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Debata „jedynek” 
za nami
Liderzy komitetów wyborczych w 
wyborach do Sejmu RP i zareje-
strowanych w okręgu radomskim 
stawili się w środę w Wyższej Szkole 
Handlowej na „Debacie Jedynek”. 
Kandydaci musieli odpowiedzieć 
na wiele trudnych pytań, które za-
dawali dziennikarze, ich oponenci 
polityczni, a także osoby z licznie 
zgromadzonej publiczności.

 str. 4

Czas na hit kolejki
W sobotę, 12 października Rado-
miak Radom podejmie Podbeski-
dzie Bielsko-Białą. Naprzeciwko 
siebie staną lider i zarazem zespół, 
który wygrał sześć kolejnych spo-
tkań, oraz czwarty zespół tabeli 
Fortuna 1. Ligi.
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 Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego PSL
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 Wystawa fotografii w f ilii nr 
6 MBP. O godz. 18 w filii nr 6 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (ul. Kusocińskiego 
13) otwarta zostanie wystawa „Sen Sen-
dzimira”. To zbiorowa ekspozycja człon-
ków Radomskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. Grupa przyjaciół wybrała się 
do Krakowa, aby fotografować budynki 
biurowe pozostałe po sztandarowym so-
cjalistycznym zakładzie pracy – obecnej 
Hucie im. Tadeusza Sendzimira, zawie-
rające ślady zimnej wojny.

 Spotkanie z Mariuszem Brymo-
rą. American Corner Radom i RKŚTiG 
„Łaźnia” zapraszają na spotkanie „Kuli-
sy dyplomacji” Gościem będzie Mariusz 
Brymora – radca minister w Departa-
mencie Ameryki MSZ, konsul generalny 
RP w Los Angeles w latach 2013-2017. 
Spotkanie będzie połączone z promocją 
książki Mariusza Brymory „One Hun-
dred Years of Polish Diplomatic Presence 
in the United states: 1919-2019”. W pro-
gramie wiele atrakcji: konkurs z nagro-
dami dla publiczności, muzyczne niespo-
dzianki w postaci gościnnych występów 
artystów prezentujących amerykańską 
muzykę jazzową. Wystąpią Klaudia 
Kowalik i Wojciech Gadaszewski oraz 
Damian Czarnecki. Początek spotkania 
o godz. 19 w Łaźni (ul. Żeromskiego 56).

 Koncert Pod 13-tką. MOK „Am-
fiteatr” zaprasza o godz. 19 na koncert. 
Zwierzę Natchnione to zespół wykonują-
cy muzykę w klimacie mistyczno-folko-
wym, pełnym smętnych gawęd, pradaw-
nych rytuałów i transowych zapętleń. 
Teksty to opowieści o przyrodzie, jej 
cyklach i zależnościach, o nieuchronno-
ści śmierci i niezwykłości życia. Zespół 
ma na koncie pięć wydawnictw. Ich naj-
nowszy album ukaże się w listopadzie 
2019 roku. Miejsce: Pod 13-tką, ul. Par-
kowa 1. Wstęp: 5 zł. Bilety na biletyna.pl 
i w kasie Amfiteatru.

o o a a d e a
 Spacer śladami Zofii Romanowi-
czowej. Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza na kolejny już spacer literacki. 
Tym razem podążymy śladami Zofii 
Romanowiczowej i radomskich wątków 
w jej książkach. Zofia Romanowiczowa 
urodziła się w 1922 roku w Radomiu. 
Była poetką, tłumaczką i pisarką. Zade-

biutowała na łamach radomskich „Gło-
sów Sztubackich”. W czasie wojny była 
zaangażowana w działalność konspira-
cyjną, więziona w obozie Ravensbruck, 
a następnie Neu-Rohlau. Po wojnie za-
mieszkała w Paryżu. Autorka m.in. po-
wieści „Baśka i Barbara”, „Szklana kula”, 
„Łagodne oko błękitu”. Miejsce zbiórki: 
pod pomnikiem Czerwca ’76 (róg ul. 
25 Czerwca i Żeromskiego) o godz. 11.

 Koncert muzyki chrześcijań-
skiej. O godz. 16 w Kościele Adwenty-
stów Dnia Siódmego (ul. Okulickiego 
32a) rozpocznie się koncert Magdaleny 
Malisz, absolwentki szkoły muzycznej, 
zdobywczyni trzeciego miejsca na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Anny Ger-
man, chórzystki w Kameralnym Chórze 
„Adventus”. Wstęp wolny.

