to inicjatywa samych mieszkańców.
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Autorski środek
likwiduje reumatyzm w 14 dni!

KONIEC STRZYKANIA W KOLANACH 200% więcej mazi stawowej po 1. użyciu

POKONAJ ZWYRODNIENIA STAWÓW BEZ OPERACJI
Dzięki nowatorskiej kuracji już 89 500 Polaków pozbyło się bólu i sztywnienia stawów
Badania potwierdzają: by uwolnić się od zwyrodnień stawów i odzyskać sprawność ruchową sprzed 
lat, wystarczy kilka dni. Nowy preparat, odbudowuje chrząstkę stawową, usuwa trzeszczenie, 
ból, sztywność stawów już w 24 h, a co najważniejsze – likwiduje reumatyzm i cofa zmiany 
zwyrodnieniowe bez żadnej operacji. Już niemal 90 tys. osób jest zadowolonych z kuracji!

STANĘŁAM NA NOGI
Ból kolan ustąpił 
po 1. kapsułce!
Byłam bardzo ogra-
niczona ruchowo – 
nie mogłam chodzić, 
a  przez zwyrodnienia 
nadgarstków miałam 
problem nawet z  utrzymywaniem kub-
ka w  dłoni. Miałam robioną blokadę 
(zastrzyk ze środków hormonalnych), 
stosowałam maści – nic nie pomagało. 
Dopiero Arthrocare, dosłownie posta-
wił mnie na nogi! Ulga przyszła po 2 h 
od wzięcia kapsułki, a już po 12 dniach 
kuracji poszłam na pierwszy długi spa-
cer – BEZ BÓLU! Rentgen potwierdził, 
że cofnęły się też zwyrodnienia w nad-
garstku. Jestem zachwycona!

Danuta P., 65 lat, Olsztyn
Pozbyła się zwyrodnień stawów w 12 dni!

1. Uśmierzenie bólu, 
eliminacja stanów 
zapalnych i obrzęków

2. Regeneracja chrząstki 
stawowej

3. Zwiększenie 
produkcji mazi 
stawowej nawet o 200%

3 KROKI DO PEŁNEJ
SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

Jak działa Arthrocare?

Uniknąłem 
operacji biodra
Ze względu na prze-
szywający ból biodra, 
trudności z  chodzeniem 
i  konieczność długiego 
rozgrzewania się po nocy, czułem się jak 
kaleka. Gdy rehabilitacja, maści i  blo-
kady nie przyniosły rezultatów, zlecono 
mi wszczepienie endoprotezy. Na szczę-
ście w porę trafiłem na Arthrocare. Ból 
i sztywnienie stawów minęły już po kilku 
dniach, a po pełnej kuracji badania wy-
kazały całkowite cofnięcie zmian zwy-
rodnieniowych. Zdecydowanie polecam.

Witold K., 69lat, Białystok

5 BŁYSKAWICZNYCH
REZULTATÓW
UŚMIERZENIE BÓLU KOLAN, 
BIODER, NADGARSTKÓW I 
KRĘGOSŁUPA W 24 H

3X WIĘKSZA PRODUKCJA 
KOLAGENU

ODŻYWIENIE KOMÓREK 
KOSTNYCH I WZMOCNIENIE 
STAWÓW

UWOLNIENIE OD „ŁUPANIA” W 
KOŚCIACH PO 14 DNIACH

PRZYWRÓCENIE SPRAWNOŚCI 
RUCHOWEJ SPRZED LAT

S kuteczna nawet w  najbar-
dziej zaawansowanym sta-
dium artrozy, bez względu 
na wiek chorego, stopień 
uszkodzenia chrząstki 

i  przyczynę zwyrodnień. Przełomowa 
formuła prof. Hopkinsona to pierwszy 
tak profesjonalny, błyskawiczny ratu-
nek dla przeciążonych stawów. 85% 
pacjentów pierwsze efekty jej dzia-
łania zauważa już po 24 godzinach, 
a  aż 9/10 badanych deklaruje powrót 
do pełnej sprawności ruchowej bez 
ograniczeń bólowych zaledwie po 14 
dniach kuracji. Jak to  możliwe? Prof. 
wyjaśnia: 

Odzyskaj swobodę ruchów 
BEZ OPERACJI
Innowacyjna metoda leczenia artro-
zy zdobyła ogromną popularność na 
Kongresie Nova Medica w  Sztokhol-
mie, gdzie udowodniono 98% sku-
teczność kuracji zarówno u osób cier-
piących z  powodu reumatoidalnych 
stanów zapalnych, po kontuzjach, jak 
i u osób, których stawy są przeciążone 
lub uległy degradacji wraz z upływem 
lat. W  każdym przypadku preparat 
Hopkinsona błyskawicznie odbudo-

nieniowych. Przywrócenie maksymal-
nej poślizgowości płynu maziowego 
sprawia, że stawy odzyskują właściwości 
amortyzujące, a  ruchy stają się płynne 
i bezbolesne. Efektem kuracji kumulują 
się z każdym dniem, zapewniając: 

wuje chrząstkę stawową, intensywnie 
odżywia komórki kostne, wzmacnia 
mięśnie, a  także zwiększa produkcję 
naturalnego kolagenu, likwidując tar-
cie pomiędzy kośćmi. 
Arthrocare naprawia pęknięcia, ubytki 
i uszkodzenia na powierzchni, chrząstki 
stawowej oraz zwiększa powściągliwość 
płynu wypełniającego przestrzenie 
między kośćmi. Dzięki temu likwiduje 
ból, sztywność stawów i  stany zapalne 
już w ciągu 14 dni. 

Nie truj się 
chemią – zaufaj 
naturalnym 
składnikom

Prof. Luis Hopkinson, twórca innowacyjnej 
metody zwalczania zwyrodnień stawów

Zamiast łykać tony leków przecibólo-
wych, które powierzchownie łagodzą 
objawy zwyrodnień, warto postawić na 
JEDNĄ sprawdzoną, w  100% naturalną 
formułę, która kompleksowo zregeneruje 
uszkodzone stawy, likwidując dolegli-
wości u  źródła. Tym właśnie kierowa-
liśmy się przy tworzeniu Arthrocare. Już 
1 kapsułka 3-krotnie zwiększa produkcję 
mazi stawowej, gwarantując „naoliwie-
nie” stawów. Gdy kości przestają o siebie 
trzeć, mikrouszkodzenia chrząstki stawo-
wej ulegają naprawie, a ból, dyskomfort, 
trzeszczenie i  sztywność stawów znikają 
w ciągu kilku dni.

Stawy nie muszą Cię ograniczać 
Systematyczne stosowanie nowego pre-
paratu odbudowuje tkankę chrzęstną 
niemal w  95% dzięki czemu możliwe 
jest całkowite cofnięcie zmian zwyrod-

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 4 października 2019 r., 
przysługuje 72% zniżki producenta w momencie zakupu preparatu 

prof. Hopkinsona, wspomagającego eliminowanie zwyrodnień stawów 
tylko za  317 zł 87 zł (przesyłka GRATIS)!

stawowej nawet o 200%

Stawy nie muszą Cię ograniczać 
-

prof. Hopkinsona, wspomagającego eliminowanie zwyrodnień stawów prof. Hopkinsona, wspomagającego eliminowanie zwyrodnień stawów 

OPRÓŻNIANIE MAGAZYNÓW!
WIELKA OKAZJA! WYJĄTKOWA CENA!

