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Odeszli od nas...
Zapalamy znicze, kładziemy kwiaty i wieńce... Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, 
kiedy wspominamy tych, którzy odeszli – nie tylko swoich bliskich, ale także osoby, które swoim 
życiem zapisały się w historii naszej małej ojczyzny.
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Podwyżki nie będzie
Głosami radnych Prawa i Spra-
wiedliwości odrzucony został we 
wtorek projekt uchwały w sprawie 
podwyższenia od stycznia podat-
ku śmieciowego. – Jeśli mogliśmy 
w 2018 roku dołożyć 7 mln zł, to 
możemy w przyszłym dołożyć 
20 mln – przekonywał Dariusz 
Wójcik.

 str. 3 

Daleko, ale bliżej
Nie 150, ale 100 metrów ma 
wynosić w Radomiu minimalna 
odległość punktu sprzedającego 
alkohol od szkół, przedszkoli czy 
kościołów. Tak w poniedziałek 
zdecydowali radni.
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Komunikacja 
w rejonie cmentarzy
Od czwartku aż do niedzie-
li włącznie MZDiK wprowadza 
zmiany w kursowaniu autobusów 
wokół cmentarzy.
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Rutkowski
z dwoma pasami
Daniel „Rutek” Rutkowski pokonał 
na punkty Adriana Zielińskiego 
w walce wieczoru na gali Babilon 
MMA 10 „Podziemny Krąg” w ko-
palni soli w Wieliczce i sięgnął po 
pasy mistrzowskie federacji Babi-
lon MMA i FEN w wadze piórkowej.
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zwar ek   a z ern ka
  K o n c e r t 
zespołu Blue-
sTender. Blue-
sTender to duet 
tworzony przez 
radomskich mu-
zyków: Krzysz-
tofa Chodackie-
go i  Mateusza 
Popławsk iego, 
którzy tworzyli 

wcześniej dwie radomskie grupy: Re-
produktor i The Crunch. Blues-tender 
powstał na początku tego roku. Mu-
zyka, jaką prezentuje duet, to znane 
utwory bluesowo-rockowe często we 
własnych aranżacjach. To utwory, które 
wywarły na wykonawcach największy 
wpływ w całej ich muzycznej podróży. 
Usłyszymy Toma Petty'ego, The Rolling 
Stones, The Beatles, Boba Dylana i wie-
lu innych. Gościnnie na harmonijce za-
gra Maciek Trzmiel. Początek koncertu 
o godz. 20 w Cafe Elektrownia w Ma-
zowieckim Centrum Sztuki Współczes-
nej „Elektrownia”. Wstęp – 5 zł. Liczba 
miejsc siedzących ograniczona; obo-
wiązuje rezerwacja pod numerem tel. 
506 876 851 lub 533 030 431.

ek   s o a a
  Muzeum nieczynne. Muzeum im 
Jacka Malczewskiego i Muzeum Wsi 
Radomskiej we Wszystkich Świętych nie 
pracuje. Możemy je odwiedzić w sobotę 
i niedzielę.

o o a   s o a a
  Z a d u s z -
k i  b l u e s o w e 
w  E l e k t r o -
w n i .  O g o d z . 
20 w Cafe Elek-
trownia w Ma-
zowieckim Cen-
t r u m  S z t u k i 
Ws p ó ł c z e s n e j 
„Elektrownia” 
o d b ę d ą  s i ę 

„Zaduszki bluesowe”. Gospodarzem 
wieczoru będzie radomski zespół Art 
Blues Band, który występował na wie-
lu scenach muzycznych, w tym na naj-
większym plenerowym festiwalu blueso-
wym w Polsce – Suwałki Blues Festival 
w 2018 i 2019 roku. Dlatego Art Blues 

Band wykona wiele standardów blu-
esowych, znanych z wykonań takich 
artystów, jak m.in. B. B. King, Muddy 
Waters, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vau-
ghan czy Tadeusz Nalepa. Wstęp 15 zł. 
Liczba miejsc siedzących ograniczona; 
obowiązuje rezerwacja pod numerem 
tel. 506 876 851 lub 533 030 431.

  Natalia Przybysz w Strefie G2.
Klub Strefa G2 zaprasza o godz. 20 na 
koncert Natalii Przybysz, promujący jej 
piatą płytę „Jak malować ogień”. Spo-
dziewajcie się wspaniałej muzyki, kli-
matycznej scenografii oraz pięknych, 
dojrzałych tekstów. Wstęp płatny.

e z e a   s o a a
  Wkręć się 
w teatr – „Zie-
lony Kopciu-
szek”. „Zielony 
K o p c i u s z e k ” 
Teatru Kulture-
ska to interak-
tywny spektakl 
mu z ycz ny d la 
d z i e c i ,  k t ó r y 
dzięki l icznym 

piosenkom, konkurencjom i anima-
cjom przeniesie maluchy w świat baśni 
o Kopciuszku, jakiej dotąd nie znały… 
Przedstawienie ma charakter bajki 
o tematyce ekologicznej – przypomina 
najmłodszym, jak ważny jest szacunek 
wobec przyrody, a także uczy, jak o nią 
dbać. Okrutny los skazał Kopciusz-
ka na mieszkanie z macochą i dwójką 
brzydkich sióstr. Dobra bohaterka nie 
rezygnuje jednak z marzeń. Zawsze 
przecież może liczyć na wsparcie za-
bawnych przyjaciół – Motylka Emilki 
i Szczurka Burka. Dzięki nim w spek-
taklu wszystko potoczy się jak w baj-
ce – magiczna przemiana w księżnicz-
kę pozwoli Kopciuszkowi dotrzeć na 
bal, na którym spotka wymarzonego 
księcia. Bilety: normalne po 10 zł, ro-
dzinne po 30 zł na biletyna.pl i w kasie 
Kuźni Artystycznej. Dostępne są także 
bilety zniżkowe – wyłącznie dla posia-
daczy Karty Rodziny Osoby z Niepeł-
nosprawnością. Przedstawienia o godz. 
10 i 12. Kupując bilet, wybieracie go-
dzinę spektaklu. Liczba miejsc ograni-
czona! Miejsce: Kuźnia Artystyczna, 
ul. Daszyńskiego 5.
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T Y G O D N I K

ANDRZEJ MITAN

Artysta inter-
dyscyplinarny 
i  konceptual-
ny, wokalista, 
k o m p o z y t o r , 
performer, ar-
tysta  wizual-
ny, happener, 

poeta konkretny, poeta dźwięku, 
wydawca płyt artystycznych. Jedna 
z najbardziej oryginalnych i zjawi-
skowych postaci polskiej wokalistyki 
i artystycznego performance u. Jego 
aktywność twórcza nie mieściła się 
w żadnym nazwanym kanonie przed-
stawień sztuki. Urodził się w Pion-
kach, ale prawie całe swoje dorosłe 
życie związał z Grójcem, gdzie założył 
rodzinę. Studiował na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej, Akademii 
Teologii Katolickiej i na KUL-u. Od 
końca lat 60. organizował grupy mu-
zyczne, w których realizował swoje 
zamierzenia artystyczne. Od począt-
ku był aktywnym animatorem sztuki, 
kuratorem i koordynatorem wielu 
festiwali, wystaw, koncertów i sym-
pozjów. Pracował w Centrum Klu-
bowym Politechniki Warszawskiej 
Ri iera  ̀ Remont, Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski, 
Centrum Animacji Kultury MKiS 
i w Mazowieckim Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia”, gdzie 
pełnił rolę kuratora generalnego 
Mazowieckiego Festiwalu Artystów 
„Powstanie sztuki” Radom, 2008 . 
nicjator ̀i pomysłodawca wydania 
dziewięciu longplayów z legendar-
nej serii zatytułowanej „Klub Muzyki 

owej Remont”. 26 maja 2011 roku 
został Honorowym Obywatelem 
Miasta Pionki. „Płyty bezdźwięczne” 
są ostatnim projektem Mitana, który 
w październiku 2015 roku zakończył 
swoją działalność artystyczną.
Andrzej Mitan zmarł 4 listopada 
2018 roku w Grójcu. Miał 69 lat.

LEON ETWERT

U r o d z i ł  s i ę 
w  1 9 2 9  r o k u 
w Pińczowie. 
Członek Sza-
rych Szeregów, 
potem żołnierz 
Armii Krajowej 
ps. „Rosomak”. 

Więzień komunistycznej bezpieki. 
Przez wiele lat ppłk Etwert był preze-
sem radomskiego oddziału Światowe-
go Związku . ołnierzy Armii Krajowej. 
Organizator wydarzeń patriotycznych, 
m.in. rocznicy odbicia osadzonych 
w więzieniu UB w Radomiu, inicjator 
akcji „Paczka dla bohatera”. Także on 
zainicjował budowę pomnika upamięt-
niających żołnierzy Armii Krajowej 
Okręgu Radomsko-Kieleckiego „Jod-
ła”, który we wrześniu został odsłonięty 
na skwerze przy urzędzie miejskim od 
strony ul. iedziałkowskiego.
Ppłk Leon Etwert zmarł 26 stycznia 
2019 roku. Miał 90 lat.

A CIS EK SO IA

Mjr Franciszek 
Sołśnia był żoł-
nierzem Armii 
Krajowej w od-
dziale partyzan-
ckim Stefana 
Bembińskiego 
„Harnasia”  no-

sił pseudonim „Mały”. Wieloletni, ak-
tywny członek radomskiego oddziału 
Światowego Związku ołnierzy Armii 
Krajowej, członek Związku Więźniów

c.d. – str. 4
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Tegoroczna zbiórka jest już 35. organi-
zowaną przez Społeczny Komitet Ochro-
ny Zabytkowego Cmentarza Rzymsko-
katolickiego. Na odnowę nagrobków 
pieniądze będą zbierane w godz. 9-15.

W tym roku staraniem komitetu od-
nowiono, przypomnijmy, groby Emilii 
z Wolskich Targowskiej oraz rodziny 
Bełkowskich i Napiórkowskich.

W czasie ponad 24 lat istnienia 
SKOZCR uzyskał w czasie zbiórek ponad 
661 tys. zł. Rekordowe pod względem 
uzyskanych sum były m.in. listopadowe 
kwesty w 2010 (50 tys.), 2014 (40 tys.) 
i w 2016 roku (33 tys. zł). W 2017 roku 
w czasie listopadowej kwesty do puszek 

trafiło 23 tys. 100, a w 2018 – 41 tys. zł.
W 2018 roku SKOZCR przeprowadził 

– kosztem 26,5 tys. zł – renowację pomni-
ka nagrobnego ks. Michała Kobierskie-
go, który powstał w 1876 roku dla pro-
boszcza radomskiej parafii farnej.

Na radomskiej nekropolii przy ul. 
Limanowskiego znajduje się ponad 
300 nagrobków wpisanych do rejestru 
zabytków, z czego ponad 30 zostało 
wskazanych przez komitet do pilnych 
prac konserwatorskich. Dzięki ofiarności 
społecznej część z nich udaje się każdego 
roku poddawać pracom renowacyjnym.

NIKA

wes a na en arz
Od piątku do niedzieli (od 1 do 3 listopada) na cmentarzu przy ul. 
Limanowskiego będzie można spotkać wolontariuszy kwestujących na 
renowację zabytkowych nagrobków

W okazałym grobowcu z piaskow-
ca z drugiej połowy XIX wieku (kw. 
3A/1/13) spoczywa Matylda z Daniew-
skich baronowa Kelles-Krauz (zm. 
w 1887 roku) i jej mąż Michał (zm. 
w 1922) – rodzice Kazimierza, socjo-
loga, teoretyka socjalizmu oraz Stani-
sława, lekarza, działacza PPS, radnego 
Rady Miejskiej Radomia, potem sena-
tora RP. Pochowana została tutaj także 
druga żona Michała – Julia (zm. w 1947) 
oraz Jakub (zm. 1891) i Emilia Daniew-
scy (zm. 1901). W październiku 2015 
roku w grobowcu spoczął prof. Michał 
Jerzy Elehard Kelles-Krauz, wnuk Mi-
chała i Matyldy.

– Od dłuższego czasu rozmawialiśmy 
w rodzinie o tym, że grób – zabytkowy 
przecież – trzeba odnowić. W końcu 

uznaliśmy, że dłużej 
z w lek a ć  n ie  mo ż -
na – mówi Kazimierz, 
syn prof. Kelles-Krau-
za, prawnuk Michała 
i Matyldy. – Za tę nie-
bywałą pracę, która 
trwała dobrych parę 
miesięcy, chciałbym 
serdecznie podzięko-
wać panu Grzegorzo-
wi Świerczyńskiemu.

To właśnie f irma 
Monolit Konserwacja 
Zabytków Grzego-
rza Świerczyńskiego 
podjęła się renowacji 
mocno nadszarpnięte-
go przez czas zabytku. 
Trzeba było naprawić 
zniszczoną konstruk-

cję pomnika i wzmocnić trzon kolumny, 
która była już tak spękana, że groziła 
zawaleniem. Uzupełniono kamienne 
elementy, wymieniono część ogrodzenia. 
Piaskowiec został oczyszczony i zaimpre-
gnowany. – Pogłębiliśmy napisy na tabli-
cach inskrypcyjnych, bo były już bardzo 
nieczytelne. Została także dodana płyta 
nagrobna prof. Michała Kelles-Krau-
za – wylicza Grzegorz Świerczyński.

Michał Kelles-Krauz mając 21 lat 
wziął udział w powstaniu styczniowym. 
Kosztowało go to utratę majątku, a wte-
dy został urzędnikiem. Z powodów za-
wodowych często zmieniał miejsce za-
mieszkania; w 1882 roku przeniósł się 
wraz z rodziną do Radomia.

NIKA

r  e es ra z w
o now ony

Prace trwały kilka miesięcy, ale teraz rodzinny grób Kelles-Krauzów na 
cmentarzu przy ul. Limanowskiego odzyskał dawny blask.
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 IWONA KAC MA SKA
K S TO  OMA AŁA

Przypomnijmy: miasto wyliczyło, 
ile musielibyśmy płacić od 1 stycznia 
za odbiór odpadów, by pokryć koszty 
systemu gospodarowania odpadami. 
I tak w zabudowie jednorodzinnej za-
proponowało następujące stawki: po-
wierzchnia do 30 m – 36 zł, powierzch-
nia od 30,01 do 70 m – 56 zł, a powyżej 
70 m – 78 zł miesięcznie. W zabudowie 
wielorodzinnej byłoby nieco taniej. 
Lokatorzy mieszkań o powierzchni 
do 30 m mieliby płacić 35 zł miesięcz-
nie, ci w mieszkaniach od 30,01 do 
70 m – 47 zł, a właściciele mieszkań 
o powierzchni powyżej 70 m – 63 zł. 
To wzrost, średnio, o 120 proc. Ale, jak 
przekonywał wiceprezydent Jerzy Za-
wodnik podczas wtorkowej sesji, to nie 
są maksymalne stawki. Ustawa dopusz-
cza bowiem nawet opłaty ponad 90 zł 
miesięcznie.

– Procentowo to wygląda, że stawki 
bardzo wzrastają, ale kiedy weźmiemy 
kwoty, to już nie jest tak dużo – mówił 
wiceprezydent Zawodnik. – Średnio za-
płacimy więcej o 39 zł miesięcznie, ale 
to wzrost na rodzinę, bo w Radomiu 
płacimy za śmieci nie od osoby, ale od 
powierzchni mieszkania.

Opłaty trzeba podnieść, bo drastycz-
nie wzrosły koszty obsługi całego sy-
stemu gospodarki odpadami komunal-
nymi. Z naszych opłat pokrywane są 
m.in. koszty odbioru i transportu śmie-
ci, ich zagospodarowanie, utrzymanie 
PSZOK-u, likwidacja dzikich wysypisk 
czy ekologiczna edukacja.

W latach 2013-15 opłaty za śmieci były 
wyższe niż koszty ich zagospodarowa-
nia i miasto miało na systemie 7 mln zł 
nadwyżki. Ponieważ samorząd nie może 
na odpadach zarabiać, w 2015 roku pre-
zydent Witkowski stawki obniżył – przy-
pomniał Jerzy Zawodnik. – A z tej nad-
wyżki dokładaliśmy do systemu, bo już 
w 2016 i 2017 roku koszty odbierania i za-
gospodarowywania odpadów były wyższe. 
W ubiegłym roku musieliśmy dołożyć do 
śmieci 4,5 mln, w tym roku będzie to praw-
dopodobnie aż 10 mln zł. Niespecjalnie 
stać gminę na to, żeby dokładać do śmieci.

W tej chwili z tzw. podatku śmiecio-
wego do miejskiej kasy wpływa 21 mln 
100 tys. zł. W przyszłym roku koszty 
obsługi systemu gospodarowania odpa-
dami wyniosą prawie 43 mln zł. – Nie 
chcemy od mieszkańców Radomia na-
wet grosza więcej niż wynoszą te kosz-
ty – zapewniał radnych wiceprezydent.

Dariusz Wójcik przyznał wprawdzie, 
że przy obecnych opłatach system się 

rzeczywiście nie bilansuje, ale jego 
klub „nie jest w stanie zaakceptować 
tak drastycznych podwyżek dla miesz-
kańców”. – Dokładamy od trzech lat; 
w 2016 roku 2,2 mln, w 2017 – 2 mln, 
w 2018 – 7 mln zł. Dlaczego wtedy nikt 
z władz nie przyszedł i o tym nie mó-
wił? Bo były wybory – stwierdził. – Lek-
ką ręką dołożyliśmy 60 mln zł do bu-
dowy hali i stadionu. Wybudowaliśmy 
korty; owszem, potrzebne w naszym 

mieście, ale skorzysta z nich 2, 3 proc. 
mieszkańców. W 100 proc. pokryliśmy 
koszty tej inwestycji z budżetu, choć 
można było pozyskać środki zewnętrz-
ne. Dlatego my, radni PiS-u nie zga-
dzamy się, by kosztami obciążyć miesz-
kańców Radomia. Uważamy, że dziura 
w systemie gospodarowania odpadami 
powinna być pokryta z budżetu miasta. 
To też pieniądze radomian, choć nie 
bezpośrednio z ich kieszeni. Ta pomoc 
20 mln im się należy. Budżet Radomia 
to ponad 1 mld zł i jeżeli mogliśmy do-
łożyć 7 mln w 2018 roku, to możemy 
dołożyć 20 mln w roku 2020 i traktować 
to jako pomoc wszystkim mieszkańcom 
Radomia. 

