
 NR 712 PIĄTEK – CZWARTEK 20 GRUDNIA 2019 – 9 STYCZNIA 2020 NAKŁAD 10 000

Fot. Stock Adobe

R E K L A M A

Budżet 
nieuchwalony
Decyzją radnych Prawa i Spra-
wiedliwości nie udało się 
uchwalić budżetu na rok 2020. 
Radni także nie przegłosowali 
projektu uchwały w sprawie 
podwyżki cen za odbiór od-
padów. A to oznacza, że mia-
sto będzie musiało od nowe-
go roku znaleźć dodatkowe 
15 mln zł.
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Tłumy 
na miejskiej wigilii
Setki radomian przyszło w nie-
dzielę, 15 grudnia, na dep-
tak, aby wspólnie świętować 
podczas miejskiej wigilii. Był 
opłatek, życzenia i wspaniały 
koncert. Nie zabrakło również 
tradycyjnych wigilijnych po-
traw.
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GWARANTUJEMY
NISKIE CENY
na żywego karpia

do Wigilii

RADOM

R E K L A M A

Ciepłych i pełnych nadziei
świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności 
w nadchodzącym roku 

życzy Czytelnikom i Przyjaciołom
zespół redakcyjny tygodnika „7 Dni”

i Radomskiej Grupy Mediowej

Kolejne wydanie 
„7 Dni” 

– w piątek, 
10 stycznia 2020 r.
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Niedziela, 22 grudnia
  Biegowa Wigilia. Stowarzyszenie 
Biegiem Radom! zaprasza wszystkich 
miłośników biegania do udziału we 
wspólnym biegowym opłatku. Uczestni-
cy wydarzenia spotykają się na kortach 
tenisowych MOSiR-u przy ul. Bulwa-
rowej, skąd o godz. 7 wyruszą tempem 
koleżeńskim na ścieżkę wokół zalewu 
na Borkach. Organizatorzy proszą, aby 
wziąć ze sobą czapki Mikołajkowe. W bu-
dynku przy kortach można skorzystać 
z szatni i umywalni. Po treningu o godz. 
9 rozpocznie się biegowa Wigilia. Będzie 
to okazja to podzielenia się opłatkiem, 
spróbowania wigilijnych potraw i wspól-
nego kolędowania.

  XXI Radomskie spotkania z kolę-
dami i pastorałkami. Tradycyjnie kon-
cert odbywa się pod hasłem „W hołdzie 
ks. bp. Janowi Chrapkowi”. Spotkania 
stanowią eliminacje do XXVI Między-
narodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie. Koncert galowy odbędzie się 
w Zespole Szkół Muzycznych. Początek 
koncertu o godz. 18. Gwiazdą wieczoru 
będzie Andrzej Rybiński. Wstęp wolny. 

Sobota, 28 grudnia 
 XVII Ogólnopolski Festiwal Kolęd 
i Pastorałek. Ośrodek Kultury i Sztuki 
Resursa Obywatelska oraz Kuria Diece-
zji Radomskiej już od 18 lat organizują 
Festiwal Kolęd i Pastorałek Staropolskie 
Kolędowanie. To największe „kolędowe” 
przedsięwzięcie w naszym województwie, 
a udział w nim biorą też mieszkańcy Świę-
tokrzyskiego, Łódzkiego, Lubelskiego 
i Podkarpacia. W eliminacjach odbywają-
cych się w 8 lokalizacjach Mazowsza star-
tuje nawet 1500 osób. Najlepsi kolędnicy 
od godz. 9, spotkają się w Resursie Oby-
watelskiej w Radomiu na eliminacjach 
finałowych. Po przesłuchaniach finało-
wych, o godz. 15 odbędzie się specjalny 
program artystyczny „Herody” oraz bożo-
narodzeniowe kolędy i pastorałki. O godz. 
17.00 rozpocznie się finał Festiwalu Sta-
ropolskie Kolędowanie, a uświetni go 
występ Chóru Duchowieństwa Diecezji 
Warszawsko-Bielskiej pod kierownictwem 
ks. Mitrata Michała Niegierewicza. Chór 
został założony z błogosławieństwa Jego 
Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy 
Prawosławnego Metropolity Warszaw-
skiego i całej Polski. Jego skład stanowią 
duchowni diecezji, którzy na co dzień zaj-
mują się śpiewem cerkiewnym w swoich 
parafiach. Chór śpiewa podczas głównych 
świąt i ważnych wydarzeń Prawosławnej 
Cerkwi w Polsce, a także corocznie wystę-
puje na koncercie kolęd dla korpusu dy-
plomatycznego w Warszawskiej Katedrze 
Metropolitalnej. Z sukcesami brał udział 
w wielu krajowych i międzynarodowych 
festiwalach. Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objęli: Prezydent Miasta Rado-
mia Radosław Witkowski i Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adam Struzik. 

Wtorek, 31 grudnia 
  Koncert Sylwestrowy „Lata dwu-
dzieste, lata trzydzieste”. Radom-
ska Orkiestra Kameralna zaprasza na 
najpiękniejsze polskie piosenki okresu 
międzywojennego i powojennego, m.in. 
z lat dwudziestych i trzydziestych: „Ta 
ostatnia niedziela”, „Miłość Ci wszyst-
ko wybaczy”, „Baby, ach te baby” i wiele 
innych, które zabrzmią w nowych aran-
żacjach tego jedynego w swoim rodzaju 
wieczoru. Mieczysław Fogg, Hanka Or-
donówna czy Eugeniusz Bodo Niezwykli 
artyści, Radomska Orkiestra, magiczna 
scenografia i muzyka – wszystko to po-
może nam przenieść się w tamte, dawno 
minione wspaniałe lata, a także z przy-
tupem pożegnać stary rok. Tradycyjnie, 
w przerwie koncertu, symboliczną lamp-
ką szampana wspólnie wzniesiemy toast 
za nowy rok. Początek o godz. 18. Wstęp 
płatny. 

  „Ryzykowna forsa”. Chcecie po-
znać przepis na zdobycie 25 tys. fun-
tów? Wydaje się to trudne i nieosiągal-
ne? Nic bardziej mylnego! Przyjdźcie 
na sztukę do teatru a przekonacie się 
sami, jakie to proste. Bezrobotny mąż, 
domniemany transwestyta, kontroler 
z urzędu skarbowego, trup, pracownik 
zakładu pogrzebowego, a wszyscy w to-
warzystwie pięknych kobiet! Jak w tym 
szaleństwie poradzą sobie bohaterowie 
naszej najnowszej farsy? Czy uda im się 
wyjść cało z opresji? Teatr powszech-
ny zaprasza na szaloną komedię pełną 
nieoczekiwanych zwrotów akcji. Szam-
pańska zabawa, świetny humor, bankiet, 
muzyka na żywo i mnóstwo zabawnych 
sytuacji. Spektakl premierowy odbędzie 
się na dużej scenie o godz. 18.30 i 21.30. 
Pokazy przedpremierowe odbędą się 28, 
29, 30 grudnia o godz. 19. 

  Maraton Sylwestrowy. Kino Helios 
zaprasza na sylwestra w towarzystwie 
kina gwiazd. Do wyboru są dwa zestawy. 
W pierwszym, udział na ekranach zapo-
wiedzieli m.in. Piotr Adamczyk, Anna 
Dereszowska i Weronika Książkiewicz, 
których zobaczymy w przedpremiero-
wym pokazie filmu „Mayday”. Po prze-
rwie na noworoczny toast, za świetny 
nastrój odpowiedzialni będą już Marcin 
Kowalczyk, Tomasz Włosok i Natalia 
Szroeder, w filmie „Jak zostałem gang-
sterem. Historia prawdziwa”. Będzie 
energicznie, chwilami romantycznie, 
ale przede wszystkim bardzo zabawnie. 
W zestawie drugim, na początek na na-
szych ekranach zagoszczą Charlize The-
ron, Nicole Kidman oraz Margot Robbie 
w przedpremierowym filmie „Gorący 
temat”. Po przerwie na powitanie No-
wego Roku, ich miejsce zajmie niesa-
mowita Renée Zellweger w porywającej 
roli „Judy”. Nie zabraknie wspaniałych 
emocji, zabawy i dobrego smaku. Począ-
tek o godz. 21.45. Wstęp płatny.
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T Y G O D N I K

To już 12. edycja akcji podczas której 
znani radomianie; samorządowcy, arty-
ści, dziennikarze malują bombki, które 
następnie są licytowane. W tym roku 
pieniądze zebrane z licytacji zostaną 
przeznaczone na rehabilitację i wózek 
inwalidzki dla rocznej Mariki Załęckiej 
cierpiącej na rdzeniowy zanik mięśni. 
-Dziewczynka potrzebuje codziennej re-
habilitacji, specjalistycznego sprzętu i le-
ków. Rodzice, mieszkańcy Radomia nie 
są w stanie zapewnić w pełni kosztów jej 
leczenia. Co jest warte podkreślenia, to 
to, że ta akcja jest nasza, radomska. Po-
trafimy zorganizować się między sobą, 
żeby stworzyć coś, co przyniesie poży-
tek naszemu mieszkańcowi – podkreśla 
Beata Drozdowska, dyrektor Klu-
bu Środowisk Twórczych i Galerii 
„Łaźnia”.

Tradycyjnie licytacja bombek 
cieszyła się ogromnym powodze-
niem. W tym roku do zlicytowania 
było ok. 40. Bombki zachwycały 
pomysłowością wykonania, były 
malowane, wyklejane i haftowa-
ne. Znalazły się na nich nie tylko 
motywy świąteczne, ale i filmowe. 
M.in. Michał Budzisz pracownik 
Łaźni i jego córka wykonali trzy 
bombki tzw. trio fi lmowe. Ich 
bombki sprzedano za 1000 zł. Na-
był je Lech Barszcz, prezes Admi-
nistratora. 

Chętnych do licytacji nie brakowało. 
Największym powodzeniem cieszyła się 
bombka wykonana przez Radosława 
Witkowskiego, prezydenta Radomia. 
Licytacja była zacięta, ale ostatecznie za 
2 tys. zł trafiła do Krzysztofa Zalibow-

skiego, prezesa MPK, który przyznał, 
że to już jego druga w kolekcji bombka 
namalowana przez prezydenta.

– Kolejna edycja tej niesamowitej 
akcji, gdzie my radomianie pokazuje-
my, że potrafimy się dzielić, otworzyć 
serca i portfele. Myślę, że po raz kolej-
ny pokazaliśmy, że potrafimy w takich 
momentach zrobić coś niesamowitego. 
Każda złotówka z tych 2 tys. zł zostanie 
bardzo dobrze spożytkowana, ponieważ 
ta każda złotówka będzie służyła małej 
Marice. Jeśli możemy to pomagamy, bo 
dobro zawsze wraca – mówił podczas li-
cytacji prezydent Radosław Witkowski, 
który wylicytował bombkę namalowa-
ną przez radną Martę Michalską-Wilk 

(600 zł). Nie wszystkie bombki udało się 
zlicytować w przerwie koncertu gwiazd-
kowego. Te, które zostały można nabyć 
jeszcze w Łaźni. Cena wywoławcza wy-
nosi 100 zł.