  Zadzwoń:81 300 35 04
   

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)  

Nie zwlekaj – skorzystaj z dofi-
nansowania
Specjaliści potwierdzają, że innowa-
cyjne kapsułki to absolutne turbodoła-
dowanie w procesie regeneracji układu 
kostnego i stawów. Właśnie dlatego już 
po pierwszym zastosowaniu odczu-
jesz wyraźną ulgę w bólu, a charakte-
rystyczne „trzeszczenie” w  kolanach 
ustąpi już po 12-14 dniach kuracji. Już 
wkrótce Twoje życie będzie wyglądać 
tak, jak przed zachorowaniem na ar-
trozę. Z  programu refundującego sko-
rzystało już ponad 89 tys. osób, które 
dzięki kuracji pozbyły się zwyrodnień 
stawów i  odzyskały swobodę ruchów. 
Jeśli masz skończone 40 lat i posiadasz 
obywatelstwo polskie, przysługuje Ci 
72% refundacji na preparat Arthrocare.

Kolana jak nowe
Wystarczyło kilka kapsu-
łek,  by przestało strzykać 
mnie w kolanach – ruchy 
są płynne,  bezbolesne, 
jakby ktoś naoliwił moje 
stawy! Kucam, klękam, bawię się z wnu-
kami, żadnego dyskomfortu ani drętwie-
nia nawet po długim spacerze. Dzięki 
Arthrocare całkowicie zapomniałem 
o zwyrodnieniach.

Jan S., 73 lata, Tarnów



6 PIĄTEK – CZWARTEK 27 WRZEŚNIA – 3 PAŹDZIERNIKA 2019LUDZIE I STYLE

R E K L A M A

Wcześniej – w sobotę kilkadziesiąt 
osób, w ramach ETZT, wybrało się na 
spacer pod Radomiu, zorganizowany 
przez stowarzyszenie Droga Mleczna. 
Przewodnik Krzysztof Skarżycki pro-
wadził uczestników śladami miejsc zwią-
zanych z transportem zbiorowym w na-
szym mieście. Na zakończenie wszyscy 
wsiedli do jedynego radomskiego ika-
rusa, który zawiózł ich na zwiedzanie 

zajezdni MPK na Żakowicach. Pod-
czas spaceru można było wziąć udział 
w konkursach, w których do wygrania 
były m.in. gadżety przekazane MZDiK 
przez Ministerstwo Infrastruktury. Po 
skończonym zwiedzaniu zajezdni Ża-
kowice Droga Mleczna zorganizowała 
quiz komunikacyjny z nagrodami od 
MPK. Tymczasem na pl. Jagiellońskim 
trwały warsztaty nauki jazdy na rolkach, 

przygotowane przez stowarzyszenie Za-
rolkujemy Radom. Fachowcy pokazywa-
li np. sposoby skutecznego hamowania.

Punktem kulminacyjnym ETZT był 
niedzielny festyn w parku na Obozi-
sku. Nie tylko atrakcyjny program, ale 
i ciepła, słoneczna pogoda sprawiła, 
że przyciągnął prawdziwe tłumy. Były 
pokazy rowerów retro, joga na trawie, 
energorowery, pokazy freestyle, pokazy 

naukowe czy potańcówka na dechach. 
Można było się także nauczyć dobrze 
fotografować smartfonem albo tworzyć 
las w słoju. Bardzo oblegany był plac 
zabaw dla dzieci, a także tężnia solan-
kowa. W plenerze został wystawiony 
spektakl „Noe”, a festyn zakończył się 
koncertem zespołu InoRos.

Festyn był też okazją do zapozna-
nia się przez radomian z efektami 

dotychczasowej rewitalizacji parku 
na Obozisku. A zrobiono już spo-
ro – zostały wybudowane nowe alejki, 
place zabaw, siłownia i toalety, a za 
kilka dni gotowy ma być nowoczesny 
skatepark. Teraz przed wykonawcą za-
gospodarowanie zieleni, w tym nowe 
nasadzenia drzew i krzewów. Czas na 
zakończenie wszystkich prac ma do 
31 października.

Dojazd na festyn zapewniała spe-
cjalna okrężna linia P, obsługiwana 
przez ikarusa i gazowego solarisa. 
Kursował też zabytkowy jelcz „ogó-
rek” z warszawskiego Klubu Miłośni-
ków Komunikacji Miejskiej. Wykonał 
10 przejazdów przez osiedle XV-lecia 
i śródmieście, podczas których prze-
wodniczka Alina Osieniecka opowia-
dała pasażerom o mijanych na trasie 
obiektach. Tutaj również były konkur-
sy z nagrodami od Ministerstwa Infra-
struktury, MZDiK, a także Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Frekwencja była, 
jak twierdzi Miejski Zarząd Dróg i Ko-
munikacji, znakomita.

Oczywiście w Dniu Bez Samochodu 
komunikacja miejska była darmowa dla 
wszystkich pasażerów. Ponadto operator 
Radomskiego Roweru Miejskiego – fir-
ma Nextbike wydłużył czas darmowych 
wypożyczeń z 20 do 60 minut.

CT

Bez samochodu na festynie
Były pokazy rowerów retro, freestyle i naukowe, joga na trawie czy potańcówka na dechach, a na energorowerach można było 
wyprodukować bańki mydlane albo soki. W niedzielę w odnowionym parku na Obozisku odbył się festyn z okazji Dnia Bez Samo-
chodu, kończący Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.
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www.liderzmian.eu Głosuj do 10 października 
na wybrany projekt

ORGANIZATOR: PATRONAT HONOROWY:

KONKURS

2019

Wybieramy najlepsze projekty z Funduszy Europejskich na Mazowszu

Artykuł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze europejskie dla seniorów 

Blisko 10 mln zł z UE na świadczenia zdrowotne dla osób starszych 
i niesamodzielnych

Dla kogo pomoc?

Statystyki mówią, że województwo mazowieckie się starzeje. Liczba osób starszych, w wieku 65+ z każdym rokiem wzrasta, a w 
2050 r. co trzeci mieszkaniec województwa mazowieckiego będzie seniorem. Osoby starsze, często niesamodzielne ze względu na 
stan zdrowia lub będące w trudnej sytuacji rodzinnej wymagają kompleksowej opieki. Dzięki funduszom europejskim powstają na 
Mazowszu miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy otrzymają opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Dzięki środkom unijnym, możliwy jest rozwój alternatywnych form opieki świadczonej w środowisku lokalnym, np. Dziennych Domów 
Opieki Medycznej. Są to miejsca zapewniające opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. Na takie właśnie działania 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski od 30 września do 22 października 2019 r.
(konkurs w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowot-
nych). Pula środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 to prawie 10 mln zł.

Realizacja projektów będzie polegała na przygotowaniu, a potem wdrożeniu takich rozwiązań, które skutecznie pomogą seniorom, np. 
efektywne rozwiązania w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej, rozwój usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych 
do domowych, rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprawa stanu zdrowia, zmniejszenie liczby i 
czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych, a także zwiększenie dostępności do 
świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych.

Kto może aplikować o środki europejskie?
O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się podmioty lecznicze posiadające na dzień złożenia wniosku umowę
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ. Średni koszt wsparcia dla jednego uczestnika projektu wyniesie 
do 17 tys. zł.

Dwadzieścia projektów otrzymało dofinansowanie z RPO WM 
Na terenie Mazowsza funkcjonują już pierwsze Dzienne Domy Opieki Medycznej, dzięki temu seniorzy korzystają z usług medycznych. 
Wnioskodawcy przystosowują pomieszczenia, kupują wyposażenie i sprzęt. Pacjenci w zależności od potrzeb będą mieli zapewnioną terapię 
zajęciową, rehabilitację, posiłki i transport. Poprawa stanu zdrowia, zwiększenie dostępności świadczeń medycznych i ambulatoryjnych oraz 
wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych to główne założenia realizowanych projektów.