Wiceprezydent Zawodnik zauważył, 
że i jego, i wszystkich obecnych na sali 
obrad „stać, żeby zapłacić za własne 
śmieci”. – Nie chcemy, żeby mieszkań-
cy dopłacali do tego systemu – przy-
pomniał. – Ale jeśli codziennie robią 
zakupy i produkują śmieci, to – tak 
uważamy – powinni za własne śmieci 
płacić. Jeżeli są mieszkańcy, których nie 
stać na te opłaty, to jest pomoc społecz-
na. Powinniśmy dokładać do edukacji, 
zdrowia, pomocy społecznej, bezpie-
czeństwa, ale nie dokładajmy do śmieci.

Wiceprez ydent prz ypomnia ł ,  że 
w przyszłym roku wpływy do budżetu 
miasta – w związku z niższymi podatka-
mi – będą o 30 mln zł mniejsze. – A wy 
zmniejszacie ten wpływ o kolejne 22 mln 
zł. Brakuje więc 52 mln zł w stosunku do 
roku poprzedniego, a chcemy realizować 
inwestycje, dofinansować szpital – mó-
wił. – Widać, że zostało zdecydowane, że 
ta uchwała dziś nie przejdzie. Deklaruję, 
że mogę się stawić w każdym momencie 
i dyskutować o ewentualnych opłatach 
śmieciowych. Jestem w stanie wyspowia-
dać się z każdego grosika, którego wyda-
jemy na śmieci. Miasto może dołożyć do 
systemu 5, nawet 10 mln zł, ale 22 mln? 
Czy jesteśmy tak bogatą gminą, Arabią 
Saudyjską?

Jerzy Zawodnik zapowiedział, że pro-
jekt uchwały w sprawie opłat za śmieci 
wróci na posiedzenie rady.

Za nowymi stawkami głosowało pię-
ciu radnych, 16 było przeciw, a trzech się 
wstrzymało. Dwóch radnych nie wzięło 
udziału w głosowaniu.

o i ie b zie
Głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości odrzucony został we wtorek projekt uchwały w sprawie podwyższenia od stycznia 
podatku śmieciowego. – Jeśli mogliśmy w 2018 roku dołożyć 7 mln zł do obsługi systemu gospodarowania odpadami, to może-
my w przyszłym dołożyć 20 mln. I traktować to jako pomoc dla wszystkich mieszkańców Radomia – przekonywał Dariusz Wójcik, 
przewodniczący klubu radnych PiS.
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W związku z wyborem Konrada Fryszta-
ka na posła RP prezydent Radosław Wit-
kowski zdecydował o wprowadzeniu zmian 
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego. Nie powołał nikogo na miej-
sce odwołanego wiceprezydenta – zdecy-
dował o podziale jego obowiązków między 
pozostałych członków kolegium.

– Mam blisko czteroletnie doświadcze-
nie w pracy z trzema zastępcami i zdecy-
dowałem, że przynajmniej tymczasowo 
odtworzymy ten model. Wprowadzając 
nową strukturę organizacyjną brałem 
pod uwagę potrzebę zapewnienia spraw-
nej pracy urzędu. Jednocześnie zależy 
mi na tym, by jak najlepiej wykorzystać 
potencjał wszystkich osób, które zajmu-
ją się tymi dziedzinami, które dotych-
czas nadzorował wiceprezydent Konrad 
Frysztak – mówi prezydent Witkowski.

Prezydent objął nadzór nad pracą Wy-
działu Inwestycji, Biura Rozwoju Miasta 
i Biura Rewitalizacji. Wiceprezydentowi 
Jerzemu Zawodnikami, oprócz dotych-
czasowych obowiązków, przypadł Wydział 
Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział 
Nieruchomości Gminnych, Biuro Naby-
wania i Zbywania Nieruchomości Gminy 
oraz Biuro ds. Systemu Informacji Prze-
strzennej. Wiceprezydent Katarzyna Kali-
nowska poza dotychczasowymi komórka-
mi organizacyjnymi będzie nadzorowała 
także pracę Wydziału Architektury, Wy-
działu Geodezji oraz Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej i Lokalowej. Biuro Nad-
zoru Właścicielskiego trafiło natomiast do 
resortu, którym kieruje skarbnik miasta 
Sławomir Szlachetka.

CT

o z ał o ow zk w
Nikt – przynajmniej na razie – nie zastąpi w magistracie wiceprezy-
denta Konrada Frysztaka, który został posłem. Jego obowiązki przejmą 
pozostali członkowie kolegium prezydenckiego.
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Politycznych Okresu Stalinowskie-
go, współinicjator pomnika żołnierzy 
Armii Krajowej Okręgu Radomsko-
-Kieleckiego „Jodła”.
Mjr Franciszek Sołśnia zmarł 4 lutego. 
Miał 93 lata.

SYLWESTER 
ZAKRZEWSKI

Jeden  z  na j -
bardziej zna-
nych radom-
skich artystów. 
U r o d z i ł  s i ę 
w październi-
ku 1960 roku. 
R y s o w n i k , 
karykaturzy-
s t a ,  m a l a r z , 

grafik, przez 20 lat nauczyciel pla-
styki. Współpracował z radomskimi 
redakcjami, najpierw „Dziennikiem 
Radomskim”, potem „Słowem Ludu” 
i przez wiele lat z „Echem Dnia”. Ta-
lent plastyczny łączył z poczuciem 
humoru. lustrował m.in. wydaw-
nictwa „Radomian portret krzywy” 
i „Korowód dziejów” z tekstami Woj-
ciecha Twardowskiego.
Sylwester Zakrzewski zmarł 23 kwiet-
nia. Miał 58 lat.

I IE  O E

B y ł  z n a n y m 
i  c e n i o n y m 
r a d o m s k i m 
a d w o k a t e m , 
obrońcą w pro-
cesach politycz-
nych w latach 
8 0 .  U r o d z i ł 
się w Radomiu 
w 1941 roku. 

Ukończył  LO im. Jana Kocha-
nowskiego i Wydział Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego. W latach 
1965-66 był pracownikiem Prezy-
dium Miejskiej Rady arodowej 
w Radomiu. Radca prawny w radom-
skim Zjednoczeniu Przemysłu Wyro-
bów Odlewniczych i Radomskiej Wy-
twórni Telefonów, adwokat w Grójcu 
i Radomiu. Przez trzy kadencje mec. 
Orzeł sprawował funkcję sekretarza 
i skarbnika Okręgowej Rady Adwo-
kackiej w Radomiu. Był wykładowcą 
w Wyższej Szkole nżynierskiej w Ra-
domiu. W 1989 roku członek Komite-
tu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej 
i Chrześcijańskiego Ruchu Obywa-
telskiego. Przewodniczył Miejskiej 
Komisji Wyborczej w pierwszych 
wyborach samorządowych. Członek 
Kolegium Odwoławczego przy Sejmi-
ku Samorządowym oraz  przez trzy 
kadencje  Komisji Bezpieczeństwa, 

adu i Porządku Publicznego Rady 
Miejskiej Radomia. Otrzymał odzna-
kę „Zasłużony dla Adwokatury”. Mec. 
Orzeł był do końca czynny zawodowo 

 prowadził własną kancelarię adwo-
kacką.
Zbigniew Orzeł zmarł 26 czerwca. 
Miał 78 lat.

O I.  E E S AJ

Były wójt gmi-
n y  J e d l i ń s k , 
popularny sa-
morządowiec 
i działacz spor-
towy. Był naj-
pierw naczelni-
kiem, a potem 
wójtem gminy 
Jedlińsk w la-

tach 1988-2002. Radny sejmiku Ma-
zowsza w latach 2001-2010. Był też 
dyrektorem radomskiego oddziału 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie. a-
leżał do najbardziej zaangażowanych 
lokalnych działaczy Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Ojciec byłego wi-
ceprezydenta Radomia, także działa-
cza Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Krzysztofa Ferensztajna.
Bogumił Ferensztajn zmarł w Rado-
miu 17 lipca. Miał 81 lat.

Od kilku tygodni na Sadkowie trwają 
pracę przy modernizacji pasa startowe-
go. Ekipa firmy Max Bögl Polska buduje 
nowy, 500-metrowy odcinek drogi star-
towej i równolegle prowadzi prace reno-
wacyjne na istniejącym odcinku. – Pra-
ce idą pełną parą– powiedział Mariusz 
Szpikowski, prezes Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Porty Lotnicze”.

Firma Max Bögl przebudowuje po-
nadto spadki na istniejącym pasie star-
towym. W zakresie jej działań jest rów-
nież wybudowanie kanałów i studzienek, 
którymi kolejny wykonawca poprowadzi 
instalacje do oświetlenia i urządzeń na-
wigacyjnych, w tym systemu ILS.

Inwestycja ma być gotowa w sierp-
niu 2020 roku i kosztować 146,7 mln 
zł. – Wszystko idzie zgodnie z harmo-
nogramem. Inwestycja zostanie oddana 
w terminie – zapewnił Szpikowski.

Opóźnienia pojawiły się natomiast 
przy budowie terminalu. – Terminal od 
samego początku był na ścieżce kry-
tycznej tej inwestycji – powiedział pre-
zes PPL. – Zakładaliśmy, że wykonawca 
będzie w stanie zbudować go w ciągu 
12 miesięcy. To realny termin, termi-
nal bowiem to tak naprawdę zwykła 
hala, która różni się od innych tego typu 
budynków wyłącznie wyposażeniem. 
Jednak rynek budowlany jest nasycony. 
Przez to wzrosły ceny i wydłużyły się 
terminy, bo wykonawcy mają awersję do 
podejmowania ryzyka. Na tym rynku są 
spore problemy ze znalezieniem podwy-
konawców i to wszystko spowodowało, 
że musimy wydłużyć czas na budowę 
terminalu, bo i tak wykonawcy godząc 
się na krótszy okres podnieśliby cenę, 
żeby wkalkulować w nią możliwe kary 
za opóźnienia.

W ogłoszonym 30 września prze-
targu PPL oczekiwał, że wykonawca 
będzie w stanie w ykonać terminal 
w 10 miesięcy. Przedsiębiorstwo na 
oferty miało czekać do 21 października, 
ale ostatecznie wydłużyło ten czas do 
7 listopada. – Oferenci w odwołaniach 
pisali, że są w stanie zrealizować tę in-
westycję w czasie od 22 do 30 miesię-
cy. My zgodziliśmy się na 20 miesięcy 
i zaoferowaliśmy premię za czas wy-
konania – wyjaśnił prezes PPL-u. – Ta 
zmiana powoduje przesunięcie odda-
nia terminalu o rok. Będziemy w sta-
nie zakończyć tę inwestycję w sezonie 
zimowym 2021/22. Ale nieważne, czy 
budowa potrwa 16, czy 20 miesięcy... 
Siatka połączeń i tak będzie ustalona 
wcześniej, więc wykonywanie w tym 
czasie lotów z Radomia jest mało praw-

dopodobne. Lotnisko pełną parą ruszy 
w sezonie letnim 2022.

Zdaniem Mariusza Szpikowskiego 
przedłużenie budowy radomskiego 
lotniska nie wpłynie negatywnie na 
zainteresowanie linii lotniczych lota-
mi z Radomia. – Popyt na latanie jest 
duży. A lotnisko Chopina w Warszawie 
zbliża się do granic swojej przepusto-
wości – wyjaśnia. – Modlin też nie jest 
w stanie przejąć tego ruchu. To lotnisko 
musiałoby zostać rozbudowane, ale na-
kłady musiałyby być ogromne. Przez co 
Modlin doszedłby do tzw. paragrafu 22, 
który mówi, że inwestycja w port byłaby 
uznana za pomoc publiczną. To elimi-
nuje ten ruch. Ale nawet jeżeli Modlin 
się rozbuduje, to tylko 3 proc. jego ru-
chu byłoby przystosowane do obsługi 
pasażerów czarterowych. A w Radomiu 
służyłoby do tego całe lotnisko.

Poza pracami na samym lotnisku na 
Sadkowie ważnym elementem jest rów-

nież układ komunikacyjny. Cały czas 
trwają prace przy modernizacji linii ko-
lejowej nr 8 łączącej Radom z Warsza-
wą, a także drogi krajowej nr 7. Istotna 
jest również budowa na ul. Lubelskiej 
peronu i przebudowa wiaduktu. – Pasa-
żer musi nie tylko dojechać do miasta, 
ale również dostać się z dworca na samo 
lotnisko. Dlatego od dłuższego czasu 
rozmawiamy z władzami miejskimi o bu-
dowie peronu i przebudowie wiaduktu 
na Lubelskiej – powiedział Szpikow-
ski. – Dużo czasu zajęło nam wytłuma-
czenie władzom miasta, po co potrzebne 
są schody ruchome z peronu na wiadukt 
i zatoczki autobusowe. Mamy nawet 
pismo od prezydenta Frysztaka, który 
prosi o wyjaśnienie tych kwestii. Mam 
nadzieję, że to dobrze wyjaśniliśmy, 
bo nie chcemy, żeby znowu Radom był 
obiektem żartów w całej Polsce.

PPL ma przygotowany dokładny plan 
skomunikowania portu. – Port musi być 

wpisany w układ drogowy. Liczymy, że 
do końca przyszłego tygodnia uda nam 
się dojść do stosownego porozumienia 
z prezydentem Witkowskim, który te-
raz w Radomiu odpowiada za inwesty-
cje – stwierdził Szpikowski. – Dopiero 
jak się dogadamy, będziemy mogli ogła-
szać przetargi. W zimie powinniśmy 
skupić się na projektach wykonawczych, 
żeby prace ruszyły wraz ze startem se-
zonu budowlanego. Jeżeli stracimy czas 
zimowy, to będą kolejne opóźnienia, 
a na to nie możemy sobie pozwolić. 
Dlatego mam nadzieję, że dogadamy się 
z prezydentem Witkowskim. My jako 
PPL mamy na układ drogowy 75 mln 
zł. Mam nadzieję, że miasto również 
znajdzie pieniądze na ten cel. My nie 
możemy budować miejskich dróg, bo 
mogłoby to być potraktowane jako nie-
gospodarność.

MATERIAŁ PARTNERA

Prace na Sadkowie
Trwają prace przy budowie radomskiego lotniska. Zgodnie z planem idą roboty związane z przedłu-
żeniem pasa startowego, ale dłużej niż planowano potrwa budowa terminalu. Lotnisko na Sadkowie 
pełną parą ma ruszyć w sezonie letnim 2022 roku.
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I IA IE IŃSKA

U r o d z i ł a  s i ę 
w Skaryszewie 
w 1970 roku. 
U k o ń c z y ł a 
z wyróżnieniem 
malarstwo na 
k r a k o w s k i e j 
ASP.  Studio-

wała w pracowniach prof. Lilli Kulki 
i prof. Ryszarda Kwietnia tkanina ar-
tystyczna , prof. Włodzimierza Kunza 
malarstwo , prof. Janusza Orbitow-

skiego rysunek , adiunkt Józefiny 
Bransch-Walczak techniki fotogra-
ficzne . Stypendystka Akademii Sztuki 
i Dizajnu w Bratysławie, w pracowni 

olna te tilna t orba. W czasie stu-
diów skończyła międzywydziałowe 
studium pedagogiczne. W 1999 roku 
brała udział w ekspozycji ajlepsze Dy-
plomy w Wielkiej Zbrojowni w Gdań-
sku. Uczestniczyła w kilkudziesięciu 
wystawach ogólnopolskich i między-
narodowych zdobywając wyróżnienia 
i nagrody za nowatorskie rozwiązania 
w dziedzinie fiber art obiekty tkackie, 
prace tkane  eksperymentalne, tech-
niki własne  oraz za malarstwo.
Lidia Ziemińska zmarła 18 lipca. Mia-
ła 49 lat.

A E S  E A KA

Architekt, ur-
banista,  spo-
łecznik, samo-
rządowiec, były 
w i c e w o j e w o -
d a  r a d o m s k i 
w latach 1991-
1 9 9 3 ,  p r z e -

wodniczący Rady Miejskiej Radomia 
w latach 2002-2006. Urodził się 
w 1940 roku. Ukończył Wydział Architektury 

c.d. – str. 6

W Makowcu koło Radomia powstała nowa 
komora normobaryczna. roczyste otwar-
cie uświetnił swoim wykładem sam dr Jan 
Pokrywka – twórca normobarii. Dzięki 
niemu zgromadzeni goście dowiedzili się 
jak spektakularny wpływ ma oddycha-
nie w warunkach normobarii na procesy 
zdrowienia organizmu. 

Jak działa 
komora normobaryczna?

Komory normobaryczne cieszą się ogrom-
ną popularnością zarówno wśród osób 
zdrowych jak i tych z różnymi schorzeniami. 
Dzieje się tak dlatego, że warunki panujące 
w takich komorach (ciśnienie zwiększo-
ne do 1500 hPa, zawartość tlenu do 40 , 
dwutlenku węgla ok. 1,5 , wodoru ok. 
0,5 ) zapobiegają rozwojowi wielu chorób, 
a także pobudzają organizm do regenera-
cji, dotleniają komórki nerwowe, zwalczają 
stany zapalne, przyspieszają metabolizm, 
pomagają usuwać toksyny i metale ciężkie 
z organizmu, zwiększają namnażanie ko-
mórek macierzystych, wzmacniają odpor-
ność. Przebywanie w tych warunkach jest 
w pełni bezpieczne, nie ma żadnych skut-
ków ubocznych terapii. 

