
 NR 708 PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 LISTOPADA 2019 NAKŁAD 10 000

e z ze k ka e y
Za pięć miesięcy na peronach stacji kolejowej mają w końcu pojawić się wyświetlacze i nowe na-
głośnienie. Po kilku latach i wielu trudnościach została podpisana umowa.
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Fot. Szymon Wykrota

R E K L A M A

25 lat za zabójstwo
Sąd Okręgowy w Radomiu skazał 
Macieja Z. na łączną karę 25 lat po-
zbawienia wolności. Mężczyzna 
w grudniu 2017r. zabił 66-letnią 
kobietę i podpalił jej mieszkanie. 
Wyrok nie jest prawomocny.
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Budżet 
dobry czy zły?
– To budżet kontynuacji zmian, 
a jednocześnie budżet bardzo wy-
magający – powiedział Radosław 
Witkowski prezentując projekt 
budżetu Radomia na 2020 r. Jego 
propozycja nie podoba się dzia-
łaczom Prawa i Sprawiedliwości. 
– Witkowski zadłuży miasto na ko-
lejne prawie 100 mln zł – stwierdził 
Wojciech Skurkiewicz, wicemini-
ster obrony narodowej.
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Smog a aktywność
Czy ćwiczenia na świeżym powie-
trzu jesienią i zimą są korzystne 
dla zdrowia, a może lepiej wybrać 
siłownię?
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Czekają 
na wygraną...
Siatkarki E. Leclerc Radomki prze-
grały po raz ósmy w tym sezonie 
Ligi Siatkówki Kobiet. Radomian-
ki w debiucie trenera Adama Gra-
bowskiego uległy Enei PTPS-owi 
Piła 0:3. Na pierwsze zwycięstwo 
w bieżących rozgrywkach muszą 
więc jeszcze poczekać.
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  Skąd jesteśmy dokąd idziemy?
Wernisaż wystawy Krzysztofa Dudziń-
skiego Ka Dee. Autor ma na koncie 
kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indy-
widualnych, przede wszystkim w Paryżu 
i Warszawie. Organizatorem wydarzenia 
jest Orzeł i Reszka Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Regionalnego i Waluty 
Lokalnej. Wernisaż odbędzie się w Domu 
Kreatywnym, ul. Niedziałkowskiego 33. 
Wstęp wolny. Początek o godz. 17.

  V Dni Lwowa i Kresów Wschod-
nich. O godz. 17 prelekcja i prezentacja 
książki „Dwa powstania – blaski i cienie 
obrony Lwowa w 1918/19 roku” – wykład 
dr. Damiana K. Markowskiego – histo-
ryka, pracownika IPN-u, znawcy historii 
Kresów, autora książek „Płonące Kresy”, 
„Anatomia strachu”, „Sowietyzacja ob-
wodu lwowskiego 1944–1953” oraz „Dwa 
powstania – bitwa o Lwów 1918”, a także 
dziesiątków artykułów w czasopismach 
i opracowaniach historycznych. RKŚTiG 
Łaźnia, ul. Żeromskiego 56.

  Mirosław Siara – Malarstwo. Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego na otwar-
cie nowej wystawy „Mirosław Siara – ma-
larstwo”. Mirosław Siara ukończył studia 
na Wydziale Malarstwa warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w 1980 r. 
Mieszka w Radomiu. Jest malarzem, ale 
dotąd – czyli przez blisko 40 lat – nie miał 
indywidualnej wystawy. Nie uczestniczy 
też w wystawach zbiorowych. Jego wczes-
ne prace, obrazy i grafiki, które trafiły 
kiedyś do kolekcji muzeum w Radomiu, 
czasami można zobaczyć na wystawach 
prezentujących historię radomskiego śro-
dowiska plastycznego. Na tej wystawie, 
pierwszej indywidualnej, ukazane zostały 
prace artysty powstałe w ostatnich latach. 
Początek o godz. 17.

  Wieczór poezji nieprofesjonal-
nej artystów amatorów. Dom Kultury 
Borki zaprasza o godz.17.30 sympaty-
ków poezji na piątkowy wieczór, który 
pozwoli nam na chwilkę zatrzymać się, 
zwolnić tempo i przenieść w niezwykły 
świat wierszy. 

  Koncert „Band…band”. Debiuty 
w Resursie. O godz. 18 w Resursie Oby-
watelskiej zagrają zespoły: The Sittles, 
Gady, Betun i Jadeitte. Ich członkami 
są uczniowie radomskich szkół m.in. 
„Chałubińskiego”, „Kochanowskiego”, 
„Elektronika”. Usłyszymy głównie co-
very, ale nie zabraknie również utworów 
autorskich. Gościnnie zagra grupa No 
Control. Wstęp wolny. 

  „Czytamy Gombrowicza”. O godz. 
19.30 odbędzie się drugie spotkanie z cy-
klu „Czytamy Gombrowicza”, które or-
ganizuje Teatr Powszechny w Radomiu. 
Tym razem aktorzy teatru zaprezentują 
opowiadanie „Szczur” W. Gombrowicza 
w reż. Grzegorza Dębowskiego. Wstęp 
wolny.

  Koncert zespołu Funktime. Pro-
fesjonalny zespół coverowy grający na 
żywo największe przeboje wszechczasów. 
Członkowie zespołu: Magda Wac – wo-

kal; Bartek Czubak – gitara; Michał Skła-
danek – klawisze; Michał Wróbel – bas; 
Łukasz Makowiecki – perkusja. Koncert 
odbędzie się, o godz. 20.30 w Cafe Elek-
trownia w Mazowieckim Centrum Sztuki 
Współczesnej Elektrownia przy ul. Ko-
pernika 1 w Radomiu. Wstęp płatny.

  Koncert Happysad + 18 Tour 
w Strefie G2. Czego się spodziewać po 
trasie z okazji przejścia w dorosłość ze-
społu Happysad? Nie będą się oszczę-
dzać, bo w dorosłość wchodzi się raz i tyl-
ko raz ma się taką trasę! Zagrają numery 
z każdej płyty, przekrojowo, rzadko grane 
i te znane najbardziej, te na które czeka-
cie od dawna i te, które śpiewacie z nimi 
przy każdym spotkaniu. Zabierają ze sobą 
na trasę cztery fajne zespoły: jeden, który 
brzmi jak zagraniczny, choć jest z Polski, 
drugi, który brzmi jak zagraniczny, bo jest 
zza granicy, trzeci jest z Poznania, a The 
October Leaves grali przed nimi już je-
sienią 2018. Początek koncertu w klubie 
Strefa G2 o godz. 20. Wstęp płatny

o o a   li o ada
  „Rozśpiewany Lwów”. Występ 
zespołu Tyligentne Batiary. Początek 
o godz. 17 w RKŚTiG Łaźnia, ul. Że-
romskiego 56.

  Freestyle dance session z Radom-
skim Kolektywem. Radomski Kolek-
tyw to grupa przyjaciół, których połą-
czyła miłość do tańca. Specjalizują się 
w stylach street i club dance: breaking, 
hip hop, waacking, house dance oraz 
afro house. Są czynnymi tancerzami, 
jeżdżą po całym świecie, biorąc udział 
w rożnych zawodach, warsztatach oraz 
tanecznych i muzycznych wydarzeniach. 
Promują kulturę Hip Hop w Radomiu 
wśród swoich wychowanków i nie tylko. 
W tym składzie byli razem m.in. w USA, 
poszerzając wiedzę na temat kultury 
swoich stylów tanecznych. Freestyle dan-
ce session z Radomskim Kolektywem to 
spotkanie wszystkich pasjonatów tańca. 
Podczas tej edycji organizatorzy zapra-
szają na podróż po rożnych odmianach 
gatunku muzyki hip hop, a to zapewni 
jedyny i niepowtarzalny dj VaZee. Mo-
tywem przewodnim kolejnego freestyle 
dance jam session będą kalifornijskie 
brzmienia, czyli hip hop i funk z wy-
brzeża zachodniego. Początek o godz. 
18 w Kawiarni Artystycznej, ul. Parkowa 
1. Wstęp wolny. 

  Koncert Young Igiego w Strefie 
G2. Koncert będzie promował jego naj-
nowszy album „Skan myśli”. Początek 
o godz. 18. Wstęp płatny.

i dzi la   li o ada
  Spacer: radomski modernizm 
XX-lecia międzywojennego cz. 2. Tym 
razem Narodowy Instytut Architektury 
i Urbanistyki oraz Stowarzyszenia Dro-
ga Mleczna zaprasza do ścisłego cen-
trum miasta, gdzie: poznamy przykłady 
modernizmu w architekturze budynków 
użyteczności publicznej; poznamy naj-
bardziej modernistyczną ulicę Radomia; 
dowiemy się gdzie znajduje się najstarszy 
w Radomiu modernistyczny budynek dy-
daktyczny; zapoznamy się z postaciami 
słynnych radomsko-warszawskich archi-
tektów m.in. Alfonsem Pino oraz Kazi-
mierzem Prokulskim i innymi. Początek 
o godz. 12. Zbiórka przed Zespołem 
Szkół Budowlanych. Wstęp wolny.

  Wykład Grzegorza Kościelnika.
„Radom stolicą Centralnego Okręgu 
Przemysłowego w okresie międzywojen-
nym” – to tytuł wykładu, który odbędzie 
się w Muzeum im. Jacka Malczewskiego. 
Początek o godz. 12.

  Wieczorek taneczny w Klubie Se-
niora. Dom Kultury „Idalin” zaprasza 
o godz. 17 na wieczorek taneczny w Klu-
bie Seniora. Wstęp płatny.
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Wystąpienie pt.: ,,Genius loci. Góra 
św. Piotra w historii i współczesności 
Radomia” to próba podsumowania ba-
dań Piotrówki, wskazania jej znaczenia 
w dziejach miasta i dla jego tożsamości. 
Ale też pytanie o dalsze losy zarówno 
grodziska, jak i całego krajobrazu kul-
turowego doliny Mlecznej. – Cykl pod 
tytułem „Skarby i tajemnice Piotrówki” 
jest związany z naszą wystawą, którą 
otworzyliśmy rok temu. Pomyślałam, że 
warto zapoznać radomian z najnowszymi 
wynikami badań. Dotyczyły one różnych 
dziedzin, ponieważ zabytki wykopane 
przez archeologów zostały wykorzystane 
przez różnych specjalistów – mówi Mał-
gorzata Cieślak-Kopyt, kierownik Działu 
Archeologii w Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego w Radomiu. – Z wykładu na 
wykład było coraz większe zainteresowa-
nie, ale przypisuję zasługę nie tylko nam, 
ale też osobom, które promowały nasz 
cykl. Bardzo czynnie włączyły się lokalne 

media. Wspomagało nas też Stowarzysze-
nie Drużyna Grodu Piotrówka.

Badania na Piotrówce były prowadzo-
ne w ramach projektu: „Park kulturowy 
stary Radom”. Nie miały one charakte-
ru stricte badawczego. Był częścią planu 
rewitalizacji terenów położonych nad 
Mleczną. Plany sięgają 2009 r., niestety 
oprócz badań zakończonych w 2013, nie-
wiele się w rejonie Piotrówki zmieniło. 
Jej część jest obecnie niezagospodaro-
wana i zdegradowana. W planach miasta 
w okolicach grodziska i płynącej tamtędy 
rzeki Mlecznej miał powstać park kultu-
rowy „Stare Miasto”. Piotrówka miała 
ożyć, a powstały tam park edukować 
mieszkańców miasta i przyciągnąć tury-
stów. Tamtejsze odkrycia archeologiczne 
miały być bazą do sformułowania kon-
cepcji tego miejsca.

– Mój wykład stanowił podsumowa-
nie projektu badawczego, który reali-
zowaliśmy w latach 2009-2013. Podsu-
mowanie cyklu wykładów dotyczących 
przeszłości radomskiej Piotrówki. No 
i jest też pewną próbą zastanowienia się 
nad tym, jak powinna przyszłość tego 
miejsca wyglądać. Biorąc pod uwagę, 
że jest to miejsce, w którym Radom się 
zaczął i w którym się przez stulecia roz-
wijał. Miejsce zawsze dla Radomia istot-
ne – mówił dr Maciej Trzeciecki.

MI E A MAJEWSKA

dk ywali a ic  
Pio wki

W niedzielę, 17 listopada odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu ,,Skarby 
i tajemnice Piotrówki”. Finalny wykład wygłosił dr Maciej Trzeciecki.

Na VII Radomskich Targach Wy-
dawnictw Regionalnych zaprezentuje 
się 31 wystawców, również z mniejszych 
ośrodków. Uroczyste otwarcie nastą-
pi dziś, 22 listopada o godz. 12. Kwa-
drans później zaplanowano wernisaż 
wystawy „Dialog o losie i duszy. Sta-
nisław Vincenz (1888-1971)”. Prezen-
tuje ona najważniejsze etapy biografii 
Vincenza i główne wątki twórczości. 
Tłem narracji są fotografie włoskiego 
etnologa Lidia Ciprianiego z 1933 r. 
Natomiast o godz. 13 odbędzie się spot-
kanie autorskie z pisarką, poetką i wo-
kalistką Luizą Borkowską-Ziółkowską, 
a o godz. 14 zaplanowano spotkanie 
z poetką, dramato- i powieściopisar-
ką Teresą Ewą Opoką. Jej najnowsza 
książka „Na ścieżkach zdrowia” za-
wiera 12 reportaży, które powstały na 
podstawie opowiadania uczestników 

protestu w 1976 roku lub ich rodzin.
Tego dnia zostanie także wręczona 

Nagroda Literacka Miasta Radomia. 
W tym roku do lauru nominowanych 
zostało pięć książek. Uroczysta gala 
wręczenia nagrody nastąpi o godz. 17. 
a uświetni ją występ zespołu MOA.

Drugiego dnia targów (23 listopa-
da) o godz. 10 odbędzie się spotkanie 
z laureatami Nagrody Literackiej Miasta 
Radomia; z kolei o godz. 12 odbędą się 
warsztaty kaligrafii. Organizator zapew-
nia potrzebne materiały.

W piątek targi będą czynne w godz. 
12-17.30, w sobotę – w godz. 10-15.

Wszystkie wydarzenia będą się odby-
wać w foyer Sali Koncertowej Radom-
skiej Orkiestry Kameralnej, ul. Żerom-
skiego 53.

KS 

wi o k i ki
Już po raz siódmy w foyer Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej 
swój dorobek wydawniczy zaprezentują instytucje i wydawnictwa regional-
ne oraz ogólnopolskie, a okazją ku temu będą Radomskie Targi Wydawnictw 
Regionalnych.
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Odwiedzenie Radomia w dniach 
22-24 listopada to gwarancja skorzysta-
nia z bardzo ciekawej oferty kulturalnej 
radomskich instytucji. Do akcji „week-
end za pół ceny” włączyło się m.in.: 
Muzeum Polskich Rowerów, Muzeum 
Wsi Radomskiej, Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego, Mazowieckie Centrum 
Sztuki Współczesnej Elektrownia.