Gdzie szukać informacji?
Informacje o konkursach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są na stronie www.fundu-
szedlamazowsza.eu. Zapraszamy do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 5a w Radomiu, tel.: 22 542 27 13, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail: punkt_ra-
dom@mazowia.eu. Zapraszamy również do rozmowy o konkursach podczas 10. Forum Rozwoju Mazowsza już 16-17 października 2019 r. w 
Warszawie.

Nie zwlekaj i już dziś złóż wniosek o dofinansowanie. 
Fundusze z RPO WM są w Twoim zasięgu!

Inicjatywy będą skierowane do osób niesamodzielnych oraz osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie wymaga pobytu w szpitalu 
ale wymaga większej opieki. Pacjentami dziennego domu opieki medycznej będą także osoby, które opuściły szpital i potrzebują 
wzmożonej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru nad terapią farmakologiczn ą, osoby wymagające rehabilitacjioraz działań usprawniających,
a także pacjenci, którzy potrzebują wsparcia i edukacji zdrowotnej. W DDOM miejsce znajdą również pacjenci, u których występuje 
ryzyko hospitalizacji w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne
z zakresu leczenia szpitalnego. 
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 IWONA KACZMARSKA

Pogrzeb honorowego obywatela na-
szego miasta miał charakter państwowy. 
Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę 
w kościele św. Trójcy, gdzie ojciec Hu-
bert przez całe lata pracował i gdzie zo-
stała wystawiona trumna z jego ciałem. 
Radomianie przez cały dzień przycho-
dzili pomodlić się za duszę duszpasterza 
i wpisać do księgi kondolencyjnej.

W poniedziałek przed południem kon-
dukt żałobny przeszedł ul. Żeromskiego 
do katedry, gdzie odprawiona została 
uroczysta msza żałobna pod przewodni-
ctwem ordynariusza diecezji radomskiej 
bp. Henryka Tomasika. W koncelebrze 
znalazł się m.in. bp Piotr Turzyński i kil-
kudziesięciu księży z całej Polski.

– Ojciec Hubert był przez całe swo-
je życie człowiekiem zaangażowanym. 
Był człowiekiem prawdy; mówił prawdę 
w oczy – bez poprawności politycznej, 
ale zawsze z szacunkiem dla człowie-
ka – mówił w homilii jezuita o. Grzegorz 
Dobroczyński, duszpasterz akademicki 
z Torunia. – Nie skarżył się, jeśli go nie-
sprawiedliwie traktowano, choć mógłby. 
Nie rozpamiętywał krzywd. Nie dowodził 
ex post, że miał rację. Nie był też kapła-
nem celebrytą z parciem na szkło. Miał 
ten charyzmat skupiania ludzi wokół 
siebie; nawet tam, gdzie był krótko. Jego 
osobowość zapisywała się w sercach ludz-

kich nie przez błyskotliwość medialną, 
ale wyrazistość świadectwa wiary i Ewan-
gelii. Jesteśmy tu dzisiaj nie po to, by po-
stawić ojcu Hubertowi spiżowy pomnik, 
ale by podziękować Bogu za jego czyny.

W uroczystościach pogrzebowych 
uczestniczyli także przedstawiciele 
władz RP – prezydenta i premiera. List 
prezydenta Andrzeja Dudy odczytał 
minister Andrzej Dera. „Obdarzony 
niewątpliwą charyzmą, cieszący się 
powszechnym szacunkiem, przyczynił 

się do ocalenia ducha Solidarności po-
mimo stłumienia przez reżim siłą kar-
nawału lat 1980-1981. To dzięki takim 
osobom nasza polska pokojowa rewo-
lucja antykomunistyczna doprowadziła 
ostatecznie do upadku systemu kłam-
stwa i zniewolenia. To takim ludziom 
zawdzięczamy odzyskanie własnego, su-
werennego państwa i pełni swobód oby-
watelskich” – napisał prezydent Duda.

W imieniu władz Radomia zmar-
łego żegnał wiceprezydent Konrad 

Frysztak. – Dzisiejsza data ma wymiar 
szczególny, wręcz symboliczny. Żeg-
namy bowiem ojca Huberta Czumę 
dokładnie w 43. rocznicę powstania 
Komitetu Obrony Robotników, z któ-
rego ideami i celami jego działalność 
była nierozerwalnie związana, dzięki 
czemu zasłużył sobie na miano duszpa-
sterza i opiekuna Solidarności – mówił 
wiceprezydent. – Zapamiętamy go jako 
organizatora mszy świętych za ojczyznę 
i opiekuna prześladowanych. W okre-
sie stanu wojennego ojciec Hubert był 
współorganizatorem uroczystości religij-
no-patriotycznych w kościele św. Trójcy 
z udziałem znanych aktorów. Był także 
organizatorem spotkań dla opozycjoni-
stów spod znaku Solidarności, wspierał 
finansowo działalność wydawniczą i kol-
portaż podziemnych wydawnictw.

Na pogrzeb przyjechała rodzina ojca 
Huberta, m.in. jego bracia: Andrzej 
i Benedykt. – Hubercie, mój kochany 
ojcze chrzestny i mój przyjacielu, wiel-
ka jest nagroda przygotowana dla ciebie 
w niebie – mówił Andrzej Czuma.

Ojciec Hubert został pochowany na 
cmentarzu komunalnym na Firleju, 
w grobowcu zakonnym ojców jezuitów.

● ● ●

Hubert Czuma urodził się 2 listo-
pada 1930 roku w Lublinie. W wieku 

18 lat wstąpił do Towarzystwa Jezuso-
wego, a święcenia kapłańskie otrzymał 
30 października 1955 roku. Był kate-
chetą i duszpasterzem akademickim, 
kolejno, w Łodzi, Gdańsku, Lublinie, 
Kaliszu, Szczecinie.

W sierpniu 1979 został zmuszo-
ny do opuszczenia Szczecina i prze-
niesiony do Radomia. Oficjalnie nie 
mógł pracować z młodzieżą akade-
micką, ale wspierał ks. Zdzisława 
Domagałę w prowadzeniu duszpa-
sterstwa akademickiego. W latach 
1980-1989 organizował msze św. za 
ojczyznę, był opiekunem Solidarno-
ści, a także organizatorem spotkań dla 
opozycjonistów „S”. Jeden z inicjato-
rów i twórców Komitetu Obywatelskie-
go Ziemi Radomskiej w 1989 roku. Od 
1990 był kapelanem więziennym, a od 
1991 – publicystą radiowym. Duszpa-
sterz Solidarności, od 2001 duszpasterz 
ludzi pracy i sekretarz telefonu zaufa-
nia w diecezji radomskiej.

Był wielokrotnie przesłuchiwany, 
inwigilowany i więziony przez władze 
komunistyczne. W czerwcu 2010 ojciec 
Czuma został uhonorowany medalem 
Bene Merenti Civitas Radomiensis. 
Tytuł honorowego obywatela Radomia 
został mu nadany przez radę miejską 
w 2015 roku. Odznaczony Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
(2006).

Był człowiekiem prawdy
W poniedziałek parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele „S” i wierni pożegnali ojca Huberta Czumę – duszpasterza 
ludzi pracy, honorowego obywatela Radomia, a także Szczecina i Lublina, działacza opozycji antykomunistycznej. Jezuita zmarł 
19 września w Warszawie w wieku 89 lat.

K A M PA N I A  I N F O R M AC Y J N A

„To nie jest zwykłe miasto, to Twoje 
miasto” – to hasło kampanii promującej 
możliwości, jakie mają obecnie średnie 
miasta. Wkrótce będą mogły jeszcze 
szerzej rozwinąć swoje skrzydła – żeby 
zapewnić w nich odpowiednie warunki 
dla rozwoju biznesu, Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju przygotowało 
Pakiet dla średnich miast.