Zastosowanie 
terapii normobarycznej

Aby zauważyć znaczące, pozytywne zmia-
ny zachodzące w organizmie niezbędne 
jest co najmniej kilka wizyt. Do tej pory 
udokumentowano działanie normobarii 
na ponad 100 problemów zdrowotnych. 
Kondycja
zwiększa wydolność organizmu, znacząco 
skraca czas odzyskania pełnej sprawności 

po dużym wysiłku sportowym oraz czas 
potrzebny do regeneracji po urazach, 
zmniejsza obrzęki po uszkodzeniach i kon-
tuzjach
Zachowanie młodości
spowalniania proces starzenia, wspomaga 
produkcję kolagenu i elastyny, poprawia 
elastyczność skóry
Udar mózgu
przywraca czucie, poprawia posługiwanie 
się mową, pomaga w stopniowym ustępo-
waniu paraliżu
Kardiologia
zmniejsza dolegliwości bólowe, a także 
objawy niewydolności serca, minimalizuje 
ryzyko powikłań pozawałowych, zmniejsza 
intensywność zaburzeń rytmu i przewod-
nictwa serca, zmniejsza uszkodzenia mięś-
nia sercowego
Onkologia
rewitalizuje komórki, oczyszcza organizm 
z substancji rakotwórczych (toksyn i me-
tali ciężkich), hamuje proces złośliwienia 
komórek rakowych, łagodzi spustoszenia 
wywołane w organizmie po radio- oraz 
chemioterapii
Zespół Downa
poprawia komunikację i koordynację ru-
chową, koncentrację, zwiększa samodziel-
ność, usuwa zmęczenie
Autyzm, Zespół Aspergera
poprawia umiejętność komunikowania 
się, rozumienie języka oraz świadomość 
czuciową, wycisza, wspomaga koncentra-
cję i zaangażowanie, zmniejsza lękliwość
Mózgowe Porażenie Dziecięce
znaczne zmniejsza spastyczność, popra-
wia kontrolę motoryczną, poprawia funk-
cje intelektualne
Cukrzyca
przyspiesza gojenie ran, ogranicza rozle-
głość uszkodzenia tkanek i kości, redukuje 
infekcje w ich obszarze
Nadwaga
pobudza metabolizm, odtruwa organizm, 

pozbywa się wolnych rodników, wspoma-
ga efektywność diety i ćwiczeń w spalaniu 
tkanki tłuszczowej
Przeszczepy, zmiażdżenia, rany poope-
racyjne, poparzenia
poprawia przepływ krwi przez uszkodzone 
tkanki, zmniejsza obrzęk, ogranicza ryzyko 
wystąpienia infekcji, wspomaga ukrwienie 
tkanek, przyspiesza gojenie ran, pobudza 
naskórkowanie rany
Dermatologia, łuszczyca
przyspiesza wydalanie toksyn, redukuje 
ogniska zapalne, bakteryjne i alergiczne, 
wpływa na syntezę kolagenu i elastyny 
zapewniając elastyczność skórze
Stwardnienie rozsiane
zmniejsza stan zapalny, redukuje spastycz-
ność i ból, poprawia funkcje motoryczne 
Reumatyzm

eliminuje stany zapalne, znacznie wyha-
mowuje proces chorobowy, zmniejsza 
dolegliwości bólowe
Migrena
poprawia przepływ krwi w mózgu, spra-
wia, że objawy migreny występują rzadziej 
lub ustępują całkowicie 
Choroba Alzheimera
zmniejsza zaburzenia behawioralne, po-
prawia kondycję i samopoczucie, umożli-
wia powrót do samodzielnego wykonywa-
nia codziennych czynności
Choroba Hashimoto
łagodzi stany zapalne, zwiększa poziom 
energii, regeneruje uszkodzoną tkankę 
tarczycową
Depresja
zmniejsza odczuwanie lęku, poprawia na-
strój oraz funkcjonowanie organizmu

NOWATORSKA TERAPIA NORMOBARYCZNA
R E K L A M A

Wartość kontraktu, który ma zostać 
zrealizowany do 20 grudnia tego roku, to 
ponad 2 mln zł.

– Zamówione przez pograniczników 
93 karabinki będą mieć lufy standardowe 
o długości 16 cali, pozostałe zaś zostaną 
wyposażone w dwa zestawy luf: o długości 
16 cali i 10,5 cala. Lufy są elementem, 
który można bardzo łatwo i szybko wy-
mienić. Przy użyciu dostarczonego w ze-
stawie klucza można to zrobić w niecałą 
minutę. Broń z lufą o długości 16 cali jest 
używana do działań w terenie otwartym, 
ta z krótszą lufą – w terenie zurbanizowa-
nym oraz w ciasnych i wąskich pomiesz-
czeniach – tłumaczy Małgorzata Pirosz, 
rzecznik prasowy FB.

Straż Graniczna jest pierwszą formacją, 
która kupuje karabinki MSBS „Grot” 
z krótką lufą.

Podpisana 22 października umowa jest 
kolejną zawartą między Fabryką Broni 
a Strażą Graniczą w tym roku. Na po-
czątku lipca został podpisany kontrakt na 
dostawę 228 karabinków MSBS „Grot” 
o wartości prawie 2 mln zł. Dostawy zrea-
lizowano do września tego roku.

CT

Groty dla straży
Straż Graniczna kupuje w Fabryce Broni 
kolejne karabinki MSBS „Grot”. W ubiegły 
wtorek została podpisana umowa na dosta-
wę 228 sztuk tej broni.

Fo
t. T

om
asz

 M
os

ion
ek O d  l a t  o d l e g ł o ś ć 

sklepów z alkoholem 
od szkół, przedszko-
li, żłobków, schronisk 
młodzieżowych, porad-
ni psychologiczno-pe-
dagogicznych, szpitali 
czy kościołów wynosiła 
w Radomiu 100 metrów. 
Kiedy w czerwcu ubie-
głego roku rada miejska 
musiała, w związku z no-
welizacją ustawy o prze-
ciwdziałaniu alkoholi-
zmowi, zmodyfikować 
uchwałę dotyczą liczby 
punktów sprzedających 
n ap o je  w y s kokowe , 
część rajców postanowi-
ła zaostrzyć przepis mó-
wiący o odległości od tzw. obiektów chro-
nionych. Zaproponowali, by było to nie 
100 m, jak dotychczas, ale 150. Poprawka 
została przegłosowana, choć wiceprezy-
dent Jerzy Zawodnik próbował radnym 
uświadomić, że część przedsiębiorców, 
która teraz handluje alkoholem, nie do-
stanie koncesji ponownie, bo ich sklepy, 
stacje benzynowe czy restauracje znajdu-
ją się np. w odległości 125 m od przed-
szkola czy szkoły.

– To by ła dobra dec yz ja ,  k iedy 
w czerwcu ubiegłego roku wydłużali-
śmy odległość punktów sprzedających 

alkohol od szkół do 150 metrów. Ale też 
okazało się, że wylaliśmy dziecko z ką-
pielą – mówił w poniedziałek, 28 paź-
dziernika na sesji Dariusz Wójcik, prze-
wodniczący klubu radnych PiS.

Bo to, o czym przed rokiem mówił wi-
ceprezydent Zawodnik, zaczęło się spraw-
dzać. Do radnych zaczęli się zwracać 
przedsiębiorcy, którym kończy się konce-
sja i nowej nie dostaną, bo w tym momen-
cie ich sklep czy stacja benzynowa znajdu-
je się za blisko np. szkoły. – W przypadku 
stacji benzynowej na Wierzbickiej, utrata 
koncesji na sprzedaż alkoholu oznacza 

ut ratę konc es j i  na 
prowadzenie tej stacji. 
Czyli utratę pracy, do-
chodów... A jeszcze ci 
ludzie, żeby rozwinąć 
działalność, pobrali 
kredyty – opisywał sy-
tuację Wójcik. – Sklepy 
PSS-u też będą traciły 
koncesje, jeśli utrzy-
mamy te 150 metrów.

S z ef  k lu bu  r a d -
nych PiS zapropono-
wał – jak zaznaczył, 
w  s woi m w ła sny m 
imieniu – by powrócić 
do starego zapisu, czy-
li odległości 100 me-
trów.

 C z a s em gor ą c e 
głowy na sesji przeszkadzają w podej-
mowaniu racjonalnych decyzji – za-
uważył wiceprezydent Zawodnik. – Już 
w czerwcu ubiegłego roku mówiłem, że 
jeśli wydłużycie państwo tę odległość, 
to ok. 40 podmiotom będziemy musieli 
odebrać koncesje na sprzedaż alkoholu.

Za zmniejszeniem odległości punktów 
sprzedających alkohol od obiektów chro-
nionych do 100 metrów opowiedziało się 
15 radnych, nikt nie był przeciw, a pięć 
osób wstrzymało się od głosu.

NIKA

a e o  a e b i ej
Nie 150, ale 100 metrów ma wynosić w Radomiu minimalna odległość 
punktu sprzedającego alkohol od szkół, przedszkoli czy kościołów. Tak w po-
niedziałek zdecydowali radni.

Fo
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Politechniki Wrocławskiej. Jest auto-
rem m.in. projektu radomskiej siedziby 

OT, kilku kościołów i innych budyn-
ków w naszym mieście, a także ołtarza 
na Sadkowie na przyjazd papieża Jana 
Pawła . Jeden z projektantów pomni-
ka upamiętniającego 72 Pułk Piechoty.
Tadeusz Derlatka zmarł 16 sierpnia po 
długiej chorobie. Miał 79 lat.

TOMASZ PAWELEC

Znany radomski przedsiębiorca i spo-
łecznik, pasjonat motoryzacji i historii 
Radomia. Był współzałożycielem sto-
warzyszenia Kocham Radom i człon-
kiem Klubu Miłośników Samochodów 
Terenowych 4 4 Radom, z którym or-
ganizował wiele akcji charytatywnych. 
Wspólnie z Jakubem Kluzińskim kupił 
pomnik ucznika, stojący na skwerze 
Kazimierza Ołdakowskiego. Ostatnio 
wspierał lokalną społeczność gminy 
Jastrzębia, m.in. ufundował krzyż 
na mogile powstańczej przy dworku 
w Bartodziejach.
Tomasz Pawelec zmarł w nocy z 13 na 
14 września. Miał 60 lat.

OJCIEC HUBERT CZUMA

Jezuita, dusz-
pasterz akade-
micki, działacz 
opozycji anty-
komunistycznej 
w czasach PRL, 
H o n o r o w y 
Obywatel Mia-
sta Radomia. 
Hubert Czuma 

urodził się 2 listopada 1930 roku 
w Lublinie. W wieku 18 lat wstąpił do 
Towarzystwa Jezusowego, a święce-
nia kapłańskie otrzymał 30 paździer-
nika 1955. Od 1957 roku pracował, 
kolejno, w Warszawie, Gdańsku, 
Lublinie, Kaliszu, Bydgoszczy i Szcze-
cinie. W sierpniu 1979 został zmuszo-
nył do opuszczenia Szczecina i prze-
niesiony do Radomia. Oficjalnie nie 
mógł pracować z młodzieżą akade-
micką, jednak wspierał ks. Zdzisława 
Domagałę w prowadzeniu duszpa-
sterstwa akademickiego. W latach 
1980-1989 organizował msze za oj-
czyznę, był opiekunem Solidarności, 
a także organizatorem spotkań dla 
opozycjonistów „S”. Po 13 grudnia 
1981 współorganizator uroczystości 
religijno-patriotycznych w kościele 
Świętej Trójcy z udziałem znanych 
aktorów. Opiekował się prześladowa-
nymi, wspierał finansowo działalność 
wydawniczą i kolportaż podziemnych 
wydawnictw. W 1989 był jednym 
z inicjatorów i twórców Komitetu 
Obywatelskiego Ziemi Radomskiej. 
Od 1990 kapelan więzienny, a od 
1991 publicysta radiowy. Duszpasterz 
Solidarności  od 2001 duszpasterz lu-
dzi pracy i sekretarz telefonu zaufa-
nia w diecezji radomskiej. Wielokrot-
nie przesłuchiwany, inwigilowany 
i więziony. W 1970 roku podejrzany 
o związek z konspiracyjną organiza-
cją niepodległościową „Ruch”, aresz-
towany, osadzony w areszcie przy ul. 
Rakowieckiej w Warszawie, zwolnio-
ny w styczniu 1971 na skutek zabie-
gów prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
W 2003 honorowy członek SZZ „S”, 
członek Rady Programowej „Tygodni-
ka Solidarność”.
Ojciec Hubert Czuma zmarł w War-
szawie 19 września. Miał 89 lat. Został 
pochowany na cmentarzu na Firleju.

A A A KO AKO SKA

Była lekarzem i pochodziła z rodziny 
lekarskiej. Urodziła się w 1928 roku. 
Wojnę spędziła w Uzbekistanie, 
po powrocie do Polski studiowała

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI 
W REJONIE CMENTARZY 
OD 31 PAŹDZIERNIKA 

DO 3 LISTOPADA

Od czwartku aż do niedzieli 
włącznie MZDiK wprowadza 
zmiany w kursowaniu autobusów 
wokół cmentarzy.

Dla autobusów miejskich będą obowiązy-
wały następujące rozkłady:
– czwartek, 31 października – 
rozkłady powszednie (dodatkowe kursy 
na liniach 4, 12 i 13);
– piątek 1 listopada – rozkłady spe-
cjalne z dodatkowymi kursami linii 1, 4, 
7, 8, 12, 13, 17 i 21, rozkłady specjalne 
ze zmniejszoną częstotliwością linii 3, 9, 
11 i 23, rozkłady sobotnie linii 6 i 16 oraz 
rozkłady niedzielne linii 2, 5, 10, 14, 15, 
18, 19, 25 i 26 (w przypadku rozkładów 
sobotnich czasy przejazdów mogą być 
inne niż w pozostałe soboty), rozkład 
specjalny linii 24 (kursy wydłużone do 
pętli Małęczyn Nowy), uruchomienie do-
datkowych linii C4, C9, C15, C21 i CM 
oraz zastępczej Z21;
– sobota, 2 listopada – rozkłady so-
botnie z dodatkowymi kursami linii 1, 4, 
8, 12, 13 i 17, uruchomienie dodatkowych 
linii C9, C21 i CM oraz zastępczej Z21;
– niedziela, 3 listopada – rozkłady 
niedzielne z dodatkowymi kursami linii 
1, 4, 8, 12, 13 i 17, uruchomienie dodat-
kowych linii C9, C21 i CM oraz zastęp-
czej Z21.

Zwiększenia częstotliwości kursowania 
autobusów we Wszystkich Świętych obej-
mą prawie cały dzień, oprócz wczesnych 
godzin porannych, a później wieczornych 
(od ok. godz. 18 – w zależności od linii). 
W czwartek zmiany będą obowiązywać 
tylko w godz. ok. 9-17, natomiast 2 i 3 li-
stopada w godz. ok. 9.30-17.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
CMENTARZA NA BORKACH

Dojazd zapewnią autobusy stałych li-
nii miejskich 1, 7, 8, 12, 13, 14, 16 i 17, 
w dniach 1-3 listopada linii dodatkowych 
C9 i CM, a wyłącznie 1 listopada linii do-
datkowej C15.

Linia 1: w czwartek stały rozkład po-
wszedni, w piątek co ok. 9 minut, w so-
botę co ok. 15 minut, w niedzielę co ok. 
15-20 minut.

Linia 7: w czwartek rozkład powszedni, 
w piątek co ok. 15 minut, w sobotę stały 
rozkład sobotni, w niedzielę stały rozkład 
niedzielny.

Linia 8: w czwartek stały rozkład po-
wszedni, w piątek co ok. 16 minut, w so-
botę co ok. 20 minut, w niedzielę co ok. 
20 minut.

Linia 12: w czwartek co ok. 15-20 minut, 
w piątek co ok. 6 minut, w sobotę co ok. 
15 minut, w niedzielę co ok. 15 minut.

Linia 13: w czwartek co ok. 10-15 minut, 
w piątek co ok. 5 minut, w sobotę co ok. 
10 minut, w niedzielę co ok. 10 minut.

Linia 14: w czwartek stały rozkład po-
wszedni, w piątek stały rozkład niedziel-
ny, w sobotę stały rozkład sobotni, w nie-
dzielę stały rozkład niedzielny.

Linia 16: w czwartek stały rozkład po-
wszedni, w piątek stały rozkład sobotni, 
w sobotę stały rozkład sobotni, w niedzie-
lę stały rozkład niedzielny.

Linia 17: w czwartek stały rozkład po-
wszedni, w piątek co ok. 22 minuty, w so-

botę co ok. 15 minut, w niedzielę co ok. 
15-20 minut.

Linia C9: w czwartek linia nie kursuje, 
w piątek co ok. 7 minut, w sobotę co ok. 
15 minut, w niedzielę co ok. 15 minut.
Trasa linii: OS. PRĘDOCINEK, Armii 
Krajowej, Brata Alberta, Michalczew-
skiego, Jana Pawła II, al. Grzecznarow-
skiego, Dowkontta, 1905 Roku, Mara-
tońska, BORKI/CMENTARZ.

Linia C15: tylko 1 listopada, co ok. 
32 minuty
Trasa linii: JANISZPOL, Słowackiego, 
25 Czerwca, Sienkiewicza, Mickiewicza, 
Traugutta, Narutowicza, Limanowskie-
go, Tytoniowa, 1905 Roku, Maratońska, 
BORKI/CMENTARZ.