KATA NA SKOW ON

Bombki zlicytowane
Prawie 17 tys. zł udało się zebrać podczas tegorocznej edycji „Przyjaciele 
Dzieciom – Malowanie Bombek”.

Jak co roku, podczas spotkania opłat-
kowego Caritas Diecezji Radomskiej 
podziękował i nagrodził swoich darczyń-
ców. Podczas spotkania wręczono „Zło-
tą Kulę 2019” i medale Caritas Polska 
„In Caritate Servire”.

Pomagają bezintere-
sownie. Charakteryzują 
się zrozumieniem, życzli-
wością i ogromną wrażli-
wością na potrzeby dru-
giego człowieka. W tym 
roku Złotą Kulę Caritas 
prz yznał małżeńst wu: 
Janinie i Waldemarowi 
Stelmachom. Od 10 lat 
współpracują z Warsztatami Terapii Za-
jęciowej w Jedlance. Wspierają finanso-
wo, ale również użyczają bezpłatnie lo-
kalu na potrzeby organizacji zabaw i bali 
dla osób niepełnosprawnych. 

Caritas wręczył też medale Caritas 

Polska „In Caritate Servire” – W Służ-
bie Miłości. Medal przyznano Markowi 
Jasińskiemu, trenerowi klubu sportowe-
go Dragon w Starachowicach. Za bez-
interesowną pomoc, wiarę i wsparcie 
Klaudii – wychowanki Domu Dziecka 

w Jasieńcu Iłżeckim. 
Z kolei za bezintere-

sowne wsparcie działań 
pedagogów ulicy na ul. 
M. Gajl, radomski Ca-
ritas uhonorował Piotra 
Odzimka. 

Medal trafił również 
do małżeństwa Graży-
ny i Edwarda Karasie-

wiczów, którzy jako właściciele salonu 
samochodowego wsparli podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlan-
ce Starej. 

KS

Z   
Po raz kolejny Caritas Diecezji Radomskiej wręczył Złotą Kulę w kategorii 
Darczyńca i złote medale „In Caritate Servire” – „W służbie miłości”. 
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Maraton Pisania Listów organizowany 
jest zawsze w okolicach Międzynaro-
dowego Dnia Praw Człowieka. Podczas 
tego wydarzenia ludzie na całym świecie 
mobilizują się do solidarnego przeciwsta-
wienia się naruszeniom praw człowieka, 
pisząc listy solidarności z pokrzywdzo-
nymi osobami. Akcja pisania listów 
w Radomiu rozpoczęła się pod koniec 
listopada, a zakończył ją 24 godzinny 
Maraton w ubiegły weekend. – Najważ-
niejszym celem maratonu jest napisanie 
odręcznie jak największej ilości listów 
dla któregoś z bohaterów, których prawa 
zostały złamane. – Docierają do nas 
informacje, że dzięki tym listom ktoś 
wychodzi na wolność lub rząd zaintere-
sował się jego sprawą – mówi Małgorzata 
Kuśmierczyk – Balcerek, z WSH Radom. 

W tym roku Amnesty Internatio-
nal wytypował dziesięciu walecznych, 
odważnych młodych ludzi z całego 
świata (wśród nich jest także grupa 
aktywistów), w wieku od 15 do 26 lat, dla 
których dobro innych stało się wartością 
nadrzędną lub zostali niesłusznie po-
sądzeni i oskarżeni. W wyniku niespra-
wiedliwości władz krajów, w których żyją, 
ich życiu zagraża niebezpieczeństwo, 
a nawet już wydano niesprawiedliwe 
wyroki. – Napisałam list w obronie męż-
czyzny z Egiptu, Ibrahima, który zniknął 
z dnia na dzień z ulic Kairu. Rodzina 
oraz znajomi nie mają z nim kontak-
tu. Apelowałam o umożliwienie mu 
kontaktu z rodziną i prawnikami, a także 
ochronę przed torturami – przyznaje 
Katarzyna Szymańska, uczestniczka 
maratonu, która w akcji brała udział po 
raz pierwszy. – Zdecydowała się wziąć 
udział, bo mam nadzieję, że mój list, tak 
jak i innych przyczyni się do pomocy tym 
ludziom i później usłyszymy dobre nowi-
ny. Warto brać udział w takich akcjach. 

W ubiegłym roku udało się napi-
sać ponad 7 tys. listów. W tym roku 
natomiast napisano w sumie 5493 listy. 
W tym najwięcej dla Jose Adriana 
z Meksyku – 892 listy.

KS

Finał maratonu 
pisania listów
Po raz piąty w Radomiu odbył się Maraton 
Pisania Listów w obronie ludzi, których 
prawa zostały złamane lub naruszone. 
Tradycyjnie finał akcji odbył się w Wyższej 
Szkole Handlowej.

R E K L A M A

Z tą kartą rabat przysługuje tylko na jedną z choinek.
Do kupienia w punkcie na parkingu, przy Centrum Handlowym GAMA.
Radom, ul. Mireckiego 14. Sponsor: Pomidzi Dance Club Bis
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 KATA NA SKOW ON

Poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej 
trwała do późnych godzin wieczornych. 
Zakończyła się odrzuceniem przez rad-
nych PiS projektu budżetu Radomia 
na przyszły rok. Radni PiS mieli żal, 
że prezydent Radosław Witkowski nie 
spotkał się z nimi, żeby porozmawiać 
o zgłoszonych przez nich propozycji do 
budżetu. – My jeszcze w październiku 
przygotowaliśmy prezydentowi punkty, 
które chcielibyśmy, żeby znalazły się 
w budżecie. Budżet został złożony bez 
jakichkolwiek poprawek radnych Prawa 
i Sprawiedliwości, ba nawet bez jakich-
kolwiek poprawek radnych Koalicji Oby-
watelskiej. Prezydent sam przygotował 
ten budżet i my nie będziemy wskazy-
wać źródeł finansowania, bo każda na-
sza decyzja będzie kogoś krzywdziła. To 
prezydent powinien rozpocząć dyskusję 
i powinien sobie zbudować większość do 
poparcia budżetu, który sam przygoto-
wał – mówił podczas sesji Dariusz Wój-
cik, przewodniczący radnych klubu PiS.

Radni PiS chciel i , aby w budże-
cie znalazły pieniądze na podwyżki 
dla pracowników kultury, a także na 
miejską lecznicę. – Mam nadzieję, że 
prezydent przewartościuje swoje po-
dejście. Spotka się z nami i ustalimy 
wspólne stanowisko, ale bezapelacyjnie 
podwyżki dla pracowników instytucji 
muszą być. Pracownicy kultury to jest 
chyba najmniej zarabiająca grupa spo-
łeczna – podkreślał Wójcik. – Na dzień 
dzisiejszy, lepiej będzie jak budżet mia-
sta Radomia uchwali Regionalna Izba 
Obrachunkowa, dlatego, że poszuka 
w budżecie miasta zbędnych wydatków. 
Ja wiem, że za chwilę będziemy szan-
tażowani, że instytucje, organizacje 
pozarządowe nie dostaną pieniędzy. 
Dopóki jest tzw. prowizorium budżeto-
we prezydent może zrobić wszystko. To 
tylko jego decyzja.

Podczas sesji prezydent Radosław 
Witkowski zaproponował zmniejszenie 
wydatków przeznaczonych na budowę 
kolumbarium na cmentarzu na Firleju 
oraz na wydatki Kancelarii Prezyden-
ta. Zaoszczędzone w ten sposób pie-
niądze miałyby być przeznaczone na 
podwyżki wynagrodzeń dla pracow-
ników placówek kultury. – Wierzę, że 
przewodnicząca Rady Miejskiej podda 
projekt budżetu jeszcze raz pod głoso-
wanie. Ostateczne odrzucenie budżetu 
i przyjęcie go przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową oznaczałoby drastyczne 
cięcie wydatków, m.in. na konkursy dla 
stowarzyszeń, sport, kulturę czy inwe-
stycje – powiedział po głosowaniu pre-
zydent Radosław Witkowski.

Ostatecznie jednak radni nie uchwali 
budżetu miasta na rok 2020. Za przy-
jęciem projektu głosowało 11 radnych, 
a 14 radnych z PiS było przeciw.

Co teraz? Jak informuje prezydent, 
jeśli do 31 stycznia budżet nie zosta-
nie uchwalony przez radnych, to wtedy 
ustali go Regionalna Izba Obrachunko-
wa. – Pełna odpowiedzialność za budżet 
spoczywa teraz na radnych rady miej-
skiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
klub radnych PiS – mówi Radosław 
Witkowski. – Ustalanie budżetu przez 
RIO będzie miało charakter czysto 
matematyczny. Nie będziemy tutaj już 
roztaczać wizji nowych inwestycji. Nie 
będzie koncertu życzeń radnych, np. no-
wych chodników itd. Pierwszy przykład 
z brzegu to, co będzie zagrożone to III 
etap trasy N-S. Wtedy ten projekt opóź-
nimy o dwa lata. Myślę, że ten budżet, to 
będzie budżet bólu i płaczu i takiej rze-
zi (jeśli chodzi o wydatki bieżące, czyli 
podwyżki, funkcjonowanie miejskich 
instytucji kultury) jakiej jeszcze Radom 
nie widział.

Przypomnijmy, że zgodnie z przygo-
towanym przez prezydenta projektem 
przyszłorocznego budżetu, dochody 
miałyby wynieść 1 mld 395 mln zł, a wy-
datki 1 mld 483 mln zł. Na inwestycje 
miałaby zostać przeznaczona kwota 
236 mln zł, z czego zdecydowana więk-
szość to inwestycje kontynuowane. Naj-
większe 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. W projekcie 
budżetu są także zapisane pieniądze na 
opracowanie projektu przebudowy am-
fiteatru.

BEZ PODWYŻEK NA ŚMIECI

Od nowego roku nie będzie także 
podwyżek za odbiór odpadów komu-
nalnych. Radni PiS nie zgodzili się na 
podwyżkę. – Kolejny raz usłyszałem, że 
jedyną szansą na prawne funkcjonowa-
nie systemu gospodarowania odpada-
mi jest podwyżka. Otóż nie! Radkom 
jest miejską spółką, która powinna 
pracować przede wszystkim dla nas, 
radomian. Dopóki jedyną wskazywaną 
drogą będą podwyżki, dopóty nie bę-
dzie mojej zgody – przyznaje Łukasz 
Podlewski, radny PiS.

Przypomnijmy, to była trzecia pró-
ba ustalenia nowych stawek za odbiór 
odpadów komunalnych. Pierwotnie 
podwyżka stawek zakładała wzrost 
o 120 proc., na co radni się nie zgodzili. 
W związku z tym magistrat zmniejszył 
podwyżkę do 77 proc. Ale to nie ozna-
cza, że miasto nie będzie musiało do-
kładać do obsługi systemu. Będzie, ale 
wówczas ta „dziura” wyniesie 8 mln zł. 
Radni PiS tak dużej podwyżce mówią 
stanowcze „nie”. Władze miasta przy-
znają, że mniejszej podwyżki nie mogą 
już zaproponować. Jeśli obie strony nie 
osiągną porozumienia, to magistrat bę-
dzie musiał znaleźć w przyszłorocznym 
budżecie miasta dodatkowe 15 mln zł 
na obsługę systemu segregacji odpadów.