– Polska to nie tylko Warszawa, 
Kraków czy Poznań. Poza największymi 
metropoliami są też mniejsze miasta, 
które mają swoje specy�czne potrzeby. 
Zależy nam na tym, żeby nasz kraj 
rozwijał się równomiernie, dlatego  
do małych i średnich miast kierujemy 
specjalne wsparcie. Dzięki niemu nasze 
małe ojczyzny na powrót mogą stać się 
tętniącymi życiem ośrodkami. Pakiet 
dla średnich miast, realizowany przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 
przynosi już konkretne rezultaty,  
a będzie ich coraz więcej  
– mówi minister Jerzy Kwieciński.

Tutaj pracuję, rozwijam �rmę
W jakim celu stworzony został Pakiet  
dla średnich miast? Przede wszystkim, 
żeby ożywić gospodarczo mniejsze 

miejscowości, zaoferować szanse,  
które pozwolą im stać się lepszymi 
miejscami do życia i prowadzenia 
biznesu. Zahamować i odwrócić 
trend, zgodnie z którym najzdolniejsi 
wyjeżdżają do metropolii w poszukiwaniu 
pracy. Wiele lokalnych �rm – dzięki 
m.in. pakietowi i preferencjom  
w dostępie do Funduszy Europejskich 
dla małych przedsiębiorstw – podbija 
krajowe i zagraniczne rynki. Inne,  
na nieco wcześniejszym etapie, szykują 
się już do ekspansji bądź rozwijają 
własne prace badawczo-rozwojowe.
Spójrzmy na kilka przykładów: Szef 
�rmy Juna Electronics z Tomaszowa 
Mazowieckiego, Andrzej Jaborski, 
postawił na produkcję innowacyjnych 
multimediów dla �rm budujących 
łodzie motorowe, żaglowe i jachty. 
Firma pozyskała 682 tys. zł z Funduszy 
Europejskich.  Teraz będzie łatwiej 
oferować w kraju i za granicą system 
multimedialny oparty o najnowsze 
trendy technologiczne. Urządzenie  
łączy w jedno system kamer 
dozorujących i rozbudowany panel 
rozrywki.
Inna �rma z Tomaszowa Mazowieckiego 
podbija rynki Kazachstanu 

i Azerbejdżanu. To tam swoje �ltry  
do wody kieruje �rma UST-M Sp. 
z o.o. Firma otrzymała z Funduszy 
Europejskich pomoc w kwocie 146 tys. zł.

Słodki smak dalekich rynków 
Rypin to jedno z najstarszych polskich 
miast – dziś liczy 20 tys. mieszkańców. 
Emix oferuje tu produkty 
wzbogacające przygotowywane  
w domu wypieki i słodycze. Dzięki 
nim łatwiej i jeszcze przyjemniej jest 
szykować tiramisu, tartę z owocami 
czy sernik na zimno.  
Od niedawna �rma Emix może 
promować się we Francji, Niemczech  
i Holandii. Jej następny cel to 
Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
Rodzinna �rma z niemal 
trzydziestoletnią tradycją skorzystała  
z pomocy ekspertów przed targami  
w Dubaju i Paryżu i 135 tys. złotych 
do�nansowania z unijnych pieniędzy.
Na ekologiczne rozwiązania 
postawiło przedsiębiorstwo RECYKL 
Organizacja Odzysku S.A. z liczącego 
60 tys. mieszkańców Chełma w woj. 
lubelskim. Opracowano tam metodę 
produkcji mieszanek do nawierzchni 
asfaltowych z wykorzystaniem 

zużytych opon samochodowych. 
Blisko 20 mln zł do�nansowania 
z Funduszy Europejskich pozwoli 
przedsiębiorstwu między innymi  
na zbudowanie dobrze wyposażonego 
zakładu produkcyjnego.

Średnie, czyli jakie?
Te przykłady przemawiają do 
wyobraźni. Jednak, żeby zyskać pełen  
obraz nadchodzących zmian, dobrze 
jest wiedzieć, o jakich dokładnie 
miastach mówimy.  Średnie miasta  
– to miejscowości, które nie są 
miastami wojewódzkimi i mają 

powyżej 20 tysięcy lub – w przypadku 
stolic powiatów – 15 tysięcy 
mieszkańców.Gospodarcze znaczenie 
małych i średnich miast to dowód  
na to, że są one atrakcyjne biznesowo. 
Przy wsparciu Funduszy Europejskich 
i wykorzystaniu nowych możliwości, 
jakie oferuje Pakiet dla średnich 
miast, możliwość wydobycia pełnego 
potencjału �rm, a przede wszystkim 
tworzących je ludzi, jest dziś bliżej,  
niż kiedykolwiek. Chcesz dowiedzieć 
się więcej? Wejdź na stronę  
www.sredniemiasta.gov.pl

IMPULS DO ZMIAN
Ciekawi Cię, co łączy Chełm, Rypin czy Tomaszów Mazowiecki z Francją, Rosją, a nawet Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi?  
Firmy ze średnich miast podbijają zagraniczne rynki, oferując innowacyjne produkty i usługi. 

Na przedsiębiorców inwestujących w mniejszych 
ośrodkach czekają między innymi:

1.   Zwolnienia z podatków.

2.  Wsparcie doradcze i szkoleniowe.

3.   Preferencje w Funduszach Europejskich.

4.   Zapewnienie dostępu do nowoczesnej  
powierzchni biurowej.

Kampania współfinansowana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
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Syn Pawła i Teresy z Mioduszewskich 
urodził się 20 marca 1805 roku w Pęsach 
(blisko rodowej wsi Gać) koło Łomży 
w rodzinie szlacheckiej. Józef uczył się 
w szkołach pijarskich w Łomży i Rado-
miu, gdzie jego stryj Tadeusz był rektorem 
w latach 1815-1825. W wieku 16 lat wstąpił 
do zgromadzenia księży pijarów w Łuko-
wie; śluby zakonne złożył w 1822. Dwa lata 
później zwierzchność zakonna wysłała Jó-
zefa na studia do Warszawy. Przebywając 
w konwencie na Żoliborzu studiował na 
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Warszawskiego i jednocześnie uczęszczał 
na wykłady teologii w nowo utworzonym 
Seminarium Głównym. Równocześ-
nie uczył historii i języków starożytnych 
w warszawskiej Szkole Wojewódzkiej. Na 
uniwersytecie napisał rozprawę konkurso-
wą „Obraz elekcji Michała Korybuta i stan 
ówczesny Polski”, za którą otrzymał medal 
złoty większy (opublikował ją w 1845 roku 
w „Bibliotece Warszawskiej”). Tytuł magi-
stra nauk i sztuk wyzwolonych Józef Gacki 
uzyskał w 1827 roku.

Po studiach nad językami starożyt-
nymi, które odbył w Berlinie, Gacki 
w 1828 otrzymał święcenia kapłańskie. 
Potem, przez trzy lata, uczył języków 
starożytnych i historii w Szkole Woje-
wódzkiej księży pijarów w Piotrkowie. 
Wynikiem jego pracy pedagogicznej była 
ogłoszona w 1827 „Zabawa historyczna 
z dziejów polskich, w sposobie loterii uło-
żona”. Potem, już w Piotrkowie, przetłu-
maczył i opublikował księgę pierwszą Kse-
nofonta „O wyprawie Cyrusa młodszego”.