Linia CM: w czwartek linia nie kursuje, 
w piątek co ok. 3 minuty, w sobotę co ok. 
10 minut, w niedzielę co ok. 10 minut.
Trasa linii: BORKI/CMENTARZ, Ma-
ratońska, 1905 Roku, Dowkontta, Ponia-
towskiego, pl. Dworcowy (powrót: bez-
pośrednio Poniatowskiego), Traugutta, 
Żeromskiego (powrót: Wałową, Lekarską, 
Tochtermana), Malczewskiego, Warszaw-
ska, Kusocińskiego, Chrobrego, Mieszka 
I, Ofiar Firleja, FIRLEJ/CMENTARZ 
(powrót: Ofiar Firleja, Warszawska, Alek-
sandrowicza, Mieszka I).
Uwaga! Linia ma charakter pośpieszny 
– będą dla niej obowiązywać wyłącznie 
przystanki: Borki/Cmentarz I 01 (w zato-
ce obok bloku Maratońska 3 – dla wsia-
dających), Maratońska/Limanowskiego 
02 (obok cmentarza – tylko dla wy-
siadających), 1905 Roku/Obrońców 
05 i 06 (w obu kierunkach), Poniatow-
skiego/dworzec PKP 02 (obok hotelu, 
w kierunku Borek), dworzec PKP 01 (na 
pl. Dworcowym, w kierunku Firleja), 
Traugutta/Piłsudskiego 01 i 04 (w obu 
kierunkach), Malczewskiego/Kelles-
-Krauza 01 (w kierunku Borek), Mal-
czewskiego/Wernera 04 (w kierunku 
Firleja), Warszawska/Kusocińskiego 
02 (w kierunku Firleja), Kusocińskie-
go/Warszawska 01 (w kierunku Borek), 
Chrobrego/Sowińskiego 05 i 06 (w obu 
kierunkach), Chrobrego/Mierzejewskie-
go 07 i 08 (w obu kierunkach), Chro-
brego/Rapackiego 09 i 10 (w obu kie-
runkach), Mieszka I / Królowej Jadwigi 
01 i 04 (w obu kierunkach), Mieszka I/
Piastowska 03 i 06 (w obu kierunkach), 
Firlej/Cmentarz 05 (tymczasowy przysta-
nek końcowy).

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 
CMENTARZA NA FIRLEJU

Dojazd przez cztery dni zapewnią auto-
busy stałych linii 4, 12, 13 i 21, w dniach 
1-3 listopada także dodatkowych linii 
C21 i CM oraz zastępczej linii Z21, a wy-
łącznie 1 listopada dodatkowej linii C4. 
Podane poniżej średnie częstotliwości 
kursowania dotyczą okresów poza godzi-
nami porannymi oraz wieczornymi.

* Dojazd od strony południowej (ul. 
Ofiar Firleja): linie 4, 13, C4, CM.
* Dojazd od strony północnej (ul. Wito-
sa): linie 12, 21, C21, Z21.

Linia 4: w czwartek co ok. 10 minut, 
w piątek co ok. 3 minuty, w sobotę co ok. 
5 minut, w niedzielę co ok. 5 minut.

W czwartek (w godz. ok. 9-17, z powodu 
przewidywanego dużego natężenia ru-
chu, zwłaszcza na parkingu służącym do 
zawracania autobusów) oraz od piątku 
do niedzieli (od początku do końca kur-
sowania, z powodu zmian w organizacji 
ruchu) autobusy linii 4 będą kursowały 
objazdem – ulicami Warszawską, Alek-
sandrowicza, Mieszka I i Ofiar Firleja do 
tymczasowego przystanku końcowego 
Firlej/Cmentarz 05 (powrót stałą trasą, 
czyli ulicami Ofiar Firleja i Warszawską).

Linia 12: w czwartek co ok. 15-20 mi-
nut, w piątek co ok. 6 minut, w sobotę co 
ok. 15 minut, w dniu 3.11.2019 co około 
15 minut.

Od 1 do 3 listopada autobusy linii 
12 będą kursowały objazdem z powodu 
zmian w organizacji ruchu w okolicach 
cmentarza – ulicami Warszawską, Alek-
sandrowicza, Mieszka I (od ronda aż do 
Witosa) oraz Witosa do przystanku koń-

cowego Witosa/Cmentarz 05 (powrót sta-
łą trasą: Witosa i Warszawską).

Linia 13: w czwartek co ok. 10-15 minut, 
w piątek co ok. 5 minut, w sobotę co ok. 
10 minut, w niedzielę co ok. 10 minut.
W czwartek (w godz. ok. 9-17, z powo-
du przewidywanego dużego natężenia 
ruchu, zwłaszcza na parkingu służącym 
do zawracania autobusów) oraz od piąt-
ku do niedzieli (od początku do końca 
kursowania, z powodu zmian w organi-
zacji ruchu) autobusy linii 13 będą kur-
sować objazdami – między czwartkiem 
a niedzielą stałą trasą do pętli Józefów/
szpital, a potem Aleksandrowicza, Miesz-
ka I i Ofiar Firleja do tymczasowego 
przystanku końcowego Firlej/Cmentarz 
05 (powrót stałą trasą, czyli przez Ofiar 
Firleja, Warszawską i Aleksandrowi-
cza), natomiast 1 listopada ul. Mieszka 
I (prosto na rondzie) oraz Ofiar Firleja 
do tymczasowego przystanku końcowego 
Firlej/Cmentarz 05 (powrót również stałą 
trasą – ulicami Ofiar Firleja, Warszawską 
i Aleksandrowicza).

Linia 21: w czwartek stały rozkład po-
wszedni (obsługa tylko kursami warian-
towymi do pętli Wincentów), w piątek co 
ok. 30 minut (obsługa cmentarza komu-
nalnego wszystkimi kursami), w sobotę 
specjalny rozkład sobotni (obsługa tylko 
kursami wariantowymi do ul. Witosa), 
w niedzielę specjalny rozkład niedzielny 
(obsługa tylko kursami wariantowymi do 
ul. Witosa).

Od piątku do niedzieli autobusy linii 

21 będą kursowały objazdem (w dniach 
2-3 listopada dotyczy to wyłącznie kursów 
wariantowych do ul. Witosa, a 1 listopa-
da wszystkich) – ul. Warszawską, Alek-
sandrowicza, Mieszka I (od ronda aż do 
Witosa) oraz Witosa do przystanku koń-
cowego Witosa/Cmentarz 05 (powrót 
stałą trasą: Witosa i Warszawską – z tym, 
że wyłącznie 1 listopada autobusy linii 
21 nie będą w tym kierunku obsługiwały 
całej ul. Klwateckiej).

Linia C4: tylko 1 listopada co ok. 10 mi-
nut
Trasa linii: ŻEROMSKIEGO/TRAU-
GUTTA, Żeromskiego (powrót: Wało-
wa, Lekarska, Tochtermana, Traugutta), 
Malczewskiego, Warszawska, 11 Listopa-
da, Chrobrego, Mieszka I, Ofiar Firleja, 
FIRLEJ/CMENTARZ (powrót: Ofiar 
Firleja, Warszawska, Aleksandrowicza, 
Mieszka I).

Linia C21: w czwartek nie kursuje, 
w piątek co ok. 15 minut, w sobotę co ok. 
30 minut, w niedzielę co ok. 30 minut.
Trasa linii: OS. GOŁĘBIÓW I, Ander-
sa, Struga, Żwirki i Wigury, Kusocińskie-
go, Chrobrego, Mieszka I, Witosa, WITO-
SA/CMENTARZ (powrót: Witosa, War-
szawska, Aleksandrowicza, Mieszka I).

Linia CM: w czwartek nie kursuje, 
w piątek co ok. 3 minuty, w sobotę co ok. 
10 minut, w niedzielę co ok. 10 minut.

Linia Z21: w czwartek linia nie kursuje, 
w piątek co ok. 40 minut, w sobotę co ok. 
40 minut, w niedzielę co ok. 40 minut.
Trasa linii: WARSZAWSKA/RONDO, 
Warszawska, Aleksandrowicza, Mieszka 
I, Witosa, zawracanie na pętli Wincen-
tów, Witosa, Warszawska, Klwatecka*, 
zawracanie na pętli Wólka Klwatecka*, 
Klwatecka*, Warszawska, zawracanie na 
rondzie NSZ, Warszawska, WARSZAW-
SKA/RONDO (linia jednokierunkowa 
tylko z jedną pętlą).
* Linia Z21 będzie wjeżdżała w ul. Klwa-
tecką tylko 1 listopada. W inne dni bę-
dzie kursowała prosto Warszawską.

Komunikacja w rejonie cmentarzy
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w odzi medy-
cynę. To właś-
nie na studiach 
poznała Leszka 
Kołakowskiego, 
który kształcił 
się na Uniwer-
sytecie ódz-
kim. Państwo 
K o ł a k o w s c y , 

gdy tylko pozwalało na to ich zdro-
wie, chętnie odwiedzali Radom, miej-
sce urodzin Leszka Kołakowskiego. 
W 2007 roku oboje przyjechali do na-
szego miasta, by tu świętować 80. uro-
dziny filozofa. Wtedy też narodziła się 
idea stworzenia w Radomiu Festiwalu 
Filozofii im. prof. L. Kołakowskiego. 

iestety profesor zmarł w 2009 roku, 
ale pani Tamara nadal interesowała 
się festiwalem. Wraz z córką Agniesz-
ką podjęła decyzję o ufundowaniu 
nagrody dla uczniów szkół średnich. 

agroda im. Leszka Kołakowskiego 
i Gminy Miasta Radomia jest wręcza-
na każdego roku podczas Festiwalu 
Filozofii zwycięzcom Ogólnopolskiej 
Olimpiady Filozoficznej. Dodatkowo 
wyróżniani są laureaci olimpiady z Ra-
domia. Rodzina Kołakowskich przeka-
zała Muzeum im. Jacka Malczewskie-
go wiele pamiątek. W 2012 roku został 
otwarty gabinet prof. Kołakowskiego, 
a otwierała go właśnie pani Tamara. 
To była jej ostatnia wizyta w Radomiu. 

iestety, stan zdrowia nie pozwolił jej 
na odwiedzenie naszego miasta, gdy 
na deptaku stanęła ławeczka prof. Ko-
łakowskiego.
Tamara Kołakowska zmarła w Anglii, 
w O fordzie, gdzie przez lata mieszka-
ła z profesorem. Wiadomość dotarła 
do nas 30 września. Miała 91 lat.

DOROTA MAZUREK

Była doktorem filologii polskiej, 
współinicjatorką powołania Kolegium 

auczycielskiego w Radomiu i jego 
wieloletnią dyrektorką, autorką wielu 
publikacji z zakresu literatury polskiej 

 wieku, m.in. na temat twórczości 
Aleksandra Wata, Witolda Gombro-
wicza i Wisławy Szymborskiej, a także 
redaktorem książki „Kobiety w litera-
turze i kulturze”.
Dorota Mazurek zmarła 2 październi-
ka. Miała 59 lat.

TADEUSZ DYR

W y k ł a d o w c a 
Uniwersytetu 
Technologicz-
n o - H u m a -
n i s t y c z n e g o 
w  R a d o m i u , 
kierownik Ka-
tedry Ekonomii 
UTH. Był ab-

solwentem Wydziału Transportu Po-
litechniki Radomskiej. W 1995 roku 
uzyskał tytuł doktora na Wydziale 
Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach, a pięć lat później 

 stopień doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych w dyscyplinie 
ekonomia. Od 1988 był pracowni-
kiem naukowo-dydaktycznym UTH. 
Prodziekan do spraw nauki, kierownik 
studiów doktoranckich na Wydzia-
le auk Ekonomicznych i Prawnych 
obecnie Wydział Ekonomii i Finan-

sów . Autor ponad 200 publikacji, 
w tym czterech monografii i trzech 
podręczników akademickich. Członek 
zespołów redakcyjnych i rad nauko-
wych kilku czasopism naukowych, 
recenzent wielu prac doktorskich, kil-
kunastu monografii i podręczników 
akademickich, a także artykułów pub-
likowanych w krajowych i zagranicz-
nych czasopismach naukowych.
Prof. Tadeusz Dyr zmarł 13 paździer-
nika. Miał 54 lata.

Komunikacja w rejonie cmentarzy
OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 

CMENTARZA PRAWOSŁAWNEGO

Dojazd w pobliże cmentarza przy ul. 
Warszawskiej zapewnią autobusy linii 
miejskich 4, 11, 12 i 23, natomiast wy-
łącznie 1 listopada będzie też kursowała 
dodatkowa linia miejska C4. Linia 11 bę-
dzie zatrzymywać się na przystankach 
przy ul. Szarych Szeregów, a pozostałe 
przy Warszawskiej.

Linia 11: w czwartek stały rozkład po-
wszedni, w piątek co ok. 45 minut, w so-
botę stały rozkład sobotni, w niedzielę 
stały rozkład niedzielny.

Linia 23: w czwartek stały rozkład po-
wszedni, w piątek co ok. 40 minut, w so-
botę stały rozkład sobotni, w niedzielę 
stały rozkład niedzielny.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 
CMENTARZA EWANGELICKIEGO

Dojazd w pobliże cmentarza u zbiegu 
ulic Kieleckiej i Wolanowskiej zapewnią 
autobusy linii 5, 8 i 12.

Linia 5: w czwartek stały rozkład po-
wszedni, w piątek stały rozkład niedziel-
ny, w sobotę stały rozkład sobotni, w nie-
dzielę stały rozkład niedzielny.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 
CMENTARZA W CEREKWI

Dojazd w pobliże cmentarza w Cerekwi 
zapewnią autobusy linii 8. 1 listopada 
w godz. ok. 8-18 autobusy pojadą stałą 
trasą do ul. Wolanowskiej, a dalej Wa-
pienną do tymczasowego przystanku 
końcowego Cerekiew 01 – przy bramie 
stacji wodociągowej (zawracanie na te-
renie stacji będzie odbywać się bez pa-
sażerów, dlatego MZDiK prosi, by nie 
wsiadać tam wcześniej). Przy częstotli-
wości co ok. 16 minut większość kursów 
będzie wykonywana do przystanku Cere-
kiew, a jedynie część do pętli Kierzków 
(1 listopada linia 8 nie będzie jeździła 
odcinkiem trasy przez Cerekiew i Za-
topolice do Golędzina). W pozostałych 
dniach autobusy linii 8 będą realizować 
oznaczone w rozkładach kursy warian-
towe do Golędzina stałą trasą w rejonie 
tego cmentarza.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 
CMENTARZA 

W RAJCU SZLACHECKIM

Dojazd w pobliże cmentarza przy skrzy-
żowaniu Kozienickiej i Królikowskiego 
zapewnią autobusy linii 26.

Linia 26: w czwartek stały rozkład po-
wszedni, w piątek stały rozkład niedziel-
ny, w sobotę stały rozkład sobotni, w nie-
dzielę stały rozkład niedzielny.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 
CMENTARZA 

W MAŁĘCZYNIE NOWYM

Dojazd w pobliże cmentarza przy ul. Lu-
belskiej w Małęczynie Nowym zapewnią 
autobusy linii 24.

Linia 24: w czwartek stały rozkład 
powszedni (obsługa tylko kursami wa-
riantowymi do pętli Małęczyn Nowy), 
w piątek specjalny rozkład niedzielny 
(w godz. ok. 6.30-18.30 wszystkie kursy 
z pętli os. Michałów będą wykonywane 
po trasie wariantowej do pętli Małęczyn 
Nowy; uwaga – godziny niektórych od-
jazdów mogą różnić się od tych w pozo-
stałe niedziele!), w sobotę stały rozkład 
sobotni (obsługa tylko kursami warian-
towymi do pętli Małęczyn Nowy), w nie-
dzielę stały rozkład niedzielny (obsługa 
tylko kursami wariantowymi do pętli 
Małęczyn Nowy).

ORGANIZACJA RUCHU 
W REJONIE CMENTARZY

MIĘDZY 1 A 3 LISTOPADA

Od piątku do niedzieli włącznie Miejski 
Zarząd Dróg i Komunikacji wprowadza 
zmiany w organizacji ruchu kołowe-
go w sąsiedztwie cmentarzy na terenie 
Radomia. Najszybszy dojazd na Firlej 
zapewnią autobusy miejskie. 1 listopada 
komunikacja miejska jest bezpłatna dla 
wszystkich pasażerów!
MZDiK apeluje do kierowców, żeby 
w miarę możliwości nie korzystali w tych 
dniach ze swoich samochodów, zwłasz-
cza jeśli podróże mają odbywać się po 
Radomia. Warto dojeżdżać do cmen-
tarzy autobusami, które w tych dniach 
będą kursowały ze zwiększonymi często-
tliwościami (niektóre linie nawet co trzy 
minuty). Dla autobusów, które kursują 
na Firlej, zostaną wyznaczone kontrapa-
sy, dzięki czemu nie będą musiały stać 
w korkach. Parkingi pozostawmy dla 
przyjezdnych i tych, którzy mają kłopot 
z poruszaniem się.

• Zmiany w rejonie cmentarza 
na Borkach

Ul. Limanowskiego będzie zamknięta 
dla ruchu kołowego na odcinku między 
Maratońską i Tytoniową. Odcinkiem od 
ul. Lustrzanej (wjazd od Dębowej) do 
Tytoniowej pojadą jedynie taksówki. Po-

stój zlokalizowano w nieczynnej w tych 
dniach zatoce przystankowej Limanow-
skiego/Lustrzana (w stronę śródmieś-
cia). Zawieszone będzie funkcjonowanie 
postoju taksówek przy ul. Tytoniowej, 
przed Limanowskiego. Uwaga – na Tyto-
niowej od Limanowskiego do Blaszanej 
wprowadzono zakaz zatrzymywania się; 
szczególnie dotyczy to odcinka między 
ul. Limanowskiego a Sedlaka, gdzie będą 
zlokalizowane przystanki.

Ulice Chopina i  Obrońców  (od 
1905 Roku do Limanowskiego) zostaną 
zamknięte dla ruchu. Zakaz wjazdu nie 
dotyczy mieszkańców (w przypadku dru-

giej z nich – również pojazdów z zezwo-
leniami wydanymi przez ZUK, ale tylko 
do Hutniczej). Zakaz ruchu kołowego 
(oprócz pojazdów mieszkańców) będzie 
obowiązywał także na ul. Kurpiowskiej, 
Ordona, Kujawskiej i Hutniczej – nie ma 
z nich wyjazdu do Obrońców.