Dodajemy, że podczas sesji radni PiS 
nie zgadzając się na podwyżki mówili, 
że są miasta, które nie podnoszą sta-
wek opłat za śmieci. Zdaniem Mateusza 
Kuźmiuka (PiS) takim miastem jest Sos-
nowiec. Jednak jak poinformowano nas 
w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, radni 
uchwalili tam podwyżkę cen za odbiór 
śmieci od nowego roku.

et ie c w o y
Decyzją radnych Prawa i Sprawiedliwości nie udało się uchwalić budżetu na rok 2020. Radni także nie 
przegłosowali projektu uchwały w sprawie podwyżki cen za odbiór odpadów. A to oznacza, że miasto 
będzie musiało od nowego roku znaleźć dodatkowe 15 mln zł. 

Symboliczne wbicie łopaty zai-
-naugurowało w ubiegły poniedziałek 
budowę nowych „Mieszkań Plus”. Ich 
średnia powierzchnia wyniesie ponad 
50 m2. Wśród powstających lokali 
będą zarówno kawalerki, jak i miesz-
kania 4-pokojowe. Najemcy będą mieli 
też do dyspozycji miejsca parkingowe. 

Teren, na którym powstaje inwesty-
cja został wskazany przez samorząd. 
Jak przyznaje prezydent Radosław 
Witkowski, realizacja tego projek-
tu, to inwestycja, która wpisuje się 
w samorządowy program „Radom dla 
Młodych”. – Chcę, aby te 124 miesz-
kania, które powstaną, to był dopiero 
początek. Jesteśmy gotowi przed-
stawiać PFR-owi kolejne tereny, na 
których będzie można realizować 
ten program i na pewno będziemy 
to w najbliższych miesiącach czy-
nić – mówi prezydenta Radomia. 

W ciągu miesiąca ankietę dla 
osób zainteresowanych inwestycją 
wypełniło ponad 2 tys. osób. Kry-
teria jakie trzeba będzie spełnić, 
aby móc się ubiegać o mieszkanie, 
radomianie mają poznać na początku 
2021 r. – Wnioski na te mieszkania 
będą przyjmowane myślę, że z po-
czątkiem 2021 r. My każdą inwesty-
cją chcemy się wpisywać w lokalną 
politykę mieszkaniową i to miasto 
będzie określać te kryteria pierwszeń-
stwa jeśli chodzi o przyznawanie tych 
mieszkań – mówi Mirosław Barszcz, 
prezes zarządu PFR Nieruchomości. 

Pierwsze klucze do mieszkań – we-
dług zapowiedzi – mają być wręczane 
w październiku 2021 roku.

KS

Wbili łopaty
W Radomiu przy ul. Tytoniowej powstaną 
124 mieszkania w ramach programu 
Mieszkanie Plus. 
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GISERSKA 21
Pielęgniarkom za opiekuńczość. Fizjoterapeutom za przywracanie sprawności fi zycznej. 

Lekarzom za wzorowe prowadzenie procesów leczniczych. Kierownik dr Małgorzacie Grel 
za fachowość i tworzenie przyjaznej atmosfery.

Dziękuję Bogdan L.
Zdrowych i Wesołych Świąt, pomyślności i sukcesów w Nowym Roku

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%)

-stomatologia zachowawcza
-protetyka
-usuwanie ósemek

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

/KMstomatologia



4 PIĄTEK – CZWARTEK 20 GRUDNIA 2019 – 9 STYCZNIA 2020 AKTUALNOŚCI

W poniedziałek, 23 grudnia autobusy 
miejskie będą kursowały według stan-
dardowych rozkładów jazdy (zawieszone 
będzie jedynie funkcjonowanie linii 20, 
która kursuje tylko w dni nauki szkolnej). 

W Wigi l ię, 24 grudnia autobusy 
wszystkich linii miejskich (oprócz zawie-
szonej linii 20, która kursuje tylko w dni 
nauki szkolnej) będą jeździć według 
standardowych rozkładów powszednich 
(częstotliwość będzie zwiększona jedy-
nie na linii 4, która wybranych godzi-
nach pojedzie objazdem przez Józefów 
na Firlej). 

Okres kursowania autobusów zosta-
nie skrócony do około godz. 20. Wyjątek 
od tej zasady stanowią linie 7 i 9 (będą 
one jeździć do około godziny 23, lecz 
w godzinach między 20 a 23 zrealizują 
wyłącznie wybrane kursy). 

Na poszczególnych liniach miejskich 
ostatnie pełne kursy rozkładowe pojadą  
w godzinach: 

– linia 1: o 19:38 z pętli Os. Południe 
i o 19:48 z pętli Os. Gołębiów I;
– l in ia 2 :  o 19 : 42 z pęt l i  Ida l in 
i o 20:00 z pętli Os. Zamłynie;
– l in ia 3 :  o 19 :32 z pęt l i  Ida l in 
i o 20:00 z pętli Os. Michałów;
– linia 4: o 19:38 z pętli Firlej / Cmen-
tarz i o 19:48 z pętli Os. Prędocinek;
– linia 5: o 19:38 z pętli Sadków / Lotni-
sko i o 19:47 z pętli Pruszaków;
– l inia 6 :  o 19 :35 z pęt l i  Godów 
i o 19:41 z pętli Milejowice / Cerekiewska;
– linia 7: o 20:00 z pętli Os. Południe 
(kolejne kursy o 20:30, 21:05, 21:50, 
22:40) i o 20:01 z pętli Os. Michałów 
(kolejne kursy o 20:31, 21:08, 21:48, 
22:38);
– linia 8 : o 19:50 z pętli Halinów 
i o 20:00 z pętli Kierzków;
– linia 9: o 20:08 z pętli Os. Prędoci-
nek (kolejne kursy o 20:38, 21:18, 21:58, 
22:48) i o 20:09 z pętli Os. Gołębiów 
I (kolejne kursy o 20:39, 21:14, 21:59, 
22:49);
– linia 10: o 19:10 z pętli Gołębiów / 

Holszańskiej i o 19:26 z pętli Wacyn / 
Osiowa;
– linia 11: o 19:42 z pętli Os. Gołębiów 
II / Paderewskiego i o 19:52 z pętli Idalin;
– linia 12: o 19:07 z pętli Os. Południe 
i o 19:23 z pętli Wincentów;
– linia 13: o 19:25 z pętli Wośniki / Samo-
rządowa i o 19:45 z pętli Józefów / Szpital;
– linia 14: o 19:34 z pętli Os. Południe 
i o 19:53 z pętli Sadków / Lotnisko;
– linia 15 : o 19:45 z pętl i Kaptur 
i o 19:55 z pętli Janiszpol;
– linia 16: o 19:48 z pętli Os. Gołębiów 
II / Sempołowskiej i o 19:49 z pętli Os. 
Wośniki;
– linia 17: o 19:32 z pętli Potkanów / Sta-
lowa i o 19:53 z pętli Gołębiów / Fołtyn;
– linia 18: o 19:40 z pętli Dworzec PKP 

(o 20:07 z Kozłowa);
– linia 19: o 19:33 z pętli Malenice 
i o 19:39 z pętli Obozisko;
– linia 21: o 19:35 z pętli Wólka Klwa-
tecka i o 19:50 z pętli Os. Prędocinek;
– linia 22: według standardowego roz-
kładu powszedniego (bez zmian);
– linia 23: o 19:34 z pętli Malczew 
i o 19:54 z pętli Wólka Klwatecka / 
Mroza;
– linia 24: o 19:19 z pętli Józefów / Szpi-
tal i o 19:32 z pętli Długojów Górny;
– linia 25: o 19:23 z pętli Potkanów / 
Stalowa i o 19:36 z pętli Wacyn / Szpital;
– linia 26: o 19:25 z pętli Myśliszewice 
i o 19:31 z pętli Mokra / Wernera.
W poniższych dniach autobusy w Rado-
miu będą kursowały następująco:

W poniższych dniach autobusy w Ra-
domiu będą kursowały następująco:
– 25 grudnia (środa, Boże Narodze-
nie): według standardowych rozkładów 
niedzielnych;
– 26 grudnia (czwartek, Świętego 
Szczepana): według standardowych 
rozkładów niedzielnych;
– 27 grudnia (piątek): według standar-
dowych rozkładów powszednich (zawie-
szone będzie jedynie funkcjonowanie 
linii 20, która kursuje tylko w dni nauki 
szkolnej);
– 28 grudnia (sobota): według standar-
dowych rozkładów sobotnich;
– 29 grudnia (niedziela): według stan-
dardowych rozkładów niedzielnych;
– 30 grudnia (poniedziałek): według 
standardowych rozkładów powszednich 
(zawieszone będzie jedynie funkcjono-
wanie linii 20, która kursuje tylko w dni 
nauki szkolnej).

W sylwestra, 31 grudnia: komuni-
kacja miejska będzie funkcjonowała 
według takich samych zasad jak w Wi-
gilię, z tym że na linii 4 nie będzie 
wówczas dodatkowych kursów oraz 
objazdu.
– 1 stycznia 2020 r. (środa, Nowy 
Rok): według standardowych rozkła-
dów niedzielnych;
– 2 stycznia (czwartek): według stan-
dardowych rozkładów powszednich;
– 3 stycznia 2020 (piątek): według 
standardowych rozkładów powszednich;
– 4 stycznia 2020 (sobota): według 
standardowych rozkładów sobotnich;
– 5 stycznia 2020 (niedziela): według 
standardowych rozkładów niedziel-
nych;
– 6 stycznia 2020 (poniedziałek , 
Trzech Króli): według standardowych 
rozkładów niedzielnych.

Autobusy linii N1, N2 i N3 we wszyst-
kie noce w powyższym okresie będą 
kursowały według swoich standardo-
wych rozkładów jazdy.

o i c  w więt
Od 23 grudnia do 6 stycznia 2020 r. , w Wigilię i sylwestra autobusy większości linii będą kursować do 
ok. godz. 20. Później będą jeździć wybrane kursy linii 7 i 9. 

Wigilia tradycyjnie rozpocznie 
się wspólną modlitwą, życzeniami 
i łamaniem opłatka. Później goście 
zasiądą do wspólnej kolacji. W menu 
pojawią się tradycyjne polskie potra-
wy, tj.: barszcz, sałatka warzywna czy 
karp. Oczywiście nie może zabraknąć 
wspólnego kolędowania. W tym roku 
wystąpi Chór Katedralny im. bp. Jana 
Chrapka i wokalistka Małgorzata 
Nowak. 

Idea takiego spotkania dla osób, 
które są samotne, z dala od rodzin 
lub po prostu nie mają domu naro-
dziła się 18 lat temu. Jak opowiada 
Mikołaj Rykowski z fundacji "Wolne 
miejsca" z Katowic, zaczęło się kiedy 
razem z żoną zaprosił jedną osobę, 
żeby wykorzystać tradycyjne, wolne 
miejsce przy stole. – Drażniło mnie, 
że przygotowujemy coś dla nikogo. 
Powiedziałem żonie, że albo zacznie-
my to wykorzystywać, albo nie robimy 
tego w ogóle. Poszło w zaproszenia. 
Zaprosiliśmy naszego sąsiada - opo-
wiada Rykowski. To właśnie z Katowic 
tradycja przeniosła się do wielu innych 
miast w Polsce.