W sierpniu 1830 Józef Gacki wyjechał 
na dalsze studia do Berlina, ale wrócił do 
Warszawy na wieść o wybuchu powsta-
nia. Został wiceprzewodniczącym po-
wstałego Towarzystwa Patriotycznego. 
W korpusie gen. Józefa Dwernickiego 
pełnił służbę sanitarną i funkcję kapela-
na sztabowego. Razem z tym oddziałem 
przeszedł granicę Austrii (odznaczony 
przedtem Złotym Krzyżem Virtuti Mi-
litari). Internowany, uciekł z kolumny 
jeńców w drodze do Czech i schronił się 
w Berlinie. Stamtąd wrócił do Królestwa.

W 1837 roku ks. Gacki przeniósł się na 
wikariat do Jedlni, do swego stryja Tadeu-
sza, proboszcza tej parafii. Po jego śmierci 
dwa lata później sam został proboszczem. 
Funkcję tę sprawował aż do śmierci.

Był orędownikiem zamiany pańszczy-
zny na czynsz; dzięki niemu w parafii 
powstały nowe szkoły elementarne (gdy 
w wielu parafiach do końca wieku nie 
było szkół) i bractwa trzeźwości. Czynny 

członek Towarzystwa Rolniczego w okrę-
gu kozienickim. By szerzyć czytelnictwo 
wśród parafian i pogłębiać ich religijność, 
opracował modlitewnik. Otrzymał szereg 
godności kościelnych – był dziekanem 
kozienickim, kanonikiem honorowym 
kaliskim i sandomierskim, kanonikiem 
gremialnym, sędzią w konsystorzu w spra-
wach małżeńskich.

Po napaści powstańców na stacjo-
nujących w Jedlni żołnierzy rosyjskich 
22 stycznia 1863, władze carskie obarczyły 
go winą. Dwukrotnie aresztowany, był ks. 
Gacki przetrzymywany w Dęblinie i Ra-
domiu. W 1867 rząd pozbawił go wyższych 
godności kościelnych i przynależnych do 
nich beneficjów.

Wiele lat życia poświęcił ks. Józef 
opisom okolicznych parafii i miejsco-
wości. W 1841 został współpracowni-
kiem czasopism „Biblioteka Warszaw-
ska” i „Pamiętnik Religijno-Moralny”. 
W tym ostatnim opublikował mono-
grafie Odechowa, Jedlni, Kozienic, 
Magnuszewa, Świerży, Brzózy, Wsoli, 
Suchej, Skaryszewa, Iłży, Radomia 
i Łysej Góry. Niektóre z nich, uzupeł-
nione i rozszerzone, ukazały się w wy-
daniach książkowych. Do najlepszych 
należą: „Benedyktyński klasztor w Sie-
ciechowie według pism i podań miej-
scowych”, „Benedyktyński klasztor 
świętego Krzyża na Łysej Górze” czy 
„Jedlnia, w niej kościół i akta obelne-
go prawa”. Ks. Gackiemu zawdzięcza-
my także cenne wiadomości z zakresu 
historii literatury w rozprawce „Poeta 
Klonowicz udarowany od klasztoru 
sieciechowskiego wójtostwem psar-
skim” i książce „O rodzinie Jana Ko-
chanowskiego, o jej majętnościach 
i fundacjach”.

Ks. Józef Gacki zmarł 21 listopada 
1875 roku w Jedlni. Został, zgodnie ze 

swoim życzeniem, pochowany na miejsco-
wym cmentarzu, obok zbiorowej mogiły 
powstańców z 1863 roku. 

Miejska Rada Narodowa ulicy w Rajcu 
Poduchownym nadała imię Józefa Ga-
ckiego 29 marca 1985 roku.

NIKA

Ulica Józefa

Gackiego
Rajec Poduchowny

Między ul. Kozienicką a Kazimierza Beina, 

równoległa do ul. Esperanto i Botanicznej
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Jest taka ulica w Radomiu
Kilkudziesięciu patronów radomskich ulic i placów to osoby wielce dla Radomia – jego historii, życia politycz-
nego, gospodarki, kultury – zasłużone. W wielu przypadkach jest jednak tak, że dowiadujemy się, kim byli, 
w momencie nazwania ich imieniem ulicy, a potem o ich wyjątkowości zapominamy.
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Spacerkiem po mieście

Szkoła Piotra Biernackiego

Piotr Biernacki był w latach 60. XIX wieku nauczycielem „języków starożyt-
nych” w męskim gimnazjum w Lipnie, potem w Płocku. Uczestnik powsta-
nia styczniowego, w którym – jak napisała jego córka, Stanisława Wroncka 
– „cudownym sposobem nie utracił życia, ani wolności”, w swoich uczniach 
starał się rozbudzać uczucia patriotyczne – pożyczał im polskie książki, 
opowiadał o historii zniewolonego teraz kraju. I marzył o założeniu własnej 
szkoły. Udało mu się to w 1875 roku – otrzymał koncesję na prowadzenie 
w Płocku sześcioklasowej placówki dla chłopców. Początkowo mieściła się 
w domu Biernackich, ale miała tylu uczniów, że Piotr kupił na jej potrzeby 
dwa budynki. Urządzono w nich nie tylko szkołę, ale również internat.
Placówka funkcjonowała ze zmiennym szczęściem, a kiedy liczba uczniów 
zaczęła dramatycznie maleć, Piotr Biernacki zdecydował o jej zamknięciu. 
Przeprowadził się do Warszawy, a po kilku miesiącach do Radomia, gdzie 
mieszkała kuzynka Piotra. Czy to ona podsunęła mu pomysł otwarcia w na-
szym mieście szkoły? Być może.
Czteroklasowa szkoła dla chłopców została otwarta we wrześniu 1885 roku 
w należącym do Gisera domu przy ul. Rwańskiej. Miała też bursę dla ucz-
niów zamiejscowych. Wkrótce władze carskie ograniczyły jej program na-
uczania do dwóch klas. Jednak nadal, nieofi cjalnie, realizowała program 
szkoły czteroklasowej. Uczono w niej 
m.in. języka polskiego, rosyjskiego 
i niemieckiego, matematyki, historii 
Rosji, geografi i. Placówka cieszyła się 
w mieście wielkim uznaniem, jako 
że Piotr Biernacki znany był nie tyl-
ko jako znakomity pedagog, ale też 
wielki patriota. W 1889 roku do jego 
szkoły uczęszczało blisko 200 chłop-
ców. Jej uczniem był m.in. Stefan Soł-
tyk (1880–1945), późniejszy nauczy-
ciel, poseł na sejm RP i senator.
W 1891 roku Biernacki przeniósł 
szkołę do własnego budynku przy ul. 
Warszawskiej 14 (obecnie ul. Malczewskiego). Funkcjonowała tu przez trzy 
lata – do sierpnia 1894. Piotr zamknął ją „z powodu wielostronnych trud-
ności”.
Piotr Biernacki zmarł 15 stycznia 1897 roku. „Ubył nam człowiek charak-
teru prawego, zdolny pedagog, przełożony szkoły prywatnej w Radomiu 
i dobry obywatel. (…) Rozwijać umysł i charakter dziecka, bez gnębienia go 
nadmierną pracą poza szkolną – oto ideał wychowania młodzieży, jakiemu 
hołdował zmarły” – możemy przeczytać w nekrologu zamieszczonym przez 
„Gazetę Radomską”.
W kamienicy przy ul. Warszawskiej do połowy lat 30. XX wieku mieszkała 
wraz z rodziną jego córka – Stanisława Zofi a Wroncka, założycielka i dy-
rektorka Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego, radomska radna dwóch 
kadencji, jedna z najbardziej aktywnych działaczek kobiecych i niepodle-
głościowych w Radomiu.