Ul. Dębowa między Limanowskiego 
a parkingiem za cmentarzem będzie 
drogą jednokierunkową (w kierunku 
zachodnim). Na odcinku między par-
kingiem a ul. Maratońską natomiast 
obowiązuje ruch dwukierunkowy. Ruch 
jednokierunkowy będzie wprowadzony 
poza tym na odcinku ul. Dębowej od 
Maratońskiej do Stasieckiego (w kierun-
ku zachodnim). Wyjątek stanowią jedy-
nie autobusy miejskie, które będą jeździć 
w obu kierunkach.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują 
na ul. Maratońskiej przy skrzyżowaniu 
z Dębową. Dla pojazdów jadących od 
strony Halinowa będzie obowiązywał za-
kaz skrętu w lewo – w Dębową (zawraca-
nie będzie możliwe przed skrzyżowaniem 
z Limanowskiego). Na jezdni w kierunku 
Halinowa ruch na wprost będzie możliwy 
wyłącznie środkowym pasem. Prawy pas 
służy pojazdom skręcającym w Dębową 
(do cmentarza). Wyjazd z Dębowej (od 
strony cmentarza) ze względów bez-
pieczeństwa będzie możliwy wyłącznie 
w prawo.

• Zmiany w rejonie cmentarza 
na Firleju

Dojazd do cmentarza będzie możliwy 
wyłącznie od strony ul. Warszawskiej 
(w drugim kierunku jeżdżą tylko au-
tobusy komunikacji miejskiej). Po-
łudniowe pasy ulic Ofiar Firleja (od 
Warszawskiej do Mieszka I) i Witosa 
(od Warszawskiej do Mieszka I) będą 
przeznaczone wyłącznie dla pojazdów 
indywidualnych. Podobnie będzie rów-
nież na ul. Mieszka I (odcinek jed-
nojezdniowy od Witosa aż do ronda 
Powstańców Warszawy na Józefowie). 
MZDiK apeluje do kierowców pry-
watnych aut, żeby nie jechali przez 
Józefów do trasy nr 7, ponieważ będą 
tam zawracani przez policję. Funkcjo-
nariusze będą wpuszczać na ul. Miesz-
ka I (na północ od ronda Powstańców 
Warszawy) i Aleksandrowicza (na za-
chód od pętli autobusowej naprzeciw 
szpitala) wyłącznie autobusy miejskie 
lub inne uprzywilejowane pojazdy.

Odcinek ul. Ofiar Firleja od Miesz-
ka I do Krzewień (przez las i nowy 
most) będzie drogą jednokierunkową 
(można tamtędy dojeżdżać w kierunku 
Nowej Woli Gołębiowskiej i ewentual-
nie dalej ul. Energetyków do centrum).

Zakaz ruchu kołowego zostanie wpro-
wadzony na odcinku ul. Aleksandro-
wicza (od szpitala na Józefowie aż do 
Warszawskiej). Tą drogą będą mogły 
jeździć wyłącznie autobusy miejskie 
lub karetki pogotowia ratunkowego! 
Zakaz ruchu (oprócz pojazdów miesz-
kańców okolicznych posesji) będzie 
obowiązywał poza tym na całej ul. 
Gombrowicza.

Zmiany w organizacji ruchu będą 
wprowadzone na ul. Warszawskiej. 
W celu usprawnienia dojazdu do ne-
kropolii na Firleju pasy ruchu wschod-
niej jezdni na odcinku między ul. Kró-
lowej Jadwigi a Ofiar Firleja zostaną 
przeznaczone dla określonych grup 
pojazdów. Lewy pas obowiązuje głów-
nie dla ruchu przelotowego w kierunku 
Jedlińska i Warszawy, środkowy – wy-
łącznie dla autobusów, a prawy (asfal-
towe pobocze) dla pojazdów jadących 
w stronę cmentarza. Od strony War-
szawy będzie zakaz skrętu w lewo w ul. 
Ofiar Firleja (można skręcać wcześniej 
w Witosa)! Pojazdy wyjeżdżające z ul. 
Juranda do Warszawskiej nie będą mo-
gły skręcać w lewo ani jechać prosto do 
Witosa.

W celu usprawnienia kursowania auto-
busów miejskich prawy pas wschodniej 
jezdni ul. Mieszka I (od Żółkiewskie-
go do ronda Powstańców Warsza-
wy – u zbiegu z ul. Aleksandrowicza) 
będzie przeznaczony jedynie dla tych 
pojazdów.

• Zmiany w rejonie pozostałych 
cmentarzy

Na obydwu jezdniach ul. Warszawskiej 
w rejonie cmentarza prawosławnego 
obowiązuje zakaz zatrzymywania się 
i postoju. Zaparkować można na tere-
nie przy cerkwi. Podobny zakaz dotyczy 
ul. Kozienickiej w okolicach cmentarza 
parafialnego w Rajcu Szlacheckim. 
Tam miejsca postojowe są dostępne 
przy kościele i wzdłuż ul. Północnej. 
Z kolei w rejonie cmentarza ewange-
lickiego przy ul. Kieleckiej można za-
trzymywać się tylko na lokalnych dro-
gach na Koziej Górze i Zamłyniu (na 
odcinkach ul.Kieleckiej, Wolanowskiej 
i Głównej obowiązują bowiem stosow-
ne zakazy).

O  NIKA

MZDiK prosi kierowców o ko-
rzystanie w pierwszej kolejności 
z miejsc postojowych na parkingu 
za cmentarzem przy ul. Dębowej. 
Nie będzie wolno parkować przy 
Maratońskiej oraz na ciągu ul. Dę-
bowej i Kosowskiej (na południe 
od Maratońskiej), którymi będzie 
w tym okresie jeździć zwiększona 
liczba autobusów komunikacji 
miejskiej. MZDiK przypomina 
o zakazie jazdy samochodami po 
chodnikach i drodze dla rowerów 
wzdłuż ul. Maratońskiej.
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Internistka i pediatra, działaczka 
społeczna. Urodziła się 26 sierpnia 
1896 roku w Warszawie. Była córką Szy-
mona Juraszka, inżyniera chemika i He-
leny z Flachów. W 1914 ukończyła 8-kla-
sową Szkołę Komercyjną Żeńską Anieli 
Wareckiej, a rok później rozpoczęła stu-
dia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Warszawskiego. W czasie wojny działała 
w Polskiej Organizacji Wojskowej. Pod-
czas studiów była wolontariuszem w In-
stytucie Higieny Dziecięcej i w labora-
torium Szpitala Ujazdowskiego. W roku 
1919 wyszła za mąż za Waldemara Jerze-
go Szwarcbarta, dyrektora Kasy Cho-
rych, z którym rozwiodła się po czterech 
latach. Szwarcbartowie mieli córkę Zofię 
Stefanię, urodzoną w 1921 roku.

W czasie wojny polsko-radzieckiej 
Stefania Perzanowska służyła w Ochot-
niczej Legii Kobiet. Pracowała jako 
wolontariusz na oddziale chorób we-
wnętrznych Szpitala Wolskiego, a po 
uzyskaniu w roku 1926 dyplomu doktora 
wszech nauk lekarskich – jako asystent 
w tej lecznicy. Pracowała także w War-
szawskiej Powiatowej Kasie Chorych, 
potem specjalizowała się w klinice in-
ternistycznej uniwersytetu wiedeńskie-
go. W 1928 przeniosła się do Sosnowca; 
pracowała tam w Kasie Chorych jako 
lekarz domowy, była naczelnym leka-
rzem szkolnym i prowadziła prywatną 
praktykę lekarską. Za mąż po raz dru-
gi – za lekarza okulistę Zygmunta Perza-
nowskiego wyszła w 1937. W tym samym 
roku przyjechała do Radomia. Pracowa-
ła tu jako lekarz w Wydziale Zdrowia. 

W 1940 wstąpiła do Związku Walki 
Zbrojnej, później Armii Krajowej jako 
pracownik służby zdrowia i łączniczka. 
Używała pseudonimu „Żywna”.

Aresztowana przez gestapo 11 listo-
pada 1942 Perzanowska przebywała 
początkowo w więzieniu w Radomiu, 
gdzie udzielała współwięźniarkom po-
mocy sanitarnej. 7 stycznia 1943 została 
wywieziona pierwszym kobiecym trans-
portem do obozu koncentracyjnego 
w Majdanku. Od razu rozpoczęła sta-
rania o zorganizowanie tam opieki le-
karskiej. Uzyskawszy pozwolenie władz 
niemieckich jeszcze w styczniu urzą-
dziła szpital z kilkunastoosobowym 
personelem w jednym z baraków. Przez 
wiele miesięcy była jedynym lekarzem 
tego szpitala. W lutym 1944 szpital zaj-
mował już 10 baraków; miał 1 300 cho-
rych i blisko 100 osób personelu. Dr 
Perzanowska zabiegała o wyposażenie 
lecznicy i o leki. Chroniła ozdrowień-
ców, twierdząc, że są nadal chorzy lub 
zatrudniając w szpitalu. Udzielała po-
mocy lekarskiej nowo przybyłym trans-
portom i pojedynczym osobom.

13 kwietnia 1944, gdy chore były 
przewożone do obozu koncentracyjne-
go w Oświęcimiu-Brzezince, zgłosiła się 
ochotniczo wraz z częścią szpitalnego 
personelu do opieki nad nimi. Tam pod-

jęła pracę w kobiecym szpitalu obozo-
wym. Wkrótce została z chorymi wywie-
ziona transportem do Ravensbrück, a po 
kilku tygodniach do Neustadt-Gleve. Po 
oswobodzeniu obozu przez wojska ame-
rykańskie 2 maja 1945 została jeszcze 
z kilkoma pielęgniarkami, aby zorgani-
zować dla chorych opiekę i wyżywienie, 
a następnie przekazać ich do szpitala. 
Dopiero wtedy wróciła do Polski, prze-
bywszy piechotą ponad 200 km.

W Radomiu dr Perzanowska znala-
zła się 23 maja 1945. Była ordynatorem 
oddziału wewnętrznego szpitala miej-
skiego, a potem lekarzem Wydziału 
Zdrowia i przewodniczącą Komisji Le-
karskiej. W pierwszych latach po wojnie 
była także, honorowo, kierownikiem 
i wykładowcą utworzonej przez siebie 
szkoły pielęgniarskiej. Zorganizowała 
w Radomiu jedną z pierwszych w Polsce 
poradni dla byłych więźniów obozów 
koncentracyjnych i pracowała w niej spo-
łecznie do końca życia. Napisała wiele 
prac dotyczących wspomnień okupacyj-
nych i „choroby poobozowej”. Należała 
do kilku naukowych towarzystw lekar-
skich oraz m.in. do Związku Bojowni-
ków o Wolność i Demokrację.

Odznaczona m.in. Krzyżem Virtuti 
Militari, Krzyżem Polskiej Organiza-
cji Wojskowej, Krzyżem Walecznych, 
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski.

Zmarła 16 sierpnia 1974 w Warszawie. 
Została pochowana na Cmentarzu Po-
wązkowskim.

Ulicy na Józefowie Miejska Rada Na-
rodowa nadała imię dr Stefanii Perza-
nowskiej 29 marca 1985 roku.

NIKA

Ulica dr Stefanii

Perzanowskiej
Józefów, Mleczna

Prostopadła i równoległa do ul. Mieszka I
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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
Cmentarz ewangelicko-augsburski 
przy ul. Kieleckiej

Nekropolia powstała we wrześniu 1833 roku, siedem lat po erygowaniu 
w Radomiu parafi i luterańskiej. Wcześniej radomscy protestanci chowani 
byli na cmentarzu katolickim. Nową nekropolię utworzono poza ówczesnymi 
granicami administracyjnymi miasta – na Zamłyniu, na gruntach podarowa-
nych parafi i przez Szmidta (imię nieznane). Początkowo była tylko otoczona 
fosą i obsadzona drzewami. Dopiero w 1859 roku, przy okazji powiększania 
cmentarza, postawiono mur i wybudowano bramę. Drzewami i krzewami 
obsadził go na własny koszt radomski aptekarz Adolf Frick, który także nad-
zorował prace budowlane przy ul. Kieleckiej. W 1893 na gruntach odku-
pionych od Bogackiego (imię nieznane) powstał dom dla grabarza i stróża. 
Dziewięć lat później Ewa Reich ufundowała dzwon, który zawieszono na bra-
mie. W latach 1902-1904 układ przestrzenny nekropolii i drzewostan został 
uporządkowany.
W latach I wojny światowej 
pochowano tu 112 poległych 
lub zmarłych żołnierzy pru-
skich i austro-węgierskich 
wyznania ewangelicko-augs-
burskiego. W 1915, podczas 
deportacj i  mieszkańców 
miasta pochodzenia nie-
mieckiego w głąb Imperium 
Rosyjskiego, wandale zdewa-
stowali cmentarz, włamując 
się do grobów. Żeby uchro-
nić nekropolię przed podob-
nymi ekscesami, w 1934 roku 
znacznie podwyższono mur.
Przez kilkanaście lat po za-
kończeniu II wojny światowej 
pozostawiony bez żadnego dozoru cmentarz, był systematycznie niszczony. 
Dopiero od lat 70. zaczęto podejmować działania zmierzające do zachowa-
nia cennego obiektu. W 1982 roku nekropolia została wpisana do rejestru 
zabytków.
Od 2003 roku cmentarzem opiekują się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych, zainspirowani przez nauczycielkę Bożenę Ziętek. W 2008 groby i zieleń 
zinwentaryzowano.
Przy ul. Kieleckiej znajduje się 269 grobów, z czego 81 zupełnie zniszczo-
nych. Na uwagę zasługują nagrobki Maryanny z Danglów Montressor, Karola 
Leblicha, Amalii Kluge, Jana Arnekkera, Julii Schiltz. Spoczywają tu członkowie 
rodzin Wickenhagenów i Karschów, Lorentzów, Tochtermanów, Schnierstei-
nów, Pinno, Pentzów, Keplerów, Hoppenów i Łagodzińskich.
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ŚLIWKOWY CHUTNEY 
Z ORZECHAMI WŁOSKIMI

SKŁADNIKI
– 1 kg śliwek, np. węgierek
– 1 kg cebuli
– 500 g cukru trzcinowego
– 75 g orzechów włoskich
– 100 g rodzynek sułtańskich
– sok z połowy cytryny
– ¾ szkl. octu jabłkowego
– 2 łyżeczki cynamonu
– 2 goździki
– łyżeczka świeżo startego imbiru

PRZYGOTOWANIE
Cebulę kroimy w piórka. Śliwki kroimy 
w połówki i pozbawiamy pestek. 
Razem z cebulą umieszczamy je 
w dużym garnku o grubym dnie. 
Dolewamy ocet i sok z cytryny, 
dodajemy garść rodzynek, cynamon, 
goździki, imbir i cukier. Dusimy przez 
pół godziny na wolnym ogniu. Po 
tym czasie zdejmujemy pokrywkę 
i pozwalamy płynowi odparować. 
Po zgęstnieniu przekładamy łyżką 
lub chochelką do wyparzonych 
słoików i porządnie zakręcamy. Tak 
przygotowane słoiki odwracamy do 
góry dnem i układamy na ściereczce aż 
do zawekowania.

KREMOWA SAŁATKA 
Z KURCZAKIEM, JABŁKIEM 
I BAKALIAMI

SKŁADNIKI
– podwójna pierś z kurczaka
– 3 jabłka
– 100 g żurawiny
– 70 g orzechów nerkowca
– łyżka sosu sojowego
– mały kubeczek jogurtu naturalnego
– 2 łyżki miodu (np. wielokwiatowego)
– oliwa z oliwek
– sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE
Pierś z kurczaka pokrój w kostkę 
i zamarynuj w sosie sojowym na 
godzinę. Po tym czasie usmaż kurczaka 
na łyżce oliwy z oliwek. Jabłka pokrój 
w kostkę, wcześniej wykrawając 
gniazda nasienne. Jogurt połącz z solą 
i pieprzem. Usmażoną pierś z kurczaka 
przerzuć do miski, następnie jabłka, 
orzechy nerkowca, żurawinę, jogurt 
naturalny oraz miód. Całość dokładnie 
wymieszaj.

Zazwyczaj reagujemy dopiero wtedy, 
gdy objawy choroby już wystąpią, zabu-
rzając nasze codzienne funkcjonowanie. 
Gdy jest już tak źle, że z trudem wyko-
nujemy codzienne obowiązki, sięgamy 
po mnóstwo lekarstw, które mają jak 
najszybciej doprowadzić nasz organizm 
do stanu równowagi. Ale to trochę tak, 
jakby obronę przed wrogim wojskiem 
rozpoczynać w momencie, kiedy agre-
sor przedarł się już przez mury obronne 
i znalazł w centrum miasta! Czy to nie 
za późno? Czy nie lepiej byłoby pod-
nieść zwodzony most zawczasu i po pro-
stu nie wpuścić wroga do środka?

     

Grypa i przeziębienia atakują nas 
głównie w okresie jesienno-zimowym 
dlatego, że właśnie wtedy nasza od-
porność spada. A dzieje się tak z wielu 
powodów. Przyczyna najściślej powią-
zana z porą roku to pogoda. Wycho-
dząc z ogrzewanych pomieszczeń na 
zewnątrz, gdzie często pada deszcz 
i jest zimno, a potem znów wchodząc 
do ogrzewanych autobusów, samocho-
dów czy mieszkań, narażamy organizm 
na częstą zmianę warunków. Raz nam 
zimno, za chwilę się pocimy. Najpierw 
zakładamy wiele warstw odzieży, po-
tem znów je zdejmujemy. Częsta zmia-
na dwóch ważnych parametrów, tzn. 
temperatury i wilgotności powoduje, że 
organizm „nie nadąża”, mając problem 
z odpowiednim dostosowaniem się.

Ale warunki mogą być jeszcze trud-
niejsze, np. wtedy, gdy na powyższe 
problemy nałoży się dodatkowo tzw. 
ekspozycja na wirusy. A z taką sytua-
cją będziemy mieli do czynienia, gdy 
zmarznięci wsiądziemy do nagrzanego 
autobusu, ściśnięci wśród osób, których 
część będzie miała kaszel i katar. Wi-
rus przenosi się z jednej osoby na drugą 
z prędkością 160 km/h, a więc 44 metry 
jest w stanie pokonać w jedną sekundę! 
W takich warunkach nasz organizm jest 
wystawiony na wyjątkowo trudny spraw-
dzian. Czy można go w ogóle zdać?