Początek kolacji zaplanowano na 
godz. 15, ale przychodzić można już 
od godz. 14. Organizatorzy zastrzegają 
też, że osoby pod wpływem alkoholu 
nie będą wpuszczane do środka. Ko-
lacja wigilijna odbywa się w Zespole 
Szkół Budowlanych, przy ul. Kościusz-
ki 7. 

MM

Aby 
nie byli sami
Już po raz trzeci w Radomiu odbędzie się 
Wigilia dla Samotnych. 

AU T O P R O M O C J A

Fo
t. a

rch
iw

um
 co

za
dz

ien
.pl

Fo
t. a

rch
iw

um
 co

za
dz

ien
.pl



5PIĄTEK – CZWARTEK 20 GRUDNIA 2019 – 9 STYCZNIA 2020 AKTUALNOŚCI

 KATA NA SKOW ON

Świąteczna atmosfera już na dobre 
zagościła w naszym mieście. Przez cały 
weekend radomianie mogli brać udział 
w kiermaszu świątecznym, który roz-
począł się w naszym mieście w piątek, 
a zakończył w niedzielę wieczorem. Na 
ponad 20 stoiskach można było kupić 
piękne ozdoby, choinki, ręcznie malo-
wane bombki czy stroiki. Nie zabrakło 
również kramów z wypiekami czy świą-
tecznymi potrawami. A kiermaszowi 
oczywiście towarzyszyły występy arty-
styczne. Wspaniały spektakl teatralno-
-muzyczny przygotowała Radomska 
Szkoła Rocka. Oczywiście, jak święta, to 
nie mogło zabraknąć kapeli góralskiej. 
Kapela Karpati, która zagrała w sobotę 
porwała do tańca i rozgrzała radomian. 
Na scenie wystąpił także Chór Ewange-
licki im. Oskara Kolberga. 

Zwieńczeniem kiermaszu była już 
tradycyjna, odbywająca się od kliku do-
brych lat w naszym mieście Gwiazdka 
na deptaku, czyli miejska wigilia, która 
i w tym roku zgromadziła na plac Co-
razziego tłumy mieszkańców. Wigilia 
rozpoczęła się od przekazania przez 
harcerzy betlejemskiego światła pokoju.

Na ręce prezydenta światło przekaza-
ła Anna Tomala z ZHP Radom. – Ten 
lampion, który tu dzisiaj przyniosłam jest 
dosyć niepozorny, jednak światło, które 
się tam pali ma za sobą niezwykłą histo-
rię. Co roku austriaccy skauci rozpalają 

światło w grocie Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem i transportują je do Wiednia, 
skąd światło rusza w drogę – mówiła pod-
czas wigilii harcerka Anna Tomala. – Te-
goroczna edycja betlejemskiego światła 
pokoju, niesie za sobą myśl przewodnią, 
jest to światło, które daje moc. Życzę nam 
wszystkim, żeby to światło dodawało nam 
mocy i odwagi do tego, aby trwać w mi-

łości do Boga i do drugiego człowieka. 
Podczas uroczystości obecny był także 

biskup Henryk Tomasik, który pobłogo-
sławił opłatek, odczytał fragment Pisma 
Świętego, a na koniec złożył wszystkim 
mieszańcom świąteczne życzenia: „Ży-
czę, aby Chrystus, który jest światłością 
świata był przewodnikiem na wszystkich 
drogach życia. Chrystus, który przynosi 

pokój niech obdaruje nas swoim poko-
jem, aby w naszych sercach, w rodzi-
nach, w miejscach pracy realizowało się 
to, co wyśpiewali aniołowie: „Chwała 
Bogu na wysokościach, a na ziemi po-
kój, pokój ludziom dobrej woli”. Na te 
najbliższe dni życzę głębokiego przeży-
wania tajemnicy Chrystusa, który szuka 
człowieka i błogosławionych świąt”.

Po oficjalnej części mieszkańcy mię-
dzy sobą łamali się opłatkiem i składali 
życzenia. Natomiast z kuchni polowych 
wydawano bigos, łazanki i barszcz czer-
wony z uszkami.

Świąteczny nastrój gwiazdkowemu 
spotkaniu zapewnił koncert zespołu Di-
kanda, podczas którego mogliśmy usły-
szeć świąteczne kawałki na folkową nutę.

y  ie s ie  wi i ii
Setki radomian przyszło w niedzielę, 15 grudnia, na deptak, aby wspólnie świętować podczas miejskiej wigilii. Był opłatek, życze-
nia i wspaniały koncert. Nie zabrakło również tradycyjnych wigilijnych potraw. 
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Bożego Narodzenia  
i Nowego Roku  
życzymy
wszystkim naszym  
sympatykom i partnerom, 
szczęścia, spokoju 
oraz wszelkiej pomyślności 
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STYCZE
Nowy rok zaczął się dobrze dla ra-

domskiej kultury, bowiem spektakl 
„Ferdydurke” z Teatru Powszechnego 
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 
w reż. Aliny Moś-Kerger znalazł się 
w finale konkursu na Inscenizację Daw-
nych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka 
Żywa”. Nasze miasto ponadto otrzy-
mało tytuł Stolicy Kultury Mazowsza 
2019 r. W nagrodę otrzymaliśmy 100 tys. 
zł na organizację wydarzeń związanych 
z kulturą.

Po zabójstwie prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza, również Radom 
włączył się w oddanie czci tragicznie 
zmarłemu. Na fali tamtych wydarzeń 
m.in. prezydent Radomia otrzymał po-
gróżki; sprawca został skazany na sie-
dem miesięcy więzienia.

W styczniu radni PiS nie zgodzili się 
na budowę Radomskiego Centrum Kul-
tury na skraju Starego Ogrodu, którą 
proponowało miasto. Początek roku był 
także kontynuacją problemów z budową 
Radomskiego Centrum Sportu przy ul. 
Struga. MOSiR wezwał wówczas wyko-
nawców prac, firmy Rosa-Bud i Maxto, 
do powrotu na plac budowy i dokoń-
czenie prac. Tymczasem okazało się, że 
trwa procedura sprzedaży budynku PKS 
przy ul. Beliny-Prażmowskiego.

LUTY
Gdy Radom zostawał Świetlną stoli-

cą Mazowsza, Danuta S., dyrektor III 
Liceum im. Dionizego Czachowskiego 
została zawieszona w obowiązkach służ-
bowych w związku z trwającym postępo-
waniem karnym. Luty to ciąg dalszy kło-
potów Rosa-Bud, bo Agencja Rozwoju 
Przemysłu odstąpiła od umowy na budo-
wę hali w strefie ekonomicznej na Woś-
nikach. Były to także roszady w radzie 
miejskiej, bowiem Karol Semik, który 
zdobył mandat radnego ostatecznie zo-
stał na stanowisku wiceprezydenta mia-
sta. Prezydent Radomia powołał także 
czwartego wiceprezydenta – została nim 
Katarzyna Kalinowska, której powierzo-
no kierowanie resortem gospodarki.

Jako, że to miesiąc, który kojarzy się 
z zakochanymi, to Radomska Grupa 
Mediowa zorganizowała konkurs na 
Najbardziej Całuśną Fotkę; wybraliśmy 
też Miss Studniówek – została nią Zu-
zanna Leszczyńska z „Chałubińskiego”.

MARZEC
W marcu zakończył się proces Macie-

ja S., który został skazany na dożywocie 
za morderstwo byłej partnerki i ich kil-
kunastomiesięcznego dziecka.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 

Lotnicze” podpisało trzy umowy na pro-
jekty dróg kołowania i płyt postojowych, 
terminalu oraz parkingów; rozpoczęła 
się modernizacja jednotorowego odcin-
ka torów między Warką a Radomiem, 
a budowa nowych peronów między Cza-
chówkiem a Warką jest zaawansowana. 
MOSiR natomiast odstąpił od umowy 
z Rosa-Bud i Maxto ws. budowy RCS. 
Centrum Wolontariatu Międzynarodo-
wego przy ul. Kelles-Krauza po trzech 
latach od uruchomienia placówki odda-
ło z kolei do użytku nowe skrzydło.

Marzec to także święto patrona mia-
sta, czyli Kaziki; były spektakle, gra 
miejska, korowód ku czci królewicza 
Kazimierza i wystawy. Nagrodę św. Ka-
zimierza – za szereg imprez, które przy-
gotowali w ubiegłym roku, w ramach 
obchodów 550-lecia przybycia zakonu 
do Radomia – otrzymali ojcowie ber-
nardyni.

Ważnym punktem na kulturalnej ma-
pie Radomia było otwarcie Muzeum 
Polskich Rowerów przy ul. Marii Curie-
-Skłodowskiej.

KWIECIE
Świętowaliśmy sto lat od wyboru Ma-

rii Kelles-Krauz, radnej Polskiej Partii 
Socjalistycznej, na prezesa Rady Miej-
skiej Radomia. Była pierwszą w Polsce, 
a prawdopodobnie i w Europie, kobietą, 
która sprawowała tę funkcję.

Na sesji miejskiej wiceprezydent Kon-
rad Frysztak mówił o „nadzwyczajnej” 
sytuacji związanej z podpisami aneksów 
na dofinansowanie budowy al. Wojska 
Polskiego. Twierdził, że miasto ma przez 
to problem z płaceniem za faktury za 
wykonane prace. Wicewojewoda Artur 
Standowicz uspokajał, że aneksy z uwa-
gami miasta mają się nijak do przenie-
sienia dofinansowania na 2020 r.

Radomska Grupa Mediowa po raz 
drugi zorganizowała konkurs Miss Po-
lonia – Ziemia Radomska. Do finału 
zakwalifikowało się 14 pięknych pań 
z Radomia i regionu. Otworzyliśmy tak-
że nowy sezon wycieczek rowerowych 
„Co Za Jazda!”.

Prokuratura sprawdzała czy w DPS 
przy ul. Struga personel właściwie trak-
tuje swoich podopiecznych.

Rząd ogłosił powstanie w Radomiu 
Fundacji Platformy Przemysłu Przy-
szłości, a prezydent Radomia Radosław 
Witkowski konkurs na dyrektora Teatru 
Powszechnego im. Jana Kochanowskie-
go w Radomiu.

MAJ
Wyłoniliśmy finalistów siódmej edycji 

przeglądu talentów „Co Za Talent!”. 
Biuro podróży Itaka, czyli lider rynku 

turystycznego w Polsce i Przedsiębior-
stwo Państwowe „Porty Lotnicze” pod-
pisały list intencyjny. Wynikał z niego, 
że lotnisko Radom-Sadków od kwietnia 
2021 ma się stać strategicznym portem 
biura w Polsce centralnej. PPL podpisał 
także umowę z firmą Max Bögl Polska 
na budowę drogi startowej (rozpoczęła 
się rozbiórka terminalu), a premier Ma-
teusz Morawiecki oficjalnie zainaugu-
rował budowę lotniska cywilnego. Tym-
czasem teraz już wiemy, że lotnisko ma 
zostać uruchomione później, bo w lipcu/
sierpniu 2022 r.

Maj dla lokalnej drużyny piłki nożnej 
i kibiców stał pod znakiem zwycięstwa, 
bowiem zespół awansował do I ligi.

Miasto podpisuje umowę z Solaris na 
produkcję 10 autobusów elektrycznych, 
które na ulice mają wyjechać w przy-
szłym roku.