NIKA

Korzystałam z „Encyklopedii Radomia” Jerzego Sekulskiego, Radom 2012
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Wiosną i latem czujemy przypływ 
energii i motywacji – przechodzimy 
na diety, stajemy się bardziej aktywni, 
rozwijamy zainteresowania, odkry-
wamy nowe smaki, odpoczywamy, re-
montujemy mieszkanie i odliczamy dni 
do długo wyczekiwanego urlopu. Je-
sienią, a przynajmniej na jej początku, 
nie mamy energii na nic. Na pogodę 
za oknem i zmieniające się pory roku 
nie mamy żadnego wpływu, ale na po-
godę ducha – już tak! Oto pięć sposo-
bów, które pomogą w radzeniu sobie 
z jesiennym spadkiem 
nastroju.

PO PIERWSZE – PRZEŁAM 
RUTYNĘ 

I ZASKOCZ BLISKICH

Ostatnie długotermi-
nowe prognozy pogody 
sugerowały letnie tem-
peratury nawet do… 
listopada. Bez względu 
na to, co będą pokazy-
wały słupki termome-
tru, warto zaskoczyć 
bliskich pomysłem na 
kilka niespodziewa-
nych weekendowych 
wyjazdów. Zwiedzanie 
malowniczego zamku 
lub zabytkowych sztol-
ni, wizyta w „domu do 
góry nogami”, a może 
w muzeum miniatur? 
Często sami nie zda-
jemy sobie sprawy, jak 
wiele ciekawych miejsc 
można znaleźć niedale-
ko – do kilku godzin jazdy samochodem 
i pociągiem. A w upalne lato najczęściej 
wolimy korzystać z pięknej pogody niż 
przebywać w muzealnych pomieszcze-
niach, więc właśnie jesienią jest najlep-
sza pora, aby odkryć nieznane.

PO DRUGIE – SIĘGNIJ PO WITAMINĘ D
W naszej strefie geograficznej od 

września do kwietnia jest zbyt mało 
promieniowania słonecznego, aby wita-
mina D mogła zostać wyprodukowana 
w skórze, nawet w słoneczne dni. Jej 
niedobór uchodzi za jednego z głównych 
sprawców obniżonego nastroju i innych 
zaburzeń emocjonalnych. Warto zatem 
sprawdzić poziom witaminy D i na tej 
podstawie ustalić z lekarzem właściwą 
dawkę do suplementacji. Tym bardziej, 
że jej niedobór może zwiększać ryzyko 

poważnych chorób, np. osteoporozy, 
cukrzycy, otyłości, nadciśnienia czy nie-
których nowotworów, m.in. jelita grube-
go czy piersi. Zbyt mała dawka witami-
ny D powoduje również, że szybciej się 
starzejemy.

PO TRZECIE – ZADBAJ O RUCH NA 
POWIETRZU, TAK DŁUGO, JAK TYLKO MOŻESZ

Słoneczny jesienny dzień? Nie zmar-
nujmy go i wyjdźmy z domu – inne rzeczy 
spokojnie będzie można zrealizować póź-
niej, a ostatnie promienie słońca i ciepło 
są na wagę złota. Długi popołudniowy 
spacer czy przejażdżka na rowerze to ide-
alny sposób na wyzwolenie endorfin, czyli 
hormonów szczęścia i zadbanie o właści-
wą dawkę codziennego ruchu. Jazda na 
rowerze ma szczególnie wiele korzyści, 
które docenimy jesienią – zyskamy więk-
szą odporność na zmęczenie, stres i roz-
maite infekcje, a do tego rower pozwoli 
się w pełni odprężyć i wyciszyć.

PO CZWARTE – POSMAKUJ EGZOTYKI… 
PRZYNAJMNIEJ NA TALERZU

Nie każdy może sobie pozwolić na 
drugi jesienno-zimowy urlop, najlepiej 
w jakimś ciepłym i egzotycznym miejscu. 
Nie oznacza to jednak, że nie możemy 
przenieść się do egzotycznego miejsca. 
Wszystko za sprawą smaku! Kulinarną 
podróż możemy rozpocząć w niezna-
nej dotąd restauracji serwującej dania 
z danego regionu świata, albo spróbować 
podjąć ją samodzielnie w zaciszu domo-
wym, korzystając z tysięcy przepisów zna-
lezionych w sieci. Gdy pogoda za oknem 
nie będzie już zachęcać do wychodzenia, 
możemy zaproponować znajomym do-
mówkę w stylu danego kraju – przygo-
tować same tematyczne potrawy, zadbać 
o muzykę i wystrój mieszkania stosowny 
do wybranego regionu.

PO PIĄTE – POSTAW NA KOLOR
Obserwując jesienne ubiory przechod-

niów na polskich ulicach, można by po-
myśleć, że wielu z nas przechodzi „żałobę 
po lecie”. Latem bowiem królowały jasne 
stroje, śmiałe kolorowe fasony i kwiatowe 
motywy. Z chwilą nadejścia jesieni wielu 

ludzi diametralnie zmie-
nia styl i zaczyna nosić 
smutne, ciemne i szare 
kolory. Warto się tej 
zależności przeciwsta-
wić, a terapia kolorami 
działa! Piękny płasz-
czyk w żywym odcieniu, 
wściekle żółty parasol 
na tle ciemnego, szare-
go nieba, rower z mię-
tową ramą i uśmiech 
na twarzy – to wszystko 
robi różnicę. Dobrze 
o tym pamiętać, zanim 
kupimy kolejne ubrania 
i akcesoria w posępnych, 
ciemnych kolorach.

I wreszcie... Nawet, 
gdy pogoda się zepsuje 
i nadejdą długie, zimne 
wieczory, pamiętajmy, 
że każda pora roku ma 
swoje plusy. W końcu 
możemy bez wyrzutów 
sumienia zorganizować 
serialowy maraton, sie-
dzieć bezkarnie pół dnia 

pod kocem z ulubioną filiżanką kawy czy 
herbaty, wrócić na klimatyzowaną siłow-
nię czy po prostu spędzać czas z bliskimi 
w zaciszu przytulnego domu. 

FIT. PL

Jak zatrzymać
lato na dłużej?

Gdy przychodzi jesień, dni stają się coraz krótsze, a pogoda powoli prze-
staje rozpieszczać, dopada nas zniechęcenie i spadek nastroju. Jak z nimi 
walczyć i móc jak najdłużej zatrzymać lato?
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– Ilość odwiedzających nas zaskoczyła, ale i uradowała, bo to potwierdza 
jak bardzo potrzebne są te nasze „Dni otwarte” – powiedział dyrektor Marcin 
Ciężkowski. – Chcemy przełamać stereotyp myślenia o WORDzie jako jed-
nostce, gdzie w stresie zdajemy egzamin na prawo jazdy. Dzisiejszy dzień 
pokazuje, że to się udaje – dodaje dyrektor. 

Aż do 18.00 atrakcji było co niemiara, podobnie jak chętnych na próbny 
egzamin teoretyczny czy jazdę samochodami egzaminacyjnymi: zarówno 
osobowym jak i ciężarowym. Dostępne były symulatory: jazdy motocyklem 
i samochodem, dachowania i zderzenia czołowego. W związku z piknikowym 
charakterem dnia otwartego również najmłodsi mieli co robić. Czekał na nich 
rowerowy tor przeszkód, specjalny kącik bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
mega puzzle oraz dmuchany tor przeszkód przygotowany przez strażaków. 
Dodatkową atrakcją był tor przeszkód, który należało pokonać w alkogoglach. 
Chętni mogli także wziąć udział w 6 różnych konkursach, za które najlepsi 
otrzymali nagrody. 