Ponadto na ten weekend promocyjną 
ofertę noclegową przygotował Europej-
ski Boutique Hotel /Restauracja Stylo-
wa, hotel i restauracja Gromada, hotel 
Iskra. Z kolei specjalne menu i zniżki 
przygotowały restauracje: Winowajcy 
Tapas & Wine Bar, Gruszki na Wierz-
bie – kuchnia roślinna, Restauracja 
Teatralna, MammaLeo czy Europejski 
Boutique Hotel /Restauracja Stylowa.

Warto również w tym czasie będąc 
w Radomiu wybrać się na spacer. Z tej 
okazji Centrum Informacji Turystycz-
nej działające przy MOSiR Radom 
przygotowało bezpłatne zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem. Tematy-
ka spacerów jest naprawdę szero-
ka – od Radomia średniowiecznego czy 
XIX-wiecznego, po wielokulturowość. 
Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia 
w Centrum Informacji Turystycznej, 
pl. Dworcowy 2 (dworzec kolejowy 
Radom), telefonicznie: 48 360 06 10 lub 
793 456 783 lub pocztą elektroniczną: 
cit.radom@cit.radom.pl.

KS

Weekend 
za pół ceny
W ten weekend będzie można skorzystać 
z bogatej oferty kulturalnej czy bazy nocle-
gowej, a wszystko za połowę ceny.

Dwudniowy festiwal rozpocznie się 
dziś, 22 listopada o godz. 18 w Domu 
Kultury „Idalin” spotkaniem z żegla-
rzami, którzy ustanowili w tym roku 
pewien rekord Polski. – Szczegółów 
nie chcę zdradzać, aby państwo byli 
zaciekawieni i nas odwiedzili. Będzie 
też otwarcie wystawy fotograficznej 
„Żaglowce małe i duże” autorstwa Sta-
nisława Gąsiora – mówi Rafał Błędow-
ski, dyrektor artystyczny festiwalu.

Jutro, 23 listopada o godz. 11 roz-
poczną się przesłuchania konkursowe; 
wystąpi sześć grup m.in. z Radomia 
i Koszalina. Wstęp bezpłatny. O godz. 
18 zacznie się gala wręczania nagród, 
występy laureatów i zaproszonych na 
festiwal gości. W tym roku na scenie 
zobaczymy Atlantydę, Cztery Refy i ra-
domski zespół Kliper. Bilety do nabycia 
w Domu Kultury „Idalin”. – Zaprasza-
my nie tylko brać żeglarską. Szanty to 
muzyka dla szerszego grona słuchaczy.– 
przekonuje Błędowski.

Ok. godz. 22 w restauracji „Teatral-
na” odbędzie się koncert w formule 
open stage (wstęp wolny). 

OKSA A C A A

Przed nami 
kolejna Rafa
Przed nami 39. Ogólnopolskie Spotkania 
z Piosenką Żeglarską Rafa 2019. Festiwal 
odbędzie się w Domu Kultury „Idalin”.
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O blisko miesiąc Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji przesunął termin otwarcia 
ofert w przetargu na III etap trasy N-S. 
Powodem jest duża liczba pytań od za-
interesowanych firm. MZDiK musi mieć 
czas, aby na te pytania odpowiedzieć.

Trzeci odcinek trasy N-S będzie miał 
ok. 3 km długości. Ten etap rozpocznie 
się pod wiaduktem „lubelskim”, a na-
stępnie będzie biegł w śladzie ul. Szkla-
nej, a później wzdłuż torów kolejowych, 
aż do ul. Żółkiewskiego. Przetarg na bu-
dowę tego odcinka MZDiK ogłosił w po-
łowie października.

W poniedziałek, 18 listopada minął 

termin składania ofert od zaintereso-
wanych firm. Ale Miesjki Zarząd Dród 
i Komunikacji ten termin przesunął 
o miesiąc, do 17 grudnia. 

Jak dowiedzieliśmy się, powodem 
przesunięcia terminu jest dokładnie 229 
pytań, które przysłały do radomskiej 
spółki firmy zainteresowane budową 
trzeciego odcinka trasy N-S. MZDiK 
musi teraz mieć czas na udzielenie odpo-
wiedzi na zapytania. 

Zakończenie budowy trzeciego odcin-
ka trasy N-S, planowane jest na 2023 r.

DO

Po ad  y ań
Przetarg na budowę III etapu trasy N-S został przesunięty. Powodem jest 
ponad 200 zapytań, które wpłynęły do MZDiK. 

 OKSA A C A A

Umowę na montaż nowoczesnego sy-
stemu dynamicznej informacji pasażer-
skiej PKP PLK podpisała z firmą Maxto 
w poniedziałek, 18 listopada. Oferent 
wdrożenie systemu wycenił na 6 mln 
600 zł i dał sześć lat gwarancji. Dzięki 
wyświetlaczom i nowemu nagłośnieniu 
każdy otrzyma wyraźną informację 
o odjazdach i przyjazdach pociągów. 
Dodatkowo na peronach i w przejściu 
podziemnym będą nowoczesne infokio-
ski. – System dynamicznej informacji 
pasażerskiej jest w pełni zintegrowany. 
Komunikaty wizualne i głosowe są po-
dawane równocześnie. W przypadku 
zmian w rozkładzie jazdy, system jest 
aktualizowany. Zależy nam, by pasa-
żer otrzymywał jak najszybciej bieżące 

informacje. Radom jest kolejną stacją 
w sieci kolejowej, na której PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. wprowadzają udo-
godnienia dla pasażerów – powiedział 
przy podpisywaniu umowy Ireneusz 
Merchel, prezes PKP PLK.

Dwustronne wyświetlacze z zegarami 
mają się pojawić na każdej z krawędzi 
peronów do końca kwietnia przyszłego 
roku; także w tunelu wyświetlacze po-
informują o przyjazdach i odjazdach 
pociągów. Dodatkowo na peronach 
i w przejściu podziemnym będą info-
kioski. Pasażerowie, poza informacją 
wizualną, o odjeżdżających pociągach 
dowiedzą się dzięki systemowi komuni-
katów dźwiękowych. 

Wykonawca prac zapowiedział, że do 
końca roku opracuje szczegółowy projekt 
systemu; wskaże lokalizacje i optymalną 

liczbę urządzeń dla zapewnienia dobrego 
odbioru informacji. „Przetarg był praw-
dziwą gehenną ze względu na liczne od-
wołania, ale cieszę się, że tej inwestycji 
już nic nie może zatrzymać” – napisał 
w mediach społecznościowych tuż po 
podpisaniu umowy Adam Bielan, euro-
poseł (PiS), który mocno lobbował za 
wdrożeniem systemu.

PKP PLK przetarg na wyświetlacze na 
radomskim dworcu ogłosił w maju. Do 
przetargu zgłosiły się trzy firmy .

Przypomnijmy. Dworzec został od-
dany po remoncie w grudniu 2015 r. 
Jednak zakres robót nie obejmował wy-
świetlaczy, bez których pasażerowie mu-
szą obchodzić się do dziś.

Dodatkowo między Warką a Rado-
miem, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
wybudują trzy nowe przystanki w obrę-
bie miasta – przy ulicach Żółkiewskie-
go, Kozienickiej i Stara Wola. Czwarty 
nowy przystanek, Radom Śródmieście, 
będzie zlokalizowany pod wiaduktem 
drogowym w ciągu ulicy Żeromskiego. 
Budowa przystanku będzie wykonana 
w latach 2020-21. – To będzie bardzo 
ważny peron, o który miasto zabiegało 
od lat. Będzie on pełnił bardzo ważną 
rolę jako punkt przesiadkowy dla podró-
żujących koleją spoza Radomia, a chcą-
cych udać się na lotnisko. Wszyscy pa-
sażerowie z Warszawy, a w przyszłości 
też z Lublina będą się tam zatrzymywać. 
Miasto zyska drugi nowoczesny peron 
wybudowany już w standardzie Pendo-
lino, mogący obsługiwać te najdłuższe 
pociągi pasażerskie – mówił już kilka 
miesięcy temu Bielan. 

Jeszcze
k ka e y

Za pięć miesięcy na peronach stacji kolejowej mają w końcu pojawić się wy-
świetlacze i nowe nagłośnienie. Po kilku latach i wielu trudnościach została 
podpisana umowa.

Dosyć niespodziewanie w czwartek, 
14 listopada radomscy radni zajęli się 
projektem w sprawie nieodpłatnego 
użyczenia ZHP pomieszczeń w ratuszo-
wej oficynie. Za pierwszym podejściem 
radni nie chcieli się na to zgodzić, ale za 
drugim razem już zagłosowali za. – Kilka 
dni temu radni mieli pytania, otrzymali-
śmy na nie odpowiedzi i wszystkie wąt-
pliwości zostały rozwiane. To świadczy 
o tym, że warto rozmawiać, dyskutować 
i nie wolno podejmować pochopnych 
decyzji – powiedział Dariusz Wójcik, 
przewodniczący klubu radnych PiS.

Radości z decyzji radnych nie krył 
Bartosz Bednarczyk, komendant huf-
ca. – Zależy nam na tym, aby oficyna 
ratusza ożywiła stare miasto. W związku 
z tym mamy zamiar wnioskować do 
instytucji zewnętrznych o środki na 
stworzenie tam infrastruktury, która 
będzie służyła mieszkańcom, bo oficyna 
nie będzie tylko siedzibą hufca – zazna-
cza Bednarczyk.

Jak już pisaliśmy, harcerze chcą 
by w nowej siedzibie hufca powstało 
centrum aktywności młodych o nazwie 
„Przystanek Wolność”. Będzie to m.in. 
multimedialna wycieczka w przeszłość, 
dzięki której będzie można poznać 
działania radomskiej młodzieży i jej ak-
tywność w ruchach niepodległościowych 
i wolnościowych od połowy XIX w. po 
teraźniejszość.

Największe pomieszczenie w oficynie 
ZHP chce przeznaczyć na „harcówkę 
o charakterze konferencyjno-kinowym”, 
która będzie się od czasu do czasu 
zmieniać w salę kinową. Radomianie 
nie tylko oglądaliby filmy traktujące 
o wolności – zarówno w sensie politycz-
nym, jak i osobowościowym, ale także 
dyskutowaliby o nich z ekspertami.

Jak przyznaje Bednarczyk pierwszym 
elementem, który zostanie uruchomio-
ny w oficynie to właśnie kino „Wol-
ność”. – Myślę, że najpóźniej wiosną 
będziemy mogli zaprosić mieszkańców 
na pierwsze seanse.

KS

Oficyna 
jednak dla ZHP
Za drugim podejściem radni zgodzili się na 
użyczenie oficyny przy ratuszu  na pomiesz-
czenia dla hufca ZHP. 
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Szkoła Muzyczna w Siennie powstała 
cztery lata temu i od początku w planach 
była budowa nowej siedziby. Inwesty-
cja rozpoczęła się w kwietniu zeszłego 
roku. – W nowej części znajdzie się 
osiem sal dydaktycznych z odpowied-
nim zapleczem, m.in. garderobami czy 
indywidualnymi salami do ćwiczeń. 
Powstanie również sala koncertowa na 250 
osób – powiedział Paweł Garbalski, dy-
rektor placówki. – Sala koncertowa będzie 
jedną z najpiękniejszych sal w okolicy. 

Budowa nowej siedziby szkoły ma 
kosztować ponad 8 mln zł. – Spora część 
tych środków pochodzi z budżetu gminy 
Sienno, ale dostaliśmy również dofi-
nansowanie z urzędu marszałkowskiego 
oraz pomoc od Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego – wyliczył 
Garbalski. – Natomiast pomoc od Ma-
zowsza to największe wsparcie w historii 
szkoły, a zapewne również w historii 
całej gminy Sienno. Dzięki tym fundu-
szom zdołamy ukończyć inwestycję. 

Dofinansowanie od samorządu woje-
wództwa mazowieckiego wyniosło ponad 
3,6 mln zł. – To bardzo potrzebna inwe-
stycja, o którą władze Sienna zabiegały od 
dłuższego czasu. O pomoc prosili, m.in. 
w ministerstwie kultury, ale dofinan-
sowanie okazało się skromne. Wtedy 
zgłosili się do nas, a my znaleźliśmy na to 
środki – powiedział Rafał Rajkowski, wi-
cemarszałek województwa mazowieckie-
go. – Pierwsze dofinansowanie wynosiło 
ok. 3 mln zł, ale wartości przetargowe oka-
zały się większe i samorząd uzupełnił do-
finansowanie o kolejne 600 tys. zł. Cieszę 
się, że w ten sposób pomożemy w rozwoju 
utalentowanej młodzieży, a już wkrótce 
będziemy mogli udać się do Sienna na 
koncerty w pięknej nowoczesnej sali. 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie 
funkcjonuje od czterech lat. Do pla-
cówki uczęszczają nie tylko uczniowie 
z Sienna, ale również z całego powiatu 
lipskiego i okolic. – Dojeżdżają do nas 
uczniowie z miejscowości oddalonych 
nawet o 40 km – powiedział Paweł 
Garbalski.

KD

3,6 mln zł 
dla muzycznej
Samorząd województwa mazowieckiego 
przekazał ponad 3,6 mln zł na rozbudowę 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie.

Fines Operator Bankowy RADOM   
ul. Focha 6, tel. 519 130 602       
ul. Struga 22, tel. 791 383 806
ul. Traugutta 13, tel. 519 130 601
Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, RPK010535, działa poprzez swoich Autoryzowanych Agentów jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., mBank S.A., Nest Bank S.A., TF Bank AB, 
AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A., Smartney Sp. z o.o., BNP Paribas S.A. oraz �rm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Mash Poland Sp. z o.o. , Capital Service S.A., InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska 
Sp. z o.o., Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Mikrokasa S.A. , Ferratum Bank p.l.c , Zaplo Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., CreditStar Sp. z o.o., oraz Pragma Faktoring S.A,  
Vippo Sp. z o.o., CROSS Loan S.A., Cardina Sp. z o.o., Provema Sp. z o.o., Easy Payment Service Sp. z o.o., LoanMe Sp. z o.o., POLCREDIT Sp. z p.o., W zakresie umów ze współpracującymi bankami i �rmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: 
przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) 
podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 20.09.2019 r.

KREDYTY I POŻYCZKI BLISKO CIEBIE

RRSO - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
kredyty gotówkowe i konsolidacyjne (RRSO 19,92%)

pożyczki �rm pozabankowych (RRSO 103,42%)

-stomatologia zachowawcza
-protetyka
-usuwanie ósemek

ul. Kusocińskiego 21 lok.2
664 085 285
kmstomatologia@gmail.com
Sobota-Niedziela Zadzwoń

/KMstomatologia
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 KATA A SKOW O

W Sądzie Okręgowym w Radomiu 
zapadł wyrok w sprawie tragicznych zda-
rzeń, do których doszło w grudniu 2017r. 
przy ul. Kolberga w Radomiu. Począt-
kowo sądzono, że 66-latka zginęła w po-
żarze. Okazało się jednak, że najpierw 
została uduszona, a jej mieszkanie pod-
palone celowo. W sprawie zatrzymano 
wówczas 31-letniego Macieja Z. W sumie 
mężczyźnie prokuratura postawiła sześć 
zarzutów. Pierwszy z nich, i najpoważniej-
szy, dotyczył pozbawienia życia Alicji K., 
którą oskarżony udusił zasłaniając usta 
i drogi oddechowe apaszką. Aby ukryć 
morderstwo mężczyzna podpalił miesz-
kanie. Kolejne zarzuty dotyczyły uśmier-
cenia psa ze szczególnym okrucieństwem. 
Sprawca, po dokonaniu zabójstwa i po 
umyślnym podpaleniu mieszkania, za-
mknął je na klucz zostawiając w środku 
psa. Ponadto mężczyzna oskarżony został 
o przywłaszczenie dokumentów tożsamo-
ści zamordowanej Alicji K.