   B  
 

Zauważmy, że szczególnie w miej-
scach publicznych wszyscy wystawieni 
są na te same zarazki – na ulicy, w skle-

pie, w środkach komunikacji, w pracy... 
Biorąc pod uwagę, że wirusy roznoszą 
się błyskawicznie, to w sprzyjających im 
warunkach chorzy powinni być właści-
wie wszyscy. Tak się jednak nie dzieje. 
Jakimś cudem wirusy atakują tylko nie-
których, choć trzeba przyznać, że 5 mln 
zachorowań na grypę, zanotowanych 
w Polsce przez cały 2018 rok, to nie-
chlubny rekord (dane Narodowego In-
stytutu Zdrowia Publicznego).

Dlaczego jednak przeziębienie czy 
też grypa nie rozwija się u każdego, kto 
zetknie się z zarazkami? Odpowiedzią 
jest odporność immunologiczna. To od 
niej w największym stopniu zależy, co 
stanie się, gdy do organizmu trafi np. 
wirus grypy. Jeśli organizm jest silny, 
dzielnie odpiera ataki „zewnętrznych 
agresorów”. Jeśli jest słaby, ulega im 
i wtedy popularne choroby mogą łatwo 
się rozwinąć.

Dla organizmu jest znacznie lepiej, 
jeśli tę walkę może wygrać na jak naj-
wcześniejszym etapie. Skuteczna obro-
na przed wirusami jest mniej kosztowna 
energetycznie niż walka z zarazkami, 
które przedarły się przez barierę immu-
nologiczną. Dlatego niezwykle trafne 
okazuje się tutaj powiedzenie: „lepiej 
zapobiegać niż leczyć”.

   
Liczba zachorowań na grypę najniż-

sza jest w sierpniu, a od września w ko-
lejnych miesiącach wzrasta, by apoge-
um osiągnąć w marcu. Jeśli jednak 
chcemy wzmocnić nasz organizm, nie 
osiągniemy tego z dnia na dzień. Sku-
teczne zapobieganie chorobom wymaga 
wyrobienia w sobie nawyków, którym 
będziemy wierni przez wiele miesięcy, 
a najlepiej lat.

Jedną z pośrednich przyczyn większej 
zachorowalności w okresie jesienno-
-zimowym jest ograniczone spożycie 
owoców i warzyw. A więc to dieta może 
mieć ogromny wpływ na odporność or-
ganizmu!

Przede wszystkim nie zapominajmy, 
że jesień i zima to najlepszy czas na 
jedzenie cytrusów – pomarańcze czy 
mandarynki właśnie w tym okresie są 
najsmaczniejsze, a przecież owoce te 
zawierają mnóstwo witaminy C. Oczy-
wiście warto sięgać także po inne owoce 
i spożywać ich jak najwięcej.

Skoro jednak owoców jest ogólnie 
mniej, warto wzmocnić organizm tak-
że za pomocą suplementów diety. Nie-
którzy twierdzą, że zamiast nich lepiej 
spożywać naturalne produkty. Właści-
wie to prawda. Po pierwsze jednak, le-
piej przyjmować pewne składniki (np. 
witaminy czy mikroelementy) w formie 
suplementów niż nie dostarczać ich or-
ganizmowi wcale. Po drugie natomiast, 
jeśli zależy nam na wysokim stężeniu 
wartościowych elementów, produkty 
z warzywniaka mogą nie wystarczyć. 
Do takich trudno dostępnych, a zarazem 
niezwykle zdrowych superfoods należy 
m.in. spirulina.

Spirulina (Arthrospira platensis) to 
rodzaj sinic, które są wyjątkowo bogate 
w składniki korzystnie wpływające na 
odporność organizmu. Szczególną właś-
ciwością spiruliny jest zawartość białka, 
która może wynosić nawet 70 proc. To 
jednak nie wszystko, ponieważ spirulina 
zawiera także witaminy A, B, C, D, E, 
K, magnez, beta-karoten oraz znaczne 
ilości jodu.

– Naukowcom z Mississipi Uni-
versity, pracującym pod kierunkiem 
prof. Davida Pasco, udało się uzyskać 
ze spiruliny specjalny ekstrakt, który 
aktywuje nieswoisty układ odporno-
ści – mówi dr med. Andrzej Lasota 
z firmy Phytomedica. – Odporność 
nieswoista (naturalna) nie tylko stano-
wi pierwszą linię obrony przeciwbak-
teryjnej, ale ma zasadniczy wpływ na 
tworzenie odporności swoistej (adapta-
cyjnej), którą nabywamy po kontakcie 
z drobnoustrojem, np. po przechorowa-
niu lub po szczepieniach.

Ekstrakt ten jest związkiem lipo-po-
lisacharydowym (LPS). W badaniach 
okazało się, że LPS z sinic około osiem 
razy skuteczniej pobudza komórki ukła-
du odporności niż „tradycyjne” LPS 
z Escherichia coli.

Tego typu ekstraktu nie znajdziemy 
raczej w spożywczaku czy warzywniaku, 
jest on jednak dostępny w suplemencie 
diety. Suplement ten zawiera także inne, 
korzystne dla odporności składniki zali-

czane do grupy superżywności, np. beta-
-glukan z drożdży piekarniczych, cynk, 
a także ekstrakt z owocu aceroli dostar-
czający naturalną witaminę C w kom-
pleksie z rutyną. W efekcie dieta wzbo-
gacona o suplement z ekstraktem ze 
spiruliny może zdecydowanie pomóc we 

wzmacnianiu i utrzymywaniu wysokiej 
odporności immunologicznej. I można 
to osiągnąć w znacznie krótszym czasie 
niż poprzestając na jedzeniu dużych ilo-
ści owoców i warzyw.

   
Dobrze zbilansowana dieta to pod-

stawa zdrowia i odporności, ale warto 
pamiętać, że owoce, warzywa, a nawet 
suplementy nie zastąpią korzyści, jakie 
daje aktywność fizyczna i hartowanie 
organizmu. Również w chłodne dni 
najlepiej nie rezygnować ze spacerów. 
Ale gdy pogoda zdecydowanie im nie 
sprzyja, możemy zastąpić je ćwiczeniami 
fizycznymi wykonywanymi w domu. Na-
wet kilkanaście minut ćwiczeń dziennie 
może mieć korzystny wpływ na zdrowie.

– Wysiłek fizyczny poprawia skutecz-
ność makrofagów, czyli komórek bro-
niących organizm przed antygenami, 
w zwalczaniu bakterii i wirusów. Gdy 
ćwiczymy, wzrasta także aktywność 
limfocytów Th, co zmniejsza ryzyko 
rozwoju zakażeń i chorób autoimmuno-
logicznych. Ćwiczenia zwiększają także 
stężenie przeciwciał IgG i IgM we krwi 
oraz sprzyjają produkcji innych sub-
stancji mających wpływ na mechanizmy 
obronne organizmu. Warto też podkre-
ślić, że rozgrzany ćwiczeniami organizm 
sprawniej radzi sobie z bakteriami – tłu-
maczy dr Andrzej Lasota.

Badania pokazują jednak, że najko-
rzystniejszy dla organizmu jest wysiłek 
umiarkowany. Nie chodzi więc o to, aby 
się forsować, ani tym bardziej uprawiać 
sport wyczynowo. Pamiętajmy także, 
że poza aktywnością bardzo ważny 
jest właściwy wypoczynek. Organizm 
wzmacnia się, jeśli śpimy ok. 7-8 godzin 
na dobę.

Ostatecznie więc okazuje się, że 
wpływ na naszą odporność może mieć 
mnóstwo czynników. Osoby, które się 
wysypiają, zdrowo odżywiają, są ak-
tywne fizycznie, a poza tym nie są nie-
ustannie narażone na silny stres, mogą 
cieszyć się znacznie lepszym zdrowiem 
niż ludzie, którzy lekceważą potrzeby 

własnego organizmu. Szczególnie teraz, 
gdy rozpoczyna się sezon grypy i prze-
ziębienia, warto pomyśleć o zmianach 
w diecie i trybie życie, które trwale 
wzmocnią naszą barierę ochronną!

IT

Lepiej zapobiegać
Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy jesteśmy najbardziej narażeni na przeziębienia i grypę. Gdy po-
jawią się objawy takie, jak katar, kaszel czy gorączka, przystępujemy do ataku i sięgamy po rozmaite 
medykamenty. Ale czy nie lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć?

TEKSTY POWSTAJĄ WE 
WSPÓŁPRACY Z PORTALEM
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Z pożółkłych szpalt
Nożem w plecy

Kafarowski Zygmunt, szewc, zamiesz-
kały przy ul. Wysokiej 23, przechodząc 
w nocy ul. Lubelską, został zaczepiony 
przez dwóch osobników, z których jeden 
Górski Jan – Nowogrodzka 7, uderzył go 
nożem z tyłu w lewą łopatkę, zaś drugi 
osobnik niewiadomego nazwiska uderzył 
go kamieniem w głowę.

Słowo nr 248, 26 października 1929

KRONIKA POLICYJNA

Najście domu. Stanisławska Weronika, 
zam. przy ul. Polnej 2, zameldowała w Kom. 
P. P., że w nocy z 20 do 21 b. m. przecho-
dzący ulicą Bogdan Porczyński, zam. przy ul. 
Polnej 8, usiłował dostać się do jej miesz-
kania, uderzając w ścianę jakimś twardym 
przedmiotem. Na alarm Stępniewskiej Por-
czyński zbiegł.

Kradzieże. W czasie postoju autobusu 
„Kier” przy ul. Wałowej, M. Szajnfeldowi 
skradziono jedną beczułkę oraz 15 butelek 
wina, ogólnej wartości 65 zł.

– Michał Cibor, kierownik cegielni w ma-
jątku Tarnów, gminy Gniewoszów, pow. ko-
zienickiego zameldował, że skradziono mu 
rewolwer. O kradzież podejrzewa dwóch 
robotników blacharskich z Radomia, którzy 
pracowali w cegielni.

– Krzyskowski Tadeusz, kapitan 55 p.p. 
stacjonowanego w Lesznie, przejeżdżając 
pociągiem przez Radom, w czasie chwilo-
wego postoju zameldował, że skradziono 
mu w pociągu teczkę skórzaną z dokumen-
tami osobistemi oraz 10 zł.

Słowo nr 248, 26 października 1929

Nareszcie chodnik!

Na pewnej części ulicy Długiej w po-
bliżu dworca kolejowego nie było dotąd 
chodnika, skutkiem czego w dni słotne 
ludzie brnęli w błocie po kostki, niszczyli 
przytem obuwie i odzież.

Ostatnio na te części prowizorycznego 
usypanego z piasku, chodnika nareszcie 
zniesiono płyty betonowe, które w najbliż-
szych dniach zostaną ułożone. Nareszcie 

więc będziemy mieli należyty dostęp do 
stacji.

Słowo nr 253, 1 listopada 1929

Terror strajkowy 
czeladników piekarskich

Czeladnicy piekarscy bracia Józef 
i Jan Jaroszkowie, zam. Gołębiowska 
13, wyprowadzili w pole i upili czeladni-
ka piekarskiego – Saturnina Bragiskiego 
zam. w Kozienicach, poczem dotkliwie 
pobili go.

– Praktykant piekarski – Napora Woj-
ciech, zatrudniony w piekarni Kacprzyka 
przy ul. Żeromskiego 62, został zaczepiony 
pod bramą przez 9-ciu czeladników, któ-
rzy pobili go dotkliwie laskami po głowie. 
Sprawców zatrzymano.

– Kępczyński Stefan, praktykant piekar-
ski, zam. przy ul. Górnej 13, przechodząc 
ulicą został zaczepiony, a następnie pobi-
ty przez pracowników piekarskich; jeden 
z nich zadał Kępczyńskiemu ranę nożem 
w głowę. Sprawców pobicia: Żurowskie-
go Jana, Kubika Czesława, Tomalę Stani-
sława i Pyszczka Józefa, zatrzymano.

Powodem pobicia we wszystkich wypad-
kach było to, że poszkodowani pracowali 
w piekarniach w czasie strajku.

Słowo nr 253, 1 listopada 1929

Przywłaszczenie.  Dnia 20 bm. 
Osuchowska Marja zam. w kolonji Wo-
śniki gm. Kowala zameldowała, że w dniu 
19 bm. dała swemu robotnikowi Zalew-
skiemu Stanisławowi zam. tamże, krowę 
do sprzedania i poleciła mu udać się z nią 
do Radomia na jarmark, oświadczając, że 
podąży za nim na targowicę, przyczem 
wręczyła mu 20 zł. na opłacenie rogatki. 
Po upływie dwu godzin przybyła na targo-
wicę i dowiedziała się, że Zalewski krowę 
sprzedał za 182 zł. Po powrocie do domu 
nie zastała takowego i do obecnej chwili 
nie powrócił przywłaszczając sobie wspo-
mniane 20 zł. i 182 zł. za sprzedaną krowę. 
Dochodzenie w toku.

Ziemia Radomska nr 243, 
22 października 1933

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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9˚/1˚
t. odczuwalna 8˚ C
ciśnienie 1027 hPa
wilgotność 48%

Czwartek

9˚/1˚
t. odczuwalna 7˚ C
ciśnienie 1022 hPa
wilgotność 45%

Piątek

9˚/4˚
t. odczuwalna 7˚ C
ciśnienie 1006 hPa
wilgotność 70%

Sobota

15˚/9˚
t. odczuwalna 15˚ C
ciśnienie 1003 hPa
wilgotność 66%

Niedziela

19˚/12˚
t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1000 hPa
wilgotność 62%

Poniedziałek

17˚/9˚
t. odczuwalna 16˚ C
ciśnienie 1003 hPa
wilgotność 62%

Wtorek

15˚/9˚
t. odczuwalna 15˚ C
ciśnienie 1006 hPa
wilgotność 59%

Środa

16˚/10˚
t. odczuwalna 16˚ C
ciśnienie 1011 hPa
wilgotność 59%

Czwartek
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 K S TO  OMA AŁA

Pojedynek Rutkowskiego z Zielińskim 
był pierwszym w historii polskiego MMA 
starciem unifikacyjnym, w którym na-
przeciwko siebie stanęli dwaj mistrzowie 
różnych federacji. – Pochodzę ze świata 
boksu, a tam to normalne zjawisko, że 
mistrzowie różnych federacji konfrontują 
swoje umiejętności w ringu. W MMA do 
tej pory tego nie było. Postanowiliśmy to 
zmienić – powiedział Tomasz Babiloński, 
organizator gali Babilon MMA. – Do-
szedłem do porozumienia z federacją 
FEN i postanowiliśmy sprawdzić naszych 
mistrzów. Dzięki temu wygrał sport, a nie 
biznes.

Przed walką „Rutek” zapowiadał, że za-
mierza sprowadzić rywala do parteru i ko-
rzystać ze swoich technik zapaśniczych. 
Natomiast Zieliński chciał walczyć w stój-
ce, gdzie mógł prezentować umiejętności 
bokserskie. Jednak w klatce plany obu 
fighterów zostały szybko zweryfikowane. 
Rutkowski przeważał od początku walki 
i przez długie fragmenty wciskał rywala 
w siatkę. Ta taktyka kosztowała radomia-
nina wiele sił, a jednocześnie narażała go 
na otrzymywanie ciosów od rywala. Mimo 
licznych ran na twarzy Rutkowski był kon-
sekwentny i dominował przez pełne pięć 
rund, a po zakończeniu walki mógł świę-
tować zwycięstwo. Sędziowie punktowi 
nie mieli wątpliwości i wskazali jedno-
głośną wygraną radomskiego zawodnika.

– To była trudna walka, ale czego moż-

na się spodziewać, kiedy naprzeciwko 
siebie staje dwóch mistrzów – powiedział 
Daniel Rutkowski, pytany po walce przez 
dziennikarza Polsatu Sport. – Domino-
wałem w tym pojedynku i udowodniłem, 
że jestem w stanie wytrzymać w klatce 
25 minut na pełnych obrotach. To dało 
mi dwa pasy mistrzowskie.

Tym samym Daniel Rutkowski został 
pierwszym w historii polskiego MMA za-
wodnikiem, który ma dwa pasy mistrzow-
skie różnych federacji. Radomski zawod-
nik będzie ich bronił w marcu przyszłego 

roku, kiedy dojdzie do walki rewanżowej 
z Adrianem Zielińskim. – Rewanż był 
zapisany w umowie przed tym pojedyn-
kiem – powiedział „Rutek”. – Mam na-
dzieję, że nasza walka się podobała i fani 
chętnie zobaczą nasz kolejny pojedynek.

Dla Daniela Rutkowskiego zwycięstwo 
w Wieliczce było ósmą wygraną z rzędu 
w mieszanych sztukach walki. Na tej sa-
mej gali wygraną zanotował również inny 
radomski zawodnik – Piotr Kacprzak, 
który pokonał w pierwszej rundzie Łu-
kasza Machalskiego.

Rutkowski
z dwoma pasami
Daniel „Rutek” Rutkowski pokonał na punkty Adriana Zielińskiego w walce 
wieczoru na gali Babilon MMA 10 „Podziemny Krąg” w kopalni soli w Wie-
liczce i sięgnął po pasy mistrzowskie federacji Babilon MMA i FEN w wa-
dze piórkowej.

Bardzo dziwny przebieg miała pierw-
sza kwarta derbowego pojedynku. Sam 
początek należał do gospodarzy. Koszy-
karze Legii imponowali skutecznością 
i po czterech minutach prowadzili 14:6. 
Trener Robert Witka oraz kibice Hydro-
Trucku mieli wówczas w pamięci nieuda-
ny start w pojedynku z Polskim Cukrem 
Toruń, który ostatecznie zakończył się 
pogromem radomian. W piątej minucie 
zespół ze stolicy prowadził już 15:8, ale 
właśnie wtedy lepiej zaczęli funkcjono-
wać przyjezdni. Koszykarze z Radomia 
po celnych rzutach Obie Trottera i Ad-
riana Boguckiego najpierw doprowadzi-
li do remisu, a w samej końcówce cenne 
rzuty oddał Filip Zegzuła i to Hydro-
Truck wygrał kwartę otwarcia. Bez wąt-
pienia bohaterem pierwszych 10 minut 
był amerykański rozgrywający. Trotter 
zapisał na swoim koncie 11 punktów 
i trafił cztery z pięciu rzutów z gry.