Na Borkach rozpoczęło się oczyszcza-
nie stawów kolmatacyjnych przy zalewie 
na Borkach – to realizacja programu 
Life, czyli dostosowanie przestrzeni 
miejskiej do zmian klimatu.

W połowie miesiąca wprowadziliśmy 
się w muzyczny nastrój dzięki 26. Ogól-
nopolskiemu Turniejowi Śpiewających 
Poezję, by zakończyć go „Pojedynkiem 
jedynek” przed wyborami do Parlamen-
tu Europejskiego. Z naszego okręgu do 
PE zostali wybrani: Adam Bielan i Zbi-
gniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwo-
ści oraz Jarosław Kalinowski Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

CZERWIEC
Czerwiec, jako miesiąc rozpoczyna-

jący lato obfitował w ciekawe wydarze-
nia kulturalno-rozrywkowe. Mogliśmy 
choćby poszerzać horyzonty smakowe 
podczas jednej z flagowych imprez Ra-
domskiej Grupy Mediowej, czyli Radom 
Food Fest. Jeśli ktoś chciał spalić kalo-
rie mógł się udać na całoroczne lodowi-
sko przy XII LO, które zostało już ot-
warte dla wszystkich mieszkańców.

Mnóstwo tańca i doznań muzycznych 
zapewniły natomiast Zawieruchy Ra-
domskie; Radom przez trzy dni tętnił 
ludową kulturą naszego regionu, a ra-
domianie chętnie kręcili oberki w róż-
nych częściach miasta, śpiewali, grali 
i malowali folkowe eko-torby. Z Resur-
są Obywatelską kolejny raz mieszkańcy 
Radomia szukali ducha miasta; w tym 
roku podczas Anima Urbis poznawali-
śmy radomską przyrodę.

Koronę Miss Polonia ziemi radom-
skiej zdobyła Patrycja Gołda, I wicemiss 
Pamela Jaros, II wicemiss Angelika Sła-
wińska.

Czerwiec radomianom kojarzy się 
z dumą, dlatego tak tłumnie przyby-
wają na obchody Radomskiego Czerw-

o zy i s   o
Okres świąteczno-noworoczny to tradycyjny czas podsumowań, statystyk i obrachunków. I my także postanowiliśmy przypomnieć, czym żył Radom w 2019 roku.
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o zy i s   o
Okres świąteczno-noworoczny to tradycyjny czas podsumowań, statystyk i obrachunków. I my także postanowiliśmy przypomnieć, czym żył Radom w 2019 roku.

ca ‘76. Podczas 43. obchodów były nie 
tylko oficjalne uroczystości, koncerty, 
warsztaty fotograficzne, widowisko mu-
zyczne „Radomski Czerwiec Wolności”, 
na którym zagrali Lady Pank, Oddział 
Zamknięty i Myslovitz, ale też piknik 
historyczny „Witryna Radomskiego 
Czerwca ‘76”.

Prezydent Radomia nie otrzymał, 
większością głosów radnych PiS, wotum 
zaufania i absolutorium za ubiegły rok.

LIPIEC
Miasto podpisało z samorządem wo-

jewództwa mazowieckiego umowę na 
4 mln zł dotyczącą budowy układu ko-
munikacyjnego na Wólce Klwateckiej, 
gdzie ma powstać nowa dzielnica prze-
mysłowa Radomia.

Z kolei mieszkańcy Potkanowa i Ko-
sowa zaprotestowali przeciw budowie 
w swojej okolicy kompleksu magazyno-
wo-usługowo-produkcyjnego.

Lipiec to też miesiąc różnych cieka-
wych wydarzeń w naszym mieście. Pod-
czas „Fosy pełnej kultury: Do sześciu 
razy sztuka!” przez sześć weekendów 
odbywały się spotkania i warsztaty 
związane z filmem, teatrem, mediami, 
słowem, plastyką i muzyką, a Amfiteatr 
odwiedziło wielu wybitnych artystów. 
Podczas Kameralnego Lata natomiast 
Radom odwiedziło wielu filmowców, 
reżyserów czy aktorka Anna Mucha.

SIERPIE
W efekcie protestu mieszkańców 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych nie powstanie przy 
ul. Wjazdowej. Miasto proponuje zatem, 
by PSZOK powstał przy ul. Żelaznej 
i pyta o to w ankiecie mieszkańców.

Regionalna Izba Obrachunkowa unie-
ważniła uchwałę w sprawie nieudziele-
nia prezydentowi absolutorium za wy-
konanie budżetu za 2018 rok. Miejski 
Zarząd Dróg i Komunikacji podpisał 
umowę z firmą Starbag, która zaprojek-
tuje i wybuduje drugi odcinek trasy N-S. 
Poznaliśmy zwycięskie projekty budże-
tu obywatelskiego, a podczas Cafe Jazz 
Festiwal mogliśmy wysłuchać koncertów 
uznanych muzyków.

WRZESIE
Po drugim konkursie na dyrektora Te-

atru Powszechnego poznaliśmy nowego 
szefa, a właściwie szefową; została nią 
aktorka, reżyser i producent Małgorzata 
Potocka. Zakończyliśmy sezon akcji „Co 
Za Jazda!”. Jak zwykle w kolorowym 
peletonie wzięło udział kilkaset osób; 
wręczyliśmy medale za udział w każdej 
wyprawie w tym sezonie i wręczyliśmy 

nagrodę główną – rower szosowy.
Konsorcjum firm Erekta Budowni-

ctwo Specjalistyczne i Imteriors Karo-
lina Pawlak zostało wybrane na nowe-
go wykonawcę RCS. Wiadomo jednak, 
że radni muszą się jeszcze zgodzić na 
dokapitalizowanie inwestycji; chodzi 
o 16 mln zł. ARP podpisała natomiast 
z pracownią Pas Projekt umowę na do-
kumentację projektową przebudowy 
i rewitalizacji dawnej Fabryki Broni.

Poznaliśmy również laureata Litera-
ckiej Nagrody Gombrowicza; statuetka 
powędrowała do Oli Hund.

PA DZIERNIK
Obchodziliśmy stulecie szkół m.in. 

Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu 
Szkół Budowlanych. Podniosłym mo-
mentem w październiku było odsłonię-
cie Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręgu Radomsko-Kieleckiego przy ul. 
Niedziałkowskiego.

Cały październik był okazją do świę-
towania 25-lecia Radia Rekord. Pod-
czas uroczystej gali w Zespole Szkół 
Muzycznych zostały wręczone nagrody 
i wyróżnienia, a wieczór uświetniły wy-
stępy młodych tancerzy ze szkoły Rock-
step i muzyczne show Kuby Urbańskie-
go z zespołem. Wieczór poprowadzili 
Sylwia Pysiak, znana z anteny Radia 
Rekord i Norbi. Urodziny świętowali-
śmy także podczas Gali Disco Dance 
i wyjątkowej wyprawy „Co Za Jazda! 
Ultra”, podczas której rowerzyści poko-
nali 106,2 km.

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła 
skargę Betonoxu ws. przetargu na do-
kończenie budowy RCS.

W Wyższej Szkole Handlowej odbył 
się pojedynek „jedynek” przed wybo-
rami do Sejmu RP. Z naszego okręgu 
mandat posła uzyskało dziewięć osób 
(6- PiS, 2 – KO, 1- PSL). To wpłynęło na 
zmianę w kolegium prezydenta Rado-
mia, bo posłem został Konrad Frysztak, 
który dotychczas był wiceprezydentem 
miasta i zrezygnował z tej funkcji.

„Powszechny” został doceniony przez 
województwo i został laureatem XX 
edycji Nagrody Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, natomiast Waldemar 
Dolecki, dyrektor MOK „Amfiteatr” 
otrzymał nagrodę Innowacyjny Mene-
dżer Kultury 2019.

LISTOPAD
Trwają zaawansowane prace przy 

budowie pasa startowego na lotnisku 
na Sadkowie. Głosami radnych PiS od-
rzucony został projekt uchwały w spra-
wie podwyższenia od stycznia podatku 
śmieciowego. Z powodu braku chirur-
gów dyrekcja Radomskiego Szpitala 

Specjalistycznego chce zawieszenia dzia-
łalności oddziału od 10 grudnia br. do 
10 czerwca 2020 r. Wniosek w tej spra-
wie został przekazany do zaopiniowania 
Radzie Społecznej Szpitala. Tymczasem 
Polskiej Komisji Akredytacyjna wydała 
negatywną ocenę dla kierunku lekar-
skiego na Uniwersytecie Technologicz-
no-Humanistycznym.

Ta umowa zdecydowanie ucieszyła 
podróżujących koleją – po kilku latach 
od wyremontowania peronów na dwor-
cu w Radomiu PKP podpisało umowę 
na wyświetlacze, których do tej pory nie 
było; mają się pojawić w kwietniu 2020 r.

W wyremontowanym ratuszu w rynku 
odbyła się uroczysta sesja Rady Miej-
skiej Radomia. Radni powrócili tu po 
65 latach nieobecności.

Odbyła się gala finałowa Miss Polonia 
2019, a wśród 10 najpiękniejszych kobiet 
znalazła się Patrycja Gołda, czyli tego-
roczna Miss Polonia – Ziemia Radomska

Rząd przeznaczy 400 mln zł na inwe-
stycje związane z wytwarzaniem prochu, 
amunicji i rakiet; pieniądze otrzyma 
zakład Mesko w Skarżysku-Kamiennej 
i Piokach.

Konsorcjum firm Erekta Budownictwo 
Specjalistyczne i Imteriors Karolina Paw-
lak  Erekta nie przystąpiło do podpisania 
umowy na dalszą budowę RCS.

Ziemowit Szczerek za książkę „Siwy 
dym albo pięć cywilizowanych plemion” 
otrzymał Nagrodę Literacką Miasta 
Radomia. Poznaliśmy też zwycięzcę 
konkursu kompozytorskiego Krzysztofa 
Pendereckiego „Arboretum”; laurea-
tem – za utwór „Musique Atavique (?)” 
został Michał Ziółkowski.

GRUDZIE
Nadszedł świąteczny czas. Radomia-

nie jak zwykle tłumnie uczestniczyli 
w iluminacji świątecznej dekoracji, 
a także Gwiazdce na deptaku, czyli miej-
skiej wigilii. Martyna Górak I wicemiss 
Polonia 2018 i Miss Polonia – Ziemia 
Radomska 2018 bierze udział w Miss 
Intercontinental 2019 w Egipcie.

Sytuacja z chirurgami w miejskiej 
lecznicy stabilizuje się; do końca roku 
pomagać mają chirurdzy z Mazowieckie-
go Szpitala Specjalistycznego na Józefo-
wie, a od nowego roku zatrudnieni mają 
zostać lekarze z Gdańska i Warszawy.

Betonox Construction wygrywa prze-
targ na dokończenie budowy RCS.

Radni, większością głosów PiS, odrzu-
cili zaproponowany przez prezydenta 
miasta Radosława Witkowskiego budżet 
dla Radomia na 2020, a także zapropo-
nowaną przez miasto podwyżkę za od-
biór śmieci.