Sąd Okręgowy w Radomiu uznał Ma-
cieja Z. za winnego wszystkich czynów 
i skazał go na łączną karę 25 lat pozba-
wienia wolności. Ponadto sąd zasądził 
wobec oskarżonego zapłatę ponad 10 tys. 
zł na rzecz właściciela mieszkania, po-
nieważ na skutek rozprzestrzenienia się 
ognia doszło do zniszczenia mieszkania.

Oska r żony n ie prz y zna ł  s ię  do 
winy. – Maciej Z. w toku postępowania 
przedstawił własną wersję wydarzeń ja-

kie rozegrały się w dniach 4-6 grudnia 
2017 r. Wersja oskarżonego jest jednak 
rażąco sprzeczna z wynikami postępo-
wania dowodowego – mówiła podczas 
ogłoszenia wyroku sędzia referent Ka-
tarzyna Siczek. – W niniejszej sprawie 
nie istnieje dowód bezpośredniej winy 
oskarżonego, nie było bowiem żad-
nego naocznego świadka krytycznych 
zdarzeń. Przedstawiono za to szereg 
dowodów pośrednich, jak: nagranie 

z monitoringu, pozostawione w miesz-
kaniu ślady biologiczne, które znajdo-
wały się na niedopałkach papierosów, 
na materiałowej opasce, której użyto 
do skrępowania rąk pokrzywdzonej. 
Z takiej samej ekspertyzy wynika, że 
pomiędzy pokrzywdzoną a oskarżo-
nym Maciejem Z. doszło do obcowania 
płciowego. W wymazie pobranym spod 
paznokci ofiary ujawniono również śla-
dy oskarżonego. Wyniki oględzin oraz 

sekcji zwłok wykazały, że pokrzywdzo-
na posiadała obrażenia mogące stano-
wić następstwo stosowania wobec niej 
przemocy.

Ponadto jak wyjaśniła sędzia, w samo-
chodzie Macieja Z. znaleziono przed-
mioty pochodzące z mieszkania ofiary, 
w tym jej dokumenty. – Sąd nie dopa-
trzył się wobec oskarżonego, w zakre-
sie jego działania żadnych okoliczności 
łagodzących. Oskarżony bez żadnego 
powodu pozbawił życia matkę swojej 
koleżanki, osobę starszą, schorowaną, 
ufną, która nie spodziewając się, co ją 
czeka wpuściła go do swojego mieszka-
nia w czasie, gdy przebywała sama pod 
nieobecność męża. Maciej Z. w sposób 
bezwzględny wykorzystał swoją przewa-
gę fizyczną, skrępował, obezwładnił po-
krzywdzoną i udusił – tłumaczyła sędzia 
referent Katarzyna Siczek.

Oskarżonemu prokuratura postawiła 
także dwa zarzuty, które nie są bezpo-
średnio związane ze sprawą tj. oszustwa 
i spowodowania lekkich obrażeń ciała 
u swojego ojca. Za te czyny oskarżony 
również został uznany winnym. – W re-
aliach sprawy orzeczona kara 25 lat po-
zbawienia wolności stanowiła zarazem 
dolną, jak i górną granicę, czyli sąd 
nie mógł orzec ani niższej, ani wyższej 
kary – wyjaśniła sędzia.

Sąd przychylił się do wniosku prokura-
tora o przedłużenie o kolejne trzy miesią-
ce aresztu tymczasowego dla oskarżone-
go. Wyrok jest nieprawomocny.

25 lat za zabójstwo
Sąd Okręgowy w Radomiu skazał Macieja Z. na łączną karę 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna 
w grudniu 2017r. zabił 66-letnią kobietę i podpalił jej mieszkanie. Wyrok nie jest prawomocny.
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Patrycja Gołda to tegoroczna zwycięż-
czyzni wyborów Miss Polonia – Ziemia 
Radomska. Po sukcesie w regionalnym 
konkursie 21-letnia kozieniczanka 
przebrnęła przez zmagania półfinałowe 
i znalazła się w gronie 20 najpiękniej-
szych kobiet w kraju, które w najbliższą 
niedzielę zaprezentują się w hotelu Nar-
vil Conferenca & Spa na gali finałowej 
Miss Polonia 2019.

Tego wieczora kandydatki będą 
prezentować swoje wdzięki, m.in. w suk-
niach ślubnych Lidii Kality, sukniach 
wieczorowych Natashy Pavluchenko czy 
kostiumach kąpielowych Gabbiano. 

Podczas gali finałowej, którą popro-
wadzą Marcelina Zawadzka i Mateusz 
Hładki jury wybierze Miss Polonia. Cały 
czas trwa głosowanie na Miss Publiczno-
ści, żeby zagłosować na Patrycję Gołdę 
wystarczy wysłać SMS o treści MISSPO-
LONIA.13 na numer 73601 (koszt 3,69 
zł z VAT). Początek gali w niedzielę 
o godz. 20.

KD

Wybiorą 
najpiękniejszą
Patrycja Gołda powalczy o tytuł Miss Polonia 
2019. Gala finałowa odbędzie się w niedzie-
lę, 24 listopada w hotelu Narvil w Serocku. 
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 K S TO  DOMA A A

Radosław Witkowski zmieścił się 
w ustawowym terminie i dokładnie 15 li-
stopada do Biura Rady Miejskiej wpły-
nął projekt budżetu miasta na rok 2020. 
Według planu dochody miasta mają wy-
nieść 1 mld 395 mln zł, a wydatki 1 mld 
483 mln zł. Na inwestycje zostanie prze-
znaczona kwota 236 mln zł, a nadwyżka 
operacyjna, czyli różnica między docho-
dami i wydatkami bieżącymi wyniesie 
ponad 52 mln zł.

– Z jednej strony planujemy konty-
nuację dużych inwestycji, z drugiej zaś 
musimy zmagać się ze skutkami decy-
zji rządowych i zmian ustawowych. Ze 
względu na zmiany w podatku dochodo-
wym, skądinąd słuszne, bo popieram ob-
niżanie podatków, nasze dochody będą 
o 30 mln zł niższe niż mogłyby być – po-
wiedział Witkowski. – Uważam, że cię-
żar tych zmian nie powinien spadać na 
samorządy. To, że ubywa nam docho-
dów nie oznacza bowiem, że ubywa nam 
też zadań. Tych nadal mamy tyle samo. 
Podobnie ze wzrostem płacy minimal-
nej. To dla nas dodatkowy wydatek ok. 
4-5 mln zł. Zbyt niska jest też subwencja 
oświatowa. W 2020 r do oświaty dołoży-
my ponad 147 mln zł.

Niemal 16 proc. budżetu, czyli do-
kładnie 236 mln zł, zostanie przezna-
czonych na inwestycje. Większość, bo 
aż 218 mln zł zostanie przeznaczone na 
kontynuację rozpoczętych inwestycji. 
Największe z nich to: przebudowa drogi 
krajowej nr 9 i 12, kontynuacja projektu 
multimodalnego, w tym zakup 10 elek-
trycznych autobusów, budowa Centrum 
Rehabilitacji, budowa trasy N-S, przygo-
towanie terenów inwestycyjnych na Wól-
ce Klwateckiej, dokończenie rewitaliza-
cji kamienicy Deskurów, modernizacja 
oddziałów oraz zakup sprzętu i apara-
tury medycznej dla miejskiego szpitala, 

przedłużenie bulwarów nad Mleczną, 
budowa sali gimnastycznej przy PSP 
nr 31 przy ul. Białej, przebudowa ulic: 
Kierzkowskiej, Marii Fołtyn, Szydłowie-
ckiej, Małęczyńskiej oraz przebudowa 
wiaduktu w ul. Żeromskiego i układu 
komunikacyjnego w obrębie ulic: Bema, 
Jasińskiego i Sowińskiego.

SKURKIEWICZ: WITKOWSKI NIE TRAKTUJE 
P   P

Projekt budżetu negatywnie ocenił wi-
ceminister obrony narodowej Wojciech 
Skurkiewicz. – Czytając slajdy możemy 
się dowiedzieć, że będzie 52 mln zł nad-
wyżki operacyjnej. Tymczasem z prostej 
matematyki wynika, że miasto będzie 
miało deficyt. Więc w urzędzie ma ktoś 
chyba problem z dodawaniem i odej-
mowaniem – stwierdził Skurkiewicz 
w Porannej Rozmowie Radia Rekord 
i Telewizji Dami. – Dodatkowo nikt nie 
wspomina o tym, że Radom każdego 
roku dostaje średnio ok. 60 mln zł od 
rządu z uszczelniania systemu podatko-
wego. Natomiast Radosław Witkowski 
głośno krzyczy, że brakuje pieniędzy 
z subwencji oświatowej, a z tym proble-
mem od wielu lat musi zmagać się każdy 
samorząd.

Wojciech Skurkiewicz stwierdził rów-
nież, że Radosław Witkowski zadłuży 
miasto o kolejne prawie 100 mln zł. – To 
olbrzymie pieniądze, a nikt o tym nie 
mówi wprost – powiedział senator 
PiS-u. – Urząd mówi o nadwyżce ope-
racyjnej, a to tylko proste zabiegi księ-
gowe. Bez nich dług miasta wyniósłby 
prawie 140 mln zł, czyli niemal 10 proc. 
całego budżetu.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości od-
niósł się także do propozycji budżeto-
wych radnych ze swojej opcji politycz-
nej, z których tylko nieliczne znalazły 
się w projekcie uchwały. – Dwa miesiące 

temu radni PiS-u zgłosili ok. 70 propo-
zycji budżetowych i zapowiedzieli, że 
jeżeli te znajdą się w projekcie uchwa-
ły, to oni zagłosują za tym budżetem. 
Niestety przez dwa miesiące Radosław 
Witkowski nie znalazł czasu, żeby na ten 
temat porozmawiać – powiedział Skur-
kiewicz. – W projekcie budżetu znalazło 
się tylko kilka propozycji PiS-u, a o tym 
wszystkim Witkowski poinformował 
przewodniczącego klubu radnych na 
15 minutowym spotkaniu, które odbyło 
się na kilkadziesiąt minut przed złoże-
niem dokumentów w Biurze Rady Miej-
skiej. To nie jest poważne traktowanie 
radnych i jak Radosław Witkowski chce 
oczekiwać, żeby ci radni zagłosowali za 
złożonym przez niego projektem uchwa-
ły budżetowej.

    
    

W opozycji do słów Wojciecha Skur-
kiewicza stanęła Marta Michalska-Wilk, 

przewodnicząca klubu radnych Koalicji 
Obywatelskiej. – Nie wiem skąd pan mi-
nister Skurkiewicz wie, jak przebiegało 
spotkanie przewodniczących klubów 
radnych z Radosławem Witkowskim, 
skoro go tam nie było – pytała retorycz-
nie Michalska-Wilk. – Prezydent miał 
dla nas tyle czasu ile chcieliśmy. Mo-
gliśmy zadawać pytania i pewne sprawy 
były wyjaśniane na bieżąco.

Marta Michalska-Wilk odniosła się 
również do zarzutów Wojciecha Skur-
kiewicza o tym, że Radosław Witkowski 
zadłuży miasto o kolejnye prawie 100 mln 
zł. – Mam wrażenie, że Skurkiewicz nie 
ma nawet podstawowej wiedzy na te-
mat tego budżetu. Od ministra wyma-
ga się większej rzetelności, bo odnoszę 
wrażenia, że on myli podstawowe poję-
cia – stwierdziła Michalska-Wilk. – Jeżeli 
trzeba mogę udzielić korepetycji, a jeśli 
nie będzie chciał skorzystać z mojej po-
mocy, to może wystarczy krótka korepe-
tycja od radnego Łukasza Podlewskiego. 
Bo deficyt będzie wynosił 88 mln zł, a nie 

prawie 100 mln zł. A to wszystko wynika 
z różnic między dochodami bieżącymi, 
a majątkowymi i każdy, kto choć mini-
malnie poczytał ustawę o samorządzie , 
wie dokładnie o co chodzi. 

Przewodnicząca klubu radnych KO 
wyjaśniła również o co chodzi z nad-
wyżką operacyjną. – Nadwyżka opera-
cyjna wynika z tego, że miasto prowadzi 
zrównoważoną politykę gospodarczą. 
Jednak na inwestycje wydajemy dużo 
i stąd bierze się deficyt. A inwestycje, 
to przecież rozwój miasta. Przez ostat-
nich pięć lat wydaliśmy na nie łącznie 
750 mln zł, a zadłużenie wzrosło tylko 
o 160 mln. Politycy PiS-u często mówią, 
że Witkowski zadłuża miasto, ale przy-
pomnijmy, że prezydent przejął urząd od 
Andrzeja Kosztowniaka, a wtedy zadłu-
żenie Radomia sięgało 430 mln zł. 

      
 

Nieco spokojniej o budżecie mia-
sta wypowiedział się Adam Duszyk 
z PSL-u. – To budżet skrojony na miarę 
naszych możliwości – stwierdził w Po-
rannej Rozmowie Radia Rekord i Tele-
wizji Dami. – Szału nie ma, ale Radom 
jest miastem zadłużonym, więc nie mo-
żemy sobie na wiele pozwolić. Większość 
naszych wydatków na inwestycję to kon-
tynuacja rozpoczętych projektów, a z no-
wych pomysłów największym wydatkiem 
będzie budowa sali gimnastycznej. 

Zdan iem Adama Dusz yka prz y 
uchwalani budżetu ponownie dojdzie 
do przepychanek politycznych. – PiS 
może wykorzystać fakt, że Witkowski 
nie umieścił ich pomysłów i przez to 
blokować uchwalenie budżetu, ale to 
będzie zwykła polityka. Może przy tej 
okazji pojawi się również próba odwo-
łania prezydenta. A jak będzie, to czas 
pokaże.

e  ry zy z y
– To budżet kontynuacji zmian, a jednocześnie budżet bardzo wymagający – powiedział Radosław Witkowski prezentując projekt 
budżetu Radomia na 2020 r. Jego propozycja nie podoba się działaczom Prawa i Sprawiedliwości. – Witkowski zadłuży miasto na 
kolejne prawie 100 mln zł – stwierdził Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej.

Propozycję przemianowania placu 
w centrum Radomia zasugerował Adam 
Duszyk, członek PSL-u podczas Poran-
nej Rozmowy Radia Rekord i Telewizji 
Dami. – Będziemy wnioskować o zmianę 
nazwy placu Corazziego na plac Repub-
liki Radomskiej, bo uważamy, że jest to 
miejsce najważniejsze dla naszego mia-
sta – powiedział Duszyk. – Radomianie 
spotykali się zawsze na tym placu ne-
wralgicznych momentach naszej historii. 
Radom był pierwszym miastem Króle-
stwa Polskiego, które odzyskało niepod-
ległość, to też tam radomianie spotkali 
się 2 listopada 1918 r. Dlatego uważamy, 
że takie miejsce powinno nosić zupełnie 
inną nazwę.