Drugą ćwiartkę rozpoczął celny rzut 
w wykonaniu Romarica Belemene, ale 
następnych siedem na swoim koncie zali-
czyli radomianie. Nic dziwnego, że Tane 
Spasev poprosił o czas. Po 13. minutach 
jego zawodnicy przegrywali 22:31 i nie 
mogli znaleźć recepty na przedarcie się 
przez szczelną defensywę HydroTrucku. 

W połowie drugiej kwarty dał o sobie 
znać Rod Camphor i po jego rzucie trzy-
punktowym było 25:35. Dwie minuty 
później radomianie powiększyli przewa-
gę o kolejne pięć oczek i zanosiło się na 
niespodziankę. Ostatecznie do przerwy 

znacznie skuteczniejszy HydroTruck pro-
wadził 45:32, notując blisko 60-procento-
wą skuteczność rzutów!

Tuż po zmianie stron z dystansu trafił 
Lindbom, ale szybko odpowiedział Filip 
Matczak. Radomianie nie zrazili się tą 

sytuacją i zdobywając osiem następnych 
punktów, wygrywali już 56:34. Zanosiło 
się na prawdziwy pogrom rywala i pierw-
sze wyjazdowe zwycięstwo radomian 
w EBL. Tak też się stało, a drużynę Legii 
dobili Marcin Piechowicz i Filip Zegzuła.

Czasu na świętowanie nie będzie 
dużo. Już w sobotę, 2 listopada rado-
mianie podejmą Astorię Bydgoszcz. 
Rywale legitymują się takim samym 
bilansem jak radomianie (dwa zwy-
cięstwa i trzy porażki), ale właśnie na 
wyjeździe zdobyli komplet oczek.

Mecz HydroTrucku z Astorią rozpo-
cznie się w hali MOSiR-u o godz. 19.30.

Legia Warszawa – HydroTruck 
Radom 76:90

Kwarty: 20:24, 12:21, 17:22, 27:23
Legia: Nowerski 5, Matczak 12, 

Brandon 8, Belemene 2, Finke 19, Li-
nowski 3, Sadowski 0, Kiwilsza 1, Ko-
walczyk 12, Kuźkow 5, Sączewski 0, 
Nizioł 9
HydroTruck: Mielczarek 11, Camp-

hor 20, Trotter 17, Lindbom 8, Odigie 0, 
Lewandowski 0, Bogucki 11, Wall 0, Pie-
chowicz 11, Zegzuła 12

MACIEJ KWIATKOWSKI

Teraz czas na beniaminka
Koszykarze HydroTrucku Radom w meczu czwartej kolejki Energa Basket Ligi nie dali najmniejszych szans 
Legii Warszawa. Już w sobotę podopieczni Roberta Witki podejmą beniaminka – Astorię Bydgoszcz.
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R E K L A M A

Mocno zmotywowane pojechały do 
Rzeszowa podopieczne Wojciecha Paw-
łowskiego. Ewentualny triumf pozwalał-
by radomiankom zachować pozycję wice-
lidera i jednocześnie dawał perspektywy 
walki o awans w rundzie wiosennej.

Drużyna gospodarzy miała podob-
ne cele, choć od radomianek rozegrała 
o dwa mecze mniej. O swoim ostatnim 
pojedynku w lidze rzeszowianki z pew-
nością chciały jak najszybciej zapomnieć, 
gdyż uległy SWD Wodzisław Śląski.

Początek rywalizacji zdecydowanie na-
leżał do HydroTrucku. Radomianki szyb-
ko zepchnęły przeciwniczki do defensywy 
i w 25. minucie prowadziły różnicą dwóch 
bramek. W 15. minucie wynik otworzyła 
Monika Płóciennik. Ta sama zawodnicz-
ka trafiła do bramki Resovii 10 minut 
później, jednocześnie ustalając wynik 
pierwszej połowy. – Myślę, że to było naj-
lepsze 45 minut, jakie rozegraliśmy w tej 
rundzie – podkreślił trener Pawłowski.

Po zmianie stron mecz się wyrównał, 
a rywalki zdołały odpowiedzieć tylko jed-
ną bramką.

Z uwagi na to, że HydroTruck mecz 
ostatniej kolejki z Golem Częstochowa 

rozegrał awansem – wygrał 1:0, to już 
zakończył ligowe zmagania w rundzie 
jesiennej.

W 11 meczach HydroLuksiary zgro-
madziły 25 punktów. Zawodniczki 
groźne były zwłaszcza w meczach przed 
własną publicznością, w sześciu takich 
pojedynkach uzyskały bowiem 16 punk-
tów (na 18 możliwych) i – co zasługuje 
na wyróżnienie – nie straciły w nich żad-
nego gola!

O ile w meczach o punkty w 2019 roku 
radomianki już nie zagrają, to czeka je 
jeszcze jeden mecz, którego stawką bę-
dzie Puchar Polski. Póki co rywal nie jest 
jeszcze znany.

Resovia Rzeszów – Hydrotruck Ra-
dom 1:2 (0:2)

Bramki: Płóciennik (15., 25.) – dla 
HydroTrucku

Hydrotruck: Gocel – Rosińska, Bar-
czak, Bińkowska, Mućka – Płóciennik 
(89 Sobczak), Zielińska (70 Stefańska), 
Stasikowska, Szydło (65 Kosiarska), 
Chmura (56 Mazurkiewicz), Karoń

MACIEJ KWIATKOWSKI

łkark  w e ere
W ostatnim meczu rundy jesiennej zawodniczki HydroTrucku Radom 
pokonały w Rzeszowie miejscową Resovię i w tabeli wyprzedza je tylko 
ROW Rybnik.
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JERZY KOWALIK

Zmarł 14 stycznia 2019 roku. Miał 
80 lat. Radomski zapaśnik, a po zakoń-
czeniu kariery działacz sportowy. Jako 
sportowiec ćwiczył w Radomiaku pod 
okiem legendarnego trenera Władysła-
wa Miazio. Był prezesem Uczniowskie-
go Międzyszkolnego Klubu Sportowego 
„Budowlanka”. Pierwszy prezes Olim-
pijczyka Radom. Jerzy Kowalik pocho-
wany został na Firleju.

ARTUR GRYLA

Zmarł w nocy z 10 na 11 marca. Miał 
37 lat. Był jednym z najwybitniejszych 
szczypiornistów ziemi radomskiej. 
Swoją przygodę z piłką ręczną zaczynał 
w Eltaście Radom, potem występował 
w AZS-ie Politechnika Radomska. Ra-
zem z innym radomianinem, Karolem 
Drabikiem grał w juniorskiej reprezen-
tacji Polski. W tej samej drużynie grali 
m.in. Karol Bielecki i Mariusz Jurkie-
wicz.

JACEK OSIŃSKI

Zmarł 22 marca. Miał 
54 lata. Wieloletni czło-
nek Aeroklubu Radom-
skiego. Pilot szybowcowy 
i samolotowy, wielokrot-
ny uczestnik Mistrzostw 

Polski w Akrobacji Samolotowej, 
uczestnik wielu pokazów lotniczych.

JANUSZ FITAS

Zmarł w nocy z 15 na 16 kwietnia. Miał 
64 lata. Były szkoleniowiec Broni Ra-
dom, Powiślanki Lipsko i Siarki Tarno-
brzeg. Święcił sukcesy z Bronią, którą 
wspólnie z Janem Gałkiem w 1979 roku 
wprowadził do drugiej ligi. Później 
podobnego wyczynu dokonał z Powi-
ślanką, którą w 1986 roku wprowadził 
do trzeciej ligi. Janusz Fitas trenował 
również Siarkę Tarnobrzeg, z którą 
odniósł historyczny sukces w sezonie 
1991/1992, po raz pierwszy wprowadza-
jąc klub z Tarnobrzega do najwyższej 
klasy rozgrywkowej w Polsce.

ROMAN MATRACKI

Zmarł 30 kwietnia. Miał 
66 lat. Były kolarz. Po za-
kończeniu kariery znany 
mechanik rowerowy. 
Uczestnik wszystkich 
wypraw rowerowych 

z cyklu Co Za Jazda!.

JAN SZPOTOWICZ

Zmarł 29 lipca 2019 roku. Zasłużo-
ny zawodnik, trener i działacz tenisa 
stołowego. Wielokrotny mistrz i wi-
cemistrz ziemi kielecko-radomskiej. 
Od 1951 roku Jan Szpotowicz był 
działaczem kieleckiego, a potem Ra-
domskiego Okręgowego Związku Te-
nisa Stołowego. Od 1960 aż do końca 
lat 90. pełnił funkcję sekretarza tych 
związków. Wyróżniał się szczególną 
skrupulatnością. Za wkład w rozwój 
tenisa stołowego odznaczony został: 
dyplomem GKKFiT, Złotą Odznaką 
„Za Zasługi w Sporcie Województwa 
Kieleckiego”, Złotą Honorową Odzna-
ką PZTS, Złotą Odznaką Zasłużonego 
Działacza Kultury Fizycznej.

GRZEGORZ JERZY 
MARKIEWICZ

Zmarł 29 sierpnia na 
skutek komplikacji po 
nieszczęśliwym wypad-
ku. Miał 59 lat. Trener 
i  prezes Orląt  Enei 
Zwoleń.

 MACIEJ KWIATKOWSKI

Piłkarze Radomiaka do meczu z na-
szpikowaną byłymi przedstawicielami eks-
traklasy drużyną Bruk-Betu przystępowa-
li po dwóch pojedynkach bez zwycięstwa. 
Za to rywale przed własną publicznością 
pokonali 2:1 GKS Bełchatów, a dwa tra-
fienia dla gospodarzy zanotował reprezen-
tant Łotwy Vladislavs Gutkovskis. – Do 
Radomia przyjechaliśmy po jakiekolwiek 
punkty – mówił przed meczem Piotr Man-
drysz, opiekun popularnych „Słoników”.

Mecz wicelidera z byłym ekstraligow-
cem zapełnił stadion. Na pojedynek wy-
brali się także skauci czy dyrektorzy klu-
bów z wyższej ligi. Poczynaniom piłkarzy 
przypatrywali się m.in. Tomasz Kiełbo-
wicz i Arkadiusz Głowacki. Z pewnością 
na początku meczu dużo lepsze wrażenie 
wywarli na nich zawodnicy z Niecieczy. 
To oni opanowali środek pola i co chwila 
atakami nękali defensorów i Mateusza 
Kochalskiego. Bramkarz „Zielonych” 
zwłaszcza w pierwszym kwadransie był 
bardzo niepewny, ale na szczęście jego 
błędów nie wykorzystał Gutkovskis.

Dopiero z biegiem czasu mecz się wy-
równał, a od 30. minuty inicjatywę prze-
jęli gospodarze. Najgroźniejszej akcji nie 
wykorzystał jednak Mateusz Michalski. 
Pomocnik otrzymał podanie od Rossi 
Leandro, ale z najbliższej odległości 
przestrzelił.

Tymczasem prawdziwy szturm na 
bramkę Karola Dybowskiego nastą-
pił zaraz po zmianie stron. Radomia-

nie – podobnie jak w meczu 14. kolejki 
w Grudziądzu – śmielej zaatakowali, 
a strzelenie bramki wydawało się być 
kwestią czasu. W 47. minucie Leandro 
wpadł w pole karne i potężnie uderzył 
w światło bramki, jednak trafił w wy-
ciągniętą dłoń Dybowskiego! Chwilę 
później zza pola karnego uderzał Ra-

fał Makowski, ale minimalnie obok 
słupka. W 50. minucie nastąpiło kolej-
ne ostrzeżenie ze strony radomian. Po 
składnej akcji drużyny piłkę z prawej 
strony boiska wrzucił w pole karne Le-
andro, ale „główka” Makowskiego nie 
przyniosła gola.

Goście nie wyciągnęli wniosków z ata-
ków wicelidera i to się zemściło. Per-

fekcyjnym podaniem do wbiegającego 
w pole karne Makowskiego popisał się 
Damian Jakubik, a pomocnik precyzyj-
nym strzałem w krótki róg pokonał Dy-
bowskiego!

Po tej bramce tempo gry nieco spad-
ło, ale podopieczni Dariusza Banasika 
wciąż kontrolowali przebieg wydarzeń. 

Jakby tego było mało, w 70. minucie 
boisko opuścił pomocnik gości Vlasti-
mir Jovanocić, któremu arbiter Piotr 
Kruczyński z Żywca pokazał drugą żółtą 
i w konsekwencji czerwoną kartkę.

Zawodnicy z Niecieczy od tego mo-
mentu próbowali swoich szans jedynie 
po stałych fragmentach gry, ale te nie 
były groźne. Tylko raz na bramkę Ko-

chalskiego uderzał wychowanek Rado-
miaka Piotr Wlazło, a piłka poszybowa-
ła nieznacznie ponad poprzeczką.

Choć arbiter do regulaminowego cza-
su doliczył cztery minuty, to rezultat 
już się nie zmienił. – Przeczuwałem, że 
o tym, kto zwycięży, może zadecydować 
jedna bramka. Tak też się stało. O tego 
jednego gola Radomiak był lepszy – oce-
nił mecz trener Mandrysz.

Kilka dni po zwycięstwie Radomiak 
podejmował GKS Tychy. Stawką wtorko-
wego meczu był awans do 1/8 Pucharu 
Polski. Zgodnie z zapowiedzią szko-
leniowiec Dariusz Banasik wystawił 
mocno eksperymentalny skład, jedynie 
z dwoma piłkarzami, którzy zagrali 
o punkty z Bruk-Betem. Za to goście 
postawili na swój sprawdzony skład, 
a trener Tarasiewicz dokonał zaledwie 
trzech roszad.

Mimo to lepiej w mecz weszli gospo-
darze. Radomiak do przerwy powinien 
prowadzić co najmniej 2:0, ale w bramce 
GKS-u doskonale spisywał się Konrad 
Jałocha. Bramkarza dopiero w drugiej 
połowie pokonał Patryk Winsztal i za-
nosiło się na awans radomian. Jednak 
końcówka należała już zdecydowanie 
do rywali. Najpierw do wyrównania do-
prowadził Dario Kristo, a wynik w 89. 
minucie ustalił Łukasz Moneta. Tym 
samym „Zieloni” odpadli z gry o pu-
char i teraz mogą się skupić na lidze. Już 
w sobotę, 2 listopada Radomiak zagra 
na wyjeździe z Miedzią Legnica, a więc 
spadkowiczem z Ekstraklasy.

Lider poza pucharem
Piłkarze Radomiaka Radom w meczu 15. kolejki Fortuna 1. Ligi pokonali Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 
i awansowali na pozycję lidera. Za to we wtorkowym meczu „Zieloni” przegrali z GKS-em Tychy i od-
padli z Pucharu Polski.

Piłkarze Broni do meczu z liderem 
przystąpili pełni mobilizacji, po wyjazdo-
wym zwycięstwie nad Concordią Elbląg. 
Za to rywale na stadion MOSiR-u przy-
byli podrażnieni domową porażką z be-
niaminkiem RKS-em Radomsko.

Już sam początek meczu 14. kolejki 
pokazał, że o komplet punktów radomia-
nom będzie bardzo tridno. W trzeciej mi-
nucie goście wykonywali rzut rożny, a do 
rozegranej piłki najszybciej dopadł Piotr 
Kołc i bez problemów pokonał Jakuba 
Kosiorka. W 21. minucie było już 0:2. 
Tym razem niefrasobliwość defensywy 
Broni wykorzystał doświadczony Robert 
Chwastek. Wykorzystał nieudaną pułap-
kę ofsajdową i choć sytuację próbował 
zażegnać Kosiorek, to napastnik umieścił 
futbolówkę w siatce. To były dwa tak duże 
błędy podopiecznych Dariusza Różań-
skiego w pierwszej połowie, a przyjezdni 
wykazali się stuprocentową skutecznością.

Tuż po przerwie podopieczni Kołca 
po raz trzeci zmusili do kapitulacji Ko-
siorka. Tym razem po dośrodkowaniu 
z lewej strony boiska do piłki dopadł 
20-letni Oskar Rynkowski i strzałem 
głową podwyższył rezultat. W tym mo-
mencie część kibiców Broni zaczęła 
opuszczać stadion.

Ci, co to uczynili, mogli żałować, bo 
od tego momentu nastąpiło przebudze-
nie gospodarzy. W 56. minucie na indy-

widualną akcję zdecydował się Dominik 
Leśniewski, który wbiegł w pole karne 
i strzałem w długi róg bramki pokonał 
Kacpra Leszczyńskiego. Zdobyta bram-
ka mobilizująco podziałała na zawod-
ników z Plant. Zaledwie osiem minut 
później piłka trafiła do znajdującego się 
w polu karnym Kamila Czarneckiego, 
a ten mocnym uderzeniem zdobył swo-
jego szóstego gola w sezonie.

Do końca pojedynku obie drużyny 
stworzyły po jednej groźnej sytuacji 
strzeleckiej, ale gole już nie padły.

W niedzielę, 3 listopada piłkarzy Bro-
ni czeka kolejny ciężki mecz. Tym razem 
rywalem będzie beniaminek – RKS Ra-
domsko. Przeciwnicy póki co w tabeli 
zajmują siódme miejsce, ale w ostatnich 
pięciu pojedynkach odnieśli komplet zwy-
cięstw. Początek rywalizacji o godz. 14.

Broń Radom – Sokół Ostróda 
2:3 (0:2)

Bramki: Leśniewski (56.), Czarnecki 
(64.) – Kołc (3.), Chwastek (21.), Ryn-
kowski (50.)