Oko cieszyła także wystawa statyczna motocykli KSJ HusaR. Nie zabrakło 
również rozkoszy dla podniebienia. Można było skosztować regionalnych 
pyszności przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich: „Regowianki”, 
z Dąbrowy Kozłowskiej oraz „Super Babek” z Jaszowic w gminie Zakrzew.

– Takie akcje nie tylko popieram, ale także namawiam do ich organiza-
cji – przekonywał Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowie-
ckiego. – Przecież to idealna możliwość poznania Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego „od kuchni”. Zobaczenia jak wygląda ta praca. Okazja do 
fajnej i bezpiecznej zabawy ale przede wszystkim sprytne przekazanie wielu 
wartości edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

SYLWIA LEWANDOWSKA

Poznali WORD od środka
W niedzielę, 22 września od godziny 13.00, Wojewódzki Ośrodek Ru-

chu Drogowego w Radomiu przy ul. Suchej 13 otworzył swoje podwoje. 
Odwiedzający mieli do swojej dyspozycji egzaminatorów i mnóstwo 
atrakcji usytuowanych na placu manewrowym i w samym budynku. 

R E K L A M A



10 PIĄTEK – CZWARTEK 27 WRZEŚNIA – 3 PAŹDZIERNIKA 2019PO GODZINACH

Z pożółkłych szpalt
Pokłuty nożami na weselu

Dnia 16 b. m., J. Żak, zam. w gmachu 
szpitala św. Kazimierza, był w dniu 15 b. 
m. na weselu na Żakowicach i tam został 
pobity przez Kudłę, ze wsi Trablice, gm. 
Kowali. Kudła zadał mu kilka kłutych cięż-
kich ran. Żaka umieszczono w szpitalu św. 
Kazimierza.

Słowo nr 218, 21 września 1929

KRONIKA POLICYJNA

Stępniewski Gustaw (Żeromskiego 85) 
zameldował w Kom. P. P., że służąca jego 
Kuchta Zofja od dłuższego czasu dokonywa-
ła u niego systematycznej kradzieży bielizny 
i artykułów spożywczych. Co skradła i na 
jaką sumę na razie nie ustalono.

Słowo nr 218, 21 września 1929

Wścieklizna w Radomiu!

Zarząd Miejski wzywa osoby, które 
w ostatnich 10 dniach zostały ewent. po-
kąsane przez psa małego, żółtego z białym 
podbrzuszem, aby poddały się natychmia-
stowemu szczepieniu przeciwwścieklizno-
wemu i o pokąszeniu zawiadomiły nie-
zwłocznie Starostwo Radomskie.

Trybuna nr 39, 24 września 1937

„Żagwie” – dwutygodnik 
literacki

Firmy radomskie odwiedzane są przez 
akwizytorów, mającego się ukazać dwutygo-
dnika literackiego „Żagwie” Radom – War-
szawa. Panowie ci reklamują pismo, jako 
literacki organ demokratyczny Radomia, 
z którym współpracować będzie prezes 
Adam Bobkowski.

Trybuna nr 38, 23 września 1938

Kampania w cegielniach 
radomskich zakończona

Zapasy cegły są już na wyczerpaniu. 
W razie rozpoczęcia jesienią budowy 

magazynów tytoniowych i domu Z.U.P. 
zabraknie cegły, którą trzeba będzie 
przywozić z okolicy po wiele droższych 
cenach. Ceglarze uważają mimo to bie-
żący sezon budowlany za bardzo słaby. 
Produkcja cegły była w przewidywaniu 
pewnego zastoju budowlanego niższa, niż 
w r. 1937.

Trybuna nr 38, 23 września 1938

Mordercy sadownika z Solca 
osadzeni w więzieniu radom-

skim

66-letni Mojżesz Rodman z Solca n/Wisłą 
dzierżawił sad w Marjanowie dwa kilome-
try od Solca. W nocy do sadu wtargnęło 
dwóch bandytów, żądając wydania pienię-
dzy. Gdy starzec oświadczył, iż nie ma przy 
sobie pieniędzy napastnicy zadali mu kilka 
ciosów łomami żelaznymi w głowę. Rod-
man upadł w kałuży krwi. Żona jego Szewa 
wszczęła alarm.

Bandyci zbiegli. W stanie beznadziejnym 
starzec przewieziony został do Solca, gdzie 
mimo usilnych zabiegów doktora Semkow-
skiego niebawem zmarł.

Na miejsce zbrodni przybyli sędzia 
śledczy z Lipska, oraz lekarz powiatowy 
dr Arnold Grynfeld. W wyniku pościgu 
morderców ujęto. Okazali się nimi zna-
ni przestępcy, Jan Wzochal i Franciszek 
Kucy. Osadzono ich w więzieniu w Ra-
domiu.

Trybuna nr 38, 23 września 1938

Reżyser Waszyński 
na premierze własnego filmu 

w Radomiu

Na premierze filmu „Profesor Wilczur”, 
wyświetlanego z olbrzymim powodzeniem 
w kinie Apollo, obecni byli w poniedzia-
łek reżyser Michał Waszyński oraz produ-
cenci filmowi Modrzewiecki, Turbowicz 
i Sommer. Asów przemysłu filmowego 
podejmowała dyrekcja kina Apollo lamp-
ką wina.

Trybuna nr 38, 23 września 1938

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

R E K L A M A

źródło: twojapogoda.pl
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21˚/11˚
t. odczuwalna 21˚ C
ciśnienie 1015 hPa
wilgotność 57%

Piątek

18˚/15˚
t. odczuwalna 17˚ C
ciśnienie 1014 hPa
wilgotność 68%

Sobota

19˚/12˚
t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1014 hPa
wilgotność 54%

Niedziela

20˚/14˚
t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1004 hPa
wilgotność 64%

Poniedziałek

22˚/10˚
t. odczuwalna 22˚ C
ciśnienie 1008 hPa
wilgotność 49%

Wtorek

19˚/14˚
t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1009 hPa
wilgotność 54%

Środa

14˚/9˚
t. odczuwalna 12˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 49%

Czwartek
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ROWEROWA WYPRAWA
ULTRA

Wyjazd: w niedzielę, 6 października. Spotykamy się o godz. 7.30 na parkingu przy Radomskich Halach 
Mięsnych (ul. Wernera) 

do godz. 12 w piątek, 4 października. Wyślij SMS o treści: jazda.ultra.imienazwisko
na nr 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł bru� o. Otrzymasz SMS zwrotny. 
Należy go zachować i okazać podczas rejestracji na starcie.

Zgłoszenia:

Kibice Broni z utęsknieniem wyczeku-
ją niedzielnego meczu swoich ulubień-
ców na Plantach. Otóż po raz ostatni 
radomianie u siebie zagrali jeszcze w wa-
kacje. Dokładnie 18 sierpnia podopieczni 
Dariusza Różańskiego pokonali Lechię 
Tomaszów Mazowiecki. W międzyczasie 
Broń odbyła cztery podróże. Radomia-
nie wygrali z beniaminkami: KS Wasil-
ków i Pogonią Grodzisk Mazowiecki, by 
w meczu 8. kolejki ulec Zniczowi Biała 
Piska. W tym spotkaniu goście prowadzili 
dwukrotnie, ale to miejscowi cieszyli się 
z kompletu oczek.

Riposta nastąpiła niezwykle szybko, 
Broń bowiem różnicą trzech goli poko-

nała Ruch Wysokie Mazowieckie. W jed-
nym z najlepszych meczów tego sezonu 
bramki dla radomian zdobywali: Prze-
mysław Śliwiński (2), Kamil Czarnecki 
i Bartłomiej Ziemak. Ponadto Śliwiński 
otrzymał powołanie do jedenastki kolejki 
tygodnika „Piłka Nożna”.