Dodatkowo Adam Duszyk stwierdził, 
że Antonio Corazzi nie zasługuje na 
taki zaszczyt. – Włoski architekt, to nie 

była postać, która zasługuje aż na tak 
wielkie wyróżnienie, biorąc pod uwa-
gę jego współpracę z caratem i serwi-
lizm – powiedział działacz PSL-u. 

2 listopada minęło 101 lat od odzyska-
nia przez Radom – jako pierwszego mia-
sta w Królestwie Polskim – niepodległo-
ści i utworzenia Republiki Radomskiej. 
To wydarzenie upamiętnia tablica, która 
znajduje na frontonie kamienicy, w której 
101 lat temu zawiązano Komitet Pięciu. 
To właśnie on w 1918 r. przejął władzę 
w Radomiu z rąk zaborcy austriackiego 
i ogłosił niepodległość miasta. 

Wniosek o zmianę nazwy placu Coraz-
ziego na plac Republiki Radomskiej ma 
trafić do Biura Rady Miejskiej jeszcze 
w listopadzie.

DO

Powstanie plac 
Republiki Radomskiej?

Przedstawiciele radomskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego 
zasugerowali, żeby nastąpiła zmiana nazwy z placu Corazziego na plac 
Republiki Radomskiej. – To ważne miejsce dla naszego miasta i musi 
mieć godną nazwę – powiedział Adam Duszyk w Porannej Rozmowie 
Radia Rekord i Telewizji Dami. 

Tematem sesji nadzwyczajnej był pro-
jekt uchwały w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic Wierzbickiej, Toruńskiej 
i Starowiejskiej. Tym razem jednak plan 
został podzielony na dwa etapy. Jak wy-
jaśnia wiceprezydent Katarzyna Kalinow-
ska, podział ten wynika, z sugestii i woli 
mieszkańców, na które Komisja Rozwoju 
się zgodziła. Przypomnijmy, na poprzed-
niej sesji mieszkańcy ul. Starowiejskiej 
zaprotestowali przeciwko pojawieniu się 
dróg, które miałyby być dojazdówkami do 
planowanej inwestycji. – Kością niezgody 
były dwie drogi, które w planie oznaczo-
ne są jako: KD-D 2 i KD-D4. Te drogi 
w zapisach planu miały służyć obsłudze 
mieszkańców, a nie obsłudze Leclerca. 
Jednak bali się, że połączenie tych dróg 
będzie służyło obsłudze marketu i dla-
tego poprosili, żeby te drogi wyłączyć 
z planu – tłumaczy Magdalena Wielogór-
ska, dyrektor Miejska Pracownia Urbani-
styczna.

Tak też się stało. Radni jednogłoś-
nie zdecydowali o rozdzieleniu planu. 
Pierwsza jego część dotyczyła rozbu-

dowy Leclerca. Radni w tej kwestii byli 
jednomyślni. – Dzisiaj przegłosowali-
śmy uwagi mieszkańców, czyli przeszli-
śmy całą drogę formalną, która będzie 
nas finalnie prowadziła do tego, żeby 
plan miejscowy dla Leclerca został za-

twierdzony i chcemy to zrobić jak naj-
szybciej. Na najbliższej sesji będziemy 
prosić radnych, żeby zagłosowali za 
uchwałą, która będzie dotyczyła planu 
miejscowego, który ma służyć rozbudo-

wie Leclerca i jednocześnie mieszkań-
com naszego miasta – tłumaczyła po 
sesji wiceprezydent Katarzyna Kalinow-
ska. – My jako władze miasta jesteśmy 
dumni, że Leclerc działa u nas i życzy-
libyśmy sobie, żeby więcej takich firm 
pojawiało się w Radomiu.

– Finał jest pozytywny. Leclerc może 
się rozwijać, zostały też uwzględnione 
wnioski mieszkańców. Myślę, że wszyscy 
z takich decyzji powinni być zadowole-
ni. Zresztą wynik głosowania świadczy 
o tym, że była wśród nas jednomyśl-
ność – komentował decyzję radnych 
Dariusz Wójcik, przewodniczący klubu 
radnych PiS.

Natomiast drugi etap planu, na którym 
znalazły się sporne drogi KD-D4 i KD-
D2, wróci do ponownych analiz. – Za-
projektujemy ten teren od nowa, już bez 
tych dróg. Znowu ponowimy procedurę 
partycypacji społecznej, gdzie będzie 
można składać uwagi i za ok. 4-6 mie-
sięcy będziemy gotowi z kolejnym eta-
pem – zakończyła dyrektor MPU.

KATA A SKOW O
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Radni na nadzwyczajnej sesji jednogłośnie zgodzili się na rozbudowę Leclerca. Równocześnie pochylili się nad 
uwagami mieszkańców i dwie drogi, które wzbudzały kontrowersję znikną z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.
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W pierwszej edycji udział wzięło 
58 uczestników z subregionu radomskie-
go a szkolenia odbyły się 9 i 18 listopada. 
Program szkoleń, szczególnie uwzględniał 
psychologiczne aspekty ryzyka prowadze-
nia pojazdów przez młodych kierowców. 
Bezpieczeństwo na drogach uzależnione 
jest od wielu czynników, w tym między 
innymi: emocjonalność, poziom doświad-
czenia kierowców, ale nade wszystko 
kwestia świadomości zagrożeń. Młodzi 
stażem kierowcy skorzystali z szansy na 
uczestniczenie w wyjątkowym projek-
cie, który dał im możliwość zetknięcia 
się w sposób praktyczny/doświadczalny 
z problematyką granic bezpiecznego pro-
wadzenia pojazdów. Zarówno spotkanie 
z psychologiem jak i praktyka odbyły się 
w Warszawskim Ośrodku Doskonalenia 
Techniki Jazdy, a dokładniej na Torze 
Modlin – w bezpiecznych warunkach 
przystosowanych do realizacji rozmaitych 
ćwiczeń działających na wyobraźnię, ale 
i podnoszących umiejętność ostrożnej, 
rozważnej techniki jazdy.

Równie ważnym elementem wyma-
ganego programu szkoleń są zajęcia 
teoretyczne w zakresie wybranych po-
jęć psychologii ruchu drogowego, ze 
szczególnym naciskiem na problematy-
kę wpływu alkoholu i środków psychoak-
tywnych na zagrożenia życia i zdrowia, 
naturalnie w odniesieniu również do 
ruchu drogowego. Zajęcia teoretyczne 
traktowały również o specyfice ruchu 
drogowego w Polsce, strukturze zagro-
żeń i odpowiedzialności za siebie oraz 
za innych użytkowników dróg.

Mis ją  pro jektu jest  uruchomie-
nie potrzeby dbania o bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym, a także 
zapewnienie młodym kierowcom wspar-
cia – w postaci wiedzy i praktycznych 
doświadczeń, wskazówek czy też kie-
runku rozwoju uwzględniając współ-
czesną technikę motoryzacyjną.

Organizatorem naboru na szkole-
nia był Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Radomiu. Szkolenia dla 
uczestników były zupełnie bezpłatne. 
Dodatkowo mieli zapewniony również 
bezpieczny transport na miejsce szko-
lenia i powrót, pełne wsparcie informa-
cyjne i formalnościowe oraz wyżywienie.

Zajęcia poprzedzone były stosownym 
wstępem o zasadach bezpieczeństwa 
i wprowadzeniem na temat celów szko-
lenia profilaktycznego.

Trzygodzinne zajęcia z psychologiem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
obejmowały następującą tematykę:
 specyfikę ruchu drogowego w Polsce,
 ocenę czynników wpływających na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego 
z uwzględnieniem różnych substancji 
psychoaktywnych,

 omówienie błędów spostrzegania 
(krótki trening uważności i kontrolowa-
nia procesów podejmowania decyzji),

 wpływu alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych na organizm czło-
wieka, ze szczególnym uwzględnie-
niem sprawności psychofizycznej kie-
rowcy (zmiany w sferze poznawczej, 
emocjonalnej i behawioralnej osoby 
pijącej),

 analizę zjawisk związanych z naduży-
waniem napojów alkoholowych: picie 
ryzykowne, picie szkodliwe, mecha-
nizm uzależnienia, objawy uzależnie-
nia (testy do autodiagnozy stylu picia 
alkoholu, porcja standardowa alkoho-
lu),

 odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
swoje i innych osób na drodze,

 korzyści wynikające z częściowej re-
zygnacji z prowadzenia samochodu.

Zajęcia praktyczne na torze szkolenio-
wym – ćwiczenia i doświadczenia prak-
tyczne obejmowały:
 wpływ prędkości na drogę hamowania 

na nawierzchni przyczepnej,
 wpływ prędkości na drogę hamowania 

na nawierzchni śliskiej,
 wpływ prędkości na hamowanie z omi-

nięciem przeszkody,
 wpływ rozmowy telefonicznej lub z pa-

sażerem na koncentrację, postrzega-
nie czynników zagrożenia na drodze,

 zachowanie 3 sekundowego odstępu 
jako zwiększenie szansy na właściwą 
reakcję/czas trwania hamowania na 
różnych nawierzchniach

 zasady działania systemów wspoma-
gających w samochodzie.
Samo miejsce, Tor Modlin jest ośrod-

kiem doskonalenia techniki jazdy stop-
nia wyższego o bardzo rozbudowanej 
infrastrukturze szkoleniowej – sale 
konferencyjne, szkoleniowe, tor szko-
leniowy – wielomodułowa przestrzeń 
do realizacji ćwiczeń i zadań programu 
szkoleń bezpiecznej jazdy pojazdami. 
Nowoczesne płyty poślizgowe, z wy-
znaczonymi pasami ruchu, odwzoro-
wują warunki drogowe, a liczne auto-
matyczne przeszkody dają możliwość 
tworzenia wielkiej liczby scenariuszy 
sytuacyjnych. Strefy bezpieczeństwa, 
drogi komunikacyjne oraz nowoczesne 
urządzenia pomiaru prędkości poma-
gają w skutecznej organizacji szkoleń, 
przede wszystkim w bezpiecznych wa-
runkach dla Uczestników.

– Prawo jazdy mam niecały rok, 
a szkolenie było naprawdę fajne – mówi 
Sebastian Latosek, uczestnik szkole-
nia. – Przez dużą ilość prób i powtórzeń 
można się naprawdę dużo nauczyć. 
Przez ten rok, kiedy mam prawo jazdy, 
nie miałem wypadku, ale kilka takich 
sytuacji podbramkowych było i teraz po 
szkoleniu widzę, że moje myślenie było-
by zupełnie inne.

Dyrektor WORD w Radomiu, Marcin 
Ciężkowski przekonuje, że na pierwszej 
edycji się nie skończy, – dzisiaj szkolili-
śmy młodzież, bo dane statystyczne dla 
osób właśnie w wieku 18-24 lata poka-
zują wyraźnie, że w tej grupie właśnie 
dochodzi do największej ilości zdarzeń 
drogowych. Pokazuje to, że właśnie oni 
wymagają szkoleń tego typu. Ich małe 
doświadczenie w poruszaniu się po dro-
gach wymaga podnoszenia kwalifikacji, 
aby po ulicach poruszali się bezpieczniej 
i bardziej świadomie. Będziemy szkolić 
dalej zarówno młodzież jak i seniorów, 
bo zapotrzebowanie jest a i odbiór jest 
bardzo pozytywny.

ADAM K IETOWSKI  
D EKTO  DS  S KO E   TO  MOD I

S WIA EWA DOWSKA  M

Młodzi przeszli niezłe szkolenie
A to za sprawą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowie-

ckiego. Tym razem profilaktyką objęci zostali kierowcy w wieku 18-24 lata, bo to właśnie w tej grupie wiekowej statystyki co do 
zdarzeń drogowych są bezlitosne.

Sfinansowanie szkoleń młodych kierowców jest efektem porozumienia między Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 
oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.

Za realizację odpowiadał Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy – Tor Modlin.
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Dramatyczna sytuacja 
Profesor Paul Brodstick z  Norwegian Uro-
logical Institute w Tromso od wielu lat pró-
bował wynaleźć preparat, który uwolni świat 
od przerostu gruczołu krokowego i zaburzeń 
erekcji. Niestety mimo wielu prób wszelkie 
środki, które opracowywał i  sprzedawał ap-
tekom, okazywały się nieskuteczne. 

Podobnie było w  przypadku jego naj-
większego konkurenta prof. Andersa Jo-
hansona z  Uniwersytetu Medycyny Na-
turalnej w  Goteborgu. Panowie ciągle 
rywalizowali o  to, który z  nich pierwszy 
odkryje kompleksowy preparat na „mę-
skie schorzenia”. Wszystko zmieniło się, 
jednak gdy okazało się, że ojciec Brodsticka 
ma tak duży przerost gruczołu krokowego, 
że grozi mu nawet śmierć. Mimo, że Pan 
Bjørn całe życie dbał o  prawidłową dietę, 
unikał alkoholu i papierosów oraz w mło-
dości trenował biegi narciarskie to nawet on 
nie ustrzegł się tych groźnych dla zdrowia 
i krępujących problemów. 

Męski problem, 
męskie rozwiązania 
Brodstick wiedział, że prof. Johanson po-
siada możliwość pozyskania powszechnie 
niedostępnych składników, które jak po-
dejrzewał, mogły być „tym czymś”, czego 
brakowało recepturom stosowanym w  jego 
preparatach. Tylko że środki opracowywa-
ne przez Szweda też przecież nie były do-
skonałe… Postanowił więc odłożyć na bok 
dumę i zawalczyć o zdrowie i życie swojego 
ojca.  Zaproponował swojemu największemu 
konkurentowi połączenie sił. Johanson gdy 
dowiedział się o całej sytuacji, bez wahania 
zdecydował się pomóc.

Obaj Panowie po wsparcie w  przepro-
wadzeniu testów laboratoryjnych swojego au-
torskiego środka zgłosili się do Scandinavian 
Clinical Laboratory w  Kopenhadze. Przez 

wiele lat opracowywano coraz to nowsze for-
muły środków na „męskie dolegliwości”. Jed-
nak do tej pory żaden z nich nie różnił się od 
niekompletnych produktów obecnych w ap-
tekach od wielu lat. Teraz dzięki tej wielkiej 
skandynawskiej współpracy możliwe okaza-
ło się stworzenie jednego wszechstronnego 
i niezwykle skutecznego preparatu. 

Fenomen tej metody polega na tym, że 
w przeciwieństwie do tzw. niebeskiej tablet-
ki nie działa jedynie doraźnie, a wprowadza 
organizm w fazę autoregeneracji, dzięki cze-
mu mechanizm powstawania erekcji zostaje 
przywrócony w  pełni naturalny i  w  100% 
bezpieczny sposób. To wszystko sprawia, 
że ten skandynawski preparat bije na głowę 
inne dostępne na rynku środki.