Broń: Kosiorek – Góźdź (76. Zie-
mak), Jagieła, Kventsar, Wicik, Leśniew-
ski, Sala (69. Winiarski), Więcek, Nogaj 
(85. Sternicki), Czarnecki, Śliwiński (57. 
Kołtunowicz)

MACIEJ KWIATKOWSKI

Nie dogonili
sokoła

Zawodnicy Broni Radom ulegli liderowi III ligi gr. I Sokołowi Ostróda. Dla pod-
opiecznych Dariusza Różańskiego była to szósta porażka w obecnym sezonie. 
W niedzielę radomianie wyjadą do Radomska na mecz z beniaminkiem. Poniedziałkowy mecz był starciem 

dwóch zespołów, które do tej pory nie 
zdobyły ani jednego punktu w Lidze 
Siatkówki Kobiet w sezonie 2019/2020. 
Po jego zakończeniu pierwsze „oczka” 
dopisały kaliszanki.

W porównaniu do poprzedniego spot-
kania, z Grupą Azoty Chemikiem Poli-
ce, w wyjściowym składzie doszło do 
jednej zmiany. W ataku Szczepańska-
-Pogoda zastąpiła Azizową. Niestety, 
radomianki zaczęły poniedziałkowe 
spotkanie w Kaliszu fatalnie. Gospo-
dynie już od samego początku zyskały 
kilkupunktową przewagę (12:7, 14:8), 
którą potem utrzymywały. Nie pomaga-
ły zmiany i miejscowe zapisały na swoje 
konto partię otwarcia.

W drugiej partii ekipa z Radomia 
prezentowała się lepiej. E.Leclerc Ra-
domka dobrze zaczęła seta (6:9, 10:12). 
Niestety, od stanu 11:14, trzy „oczka” 
z rzędu zdobyły siatkarki z Kalisza, któ-
re doprowadziły do wyrównania (14:14). 
W kolejnych minutach to zespół gospo-
dyń wywalczył nieznaczną przewagę 
(19:17). W końcówce tej partii na placu 
gry, po raz pierwszy w barwach radom-
skiego klubu, pojawiła się Argentynka 
Lazcano. Przy stanie 23:24 po ataku ze 
skrzydła przyjezdne miały piłkę setową. 
Nie udało się jej wykorzystać. Ostatnie 
akcje to długie wymiany, dużo wal-
ki i ofiarnych obron z obu stron. Szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść przechyliły 

jednak siatkarki z Kalisza, które wygrały 
po skutecznym bloku na Azizowej 28:26.

Podrażnione przebiegiem poprzed-
nich setów radomianki dobrze zaczę-
ły kolejną partię. Po asie serwisowym 
Bałuckiej prowadziły różnicą czterech 
punktów (2:6). Dość szybko jednak nic 
nie zostało z tamtej przewagi E.Leclerc 
Radomki (9:9). Parę minut później, 
kiedy Mucha wykorzystała piłkę na 
lewym skrzydle, E.Leclerc Radomka 
miała piłkę setową (20:24). Miejscowe 
jednak nie dały za wygraną. Po punk-
towej zagrywce Jasek było już tylko 
23:24. Ostatecznie jednak radomianki 
zachowały zimną krew i w ostatniej ak-
cji po ataku Azizowej po bloku było już 
tylko 1:2.

O czwartym secie ekipa z Radomia 
chciałaby jak najszybciej zapomnieć. 
E.Leclerc Radomka prezentowała się 
w tej odsłonie fatalnie. Gra podopiecz-
nym trenera Skroka kompletnie się nie 
układała (13:5, 16:7). Gospodynie grały 
z dużym luzem i punktowały ekipę z Ra-
domia (19:8), która była kompletnie roz-
bita. Końcówka była tylko formalnością 
dla ekipy miejscowych. Kaliszanki wy-
grały bardzo wysoko, bo 25:12.

Radomianki szansę na rehabilitację 
będą miały już dziś. W Bielsku-Białej 
zagrają awansem z BKS-em Stalą Biel-
sko-Biała mecz 12. kolejki rozgrywek.

MICHAŁ NOWAK

Bez wygranej
Drużyna E.Leclerc Radomki Radom wciąż bez punktu w sezonie 
2019/2020 Ligi Siatkówki Kobiet. Podopieczne trenera Jacka Skro-
ka przegrały w Kaliszu, a dziś (czwartek, 31 października) zagrają 
w Bielsku-Białej.
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VADEMECUM
KIBICA

CERRAD ENEA CZARNI RADOM

PlusLiga wraca pod złoty sufi t. Na początek mecz z ekipą z Bydgoszczy

Ostatni pojedynek we własnej hali 
podopieczni trenera Roberta Prygla 
rozegrali 5 kwietnia, kiedy to rywa-
lizowali z PGE Skrą Bełchatów o pią-
tą lokatę na koniec sezonu / . 
Po dwóch meczach w rywalizacji do 
dwóch zwycięstw był remis : . Trze-
cie, decydujące spotkanie należało już 
jednak do zespołu z Radomia, który po-
konał rywala : . 

Od tamtego czasu minęło już ponad 
sześć miesięcy. W tym czasie wyda-
rzyło się sporo. Reprezentacja Polski 
wywalczyła awans na igrzyska olim-
pijskie do Tokio, zajęła trzecie miejsce 
w Lidze Narodów oraz mistrzostwach 
Europy i drugie na Pucharze Świata. 
W ciągu tych miesięcy przerwy repre-
zentacyjnej jednak kluby nie próżno-

wały. Podobnie było w Radomiu, gdzie 
doszło do sporej rewolucji kadrowej. 
Cerrad Enea Czarni Radom w porów-
naniu do poprzednich rozgrywek to 
znacznie zmieniony zespół. W kadrze 
pozostało tylko pięciu zawodników, 
a aż dziewięciu jest nowych. Nowa jest 
też nazwa drużyny. Znalazł się bowiem 
w niej jeszcze jeden dodatkowy człon. 
Enea została nowym sponsorem tytu-
larnym klubu. 

Nie zmieniło się jednak jedno  miej-
sce, w którym w sezonie /  bę-
dzie występować ekipa z Radomia w roz-
grywkach PlusLigi. Mecze ponownie 
będą rozgrywane pod słynnym w całej 
Polsce złotym sufitem , w radomskim 
kotle, którego obawiają się nawet naj-
lepsze zespoły w naszym kraju. Nie-

jednokrotnie grając w tej hali, radomia-
nie niesieni ogłuszającym dopingiem 
swojej publiczności potrafili sprawiać 
niespodzianki wygrywając z wyżej no-
towanymi rywalami. Chciałoby się, żeby 
podobnie było też w sezonie / . 
Przy dobrych wiatrach, jeśli wszystkie 
okoliczności będą sprzyjać, być może 
Wojskowi  rozgrywki zakończą jednak 

już w nowoczesnym obiekcie Radom-
skiego Centrum Rekreacji i Sportu przy 
ulicy Struga. To jednak melodia przy-
szłości. Na razie Cerrad Enea Czarni 
Radom będą walczyli przy Narutowicza.

Pierwsza okazja dla kibiców na zo-
baczenie swoich ulubieńców w akcji na 
żywo już w poniedziałek, 4 listopada, 
kiedy to zespół Roberta Prygla podej-
mie BKS isłę Bydgoszcz. Początek 

tego pojedynku zaplanowano na go-
dzinę . .

Przynajmniej do grudnia PlusLiga 
będzie pędziła jak zwariowana. Z uwagi 
na styczniowe kwalifikacje olimpijskie, 
parę kolejek zostało przełożonych na 
wcześniejsze terminy, dlatego też czę-
sto zespoły będą grały systemem śro-
da-weekend. Będzie to na pewno dość 
wyczerpujące, ale wyrównana kadra, 
o której przed sezonem wielokrotnie 
mówił Robert Prygiel, ma być atutem 
Cerradu Enei Czarnych Radom w tym 
sezonie i ma pomóc w tym, aby dru-
żyna jak najmniej odczuła trudy tego 
maratonu. 

Zmianie uległ też system rozgry-
wek. Do fazy play-off przystąpi w tym 
sezonie nie sześć jak przed rokiem, 

a osiem zespołów. Ta formuła, która 
już oczywiście kiedyś obowiązywała, 
ma być znacznie ciekawsza i atrak-
cyjniejsza dla kibiców. Już w fazie 
zasadniczej jednak kibice obejrzą aż 

 spotkania. Zapowiada się więc 
niezwykle ciekawie  Pierwszy akord 
rozgrywek w Radomiu już w ponie-
działek. Tylko w listopadzie pod zło-
t ym suf item  Cerrad Enea Cz arni 
zagrają pięciokrotnie. Oprócz wspo-
mnianego meczu z ekipą z Bydgosz-
czy, zmierzą się z: MKS-em Będzin 

 listopada , Grupą Azoty Kędzie-
rzyn-Koźle  listopada , GKS-em Ka-
towice  listopada  i Jastrzębskim 
Węglem  listopada .

MICHAŁ NOWAK

BEZPŁATNY DODATEK DO TYGODNIKA „7DNI” | 31 PAŹDZIERNIKA 2019  | WYDANIE NR 2

Fot. Tomasz Fijałkowski/ fiolek.art.pl

Po blisko 200 dniach przerwy PlusLiga wraca do hali ze złotym sufitem przy ulicy Narutowicza 9 w Radomiu. Cerrad Enea Czarni 
Radom zagrają w poniedziałek, 4 listopada, u siebie z BKS-em Visłą Bydgoszcz. Będzie to pierwsze spotkanie u siebie, ale trzecie 
w sezonie 2019/2020. 
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MICHAŁ OSTROWSKI

Wychowanek Czarnych Ra-
dom, ma 29 lat. Swoją przy-
godę z siatkówką rozpoczął 
późno, bo w wieku 17 lat, a 
jego pierwszym trenerem 
był Krzysztof Jaskulski. 
Jest jedynym zawodni-
kiem w aktualnej kadrze 
radomskiej drużyny, który 
przebył z nią w ostatnich 
latach drogę od drugiej ligi 
do PlusLigi. W 2012 roku 
uzyskał z radomskim ze-
społem pierwszy awans - z 
drugiej do pierwszej ligi, a 

rok później z zaplecza eks-
traklasy do PlusLigi. 
W swoim debiutanckim 
sezonie na parkietach eks-
traklasy rozegrał 16 spot-
kań, w których wystąpił 
w 33 setach zdobywając 
29 punktów. Dla Micha-
ła Ostrowskiego sezon 
2019/2020 jest już siód-
mym w najwyższej klasie 
rozgrywkowej w Polsce, w 
barwach Cerradu Enei Czar-
nych Radom. Do tej pory, 
przed rozpoczęciem obec-

nych rozgrywek w 
PlusLidze, „Ostry” 
zaliczył 114. roze-
granych spotkań 
i zdobył dla rado-
mian 265. punk-
tów.

 OSTROWSKI

nych rozgrywek w 
PlusLidze, „Ostry” 
zaliczył 114. roze-
granych spotkań 
i zdobył dla rado-
mian 265. punk-

Świeżo upieczony wice-
mistrz Europy ze Słowenii 
ma 33 lata. Środkowy roz-
poczynał swoją siatkarską 
karierę w swoim rodzimym 
kraju, w ekipie OK Maribor, 
a potem przeniósł się do 

ACH Volley Bled. Kolejne 
lata spędził we włoskiej 

Serie A (Marmi Lanza 
Werona i Lube Banca 

Macerata). Po raz 
pierwszy do Polski 

Pajenk trafił w 2013 roku, 
kiedy to występował w eki-
pie Jastrzębskiego Węgla. 
Kolejne sezony to gra w tu-
reckim Fenerbahce Stam-
buł i powrót do ekipy z wło-
skiej Werony. W Cerradzie 
Enei Czarnych Alen Pajenk 
występuje drugi sezon. Do 
Radomia traf ił przed po-
przednimi rozgrywkami.

Pajenk ma na swoim kon-

cie medale mistrzostw 
Słowenii, Włoch, a także 
Turcji, Polski czy brąz w 
Lidze Mistrzów. Nie bra-
kuje w jego karierze też 
sukcesów w reprezentacji. 
Z ekipą Słowenii Pajenk 
sięgnął dwukrotnie po wi-
cemistrzostwo Europy. Po 
raz pierwszy w 2015 roku, 
a ostatnio przed paroma 
tygodniami. Zdobywał też 
medale Ligi Europejskiej.

 ALEN PAJENK

Numer na koszulce: 1
Pozycja: środkowy
Data urodzenia: 23.04.1986
Wzrost: 203 cm
Waga: 94 kg
Zasięg w ataku: 352 cm

Numer na koszulce: 2
Pozycja: środkowy
Data urodzenia: 29.03.1990
Wzrost: 203 cm
Waga: 99 kg
Zasięg w ataku: 340 cm



PARTNERSTWO REGIONALNE
  Poznaliśmy partnerów meczów w sezonie 2019/2020

Partnerstwo Regionalne funkcjonu-
je już od paru lat. Obecnie uczestniczy 

w nich dziewięć jednostek samorzą-
dowych, które mają tytuł Partnera Ra-

domskiej Siatkówki. Program zakłada 
wsparcie finansowe klubu przez samo-
rządy z terenu byłego województwa ra-
domskiego. W zamian za pomoc miasta, 
gminy i powiaty obejmują patronat nad 
dwoma spotkaniami PlusLigi z udziałem 
Cerradu Enei Czarnych Radom - jedne-
go w Radomiu i jednego na wyjeździe. 
Ponadto uczestnicy Partnerstwa Regio-
nalnego na wybranych meczach otrzy-
mają miejsce na koszulce libero, a także 
możliwość rozwieszenia banerów w hali 
i 45 biletów na domowe oraz wyjazdowe 
spotkania.

W restauracji Łyżka i Widelec w Ra-
domiu, przedstawiciele samorządów 
dokonali losowania meczów, na któ-
r ych gminy będą miał y możliwość 
umieszczenia swoich materiałów pro-
mocyjnych. - Program Partnerstwo Re-
gionalne polega na tym, aby promować 
w regionie sport, siatkówkę i nasz klub. 
My z tej współpracy jesteśmy zadowo-
leni, podobnie uczestnicy programu. 
Wiele jest ośrodków poza Radomiem, 
gdzie uprawiana jest siatkówka. My 
też jeździmy do tych gmin i zachęcamy 
młodych ludzi do uprawiania sportu - 
mówi Wojciech Stępień, prezes Cerradu 
Enei Czarnych Radom. 

Gmina Gózd, która jest w Partner-
stwie Regionalnym od samego począt-
ku, wylosowała dwa mecze z Asseco 
Resovią Rzeszów.- Jestem bardzo za-
dowolony z losowania, choć wiadomo, 
że każda drużyna plusligowa jest atrak-
cyjna. Ponownie jest to liga mistrzów 
świata, jedna z najlepszych. Jesteśmy 
w programie od samego początku. Ce-
nimy sobie tę współpracę. To dobra for-
ma promocji, ale też zachęca młodzież 
do uprawiania sportu, siatkówki. Cie-
szymy się też, że zawodnikiem Cerradu 
Enei Czarnych jest Michał Ostrowski, 
który pochodzi z naszej gminy - mówi 
Paweł Dziewit, wójt gminy Gózd. 

Powiat Radomski będzie patronem 
dwóch spotkań z beniaminkiem, MKS 
Ślepskiem Malow Suwałki. 

- Suwałki.. . daleka droga. To jest 
sport, nie ma przeciwników lepszych 
i gorszych. Wszyscy są, przynajmniej 
na starcie, równi. Trzymam kciuki za na-
szą drużynę w nadchodzącym sezonie. 
Kolejny rok wspieramy na tyle, na ile 

możemy i cieszymy się, bo Cerrad Enea 
Czarni to świetna wizytówka. Klub i Sto-
warzyszenie Czarni potrafią zauważyć 
partnerów. To dla nas, samorządowców, 
jest bardzo ważne, bo ten wątek promo-
cji, rozwoju i integracji ma bardzo duże 
znaczenie. Klub Cerrad Enea Czarni, 
jak i Stowarzyszenie Czarni świetnie to 
robią, to znaczy pokazują siatkówkę od 
strony medialnej, promocyjnej i przede 
wszystkim integrują samorządy - doda-
je Waldemar Trelka, starosta radomski. 

Nowym podmiotem w Partnerstwie 
Regionalnym jest gmina Przyłęk. - Do-

łączyliśmy do tego programu przede 
wszystkim dlatego, że chcemy zrobić 
coś dla naszej młodzieży, aby zobaczyła 
i miała możliwość wzięcia udziału w me-
czach siatkarskich na najwyższym po-
ziomie. Na terenie gminy mamy również 
drużyny siatkarskie, które w między-
szkolnych zawodach zdobywają pierw-
sze miejsca i może w ten sposób dla 
kogoś otworzy się droga do większej 
kariery sportowej - zaznacza Eugeniusz 
Andrzej Wolszczak, wójt gminy Przyłęk.

MICHAŁ NOWAK

Partnerstwo Regionalne Czarni to projekt, który wspiera rozwój siatkówki w miastach i gminach regionu radomskiego. Obecnie 
uczestniczy w nim dziewięć jednostek samorządowych. Tradycyjnie, jak co roku wylosowano partnerów meczów Cerradu Enei 
Czarnych Radom w sezonie 2019/2020 PlusLigi. 

Wyniki losowania Partnerstwa Regionalnego Czarni w sezonie 2019/2020:
gmina / mecz domowy / mecz wyjazdowy

Powiat Radomski: Ślepsk Malow Suwałki / Ślepsk Malow Suwałki:
Gózd: Asseco Resovia Rzeszów / Asseco Resovia Rzeszów
Przyłęk: GKS Katowice / Indykpol AZS Olsztyn
Skaryszew: Indykpol AZS Olsztyn / Trefl Gdańsk
Zakrzew: Jastrzębski Węgiel / GKS Katowice
Pionki: Trefl Gdańsk / Jastrzębski Węgiel
Kozienice: Projekt Warszawa / Projekt Warszawa
Jedlińsk: PGE Skra Bełchatów / PGE Skra Bełchatów
Przysucha:  Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle / Grupa Azoty ZAKSA Kędzie-

rzyn-Koźle

P A T R O N I  M E D I A L N I
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