W niedzielę przed piłkarzami kolejne 
wyzwanie. Punktualnie o godz. 16 rozpo-
cznie się mecz Broni z trzecią siłą roz-
grywek – Sokołem Aleksandrów Łódzki. 
Goście w pięciu dotychczasowych me-
czach, rozgrywanych na obcych boiskach 
jeszcze nie przegrali.

MK

Powrót Broni do domu
W niedzielę, 29 września, po serii czterech wyjazdów, Broń Radom wra-
ca na swój obiekt i zagra z Sokołem Aleksandrów Łódzki.

Podczas turnieju w Wieliczce pod-
opieczne trenera Jacka Skroka rozegrały 
trzy spotkania. Na początek, w sobotni po-
ranek rywalizowały z Energą MKS-em Ka-
lisz. Po początkowej przewadze E. Leclerc 
Radomki w partii otwarcia (7:3), do głosu 
doszły rywalki, które wyrównały, a później 
odwróciły losy partii wygrywając do 21. 
Druga odsłona od początku należała już 
do zespołu z Radomia, który utrzymywał 
wypracowaną przewagę i wygrał do 19. 
Podobnie było w secie numer trzy, w któ-
rym podopieczne Jacka Skroka wygrały do 
21 i w całym meczu 2:1, bowiem w Turnie-
ju o Solną Piłkę grało się tylko trzy sety. 
Za wygraną 3:0 zwycięski zespół otrzymy-
wał trzy punkty, a za triumf 2:1 wygrany 
dwa „oczka”, a przegrany jeden.

W drugim sobotnim spotkaniu E. 
Leclerc Radomka musiała uznać wyż-
szość innego ligowego rywala, czyli De-
velopresu Rzeszów. Choć radomianki 
triumfowały w pierwszej odsłonie do 21, 

to w dwóch kolejnych lepsze były rzeszo-
wianki, które wygrały do 19 i 20.

E. Leclerc Radomka zajęła w grupie 
drugą lokatę i w niedzielę pozostała jej 
walka o trzecią lokatę w zmaganiach. 
W ostatnim turniejowym starciu ekipa 
z Radomia mierzyła się z gospodyniami. 
W każdej z trzech odsłon siatkarki z Ligi 
Siatkówki Kobiet dominowały nad pierw-
szoligowcem, wygrywając ostatecznie 
3:0 i zajmując w turnieju trzecią lokatę.

W ostatni weekend września radomianki 
zagrają na turnieju w Łodzi. Rywalkami E. 
Leclerc Radomki Radom będą Grot Bu-
dowlani Łódź, Grupa Azoty Chemik Police 
i ŁKS Commercecon Łódź. Mecze z tymi 
zespołami ekipa z Radomia rozegra w pią-
tek, w sobotę i w niedzielę.

Tymczasem zespół wybrał nową kapi-
tan. Została nim chorwacka przyjmująca 
Mia Jerkov.

MICHAŁ NOWAK

Trzecie miejsce
w Wieliczce

Siatkarki E. Leclerc Radomki Radom zajęły trzecie miejsce w Turnieju o Solną 
Piłkę rozegranym w Wieliczce. Natomiast w ten weekend zagrają w Łodzi.

 MACIEJ KWIATKOWSKI

Drużyna Dariusza Banasika przez 
kolejne mecze przechodzi jak burza. 
Najpierw w ramach 10. kolejki Fortuna 
1. Ligi „Zieloni” mierzyli się w Chojni-
cach z Chojniczanką. Wynik tej kon-
frontacji – 3:1 dla Radomiaka – ustalony 
został do przerwy. Swoje premierowe 
trafienia w obecnym sezonie zanotowali 
m.in. Rossi Leandro i Maciej Górski. Co 
ciekawe, dla Brazylijczyka był to 99. gol 
zdobyty w barwach Radomiaka.

W środę radomianie dali swoim ki-
bicom kolejne powody do radości. Tym 
razem stawką meczu z II-ligową Elaną 
Toruń był awans do 1/16 Totolotek Pu-
charu Polski. Trener Banasik w tym po-

jedynku wystawił mocno przemeblowany 
skład, dając szansę gry wszystkim za-
wodnikom szerokiej kadry „Zielonych”, 
którzy w meczach o punkty do tej pory 
otrzymywali najmniej minut. W wyjścio-
wej jedenastce pojawił się jedynie Ma-
teusz Lewandowski, ale to dlatego, że 
akurat pomocnik w sobotnim meczu ze 
Stalą Mielec nie wystąpi. Już w trzeciej 
minucie prawą stroną boiska pomknął 
debiutujący w Radomiaku Chams Fara-
ji i dośrodkował piłkę w pole karne do 
Patryka Winsztala. Ten bez zastanowie-
nia uderzył futbolówkę, którą po drodze 
ręką dotknął jeden z defensorów Elany. 
Arbiter Marcin Szczerbowicz z Olsztyna 
nie miał złudzeń i podyktował rzut karny. 
Jego pewnym egzekutorem okazał się Pa-

tryk Mikita. Na kolejne trafienia trzeba 
było czekać do końcowych fragmentów 
pojedynku. W 88. minucie Artura Halu-
cha do kapitulacji zmusił Mateusz Stry-
jewski. Odpowiedź „Zielonych” była nie-
mal natychmiastowa. Otóż w 90. minucie 
gola dającego awans uzyskał rezerwowy 
Marcin Kluska.

W sobotę, 28 września na powiększo-
nym obiekcie MOSiR-u Radomiak po-
dejmie mielecką Stal. Nic dziwnego, że 
pojedynek wicelidera z trzecią siłą For-
tuna 1. Ligi urasta do miana hitu 11. serii 
spotkań.

Rywale, którzy przed sezonem wymie-
niani byli w gronie głównych kandydatów 
do awansu, mają o jeden punkt mniej od 
„Zielonych”. Niestety, w tym spotkaniu 
w drużynie gospodarzy nie zagra Mate-
usz Lewandowski. Pomocnik będzie mu-
siał pauzować za nadmiar żółtych kartek. 
Ostatnią, a więc czwartą, otrzymał w me-
czu w Chojnicach.

Początek spotkania Radomiaka ze Sta-
lą o godz. 15.30.

Elana Toruń – Radomiak Radom 
1:2 (0:1)

Bramki: Stryjewski (88.) – Mikita (4. 
karny), Kluska (90.)

Elana: Knut – Onsorge, Górka, Do-
bosz, Urbański, Zagórski (85. Rak), Stry-
jewski, Kozłowski, Kościelniak, Kryszak, 
Jóźwicki (46. Kisiel)

Radomiak: Haluch – Faraji, Pietrzyk, 
Klabnik, Lewandowski, Mikita, Karwot 
(46. Kluska), Winsztal (75. Nowakow-
ski), Filipowicz (90. Gilewski), Banasiak, 
Nowak

Udany tydzień
piłkarzy

Czwarte i piąte zwycięstwo odnieśli w ostatnich dniach zawodnicy Radomiaka 
Radom. Najpierw w lidze „Zieloni” pokonali Chojniczankę Chojnice, by w środę 
w Pucharze Polski ograć Elanę Toruń. W sobotę hit kolejki ze Stalą Mielec.

Fo
t. a

rch
iw

um
 co

za
dz

ien
.pl

AU T O P R O M O C J A



12 PIĄTEK – CZWARTEK 27 WRZEŚNIA – 3 PAŹDZIERNIKA 2019REKLAMA


	01KO
	02KO
	03KO
	04KO
	05KO
	06KO
	07KO
	08KO
	09KO
	10KO
	11KO
	12KO