Badania potwierdziły 
skuteczność 
Zanim przełomowy preparat skandynaw-
skich naukowców ujrzał światło dzienne, 
czekał go szereg badań, których wyniki 
zszokowały nie tylko opinię publiczną, ale 
i samych badaczy. Po przeprowadzeniu 4-ty-
godniowych testów klinicznych na 876 męż-
czyznach zaobserwowano:  

zmniejszenie przerostu prostaty 
aż o 82%, 

5-krotne zredukowanie częstotliwości 
oddawania moczu, 

3x mniej intensywne pieczenie cewki 
moczowej, 

podniesienie testosteronu o 76%, 

ustąpienie niebezpiecznych stanów 
zapalnych i obrzęków już w pierwszych 
dniach stosowania,

aż 4-krotne wzmocnienie wzwodu i
wydłużenie stosunku średnio aż 
o 30-35 minut. 

W czym tkwi jego siła? 
Fenomen tej zupełnie nowatorskiej, 
nieznanej wcześniej metody tkwi w  za-
wartych w  preparacie specjalnie wyse-
lekcjonowanych biostymulujących sub-
stancjach aktywnych. Wyłącznie dzięki 
połączeniom naturalnych składników
możliwe było znalezienie recepty na naj-
częstsze „męskie dolegliwości”. 

Kluczem okazało się zestawienie ze sobą 
unikatowej mieszanki wywaru z  owoców 
i  liści specjalnej odmiany myszopłocha 
kolczastego rosnącego jedynie w okolicach 
norweskiego �ordu Sogne�ord z  ekstrak-
tem z  nasion Hippocastinum L występują-
cych głównie na szwedzkiej wyspie Tjorn. 

Dzięki specjalnym właściwościom 
tego ekstraktu gruczoł krokowy zmniej-
sza się o  82%, nawet 3-krotnie zwiększa 

się za to chłonność ciał 
jamistych. Automatycznie 
rozpoczyna się też proces 
samoregeneracji przero-
śniętej tkanki. Pozwala to 
na blokowanie mecha-
nizmów prowadzących 
do ponownego rozrostu 
prostaty. Ryzyko nawrotu 
choroby zmniejszone jest 
o 97.8%! Mężczyznom zo-
staje przywrócona też sil-
na, młodzieńcza erekcja.

Odzyskaj swoją 
męskość

Tuż po tym spektakularnym odkryciu, 
koncerny farmaceutyczne z  całego świata 
ustawiały się w kolejce do wykupienia praw 
dystrybucji produktu. Wiązało się z  tym 
jednak ogromne ryzyko, że preparat tra� do 
aptek po zawyżonej, nieosiągalnej dla klien-
tów cenie. Obaj jego wynalazcy nie chcąc, 
aby koncerny bogaciły się na ich odkry-
ciu, kosztem zwykłych ludzi zdecydowali, 
że EroSept będzie rozprowadzany jedynie 
w  limitowanym nakładzie. Niestety z  po-
wodu wysokiego kosztu produkcji produ-
cent wyraził zgodę na odstąpienie jedynie 
niewielkiej ilości preparatu. 

W Polsce środek Brodsticka i Johan-
sona można otrzymać ze specjalnym dofi-
nansowaniem, jedynie dzwoniąc na poniż-
szy numer telefonu. Liczba opakowań jest 
limitowana. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Choroba ojca sprawiła, że podjąłem najważniejszą decyzję w moim na-
ukowym życiu. Zaproponowałem wspólną pracę nad innowacyjnym, 
nowatorskim preparatem mojemu największemu rywalowi prof. Johan-
sonowi. Dzięki połączeniu naszej wiedzy i naturalnych składników mój 
tata znowu jest zdrowy, tak samo, jak i tysiące innych mężczyzn na całym 
świecie. Uniwersalność tej metody sprawiła, że poza naturalnym odbu-
dowaniem mechanizmu powstawania erekcji i zmniejszeniem przero-

stu gruczołu krokowego nasz preparat kompleksowo regeneruje też męski układ moczowy 
dzięki czemu pozwala 5-krotnie zredukować częstotliwość oddawania moczu oraz roz-
szerzyć światło cewki moczowej likwidując uczucie pieczenia. Bez wątpienia to moje 
największe zawodowe osiągnięcie!  

Dr Paul Brodstick

Prostata męska rzecz

Dwaj najwięksi rywale świata urologii połączyli siły i stworzyli 
preparat doskonały! Od dzisiaj przerost prostaty i  zaburzenia erekcji
są już przeszłością. Przełomowy środek na „męskie dolegliwości”
w  końcu dostępny na rynku!

Przed
kuracją

Po
kuracji

PRZEROST PROSTATY
pęcherz

moczowy
pęcherz

moczowy

zwieracz zwieracz

cewka
moczowa

cewka
moczowa

przerost
prostaty zdrowa

prostata

niepełne
opróżnianie pęcherza

całkowite
opróżnianie 

pęcherza

PRAWIDŁOWA PROSTATA

mocz

Skandynawscy naukowcy wyleczyli z przerostu prostaty juz 77 tys. mężczyzn z całego świata 
w zaledwie 28 dni.Odzyskaj pewność siebie i męską sprawność!

Otrzymasz preparat skandynawskich naukowców do walki 
z prostatą i jej przykrymi konsekwencjami w promocyjnej 
cenie 87zł zamiast 317zł. Wystarczy, że zadzwonisz 
do 29.11.2019 r., a otrzymasz specjalną zniżkę - 72%
na zakup kuracji.

Zadzwoń:  81 300 31 21
Darmowa przesyłka!

Linia czynna od pon. do niedz. w godz. 8:00-20:00 
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

WIELKA WYPRZEDAŻ! 
DLA PIERWSZYCH 100 MĘŻCZYZN

Liczba opakowań 
jest limitowana. 

TYLKO87zł+ WYSYŁKAGRATIS!

-7
2%Próbowałem wielu specyfików na moje coraz bardziej 

uciążliwe „męskie dysfunkcje”. Większość z z nich pod-
rzucała mi żona zirytowana moim ciągłym nocnym 
wstawaniem do toalety i stale niezadowolona z nasze-

go współżycia, a raczej jego prób. Codzienne łykanie garści table-
tek było już moim osobistym i bardzo kosztownym rytuałem. Przy-
gnębiony tym faktem pożaliłem się bratu, który opowiedział mi, że 

przeczytał gdzieś o odkryciu tego preparatu. Zamówiłem ten środek jeszcze tego 
samego dnia. To była najlepsza decyzja w moim życiu!  Nie muszę już ciągle la-

tać do łazienki z każdą kropelką, a moje życie seksualne ponownie nabrało rumieńców. 
Żona znów jest dumna, że ma takiego męża i w łóżku nie daje mi ani chwili wytchnienia…”

Kazimierz K. (63l.), Ostróda 

przeczytał gdzieś o

Próbowałem wielu specyfików na moje coraz bardziej 
uciążliwe „męskie dysfunkcje”. Większość z
rzucała mi żona zirytowana moim ciągłym nocnym 
wstawaniem do toalety i

przeczytał gdzieś o
samego dnia. To była najlepsza decyzja w

tać do łazienki z

przeczytał gdzieś o



8 PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 LISTOPADA 2019WOKÓŁ NAS

Józef Brandt herbu Przysługa urodził 
się 11 lutego 1841r. w Szczebrzeszynie 
w woj. lubelskim. Pochodził z warszaw-
skiej rodziny szlacheckiej, w której było 
wielu lekarzy (jego dziadek, profesor 
medycyny na Uniwersytecie Warszaw-
skim, został za swe zasługi nobilitowa-
ny). Ojcem matki był znany architekt 
Fryderyk Albert Lessel.

Pierwszych lekcji rysunku udzielała 
mu matka – uzdolniona malarka-ama-
torka. Po śmierci ojca, w wieku 5 lat 
przeprowadził się wraz z nią do majątku 
wuja Stanisława Lessela w Grzmiących 
i Konarach pod Radomiem.

W 1858 r.  ukończ y ł g imna z jum 
w Instytucie Szlacheckim i podjął na-

ukę w École des Ponts et Chaussées 
w Paryżu na wydziale inżynierskim. 
We Francji poznał Juliusza Kossaka, 
za którego namową rozpoczął studia 
artystyczne w pracowni Leona Cogniet, 
gdzie m.in. Juliusz Kossak i Henryk 
Rodakowski prowadzili zajęcia. Jesie-
nią 1860 r. Józef Brandt powrócił do 
Polski i wraz z Wojciechem Kossakiem 
wyruszył w podróż na Ukrainę, której 
historia i krajobrazy stały się natchnie-
niem do malowania. Obrazami powsta-
łymi na tych motywach zadebiutował 
w 1861 r. na wystawie Towarzystwa Za-
chęty Sztuk Pięknych (były to głównie 
akwarele).

W 1866 r. wyjechał do Monachium; 
tam założył pracownię i prywatną szkołę 
malarską, która od 1875 r. była ośrod-
kiem twórczości malarzy polskich, a on 
sam stał się przywódcą tzw. monachij-
skiej szkoły malarstwa polskiego. Jego 
uczniami byli m.in.: Wojciech Kossak, 
Tadeusz Ajdukiewicz, Julian Fałat, 

Leon Wyczółkowski, Aleksander Wie-
rusz-Kowalski. Był mistrzem dla wielu 
artystów i osiągnął wielkie powodzenie 
i sławę; przyjęto go w poczet członków 
kilku akademii.

Malował głównie sceny batalistycz-
ne i historyczno-rodzajowe o tematyce 
związanej z walkami kozacko-tatarskimi 

i wojnami szwedzkimi w XVII w.; rów-
nież sceny myśliwskie. Jego twórczość 
cechuje literackie ujęcie tematu, realizm 
szczegółów, swobodna kompozycja oraz 
mistrzowskie oddanie ruchu.

Brandt przez większą część życia 
mieszkał i tworzył w podradomskim 
Orońsku – majątku swojej żony, Hele-
ny z Pruszaków; choć często wyjeżdżał 
za granicę – zawsze tu wracał. Posiad-
łość szybko stała się miejscem pracy 
twórczej nie tylko Brandta, ale rów-
nież zaprzyjaźnionych malarzy, którzy 
wspólne plenery i dyskusje nazywali 
żartobliwie „Wolną Akademią Oroń-
ską”. W 1900 r. Brandt został wybrany 
honorowym członkiem Akademii Sztuk 
Pięknych w Pradze. W skutek działań 
wojennych w 1915 r. rodzina Brand-
tów została zmuszona do opuszczenia 
Orońska. Malarz zmarł 12 czerwca t.r. 
w swoim mieszkaniu w Radomiu przy 
ul. Szerokiej 9 (obecnie Piłsudskie-
go) w kamienicy nazywanej „Domem 
Brandta”. Stworzył kolekcję dawnej 
broni, strojów, instrumentów muzycz-
nych i historycznych rekwizytów, które 
przekazał w testamencie narodowi pol-
skiemu. Jego pogrzeb był wielką mani-
festacją patriotyczną. Prochy malarza 
spoczywają na cmentarzu przy ul. Li-
manowskiego, w grobowcu rodzinnym 
jego matki, Krystyny z Lesselów.

W 2018 r. w Muzeum Narodowym 
w Warszawie odbyła się pierwsza szero-
ka prezentacja prac Józefa Brandta.

Korzystałam z książki Izabelli Mosań-
skiej „Zasłużeni dla Radomia i okolic 
patroni radomskich ulic, czyli co wypada 
wiedzieć o swoim mieście...; Radom 2010. 

MM

Ulica Józefa

Brandta
Obozisko

Prostopadła do ul. Rodziny Winczewskich 

i równoległa do ul. Szarych Szeregów
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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

Dworzec kolejowy

Dworzec kolejowy powstawał w latach 1882-1885 poza ówczesnymi gra-
nicami miasta na gruntach wsi Prędocinek i został zlokalizowany na szla-
ku Drogi Żelaznej Iwanogrodzko (Dęblińsko)-Dąbrowskiej na zlecenie 
Towarzystwa Akcyjnego tej drogi. Do inwestorów dworca należał m.in. 
pochodzący z Radomia Jan Bogumił Bloch, przemysłowiec zwany „królem 
polskich kolei”. Projekt obejmował kompleks budynków, w skład którego 
wchodził: dworzec, Warsztaty Mechaniczne złożone z licznych budynków 
murowanych i drewnianych oraz wodociąg. Budynek główny zaprojektował 
Adolf Schimmelpfennig, warszawski architekt, autor projektu m.in. dworca 
Łódź Fabryczna, a swoją siedzibę początkowo miała tu Dyrekcja Zarządu 
Kolei i służby technicznej. Pierwotnie budynek nawiązywał do barokowej 
architektury pałacowej z dekoracyjną fasadą zwieńczoną naczółkiem za-
mkniętym półkoliście, z dwoma obeliskami po bokach; dwukondygnacyjna 
fasada poprzedzona była wysokimi schodami. Lokalizacja obiektu wyzna-
czyła kierunki rozwoju zabudowy Radomia na przyszłe dziesięciolecia – od 
reprezentacyjnej ul. Lubelskiej (ob. Żeromskiego) wyznaczono arterie łą-
czące śródmieście z dworcem. Radom, który w tamtych latach miał ponad 
14 tys. mieszkańców, stał się ważnym węzłem komunikacyjnym Królestwa 
Polskiego. W 1899 r. dworzec został włączony do miasta w formie enklawy. 
W latach 1899-1900 linia kolejowa została upaństwowiona i zmieniła na-
zwę na Nadwiślańską Rządową Kolei Żelazną. Dworzec został podpalony 
w 1914 r. przez wycofujących się podczas I wojny światowej Niemców; ko-
lejnych zniszczeń dokonały w lipcu 1915 r. wycofujące się z Radomia wojska 
rosyjskie. Odbudowany został przez austriackiego okupanta w latach 1916-
1917; to wtedy budynek zyskał uproszczoną formę, której detal elewacji 
nawiązuje do stylistyki neoklasycyzmu. W 1918 r. dworzec przejęły władze 
polskie, o czym przypomina pamiątkowa tablica. W okresie międzywojen-
nym mieściła się tu siedziba Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. 
W 1989 r. rozpoczął się generalny remont dworca według projektu Jerzego 
Bortkiewicza, który zakończył się w 1992 r.; kosztował ok. 13 mln zł. Został 
wówczas zmieniony układ i wystrój wnętrza, dobudowano także pawilon 
poczekalni. W latach 2012-2013 została odnowiona elewacja, a w 2015 r. 
zmodernizowano i przebudowano stację oraz perony. 
W budynku znajduje się tablica upamiętniająca radomskich kolejarzy za-
mordowanych przez Niemców w latach 1939–1945. W naczółku budynku 
stacji kolejowej widnieje herb Radomia. 
Na froncie obiektu znajduje się zegar; ciekawostką jest, że na tarczy wid-
nieje rzymska czwórka zapisana jako „IIII”, zamiast wszystkim dobrze ko-
jarzonej „IV”. Taki zapis stosują konstruktorzy i projektanci, a nawiązuje on 
do najstarszego istniejącego zegara znajdującego się w Katedrze w Wells 
w Anglii (XIV w.).
Obiekt został wpisany do rejestru zabytków w 1988 r.
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Czy ćwiczenia na świeżym powietrzu 

jesienią i zimą są korzystne dla zdrowia, 

a może lepiej wybrać siłownię? Na te 

pytania odpowiada dr hab. n. med. 