OKSANA CHA A
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Działalność WORD w Radomiu
w 2019 roku

 Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!
 Wyprawka pierwszoklasisty
 Widoczny i bezpieczny przedszkolak
  Szkolenie profilaktyczne kierowców powyżej 55 roku życia 
oraz młodych kierowców w wieku 18-24 lata
 Konkurs „Moje pierwsze prawo jazdy”
 Konkurs „Rowerem do kultury”
 Dni Otwarte: 30.06 i 22.09.2019
 Warsztaty bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla licealistów
 Kierowco! Nie polujemy na zebrach!
 Co Za Jazda!
  Współpraca w zakresie brd z placówkami oświatowymi
 Akcja „Bezpieczne wakacje z WORDem”
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy naszym Klientom i ich rodzinom 

najserdeczniejsze życzenia
– zdrowych, spokojnych Świąt 

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020

Zarząd i Pracownicy Społem Radom

R E K L A M A

Nie chodzi tylko o sen, choć naukowcy 
wskazują, że z wiekiem nasze zapotrze-
bowanie zmniejsza się; wciąż jednak po-
winniśmy spać od 7 do 9 godzin – wszyst-
ko zależy też. od wskazań zdrowotnych 
i stylu życia. Wydzielenie i zaaranżo-
wanie strefy odpoczynku jest tak samo 
istotne, jak stworzenie harmonogramu 
regeneracji; plan dnia jest bardzo często 
podyktowany rygorem godzin naszej pra-
cy. Kwestia urządzenia sypialni jest oczy-
wiście sprawą indywidualną, ale warto, 
by jej kolory były stonowana – to sprzyja 
relaksowi. Dodatkowo zasady feng shui 
oparte na harmonii i symetrii wprowadzą 
spokój. Ważne jest też na jakim matera-
cu śpimy. Nie istnieje jeden idealny dla 
wszystkich.; być może doskwiera nam ból 
pleców, być może zmagamy się z aler-
giami, a może uprawiamy bardzo dużo 
sportu i prowadzimy aktywny styl życia; 
wszystkie te tropy okażą się kluczowe 
przy wyborze konkretnego modelu. Pa-

miętajmy też, że ciało potrzebuje kilku 
tygodni na przyzwyczajenie do nowego 
materaca – podpowiada Artur Wasążnik, 
ekspert marki Comforteo.

Regeneracja w domu to jedno, ale 
ważną kwestią są również przerwy od 
pracy. Poza dłuższym urlopem, warto 
postawić również na kilkudniowe wy-
jazdy – najlepiej łącząc je z weekenda-
mi. Specjaliści z Uniwersytetu w Sussex 
wskazują, że bardzo efektywne są trzy-
dniowe wyjazdy, które zakładają, że cel 
podróży oddalone jest max. cztery go-
dziny drogi od domu. Podczas krótkich 
urlopów bardzo ważne jest zupełne od-
cięcie się od tego, co zazwyczaj stanowi 
naszą rutynę i oczywiście od pracy. Nie 
włączajmy komputerów, nie sprawdzaj-
my skrzynek mailowych, odpoczywajmy 
na łonie natury – poświęćmy całą naszą 
uwagę na bycie tu i teraz. 

IT  

Sekrety 
zdrowego odpoczynku
Pozornie wydaje się, że relaks i odpoczynek to coś oczywistego i nie ma 
potrzeby poświęcać znaczącej uwagi akurat tej części dnia. Jednak tam, 
gdzie oczywistość, tam również ryzyko wypracowania złych nawyków.

SMACZNEGO 

ZIELONE USZKA

SKŁADNIKI:
– 200 g szpinaku
– 250 g mąki
– 40 g masła
– szczypta soli
– 100 ml wody
– 1,5 łyżeczki spiruliny
– 270 g sera typu feta
– 2 ząbki czosnku
– 3 łyżki masła
– cebula
– garść posiekanej pietruszki

PRZYGOTOWANIE:

Do przesianej mąki dodaj sól i spirulinę, 
a potem dokładnie wymieszaj. 
Następnie zagnieć suche składniki 
z masłem. Dodać zagotowaną, gorącą 
wodę i mieszać łyżką do połączenia 
się składników w gęstą masę. Przełóż 
ciasto na stolnicę i wyrabiaj przez 
około 15 min. do uzyskania gładkiej 
konsystencji przypominającej 
plastelinę. Odstaw ciasto do lodówki na 
około pół godziny.
Cebulę należy zeszklić, dodać czosnek, 
szpinak i smażyć na małym ogniu 
2-3 min. Całość ostudź, dodaj ser, natkę 
pietruszki i dopraw do smaku. Ciasto 
podziel na trzy części i rozwałkuj na 
2 mm placki. Wąską szklanką wykrój 
okręgi; na ich środek kładź farsz 
i przykryj drugim okręgiem, a następnie 
sklej warstwy tzw. falbankami (możesz 
też formować tradycyjny kształt uszek). 
Gotować w osolonej wodzie ok. 3 min, 
do wypłynięcia.

MAŁE PORCJE
Trzymaj się małych porcji, zwłaszcza 

jeżeli Wigilię spędzasz podwójne (np. 
u teściów i rodziców) albo gospodyni 
nalega, by spróbować każdej z potraw. 
Jeżeli to ty organizujesz kolację, prawdo-
podobnie ostatnie dni spędziłaś w kuchni 
i próbowałaś przygotowanych przez siebie 
potraw. Skoro wiesz już, co i jak smaku-
je – zachowaj umiar i nie szarżuj z nakła-
daniem sobie porcji na talerz.

NIE JEDZ TEGO, NA CO NIE MASZ OCHOTY
Proste, prawda? Nie przejmuj się, że 

kogoś możesz urazić albo sprawić przy-
krość, jeżeli nie spróbujesz absolutnie 
wszystkiego – masz prawo nie mieć na 
coś ochoty! Przejedzona będziesz się czu-
ła fatalnie, nie tylko ze względu na wzdę-
ty brzuch, ale i obniżone samopoczucie. 
Powiedzenie, że „danie jest wyśmienite, 
ale dokładka nie jest dobra twojego zdro-
wia” powinno uciąć nachalne rozmowy.

UWAŻAJ NA CIASTA
Keks czy piernik może nie brzmi groź-

nie, jednakże zwracaj uwagę na dodat-
ki – oprócz masła czy mąki zawierają 
także zwykle mnóstwo suszonych owo-
ców, orzechów, polewy czekoladowe, czy 
lukier – pomyśl tylko jaka bomba kalo-
ryczna kryje się pod tą słodkością! Jeżeli 
jesteś na ścisłej diecie – zrezygnuj z ciast 
w ogóle (także z kutii). Jeżeli zaś masz 
ochotę dogodzić podniebieniu... podziel 
się z kimś swoją porcją ciasta.

ZREZYGNUJ Z GORĄCEJ CZEKOLADY
Gorąca czekolada to ekscytująca daw-

ka przyjemności, która niestety... odkła-
da się w biodrach. Zamiast tego wyso-
kokalorycznego trunku, lepiej przygotuj 
aromatyczną czarną herbatę z dodatka-
mi (goździki, pomarańcze, żurawina) 
albo – wypróbuj kawę parzoną z karda-
monem, cynamonem i goździkami. Śmie-
tankę zastąp podgrzanym i spienionym 

mlekiem. Unikaj takich dodatków do 
kawy jak: biała czekolada, likiery alko-
holowe, syropy smakowe.

TRUFELKI
Wyglądają smakowicie, prawda? Cze-

koladowy trufelek może zawierać więcej 
niż 100 kcal, zwłaszcza jeżeli ma różne 
dodatki – masło orzechowe, pokruszone 
ciasteczka czy kawałki sernika. Radzimy 
także unikać wszelkiego rodzaju czeko-
ladek z bombonierek – chyba, że masz na 
tyle silną wolę, by poprzestać na jednej.

ZDROWE WERSJE POTRAW
Ryby to doskonałe źródło białka, staraj 

się jednak gotować je na parze, bądź piec, 
zamiast smażyć w głębokim tłuszczu. Po-
szukaj przepisów na odchudzone wersje 
sosów, unikaj majonezu. Postaraj się 
redukować kalorię używając produktów 
mlecznych o niższej zawartości tłuszczu 
niż zazwyczaj. Twaróg tłusty zastąp chu-
dym, a śmietanę 18 proc. 12 proc. Innym 
wariantem może być zastąpienie śmieta-
ny jogurtem naturalnym. Stosuj mnóstwo 

świeżych przypraw i pieprzu oraz jak naj-
mniejsze ilości soli. Nie polewaj pierogów 
tłuszczem! 

OSTROŻNIE Z ALKOHOLEM
Zwłaszcza słodkie likiery i nalewki 

to źródło dodatkowych kalorii. W ten 
sposób bardzo łatwo przytyć w święta! 
Kieliszek czerwonego wina to dużo lep-
szy i zdrowszy wybór. Pamiętaj, że pod 
wpływem alkoholu siła naszej woli spada 
i rośnie głód. 

JEDZ CZĘŚCIEJ A MNIEJ
Nie dopuść do uczucia bezgraniczne-

go głodu, kiedy jesteś w stanie pochło-
nąć wszystko w dużych ilościach. Częste, 
mniejsze posiłki to lepszy wybór dla two-
jego układu pokarmowego. Nie jedz jed-
nak bez przerwy – zachowuj 3-4 godzinne 
odstępy między posiłkami.

CHLEB
Unikaj pieczywa. Jeśli nie wyobra-

żasz sobie świąt bez chleba, sięgaj po ten 
z ciemnej mąki. 

DELEKTUJ SIĘ
Pamiętaj, ludzki mózg otrzymuje 

informacje o pierwszym kęsie dopie-
ro 15 min. po jego spożyciu. Czasem 
w ciągu kwadransa niektórzy potrafią 
zjeść cały obiad dwudaniowy okraszo-
ny deserem. Jedz powoli, dokładnie 
przeżuwając pokarm. Możesz jeszcze 
dodatkowo zastosować trik odkłada-
jąc sztućce na stół po każdym kęsie. 
Smakuj i rozkoszuj się każdym kęsem. 
Długo żuj, dokładnie gryź, niech całe 
twoje podniebienie czuje smak potra-
wy. Gdy z kimś rozmawiasz – przerwij 
jedzenie i koncentruj się na rozmowie. 
Jedząc i rozmawiając jednocześnie, nie 
będziesz miała kontroli nad ilością spo-
żywanego jedzenia.

WODA
Pamiętaj o piciu wody, która oczyszcza 

organizm i wspomaga trawienie. Każde-
go dnia wypij co najmniej cztery szklan-
ki wody, a do tego herbaty niesłodzo-
ne – ogromna ilość cukru dostarczana 
jest już i tak podczas jedzenia świątecz-
nych słodyczy. 

ZAPROPONUJ SPACER
Nie spędzajcie Gwiazdki jedynie przed 

telewizorem za stołem pełnym jedzenia. 
Poruszajcie się! Wprowadź nową tra-
dycję – wspólny spacer, gry planszowe, 
zaaranżuj teatrzyk czy przedstawienie 
z dziećmi w rolach głównych. Wspólna 
zabawa zbliży was do siebie i przyniesie 
wiele radości!