Marek Postuła – kardiolog z enel-sport.

 aki o  o y c o i  i  z d 
zkodliwy  dzia a i  o  awia c 

w ok i  z wczy  o  a wi y  
owi z
Nie da się tego zrobić w stu procen-

tach. Oczywiście mamy na rynku różne-
go rodzaju maski, jednak warto wybierać 
te atestowane, z filtrem, który wyłapuje 
szkodliwe mikrocząsteczki. Specjali-
styczne maski sporo kosztują, a ich filtr 
musi być regularnie wymieniany. Typo-
wa maska pyłowa, którą się stosuje przy 
remontach mieszkań, to bzdura, bo 
przed niczym nie chroni, a dodatkowo 
utrudnia oddychanie. 

i dy  o  o o a i a  a z w z 
czy l i  i  a i ow i  

W tym czasie zalecam ograniczyć ćwi-
czenia na świeżym powietrzu. Pacjenci 
czasem pytają czy bieganie w lesie jest 
mniej szkodliwe od biegania w mieście, 
ale gdy popatrzymy na mapę smogową 
Europy dostępną w internecie, Polska 
jest dużym czerwonym punktem. Logika 
podpowiada, że w miastach sytuacja jest 
dużo gorsza, ale jak pojedziemy zimą 
na wieś i spojrzymy na dym unoszący 
się z kominów, to widać, że tam wcale 
nie jest lepiej. Sam mam działkę poza 
miastem i nie korzystam z niej w okresie 
grzewczym, bo jakość powietrza jest tam 
dużo gorsza niż w Warszawie. Jesienią 
i zimą tylko siłownia, i do tego dobrze 
klimatyzowana – taka, w której nie ot-
wiera się okien, żeby schłodzić pomiesz-
czenie.

 li k o  i  oc o a  i d ak 
wy i a wy i k a wi y  owi z  

zy i i  zal c ia  o k yc  owi i  
a i a   o cz o owa ia a ki 
Trzeba pilnować, żeby ten wysiłek był 

jak najkrótszy. Jesteśmy bardziej świa-
domi szkodliwości smogu i jego wpływu 
na zdrowie. Wzrosła też liczba publika-

cji, z których wynika, że u osób powyżej 
60. roku życia dwugodzinna aktywność 
na zewnątrz w okresie grzewczym ni-
weluje korzyści zdrowotne wynikające 
z niej. Lepiej zostać w domu, niż przeby-
wać na zewnątrz. Szczególnie dotyczy to 
osób starszych, które są bardziej narażo-
ne na skutki złego jakościowo powietrza.

aki   a yw  k ki zd owo  
o
Można wymieniać je godzinami. Każ-

dy myśli, że przede wszystkim narażony 
jest układ oddechowy, bo łatwo można 
sobie wyobrazić, jak smog dociera do 
dróg oddechowych wraz z wdychanym 
powietrzem. Należy jednak pamiętać, 
że mówimy o mikrocząsteczkach, które 
przenikają również do układu krążenia. 
Smog ma także niekorzystny wpływ na 
kobiety w ciąży i rozwój płodu. Ponad-
to wiąże się z takim samym ryzykiem 
chorób serca, jak palenie papierosów. 
W naszym kraju liczba przedwczesnych 

zgonów spowodowanych zanieczyszcze-
niami powietrza wynosi około 45 tys. 
rocznie, podczas gdy w wypadkach sa-
mochodowych ginie około 3,5 tys. osób. 
To prawie dziesięć razy więcej! To, co 
powinno wydarzyć się w Polsce, to abso-
lutny zakaz palenia szkodliwymi mate-
riałami i kontrole w okresie grzewczym, 
ponieważ do pieców często trafiają rze-

czy, które nas zabijają. Występuje całe 
spektrum chorób układu sercowo-naczy-
niowego, które trudno tłumaczyć czymś 
innym, niż właśnie wpływem smogu. 
Wiemy też, że mikrocząsteczki znajdują-
ce się w powietrzu przyspieszają rozwój 
miażdżycy, procesy zapalne i w efekcie 
prowadzą do powstawania blaszek miaż-
dżycowych. To są niepodważalne dane 
i trudno je kwestionować. Obserwujemy, 
że w czasie jesienno-zimowym rośnie 
liczba zgonów, wzrasta liczba zawałów 
i hospitalizacji z powodu niewydolności 
serca czy też udarów mózgu. Warto też 
wspomnieć, że odleglejszym w czasie 

skutkiem smogu są zaburzenia poznaw-
cze – sądzi się, że choroba Alzheimera 
też może mieć związek z zanieczyszcze-
niem powietrza.

zy  aki  i ca a wi y  owi z  
k   z i cz  w ok i  z wczy

Namiot tlenowy – tak w zabawny 
sposób możemy odpowiedzieć na to 
pytanie. Niestety nie ma bezpiecznego 
miejsca. Nie warto patrzeć na innych, 
trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że 
osoby które uprawiają regularnie sport, 
czyli biegacze lub kolarze trenujący co-
dziennie, są bardziej narażeni na infek-
cje górnych dróg oddechowych. Coraz 
więcej osób narzuca sobie duże obcią-
żenia treningowe, bo chce coraz wię-
cej osiągnąć, ale często podchodzą do 
tego, z medycznego punktu widzenia, 
w mało profesjonalny sposób. Pojawia-
ją się infekcje, a szukając w internecie 
porad na pozbycie się ich trafiają na 
porady, żeby trenować jeszcze więcej. 
To kompletna głupota i w swojej pra-
cy mam na co dzień kontakt z wieloma 
pacjentami, którzy zmagają się z konse-
kwencjami takiego nieodpowiedzialne-
go zachowania.

zy za wa a a  w o a ic  la ac  wi c  
ac w z c o o a i i c o z ia i 

owodowa y i o i
Trudno to jednoznacznie stwierdzić, 

ale z danych statystycznych wynika, że 
w okresie zimowym osoby w podeszłym 
wieku, które mają już jakieś problemy 
kardiologiczne, częściej trafiają do szpi-
tala z powodu zaostrzenia tych dolegli-
wości. Coraz więcej wskazuje na to, że 
zanieczyszczenie powietrza ma z tym 
związek.

 czy zwi k zy a i  wiado o  o cz a 
a a  zkodliwo ci o
Ona nieustannie wzrasta. Dawniej 

pacjenci z nadciśnieniem tętniczym 
zaczynali korzystać z pomocy lekarzy 
w wieku dopiero 50 lat, nawet później; 
obecnie przychodzą do mnie pacjenci 
już ok 30 roku życia, bo mają większą 
świadomość. Analogicznie jest ze smo-
giem – nie jest tak, że pojawił się on dwa 
lata temu. Był wcześniej, ale dopiero od 
tego czasu mówi się o tym w mediach.

IT

g a ak ywnSMACZNEGO 

BURGERY Z CIECIERZYCY

SKŁADNIKI NA KOTLETY:
– ciecierzyca z puszki
– cebula
– ½ pęczka natki pietruszki
– jajko
– bułka tarta
– łyżka masła
– olej
– sól, pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE:
Drobno posiekaną cebulę 
podsmażamy na maśle. Ciecierzycę 
odcedzamy, dodajemy cebulę, 
posiekaną natkę pietruszki 
i blendujemy na jednolitą masę. 
Wbijamy jajko i mieszamy. Doprawiamy 
solą i pieprzem. Formujemy kotlety, 
obtaczamy w bułce tartej i smażymy 
na oleju.

DODATKI DO BURGERA:
– bułka z sezamem
– sałata
– pomidor
– czerwona cebula

PRZYGOTOWANIE:
Przekrawamy bułkę, wkładamy do niej 
warzywa i kotlet z ciecierzycy.

ROZGRZEWAJĄCY KREM 
Z POMIDORÓW

SKŁADNIKI 
NA KREM Z POMIDORÓW
– łyżka masła
– łyżka oleju
– 2 ząbki czosnku
– 1/2 cebuli
– 3 puszki pomidorów
– sól, pieprz
– bazylia
– opcjonalnie kleks śmietany do 
złagodzenia smaku
– opcjonalnie do rozcieńczenia 
kremu – woda lub przygotowany 
wcześniej bulion warzywny

PRZYGOTOWANIE
Do rozgrzanego garnka dajemy łyżkę 
oliwy i masła. Gdy masło się rozpuści 
wrzucamy pokrojoną w kostkę cebulę 
i posiekane dwa ząbki czosnku. 
Podsmażamy do zeszklenia cebuli. 
Dodajemy puszki pomidorów, 
smażymy przez chwilę. Podczas 
duszenia doprawiamy solą, pieprzem 
i bazylią. Następnie miksujemy 
składniki na gładki krem. Jeżeli krem 
będzie za gęsty, należy dolać szklankę 
wody lub przygotowanego wcześniej 
bulionu warzywnego. Gotowy krem 
rozlewamy do miseczek. Dodatkowo 
smak zupy można złagodzić kleksem 
śmietany, ozdobić listkiem bazylii 
i voila!

Fo
t. f

it.p
l

  P  
Trądzik lubi jesień, zwłaszcza, jeśli la-

tem mocno się opalaliśmy. I chociaż słońce 
na krótko eliminuje dolegliwości, to jesie-
nią wracają one ze zdwojoną siłą, zwłasz-
cza u osób ze skórą przesuszoną i mającą 
tendencję do tworzenia się zaskórników. 
Efekt – na skórze twarzy, ramion i szyi 
pojawiają się widoczne grudki i krostki. 
Dolegliwości możemy zminimalizować 
w gabinecie u kosmetologa lub kosmetycz-
ki. Sprawdza się przy tym peeling węglowy, 
który wykonuje się przy pomocą lasera. 
Zabieg polega na naniesieniu na cerę spe-
cjalnej zawiesiny węglowej, która absorbu-
je światło lasera powodując powstawanie 
tzw. mikroeksplozji. Skutkiem tej reakcji 
jest oczyszczenie skóry i zmniejszenie po-
rów. Skóra nabiera jednolitego kolorytu 
i minimalizowany jest stan zapalny.

  P  P  P
Ale nie tylko trądzik przyprawia nas 

jesienią o kompleksy. Także wszelkie 

plamy, plamki, piegi i przebarwienia. 
Tzw. keratoza posłoneczna jest efek-
tem nadmiernej produkcji melaniny, 
która gromadzi się pod na-
skórkiem i w skórze właś-
ciwej. Przebarwienia są 
najczęściej skutkiem 
ubocznym zbyt dłu-
giego wylegiwania 
s i ę  n a  s ło ń c u , 
a tak że zmian 
hor mona l nych 
np .  w  ok re s ie 
ciąży. Niewiel-
k i e  p l a m y  n a 
twarzy, szyi i de-
kolcie w łatwy spo-
sób można usunąć 
przy pomocy lasera. 
Problematyczny pigment 
pochłonięty zostaje przez ma-
krofagi, a pozostałości przesuwają się 
ku powierzchni naskórka. Zabieg jest 
małoinwazyjny i może być stosowany 

zarówno na pojedyncze zmiany, jak 
również w przypadku rozległych zmian 
na skórze.

P   
 

P o w s z e c h n y m , 
jesienny m prob-
lemem jes t  no -
torycznie prze-
suszona skóra. 
Jej przyczyną są 
zmiany tempe-
ratury, przeby-
wanie w suchych 

i  pr z eg r z a nych 
pomieszczeniach, 

a także ź le dobra-
ne kosmetyki do cery 

i pory roku. Charaktery-
styczne wrażenie ściągniętej 

skóry tylko na chwilę łagodzą popular-
ne kremy. Warto więc kosmetyki zamie-
nić na działające leczniczo kosmeceuty-

ki (środki działające leczniczo – przyp.
red.), które znajdziemy w gabinetach 
medycyny estetycznej. Likwidują one 
przyczyny i skutki przesuszenia skó-
ry – nadwrażliwość, zaczerwienienie 
i popękania. W większości przypadków 
z przesuszoną skórą możemy dać sobie 
radę stosując odpowiednio dobrane 
kosmetyki zawierające dermoaktywne 
składniki wpływające na procesy fizjo-
logiczne w organizmie. Istotna jest tutaj 
ocena stanu skóry przez kosmetologa, 
dermatologa lub zaufaną kosmetyczkę. 
Na tej podstawie dobierany jest krem, 
maski lub serum bogate np. w kwas hia-
luronowy, prowitaminy B5, witaminy A, 
C i E, masło kakaowe, składniki mine-
ralne, oleje roślinne, kwasy lub wyciągi 
z roślin. Skóra jesienią potrzebuje dużej 
dawki nawilżenia, czyli preparatów bo-
gatych w niezbędne, odżywcze i regene-
rujące lipidy.

IT

a i  o l y z c
Zmiany temperatury, suche powietrze w ogrzewanych i klimatyzowanych pomieszczeniach – jesień potrafi nam nieźle zajść za skórę i to dosłownie. 
Trądzik, przebarwienia posłoneczne, przesuszona i łuszcząca się skóra – to najczęstsze problemy ze cerą na twarzy, z którymi borykamy się jesienią.
Jak sobie pomóc i komu powierzyć naszą skórę by odzyskała swój blask?

Fot. fit
.pl
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Z pożółkłych szpalt
Teror czeladników 

krawieckich

Do warsztatu krawieckiego Feldsztajna 
Dawida (Słowackiego 19), przyszedł jego 
były czeladnik krawiecki Zylbersztajn Men-
del, który przeszkadzał w pracy w związku 
ze strajkiem krawców. Zylbersztajna aresz-
towano.

Słowo nr 271, 23 listopada 1929

Młodzianów odcięty od miasta

 Po kilkudniowym ostatnim deszczu 
droga prowadząca do garbarni „Chrom” 
na Młodzianów stała się dosłownie nie do 
przebycia już nietylko dla pieszych, ale i dla 
wszelkiego rodzaju pojazdów. Onegdaj fur-
manki z węglem, zjechawszy na drogę nie-
brukowaną „za figurą”, zagrzęzły na środku 
drogi powyżej osi w błocie tak, że czwórką 
koni, z pomocą kilku ludzi z wielkim wysił-
kiem zdołano wyratować je z kąpieli.

Ubiegłego roku „złą drogę” omijano 
wjeżdżając na graniczące łąki, – teraz te 
łąki, słusznie zresztą, oddziela od oma-
wianej, drogi głęboki ochronny rów, więc 
mieszkańcy ludnego przedmieścia Młodzia-
nowa odcięci zostali całkowicie od reszty 
miasta przez kilkusetmetrowe koryto błot-
ne, którego nie można nawet nazwać tak 
bardzo u nas znanem mianem „polskiej 
drogi”. Czyż nie możnaby znaleźć na to 
choćby prowizorycznych środków, nim 
miasto przystąpi do budowy normalnej 
drogi, aby nie rozgoryczać ludności tam-
tejszej, obciążonej przecież stosunkowo 
w równym stopniu świadczeniami na rzecz 
miasta, jak mieszkańcy śródmieścia i in-
nych przedmieść, którzy korzystają z udo-
godnień komunikacyjnych.

Słowo nr 271, 23 listopada 1929

Opór władzy 

Dnia 19 b. m. o godz. 21-tej, Rodakow-
ski Henryk handlarz nierogacizny, zam. 
w Gniewoszowie, powiatu kozienickie-
go, ukazał się na peronie stacji kolejo-
wej w Radomiu w stanie nietrzeźwym, 

za co został zatrzymany przez policjanta. 
W czasie doprowadzania Rodakowskiego 
do Kom. P. P. na posterunek kolejowy, po-
deszli do policjanta: Aleksandruk Mikita, 
zam. w Wytwórni Broni oraz jego żona 
Stefanja i usiłowali odbić Rodakowskiego, 
przyczem Aleksandruk uderzył policjanta. 
Wszyscy troje zostali zatrzymani za czynny 
opór władzy.

Słowo nr 271, 23 listopada 1929

4 osoby zaczadzone, 
jedna zmarła 

W nocy na 16 bm w mieszkaniu Were-
czyńskiej Stefanii zam. przy ul. Spokojnej 14 
ulegli zaczadzeniu sublokatorzy: Stanikowski 
Marian, Maciejczak Maksymilian, Płuza Jó-
zef i Ruzik Mieczysław, wszyscy pracownicy 
Fabryki Broni w Radomiu.

Wypadek zaczadzenia zauważyła sama 
Wereczyńska, która weszła do pokoju przez 
nich zajmowanego o g. 5 rano w celu zbu-
dzenia ich do pracy.

Z pośród zaczadzonych Stanikowski Ma-
rian nie żyje.

Trybuna nr 47, 19 listopada 1937

Skoki ze spadochronu 
na stadionie miejskim

W tych dniach oddano do użytku na sta-
dionie miejskim na ul. Kozienickiej wieżę 
spadochronową o wysokości 2 pięter.

W niedzielę odbyły się pierwsze próby 
skoków ze spadochronu.

Spadochron odpowiednio zabezpieczony 
rozwijał się normalnie.

Trybuna nr 48, 26 listopada 1937

O przestrzeganie godzin pracy 

Związek Pracowników Handlowych (Ry-
nek 14) wzywa właścicieli przedsiębiorstw 
do ścisłego przestrzegania godzin pracy co-
dziennie i w sobotę. W wypadku zatrudnie-
nia poza godzinami pracy, Zw. Pracowni-
ków Handlowych wyciągnie z tego należyte 
konsekwencje. 

Trybuna nr 46, 18 listopada 1938

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

R E K L A M A

źródło: twojapogoda.pl
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9˚/5˚
t. odczuwalna 6˚ C
ciśnienie 1019 hPa
wilgotność 66%

Piątek

8˚/1˚
t. odczuwalna 5˚ C
ciśnienie 1017 hPa
wilgotność 64%

Sobota

11˚/3˚
t. odczuwalna 9˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 67%

Niedziela

9˚/6˚
t. odczuwalna 8˚ C
ciśnienie 1018 hPa
wilgotność 73%

Poniedziałek

10˚/3˚
t. odczuwalna 10˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 72%

Wtorek

10˚/5˚
t. odczuwalna 8˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 75%

Środa

10˚/5˚
t. odczuwalna 10˚ C
ciśnienie 1012 hPa
wilgotność 71%

Czwartek
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 MIC A  OWAK

Poniedziałkowe spotkanie było de-
biutem w roli szkoleniowca E.Leclerc 
Radomki dla Adama Grabowskiego, 
który zastąpił na tym stanowisku Jacka 
Skroka. Nowy trener nie mógł skorzy-
stać w tym meczu ze wszystkich zawod-
niczek. Przyjmująca Mia Jerkov znalazła 
się poza składem ze względu na kontu-
zję. Początek spotkania to wyrównana 
walka z lekkim wskazaniem na ekipę 
z Piły (4:2, 6:5, 9:8). Od stanu 12:12 eki-
pa gospodyń zdobyła trzy „oczka” z rzę-
du (15:12), ale szybko drużyna z Piły 
odrobiła stratę. Po bloku na Lazcano 
był remis 15:15. Parę chwil później, po 
skutecznym ataku, przyjezdne prowa-
dziły różnicą trzech punktów (20:17). 
W końcówce miejscowe miały nawet 
piłki setowe (24:22), ale ich nie wyko-
rzystały i przegrały na przewagi (25:27).

Drugą partię miejscowe zaczęły od 
czteropunktowej serii (4:0). Bardzo 
szybko jednak tę przewagę podopiecz-
ne trenera Grabowskiego straciły (8:8). 
W kolejnych minutach gra się wyrówna-
ła (10:10, 15:15, 17:17). Niestety, znów 
radomianki zaczęły popełniać błędy. 
Po autowym ataku Azizowej było 17:20. 
Podobnie jak w pierwszym secie, tak 
i w drugim dobrą zmianę w polu ser-
wisowym dała Majka Szczepańska-Po-
goda. Dzięki jej mocnym zagrywkom 

i skutecznej grze na siatce, E.Leclerc 
Radomka znów doprowadziła do re-
misu, a potem wyszła na prowadzenie 
(22:21). Jednak podobnie jak w odsło-
nie otwarcia, ekipie z Radomia nie uda-
ło się postawić kropki nad „i”. Po bloku 
na Azizowej było 27:29 i 0:2 w setach.

W trzeciej odsłonie znów trwała 
wymiana ciosów (6:6). Kiedy zespół 
z Radomia odskoczył na cztery „oczka”, 

m.in. dzięki dobrej grze w bloku, wróciły 
nadzieje na odwrócenie losów tego spot-
kania. Niestety dość szybko Enea PTPS 
zniwelował stratę. Po następnym tego 
dnia błędzie odbicia po stronie gospo-
dyń, był remis 15:15. Gra E.Leclerc Ra-
domki się załamała. Po kolejnym błędzie 
własnym przewaga pilanek wynosiła już 
cztery punkty (20:16). Tego prowadze-
nia podopieczne trenera Zawieracza nie 

oddały już do końca. Trzeciego seta wy-
grały do 21, a w cały mecz 3:0.

– W sporcie tak jest, że możesz grać 
bardzo ofiarnie, nie odpuścić żadnej 
piłki, a przeciwnik może przeciwstawić 
się tym samym. Tak się stało. Praktycz-
nie dwa sety były „na noże”. Mieliśmy 
swoje szanse, mieliśmy piłki setowe, ale 
ich nie wykorzystaliśmy. Piła w końców-
ce miała więcej szczęścia. Jedna piłka, 
jedna obrona, jeden atak decydował 
dziś kto wygrał seta – powiedział po 
meczu Adam Grabowski, szkoleniowiec 
E.Leclerc Radomki. 

– Nikomu nie zabrakło zaangażowa-
nia, koncentracji w tym meczu. Każdy 
zagrał to, co dziś potrafi i do czego jest 
zdolny na boisku. Zabrakło niuansów, 
detali. Muszę ten mecz przeanalizować 
z zespołem. Nie jestem jakiś bez uczuć 
i zimny jak ryba. Jestem zdenerwowany, 
źle się czuje z tym wynikiem. Liga się nie 
skończyła tym meczem. Mamy co robić. 
Żadnych nerwowych ruchów na pewno 
nie będę wykonywał – dodał trener.

Siatkarki E.Leclerc Radomki wciąż 
pozostają bez zwycięstwa w rozgryw-
kach Ligi Siatkówki Kobiet w sezonie 
2019/2020. Doznały natomiast aż ośmiu 
porażek... Kolejna szansa na przeła-
manie już jutro, 23 listopada, kiedy to 
o godz. 18 radomianki zagrają na wyjeź-
dzie z DPD Legionovią Legionowo.

Czekają na wygraną...
Siatkarki E. Leclerc Radomki przegrały po raz ósmy w tym sezonie Ligi Siatkówki Kobiet. Radomianki 
w debiucie trenera Adama Grabowskiego uległy Enei PTPS-owi Piła 0:3. Na pierwsze zwycięstwo w bie-
żących rozgrywkach muszą więc jeszcze poczekać. 

AU T O P R O M O C J A

Radomianie lepiej weszli w mecz. 
Podopieczni Marka Popiołka nie mieli 
problemów z przedostaniem się pod stre-
fę podkoszową rywali, a w dodatku sami 
dobrze bronili i po czterech minutach 
prowadzili 13:2. Od tego momentu poje-
dynek się wyrównał, a radomianie wciąż 
utrzymywali korzystny wynik. Gdy na 
90 sekund przed końcem pierwszej kwar-
ty Aleksander Lewandowski wykorzystał 
dwa rzuty wolne i Sky Tattoo prowadził 
24:16, nikt nie spodziewał się, że liderzy 
zdołają tę kwartę przegrać. Niesku-
teczność w ataku, a także proste straty 
spowodowały, że to PKK wygrał pierwszą 
ćwiartkę! Natomiast kolejna należała już 
do radomian, którzy wygrali ją 29:15.

Na drugą połowę radomianie wyszli 
z przekonaniem, że nic złego nie może 
im się stać. To podejście zemściło się 
dość szybko. Wystarczyły zaledwie czte-
ry minuty, żeby pabianiczanie zdobyli 
14 „oczek” i mecz rozpoczynał się od 
nowa.

Na szczęście przerwa zażądana przez 
Popiołka niemalże od razu przyniosła 
efekt, bo w 29. minucie HydroTruck 
prowadził 69:64. 

Kluczowa kwarta nie przyniosła już 
emocji, a to dlatego, że w pełni kontro-
lowali ją gospodarze. Tym samym druga 
drużyna HydroTrucku, pomimo kilku 
dość długich przestojów w grze, zanoto-
wała kolejne zwycięstwo.

MK

Wciąż 
niepokonani
Koszykarze HydroTrucku Sky Tattoo II 
Radom nie dali szans PKK 99 Pabianice 
i w ósmym meczu sezonu II ligi odnieśli 
ósme zwycięstwo.
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 MACIEJ KWIATKOWSKI

Mecz we włocławskiej Hali Mistrzów 
wręcz doskonale rozpoczął się dla przy-
jezdnych. Po trzech minutach rywalizacji 
HydroTruck prowadził 11:2, dysponując 
niemalże stuprocentową skutecznością 
rzutów z gry. Wprawdzie następne czte-
ry „oczka” uzyskali miejscowi, ale po 
celnym rzucie z dystansu Carla Lindbo-
ma było 14:6. Ten sam koszykarz trafił 
spod kosza półtorej minuty później i na 
świetlnej tablicy wyników było 19:10. 
Wprawdzie do końca pierwszej kwarty 
radomianie nie zdołali już zdobyć punk-
tu, ale i tak wygrali tę część 19:16.

W kolejną ćwiartkę lepiej weszli gospo-
darze, którzy w 15. minucie meczu wyszli 
na prowadzenie. Ostatecznie Anwil na 
przerwę schodził przy rezultacie 41:35, 
ale wynik mógłby być wyższy, gdyby nie 
celny rzut zza linii 7.25 m, Roda Camp-
hora. To właśnie Amerykanin trafił do 
kosza na dwie sekundy przed końcową 
syreną.

Po kolejnej kwarcie wydawało się, 
że podopieczni trenera Witki nie będą 
w stanie sprawić niespodzianki, bowiem 
włocławianie wyszli na 13-punktowe 
prowadzenie.

Ambitna i pełna determinacja gra 
koszykarzy HydroTrucku w pierwszych 
minutach kwarty zamknięcia, spowo-
dowała, że po celnym rzucie Artura 
Mielczarka było 70:65 dla Anwilu. Do 
końca meczu zostały niespełna cztery 
minuty. Właśnie wtedy sprawy w swoje 

ręce wzięli Amerykanie grający w obu 
drużynach. Najpierw celnie trafił Camp-
hor, by w odpowiedzi piłkę w koszu ra-
domian umieścił mający za sobą grę 
w NBA – Ricky Ledo. Kolejne punkty 
dla HydroTrucku uzyskał Caphor i na 

dwie minuty przed końcem gry było 
72:69! Przed szansą zmniejszenia strat 
stanął m.in., Lindbom, ale nie wykorzy-
stał dwóch rzutów wolnych. Jak się mia-
ło okazać, emocje we włocławskiej hali 
dopiero się zaczynały!

Na 60 sekund przed końcową syreną 
za trzy trafił Camphor, doprowadzając 
do remisu. W odpowiedzi Rolands Fre-
imanis ponownie wyprowadził Anwil na 
prowadzenie, ale to nie trwało długo. Ko-
lejnym celnym rzutem dystansowym po-
pisali się radomianie, a właściwie Marcin 
Piechowicz i to HydroTruck prowadził 
jednym punktem. Jako, że obraz w klu-
czowych momentach zmieniał się niczym 
w kalejdoskopie, to dwa rzuty wolne wy-
korzystał Chris Dowe. Piłkę mieli jed-
nak radomianie, a w koszu umieścił ją 
Camphor i na 12 sekund przed końcem 
coraz mocniej pachniało sensacją. Po 
stracie piłki koszykarzom Anwilu nie 
pozostało nic innego jak sfaulować Obie 
Trottera, a ten przewinienie zamienił na 
dwa kolejne punkty. Szybka odpowiedź 
miejscowych spowodowała, że tuż przed 
końcem było 80:78 dla radomian, którzy 
byli w posiadaniu piłki. Ponownie sfau-
lowany został Trotter, który nie zważając 
na ogłuszające gwizdy miejscowych fa-
nów, pewnie wykorzystał dwa rzuty wolne 
i jednocześnie ustalił wynik meczu! Ra-
domianie sprawili ogromną niespodzian-
kę i zdobyli Halę Mistrzów!

Już w niedzielę, 24 listopada kibi-
ce obejrzą swoich ulubieńców w akcji, 
a HydroTruck w hali MOSIR-u podej-
mie MKS Dąbrowę Górniczą. Początek 
meczu o godz. 19.30.

Anwil Włocławek – HydroTruck 
Radom 78:82 (16:19, 25:16, 21:14, 
16:33)

Sensacyjny triumf
Zawodnicy HydroTrucku Radom po sobotnim meczu w Hali Mistrzów są na językach całej koszykar-
skiej Polski. Dzięki fantastycznej końcówce podopieczni Roberta Witki wygrali z mistrzem kraju Anwi-
lem Włocławek 82:78!

R E K L A M A
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W sobotni wieczór na radomskich fa-
nów boksu czeka nie lada gratka. Tego 
dnia w hali MOSiR-u odbędzie się gala 
MB Boxing Night 6 organizowana przez 
Mateusza Borka. Kibice szermierki na 
pięści będą mogli obejrzeć siedem poje-
dynków w tym dwa o pasy mistrzowskie. 

Walka wieczoru to pojedynek wagi 
ciężkiej o pas mistrzowski federacji 
NABA. O ten tytuł zmierzą się Siergiej 
Werwejko i Terrel Winters. Dla 31-let-
niego pięściarza z ukraińskimi korzenia-
mi będzie to najważniejszy pojedynek 
w dotychczasowej karierze. Jak do tej 
pory Werwejko stoczył 13 zawodowych 
walk, z których 11 wygrał w tym siedem 
przed czasem. Natomiast jego sobotni 
rywal to 39-letni Amerykanin, który 
mimo swojego wieku dopiero od czte-

rech lat jest zawodowym pięściarzem. 
W tym czasie wygrał 12 z 14 walk. Jedną 
z porażek zanotował w kwietniu tego 
roku, kiedy to w katowickim Spodku 
uległ Nikodemowi Jeżewskiemu. 