NA TRAWIENIE
Wieczorem przed snem zaparz i wypij 

kubek mięty, która pobudzi trawienie. 
Nie sięgaj po herbatki przeczyszczające, 
ponieważ działają doraźnie, a nie likwi-
dują zaburzeń organizmu związanych ze 
sposobem odżywiania się podczas świąt. 

IT

ie zyty  w więt
W święta możemy przytyć od dwóch do czterech kilogramów. To nadprogramowy tłuszczyk, którego 
trudno się szybko pozbyć, zwłaszcza, jeżeli nie masz już kilkunastu lat. Proponujemy kilka wskazówek, 
jak temu zaradzić. 
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Z pożółkłych szpalt

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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Skradł zwrotnicę 

Litwiniuk Karp, st. torowy na stacji ko-
lejowej w Radomiu zameldował, że niezna-
ny sprawca skradł kolumnę zwrotnicową 
około przejazdu Skaryszewskiego, wartość 
60 zł, własność Dyrekcji Kolei Państw. Do-
chodzenie prowadzi się.

Słowo nr 299, 29 grudnia 1929

W nowym kinie 
skradli rękawiczki

P. Stefanowicz Janusz (Szeroka 12) za-
meldował, że w kinie „Świt” skradziono mu 
z kieszeni palta rękawiczki, wartości 10 zł.

Słowo, nr 300, 1929

O Zabójstwo żony

Uchylenie wyroku Sądu 
Okręgowego

W swoim czasie pisaliśmy o zasądzeniu 
przez Sąd Okręgowy Radomski na 10 lat 
ciężkiego więzienia mieszkańca wsi Kamie-
nice pow. opatowskiego Jana Bieleckiego 
za zabójstwo żony Heleny.

Oto tło sprawy: Jan Bielecki ze wsi 
Kamienice pow. opatowskiego ożenił się 
w 1927 roku z Heleną Gawlikówną. 

W krótki jednak czas po ślubie mał-
żonkowie rozpoczęli między sobą swary 
i kłótnie, jedno chciało górować nad dru-
gim, słowem, że małżeństwo „nie dobrało 
się” i żona opuściła dom męża, przenosząc 
się do swojej matki.

Bielecki dłuższy czas nalegał, aby żona 
powróciła do niego, gdy jednak to nie 
skutkowało, zaczął grodzić kalectwem, za-
bójstwem i t. d.

W dniu 7 grudnia 1928 roku, padł strzał 
przez okno, który położył trupem na miej-
scu siedzącą w mieszkaniu swej matki przy 
stole Helenę Bielecką.

O zbrodnię tę, wobec ustawicznych po-
gróżek, oskarżono Bieleckiego.

Na rozprawie w dniu 3 czerwca 1929 
r. Sąd Okręgowy Radomski uznając Biele-
ckiego winnym zabójstwa żony, skazał na 
10 lat ciężkiego więzienia, a Sąd Apelacyj-
ny wyrok ten zatwierdził.

Sąd Najwyższy, do którego odwołał się 
skazany, wyrok skazujący uchylił i nakazał 
ponowne osądzenie sprawy.

Słowo nr 1, 1 stycznia 1930

Pościg za mordercami
w lasach radomskich

Pościg za mordercami wywiadowcy policji 
Henryka Bąka, zastrzelonego w tych dniach 
w Warszawie, trwa w pow. radomskim. Pa-
trole policyjne natknęły się w Białobrzegach 
na podejrzanych o dokonanie mordu bandy-
tów Kaszewiaka i Maruszeczkę.

Obaj bandyci weszli do restauracji Chyliń-
skiego i wymknęli się stamtąd tylnym wej-
ściem. W czasie pościgu bandyci ostrzeliwali 
policjantów, którzy również odpowiedzieli 
strzałami.

Mimo nadbiegnięcia posiłków policyj-
nych, zuchwali bandyci zbiegli w lasy. 

Za ujęcie Kaszewiaka i Maruszeczki wy-
znaczona została nagroda w wysokości 1000 
zł.

O wymknięciu się groźnych bandytów po-
ścigowi policyjnemu, zawiadomiono centralę 
służby śledczej w Warszawie, która wysłała 
na teren radomskie posiłki. 

W środę o godz. 1 w nocy pod Orońskiem 
ujęto Kaszewiaka. Bandyta został ciężko ran-
ny 4 ma kulami i przewieziony do szpitala 
św. Kazimierza w Radomiu. 

Trybuna nr 52, 24 grudnia 1937 

Obniżka cen prądu

Z inicjatywy Zarządu Miejskiego rozpo-
częły się rozmowy między władzami miej-
skimi a dyrekcją Radomskiego Towarzystwa 
Elektrycznego w sprawie obniżki cen prądu 
elektrycznego w Radomiu. Przedmiotem kon-
ferencji jest, jak się dowiadujemy, sprawa 
przedterminowego wykupu koncesji elektro-
wni radomskiej, która się kończy za kilka lat. 
Z ramienia elektrowni prowadzi pertraktacje 
przybyły do Radomia dyr. Sarolea z Bruk-
seli i dyr. inż., Chądzyński. Akcja o obniżkę 
prądu przeprowadzona została z rezultatem 
na terenie całego woj. kieleckiego i objęła 
głównie większe ośrodki, Częstochowę, Kiel-
ce i t. d.

Trybuna nr 51, 23 grudnia 1938 

12˚/4˚
t. odczuwalna 10˚ C
ciśnienie 1007 hPa
wilgotność 58%

Piątek

10˚/6˚
t. odczuwalna 8˚ C
ciśnienie 997 hPa
wilgotność 77%

Sobota

9˚/8˚
t. odczuwalna 9˚ C
ciśnienie 989 hPa
wilgotność 85%

Niedziela

7˚/5˚
t. odczuwalna 3˚ C
ciśnienie 997 hPa
wilgotność 85%

Poniedziałek

7˚/6˚
t. odczuwalna 4˚ C
ciśnienie 1007 hPa
wilgotność 74%

Wtorek

5˚/4˚
t. odczuwalna 2˚ C
ciśnienie 1015 hPa
wilgotność 83%

Środa

5˚/1˚
t. odczuwalna 2˚ C
ciśnienie 1016 hPa
wilgotność 74%

Czwartek
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 MICHAŁ NOWAK

Gospodarze słabo weszli w mecz 
i przegrali partię otwarcia. W drugiej 
jednak się szybko otrząsnęli i wygrali 
do 18. Emocjami z trzeciej partii można 
byłoby natomiast obdzielić przynajmniej 
dwa spotkania PlusLigi. Zaczęło się od 
wyrównanej walki i wymiany ciosów 
z obu stron. W końcówce, przy stanie 
25:26 zagotowało się na boisku pomię-
dzy Miladem Ebadipourem i Michałem 
Filipem. Obu arbiter pokazał jedno-
cześnie żółtą i czerwoną kartkę, co było 
równoznaczne z tym, że już w tej partii 
nie zagrają. Ostatecznie wojnę nerwów 
w tej trwającej aż 49 minut odsłonie 
wygrali bełchatowianie, zwyciężając do 
31. W czwartej partii też górą była PGE 
Skra, która wygrała do 22 i w całym me-
czu 3:1.

Po zakończeniu meczu Robert Prygiel, 
trener „Wojskowych” żałował, że jego 
drużyna nie przechyliła szali zwycięstwa 
na swoją korzyść w trzecim secie. 

– Chyba wszyscy, co choć trochę in-
teresują się sportem, mogą sobie wy-
obrazić jak to sportowca boli, że jesteś 
bardzo blisko i jedna czy dwie piłki de-
cyduje o tym, że przynajmniej mogliśmy 
mieć 2:1. Najbardziej boli to, że w koń-
cówce trzeciego seta to niestety my od-
daliśmy, a nie Skra wywalczyła. To jest 
bardzo przykre, że zdobywamy punkty 
dobrą zagrywką, wyblokiem, kontrata-
kiem, a potem oddajemy bezpośrednim 

błędem własnym – mówił szkoleniowiec. 
– Myślę, że długo zostanie nam w pa-

mięci ten mecz. Bardzo duży niedosyt, 
że nie urwaliśmy choćby jednego punk-
tu. Bardzo duże emocje – dodał Bartło-
miej Grzechnik, środkowy Cerradu Enei 
Czarnych. 

Do hali w Radomiu wrócił Norbert 
Huber, były zawodnik Cerradu Enei 
Czarnych, który w tym meczu został wy-
brany najlepszym zawodnikiem spotka-
nia. Po raz pierwszy w swojej karierze. 

– Wróci ły wspomnienia ,  wróci-
ły te emocje, które mi towarzyszyły 

w poprzednich sezonach, kiedy tu gra-
łem – powiedział środkowy bełchatow-
skiej PGE Skry.

W tym roku radomian czeka jeszcze 
jeden mecz. Dziś (20 grudnia) zagrają 
na wyjeździe z Asseco Resovią Rzeszów. 
Pojedynek rozpocznie się o godzinie 
17.30 w hali Podpromie. Obie drużyny 
są obecnie sąsiadami w plusligowej ta-
beli. Radomianie zajmują ósme miejsce 
z 16 punktami, a rzeszowianie są „ocz-
ko” niżej i mają 13 punktów. Zarówno 
Cerrad Enea Czarni, jak i Asseco Reso-
via rozegrały po 12 pojedynków.

Wielkie emocje
Ogromne emocje, żółte i czerwone kartki, ale zero punktów na koncie Cerra-
du Enei Czarnych. Radomianie przegrali we własnej hali z PGE Skrą 1:3.

Radomski pięściarz 18 stycznia 
2020 r. będzie boksował o tytuł mistrza 
świata kategorii junior ciężkiej na gali 
w Kinszasie, stolicy Demokratycznej 
Republiki Konga. Rywalem Micha-
ła Cieślaka, który do tej pory stoczył 
19 walk i wszystkie wygrał, będzie Ilunga 
Makabu. Przeciwnik radomianina do tej 
pory stoczył 28 walk, z czego 26 wygrał 
i dwie przegrał. Stawką pojedynku 
będzie wakujący pas WBC, któy w latach 
2010-2014 należał do Krzysztofa „Diab-
lo” Włodarczyka. – Uważam, że Michał 
może rywalizować z tak znakomitymi 
przeciwnikami i ma wielkie szanse na 
przywiezienie mistrzowskiego pasa WBC 
do Polski – mówi Tomasz Babiloński, 
promotor radomianina.

Michał Cieślak 20 grudnia miał stoczyć 
walkę na gali Babilon Promotion w No-
wym Dworze Mazowiecki. Radomianin 
jednak tam ostatecznie nie wystąpi. Nie 
pozwalają na to przepisy – organizacja 
WBC nie zgadza się na toczenie walk 
w okresie sześciu tygodni przed pojedyn-
kiem o tytuł.

MICHAŁ NOWAK

Cieślak powalczy 
o pas WBC!
Michał Cieślak powalczy 18 stycznia 2020 r. 
o pas mistrza świata WBC! Pojedynek odbę-
dzie się w Kinszasie. 

Przed rozpoczęciem meczu zawod-
nicy Polpharmy okupowali ostatnią 
lokatę w stawce 16 drużyn, wygrywając 
w tylko jednym pojedynku, na dziesięć 
rozegranych. Pojedynek ku uciesze 
miejscowej publiczności rozpoczął się 
zdecydowanie lepiej dla gospodarzy. 
Miejscowi potrzebowali 180 sekund, by 
wypracować siedmiopunktowe prowa-
dzenie. Na szczęście dwa szybkie rzuty 
trzypunktowe Roda Camphora pozwa-
lały sądzić, że przyjezdni złapią właściwy 
rytm i tylko kwestią czasu będzie, kiedy 
wyjdą na prowadzenie Tak się nie stało. 
Zespół z Radomia nie radził sobie 
z ofensywnymi akcjami starogardzian 
i po pierwszych dziesięciu minutach 
przegrywał 19:14. Wyrównany przebieg 
spotkanie miało niemalże do ostatnich 
minut.

Pięć minut przed końcową syreną, 
jednym oczkiem prowadził zespół gości, 
a o przerwę poprosił szkoleniowiec 
Witka. Sama końcówka, to kolejny 
dreszczowiec w wykonaniu radomian. 
Ciężar gry na własne barki wzięli wów-
czas Obie Trotter i Camphor. Dwa celne 
rzuty wolne tego ostatniego zawodnika, 
spowodowały że na 22 sekundy przed 
zakończeniem radomianie wygrywali 
82:78 i przypieczętowali wygraną!

Dziś (20 grudnia) w hali MOSiR-u od-
będzie się mecz HydroTrucku ze Spójnią 
Stargard. Początek o godz. 19.

MACIEJ KWIATKOWSKI

Specjaliści 
od końcówek
Niezwykle emocjonujący przebieg miał mecz 
Polpharmy Starogard Gdański z radomskim 
HydroTruckiem. Podopieczni Roberta Witki 
wykazali się większym doświadczeniem. 
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Radomską galę rozpoczęły dwa poje-
dynki na zasadach semi-pro. Najpierw 
radomianin Michał Pach przez niejed-
nogłośną decyzję sędziów pokonał Ma-
teusza Sosnowskiego. Po tej walce do 
oktagonu weszli Damian Stanek i de-
biutujący Grzegorz Rutkowski. Także 
w tym starciu o ostatecznym werdykcie 
decydowali sędziowie, ale tym razem 3:0 
triumfował Stanek. - Pocieszałem brata 
po walce. Naprawdę pokazał się w niej 
z bardzo dobrej strony. Nie jest istotne, 
że ją przegrał. Nie ma sobie nic do zarzu-
cenia – podsumował debiut Grzegorza, 
Daniel Rutkowski.

Tymczasem w premierowym pojedyn-
ku na zasadach profesjonalnego MMA 
Olga Michalska jednogłośnie na punkty 
okazała się lepsza od Hanny Gujwan.  

K ibice zgromadzeni w hali MO-
SiR-u pierwszy nokaut obejrzeli w czwar-
tym starciu. W nim Denis Veselov przez 
poddanie (duszenie) wygrał z Karolem 
Skrzypkiem.

W kolejnej walce radomianin Damian 
Zuba rywalizował z Adrianem Grala-
kiem. O ile pierwsza runda była niezwy-
kle wyrównana, tak drugą zdominował 
Gralak i pokonał Zubę przez techniczny 
nokaut.

Szósta walka z rzędu okazała się być 
najkrótszą. Szybko swojego rywala na 
deski posłał Adam Soldaev i licznymi cio-
sami w głowę Piotra Kacprzaka, zmusił 
arbitra do przerwania starcia. 

Kto wie, czy największych emocji nie 
dostarczył pojedynek Dawida Śmie-
łowskiego z Damianem Zorczykow-
skim. Obaj zawodnicy przez niemalże 
trzy rundy toczyli zażartą rywalizację, 
w której nieco lepsze wrażenie sprawiał 
niepokonany dotąd w ringu Śmiełowski. 
Gdy wydawało się, że pojedynek zakoń-
czy się na pełnym dystansie, to niezwy-
kle efektownym nokautem popisał się 

Śmiełowski. Jego potężne „latające kola-
no” powaliło Zorczykowskiego na deski. 
Wszystko wskazuje na to, że akcja w wy-
konaniu Śmiełowskiego otrzyma miano 
nokautu roku w polskim MMA!

Po tych emocjach do oktagonu wkro-
czyli Piotr Przepiórka, a więc były zapaś-
nik Olimpijczyka Radom oraz niezwykle 
doświadczony w mieszanych sztukach 
walk – Łukasz Rajewski. Ten ostatni miał 
coś do udowodnienia, bowiem przegrał 
trzy ostatnie pojedynki. Tym razem hala 
w Radomiu okazała się dla niego szczęś-
liwa, bo po (2:10) w trzeciej rundzie, 
zmusił swojego przeciwnika do poddania.

Bez dwóch zdań największe owacje 
towarzyszyły przedostatniemu starciu. 
W nim ulubieniec miejscowej publicz-
ności Daniel Rutkowski i Estabili Ama-
to. Pierwszy legitymował się bilansem 
dziewięciu zwycięstw i dwóch porażek, 

zaś 20-letni Brazylijczyk stoczył 11 
pojedynków z czego tylko raz, dał się 
zaskoczyć przeciwnikowi. Pierwsze se-
kundy należały do Amato, którego dwa 
potężne ciosy doszły Rutkowskiego. 
Odpowiedź była niemal natychmiasto-
wa, bo radomianin powalił rywala i do 
końca pierwszej rundy kontrolował wal-
kę w parterze. Podobny przebieg miała 
druga runda, która również toczyła się 
pod dyktando radomianina w parterze. 
Ostatnie pięć minut nie przyniosło emo-
cji, bo Rutkowski dyktował warunki po-
jedynku. Co ciekawe jeszcze przed wer-
dyktem arbitra Brazylijczyk podszedł do 
zawodnika z Radomia i uniósł jego ręce 
w geście triumfu!

- Miałem nie brać tej walki. Nie była to 
walka mistrzowska, a więc wiele miałem 
do stracenia, po tych dziewięciu wygra-
nych z rzędu. Teraz idę na miesiąc, na L4 

i będę odpoczywał – podsumował występ 
z uśmiechem na twarzy Rutkowski.

W walce wieczoru Daniel Skibiń-
ski zmierzył się z Lom-Ali Nalgievem, 
a stawką pojedynku był pas  mistrzowski 
w wadze półśredniej. To był jedyny po-
jedynek zakontraktowany na dystansie 
pięciu rund i tyle też trwał. Ostatecznie 
jednogłośnie na punkty zwyciężył bronią-
cy tytułu Skibiński.

Walka o pas mistrzowski w wadze 
półśredniej:

Daniel Skibiński (15-5-0, 3 KO, 2 
SUB) pokonał Loma-Aliego Nalgieva 
(16-8, 5 KO, 3 SUB) przez jednogłośną 
decyzję sędziów (50-45, 50-44, 50-45)

Wyniki pozostałych walk
Daniel Rutkowski (10-2-0, 6 KO, 1 

SUB) pokonał Estabili Amato (10-2, 5 
KO, 2 SUB) przez jednogłośną decyzję 
sędziów (30-26, 30-27, 30-26)

Łukasz Rajewski (9-6-1NC, 5 KO, 2 
SUB) pokonał Piotra Przepiórkę (3-4, 3 
SUB) przez poddanie (duszenie zza ple-
ców), runda III

Dawid Śmiełowski (6-0, 4 KO, 2 SUB) 
pokonał Damiana Zorczykowskiego (6-5, 
1 KO, 4 SUB) przez KO, runda III

Adam Soldaev (4-1, 2 KO, 1 SUB) 
pokonał Piotra Kacprzaka (3-2, 2 SUB) 
przez TKO, runda I

Adrian Gralak (1-0, 1 KO) pokonał 
Damiana Zubę (0-1) przez TKO, runda II

Denis Veselov (3-0, 1 KO) pokonał Ka-
rola Skrzypka (4-2, 3 KO) przez poddanie 
(duszenie zza pleców), runda I

Olga Michalska (2-0, 1 SUB) pokonała 
Hannę Gujwan (1-5, 1 SUB) przez jed-
nogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 
30-27)

Damian Stanek pokonał Grzegorza 
Rutkowskiego przez jednogłośną decy-
zję sędziów (30-27, 30-27, 30-27)*

Michał Pach pokonał Mateusza Sos-
nowskiego przez niejednogłośną decyzję 
sędziów (30-27, 29-27, 28-29)*

* walka na zasadach semi-pro

Dziesiąte zwycięstwo
W Radomiu odbyła się niezwykle widowiskowa gala Babilon MMA 11. W pojedynku wieczoru Daniel 
Skibiński pokonał Nom-Ali Nalgieva. Swoją dziesiątą walkę wygrał także radomianin Daniel Rutkowski! 
Wystąpili także inni zawodnicy z Radomia. 
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E.Leclerc Radomka jechała do Rze-
szowa podbudowana trzema ostatnimi 
zwycięstwami z rzędu w LSK. Wicelider 
rozgrywek jednak był zbyt silny, aby 
radomianki przywiozły do domu chociaż 
punkt.

Przyjezdne jednak dobrze rozpoczęły 
ten mecz. Po wyrównanym początku 
partii otwarcia (7:7), wypracowały nawet 
trzy „oczka” przewagi (7:10). Za chwilę 
jednak serię punktów zdobytych z rzędu 
zanotowały rzeszowianki (13:11). Sku-
teczna w ofensywie była Szczepańska-Po-
goda. Podopieczne trenera Grabowskiego 
w dalszej części seta znowu wyszły na 
prowadzenie (17:18), ale potem inicjatywę 
przejęły miejscowe (21:19), które wygrały 
ostatecznie do 22.Niestety, w drugiej 
części meczu podopieczne trenera Antigi 
prowadziły praktycznie cały czas (12:10, 
15:11) i nie dały sobie wydrzeć wygranej. 
Nie pomogły zmiany przeprowadzane 
przez szkoleniowca radomianek i Deve-
lopres wygrał do 20. Trzecia odsłona była 
już praktycznie bez historii. Od początku 
na prowadzeniu były wiceliderki rozgry-
wek (11:3). Rzeszowianki kontrolowały 
przebieg meczu i wygrały tego seta zdecy-
dowanie, bo do 14, a cały mecz 3:0.

Był to ostatni mecz radomianek w 2019 
roku. E.Leclerc Radomka w tym sezonie 
do tej pory rozegrała jedenaście meczów 
pierwszej rundy i dwa awansem z drugiej. 
Zgromadziła w nich dziewięć punk-
tów. Tego dorobku w 2019 roku już nie 
powiększy. Podopieczne trenera Adama 
Grabowskiego ostatnim weeekendowym 
meczem z Developresem SkyRes w Rze-
szowie zakończyły tegoroczne granie 
w lidze. Teraz, ze względu na styczniowe 
kwalifikacje do igrzysk olimpijskich 
w Tokio, w Lidze Siatkówki Kobiet 
nastąpi miesięczna przerwa. Kolejny 
mecz, zgodnie z terminarzem, E.Leclerc 
Radomka rozegra dopiero w weekend 18-
19 stycznia. Rywalem radomianek będzie 
wtedy Energa MKS Kalisz.

MICHAŁ NOWAK

Nie dały rady 
wiceliderowi
Wicelider Ligi Siatkówki Kobiet zbyt 
silny dla E.Leclerc Radomki. Radomianki 
przegrały w Rzeszowie z Developresem 
SkyRes 0:3.