Z kolei Patryk Szymański zmierzy 
się z Andrijem Velikovijskim w walce 
o pasmiędzynarodowego mistrza Polski 
w wadze średniej. 

W Radomiu odbędą się również wal-
ki: Kamila Łaszczyka z Oleksandrem 
Yegorewem, Sebastiana Ślusarczyka 
z Dariuszem Sękiem, Kamila Gardzieli-
ka z Mikalaiem Kuzmitskim, Krzysztofa 
Zimnocha z Krzysztofem Twardowskim 
i Kamila Młodzińskiego z Jakubem Do-
brzyńskim. 

KD

Boks 
na MOSiR-ze

Już jutro, 23 listopada w radomskiej hali MOSiR-u odbędzie się gala MB 
Boxing Night 6. W walce o pas mistrzowski federacji NABA w wadze 
ciężkiej Siergiej Werwejko zmierzy się z Terrelem Wintersem. 

Przyjezdni, jako pierwsi zagrozili 
bramce strzeżonej przez Konrada Ja-
łochę. Już w czwartej minucie Maciej 
Górski wypatrzył podaniem Rafała 
Makowskiego, ale strzał pomocnika nie-
znacznie minął słupek bramki GKS-u. 
W 12. minucie Jałocha, źle wybijał piłkę 
na przedpole. Tam dopadł do niej Meik 
Karwot, ale golkipera uratował jeden 
z defensorów, który zablokował piłkę 
uderzoną przez rywala z Radomia.

Po tych kilku groźnych sytuacjach, 
mecz się wyrównał, a dalsze jego minu-
ty upływały w środkowej strefie boiska.

Dopiero w 38. minucie miała miej-
sce akcja, która zakończyła się bramką. 
Z prawej strony boiska precyzyjnym 
dośrodkowaniem popisał się Dominik 
Połap, a futbolówka trafiła na głowę jed-
nego z najniższych na murawie Łukasza 
Monety i ku uciesze miejscowych fanów 
GKS objął prowadzenie.

Po pięciu minutach drugiej części po-
tężnie na bramkę Jałochy uderzał Patryk 
Mikita, ale golkiper nie dał się zasko-

czyć. Za to kilka chwil później o dużym 
szczęściu mogli mówić radomianie. Fut-
bolówkę uderzał Maciej Mańka, ale ta 
trafiła w poprzeczkę!

W 72. minucie tyszanie prowadzili 
już 2:0, a wszystko po tym, jak z rzutu 
rożnego Kochalskiego zaskoczył Łukasz 
Sołowiej. Dwie minuty później piłka po 
raz trzeci przekroczyła linię bramki 
Radomiaka, ale tym razem był spalony. 
Wówczas mogło się wydawać, że druży-
na ze Śląska zanotuje czwarte kolejne 
zwycięstwo, ale beniaminek nie tracił 
nadziei.

Po faulu do jakiego doszło na Damia-
nie Nowaku w polu karnym tyszan, do 
piłki ustawionej na jedenastym metrze 
podszedł Leandro, ale nie zdołał poko-
nać Jałochy. Chwilę później „Zieloni” 
w końcu uzyskali kontaktową bramkę, 
a na listę strzelców wpisał się Patryk 
Mikita. Do końca meczu pozostawało 
coraz mniej czasu, a GKS dość mą-
drze się bronił. W 90. minucie arbiter 
do regulaminowego czasu doliczył pięć 

minut, ale wynik wciąż był niekorzystny 
dla gości. W końcu ataki „Zielonych” 
przyniosły efekt! W 93. minucie po tzw. 
akcji rozpaczy, piłkę w siatce umieścił 
Nowak.

W niedzielę w ostatnim wyjazdowym 
meczu w 2019 roku Radomiak zagra 
w Olsztynie ze Stomilem. Początek po-
jedynku, który bezpośrednio pokaże 
stacja Polsat Sport, o godz. 12.40.

GKS Tychy – Radomiak Radom 
2:2 (1:0)

Bramki: Moneta (38.) , Sołowiej 
(72.) – Mikita (80.), Nowak (90.)

GKS: Jałocha – Szeliga, Sołowiej, 
Biernat, Mańka, Moneta (84. Szumilas), 
Daniel, Steblecki, Piątek (70. Kristo), 
Połap, Piątkowski

Radomiak: Kochalski – Abramowicz, 
Cichocki, Grudniewski (69. Pietrzyk), 
Jakubik, Michalski, Makowski (83. Win-
sztal), Karwot, Mikita, Leandro, Górski 
(55. Nowak)

MK

Powalczyli do końca
Piłkarze Radomiaka Radom rzutem na taśmę zdobyli punkt w wyjazdowym meczu Fortuna 1. Ligi z GKS-em 
Tychy. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Natomiast w niedzielę „Zieloni” zagrają w Olsztynie ze Stomilem.

Pojedynek rozpoczął się po myśli 
podopiecznych Dariusza Różańskie-
go. Radomianie zepchnęli rywali 
na ich połowę i co chwila stwarzali 
zagrożenie pod bramką Bartosza Ko-
walczyka. Potwierdzeniem tego było 
bardzo duża liczba rzutów rożnych, 
jaką wykonywali w tej części spotka-
nia „Broniarze”.

Tymczasem jedyna bramka pierw-
szej połowy padła, po innym stałym 
fragmencie gry. W 11. minucie do 
piłki ustawionej w narożniku pola 
karnego podszedł Przemysław Wicik 
i popisał się tak precyzyjnym uderze-
niem, że golkiper „Czarnych Koszul” 
musiał wyciągnąć ją z siatki. Dziewięć 
minut później kibice radomian złapali 
się za głowy, bo doskonałej sytuacji 
nie wykorzystał Dominik Leśniewski. 
Piłkarz znalazł się sam przed bram-
karzem rywala, ale trafił w słupek!

W drugiej połowie, obie drużyny 
zamieniły się nie tylko połowami. 
Zmienił się także obraz gry. Teraz to 
przyjezdni dyktowali warunki i w końcu 
dopięli swego. W 58. minucie Sebastian 
Kobiera, wykorzystał niefrasobliwość 
defensywy radomian i z najbliższej odle-
głości umieścił piłkę w pustej bramce!

Jutro, 23 listopada w swoim ostatnim 
meczu w 2019 roku Broń podejmie 
Ursusa Warszawa. Początek spotkania 
o godz. 16.

Broń Radom – Polonia Warszawa 
1:1 (1:0)

Bramki: Wicik (11.) – Kobiera (58.)

MK

Punkt Broni 
z Polonią
Podziałem punktów zakończył się mecz 
ostatniej kolejki rundy jesiennej w III lidze 
gr. I, w którym Broń Radom podejmowała 
Polonię Warszawa.
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CERRAD ENEA CZARNI RADOM

Rywalami faworyci do medalu - ekipy z Warszawy i Jastrzębia-Zdroju 

W siedmiu rozegranych spotkaniach 
w sezonie 2019/2020 podopieczni 
trenera Roberta Prygla zgromadzi-
li 12 punktów. Po kiepskim początku 
i porażkach w Olsztynie i Gdańsku, oraz 
nie najlepszym, choć zwycięskim me-
czu z Visłą Bydgoszcz, forma zespołu 
z Radomia idzie do góry. Cerrad Enea 
Czarni pokonali potem MKS Będzin 
i Cuprum Lubin, a także przegrali po 
bardzo dobrym meczu z mistrzem Pol-
ski, Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-
-Koźle. W minioną środę „Wojskowi” 
pokonali natomiast w czterech setach 
GKS Katowice. 

– Widać, że drużyna pracuje. Wal-
czymy ze swoją mentalnością. Po ja-
kichś drobnych nieporozumieniach 
staramy się nie spuszczać głów, jak to 
może było gdzieś w pierwszych dwóch 
spotkaniach. Wiadomo, że zwycięstwa 
nakręcają i całą atmosferę i drużynę, 
pchają ją do przodu. Bez wygranych 
ciężko mówić, żeby ktoś na boisku był 
radosny i pogodny. Cieszy to, że po-
trafimy wychodzić obronną ręką i te 
punkty są po naszej stronie. Walczymy 
o ósemkę i to nasz cel główny – mówi 
Michał Ruciak, libero Cerradu Enei 
Czarnych. 

W najbliższych dniach radomian cze-
kają dwa pojedynki. Pierwszy z nich 
już w niedzielę w Warszawie z wicemi-
strzem Polski, który zaczął ligę jako 
Projekt Warszawa, a obecnie po ogło-

szeniu nowego sponsora tytularnego, 
występuje pod nazwą Verva Warszawa 
Orlen Paliwa. 

– Faworytem tego meczu jest War-
szawa. To trzeba sobie jasno powie-
dzieć. Ja jednak uważam, że możemy 
zagrać dobry mecz. Ccale nie jest po-
wiedziane, że pojedziemy tam tylko się 
przejechać i jak to kiedyś powiedzia-
łem, zobaczyć Pałac Kultury i przeje-
chać się tramwajem, tylko jedziemy 
grać w siatkówkę. Po drugiej stronie 
siatki stanie wielu utytułowanych siat-
karzy. Oni będą musieli wygrać. My 
natomiast chcemy bardzo zanotować 
zwycięstwo. Żadnego meczu nie odda-
my i z takim nastawieniem jedziemy do 
Warszawy – podkreśla Robert Prygiel, 
trener radomian. 

– Ta gra funkcjonuje, idzie do przodu. 
Jedziemy tam walczyć o komplet punk-
tów. Nikt nie składa broni. My ze swojej 
strony będziemy starali się udowodnić 
swoją wartość.

Warszawianie mimo problemów or-
ganizacyjnych na początku sezonu, 
sportowo prezentują się znakomicie. 
Po sześciu rozegranych meczach pla-
sują się na drugim miejscu w tabeli 
PlusLigi i mają ambitne cele, a są nim 
na pewno m.in. walka o medale w rodzi-
mych rozgrywkach.

Początek meczu Verva Warszawa 
Orlen Paliwa – Cerrad Enea Czarni 
Radom w niedzielę, 24 listopada o go-

dzinie 20.30 w Arenie Ursynów w War-
szawie.

Gra o medale była też przed sezo-
nem celem ekipy Jastrzębskiego Wę-
gla. Zespół ten jednak nie wystartował 
dobrze w tych rozgrywkach. Jastrzę-
bianie w ośmiu meczach zanotowali 
pięć zwycięstw, ale też trzykrotnie 
przegrywali. W miniony wtorek druży-

na ta wygrała, ale tylko 3:2 z BKS-em 
Visłą Bydgoszcz i po tym spotkaniu 
szybko zareagował zarząd klubu, któ-
ry pożegnał się z dotychczasowym tre-
nerem, Roberto Santillim. W ekipie Ja-
strzębskiego nie brakuje zawodników 
z przeszłością w Radomiu. To atakujący 
Jakub Bucki, rozgrywający Lukas Kam-
pa, a także przyjmujący Tomasz Fornal, 

który przez trzy poprzednie sezony 
występował w barwach "Wojskowych".

Początek meczu Cerrad Enea Czar-
ni Radom – Jastrzębki Węgiel w śro-
dę, 27 listopada, o godzinie 18 w hali 
MOSiR-u przy ul. Narutowicza 9 w Ra-
domiu.

MICHAŁ NOWAK

BEZPŁATNY DODATEK DO TYGODNIKA „7DNI” | 22 LISTOPADA 2019  | WYDANIE NR 5

Fot. Adam Kurasiewicz

Forma Cerradu Enei Czarnych Radom idzie do 
góry. Radomianie mają już na koncie cztery 
zwycięstwa w PlusLidze. O kolejne dwa powal-
czą z drużynami Verva Warszawa Orlen Paliwa 
i Jastrzębskim Węglem. Pierwszy mecz zostanie 
rozegrany na wyjeździe, a drugi u siebie.



MICHAŁ FILIP

Atakujący jest wychowan-
kiem AKS Resovii Rzeszów. 
Stamtąd traf ił  do War-
szawy, gdzie występował 
w barwach stołecznej AZS 
Politechniki. W stolicy spę-
dził trzy sezony. Od kampa-
nii 2017/2018 jest zawodni-
kiem radomskiego klubu. 
Obecny sezon jest dla nie-
go już trzecim w barwach 
„Wojskowych”. 

W najwyższej klasie roz-
grywkowej Filip rozegrał 
już niemal 150 spotkań, 

w których zdobył prawie 
2000 punktów. W dwóch 
poprzednich sezonach 
w radomskiej ekipie Filip 
zdobył łącznie 501 punk-
tów i wystąpił w 42 me-
czach.

25-letni atakujący ma na 
swoim koncie srebrny i brą-
zowy medal mistrzostw 
Polski juniorów, brąz Mło-
dej  L igi ,  a  także wraz 
z reprezentacją Polski brąz 
Ligi Europejskiej zdobyty 
w 2015 roku. 

FILIP

W Radomiu jest od 
2017 roku i obecny se-
zon jest dla niego już 
trzecim w barwach 
„Wojskowych”. Nie-
zwykle doświadczo-
ny zawodnik, bardzo 
lubiany i szanowany 
przez resztę zespołu. 

Podczas zakończo-
n y c h  n i e d a w n o 
mistrzostw Europy 

był podstawowym zawod-
nikiem reprezentacji Sło-
wenii, która wywalczyła 
srebrne medale tego czem-
pionatu.

Swoją karierę zaczynał 
w OK Šoštanj Topolšica. 
Oprócz gry we własnym 
kraju, reprezentował bar-
wy m.in. PGE Skry Bełcha-
tów czy tureckich Maliye 
Piyango SK i Halkbank An-

kara. Grał też we Francji 
(Narbonne Volley, Beauvais 
Oise UC) czy Rosji (Jenisej 
Krasnojarsk).
Na koncie ma medale mi-
trzostw Słowenii, Puchary 
Słowenii, mistrzostwo Tur-
cji, a także Superpuchar 
Polski oraz brąz Klubowych 
Mistrzostw Świata. Wraz 
z reprezentacją Słowenii 
dwukrotnie sięgał po sre-
bro mistrzostw Europy.

 DEJAN VINCIČ 

Numer na koszulce: 9
Pozycja: rozgrywający
Data urodzenia: 15.09.1986
Wzrost: 202 cm
Waga: 95 kg
Zasięg w ataku: 343 cm

Numer na koszulce: 10
Pozycja: atakujący
Data urodzenia: 31.08.1994
Wzrost: 197 cm
Waga: 100 kg
Zasięg w ataku: 345 cm



17 LISTOPADA 2019, GODZ. 17.30

CERRAD ENEA CZARNI RADOM

- VS –

GRUPA AZOTY ZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE

PARTNER MECZU

PRZYSUCHA

27 LISTOPADA 2019, GODZ. 18

CERRAD ENEA CZARNI RADOM 

JASTRZĘBSKI WĘGIEL

PARTNER MECZU: 
GMINA ZAKRZEW
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