 Spektakl na Borkach. Dom Kultu-
ry „Borki” zaprasza o godz. 18 na pierw-
szy spektakl w ramach cyklu monodra-
mów „M-3”. To „Tango 1918” – thriller 
o powstaniu wielkopolskim. To intryga 
spleciona z tajemnic i niewyjaśnionych 
zdarzeń, które sięgają czasów rodzącej 
się II Rzeczypospolitej, czasów I wojny 
światowej i wybuchu powstania wiel-
kopolskiego. Wielbiciele tego gatunku 
dostaną to, co lubią: akcję trzymającą 
w napięciu połączoną z mroczną zagad-
ką sprzed stu lat. Obsada: Ada – Izabela 
Noszczyk, Katarzyna – Edyta Torhan. 
Wstęp płatny: 35 zł za jeden spektakl; 
65 zł karnet na trzy spektakle.

ed e a a d e a
 Projekcja filmu w „Malczewskim”. 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego zapra-
sza o godz. 14 na projekcję filmu „Malo-
wane Polski Zmartwychwstanie według 
Jacka Malczewskiego”. Wstęp wolny.

 Monodram w DK „Borki”. Dom 
Kultury „Borki” zaprasza o godz. 18 na 
drugi z monodramów. To „Dwie tony 
kamienia” – znakomity monodram 
komediowy autorstwa Domana Nowa-
kowskiego. Spektakl to słodko-kwaśna 
prawda o życiu w małżeństwie z długim 
stażem. Prawda o dojrzałości, przyjaźni, 
miłości, zazdrości, korporacji i … kry-
zysie wieku średniego. Zabawne teksty, 
dynamiczna akcja, doskonały kunszt 
aktorski Pawła Burczyka. Wstęp płatny.
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To już końcówka Tygodnia Kultury 
Chrześcijańskiej. Dziś (piątek, 11 paź-
dziernika) o godz. 18 organizatorzy 
zapraszają do kościoła księży filipinów 
(ul. Grzybowska 22) na mszę świętą 
i spotkanie z Mariuszem Drapikow-
skim – gdańskim artystą złotnikiem 
i bursztynnikiem.

Także w piątek o godz. 18 w Resursie 
Obywatelskiej otwarta zostanie wystawa 
o życiu i działalności zasłużonego dla 
Polski i Kościoła ks. Jana Ziei, radom-
skiego duszpasterza w latach 1923-1925. 
Był polskim duchownym, działaczem 
społecznym, tłumaczem, publicystą 
i pisarzem religijnym. Uczestnik powsta-
nia warszawskiego i działacz opozycji 
demokratycznej w PRL.

W sobotę o godz. 19 w Oratorium św. 
Filipa Neri (ul. Grzybowska 22) wystąpi 
krakowski zespół Play & Pray. Ich 
utwory to połączenie wielu gatunków 
szeroko pojętej muzyki rozrywkowej 
związanych z praise & worship.

Niedziela jest ostatnim dniem Tygo-
dnia Kultury Chrześcijańskiej. O godz. 
16, także w Oratorium św. Filipa Neri, 
zostanie pokazany spektakl według 
dramatu Kazimierza Brauna „Powrót 
Norwida” w wykonaniu teatru Nie 
Teraz. Teatr powstał w Tarnowie jesienią 
1980 roku. Ma na swoim koncie kilka-
dziesiąt premier.

Finał TKCh zaplanowano na godz. 
18 w katedrze. Odprawiona zostanie 
msza święta z okazji XIX Dnia Papie-
skiego, a po niej odbędzie się koncert 
„Totus Tuus Sum Maria”. W programie 
znajdą się tradycyjne i współczes-
ne pieśni maryjne, utwory maryjne 
z klasycznego dziedzictwa muzycznego 
i fragmenty „Oratorium o kard. pry-
masie Wyszyńskim”. ICON Orkiestrze 
towarzyszyć będą Joanna Klin (sopran), 
Marcin Jajkiewicz (tenor) i Warszawski 
Chór Papieski im św. Jana Pawła II pod 
dyrekcją Zofii Borkowskiej.

IKA

Wystawa, spektakl
i koncert
Wystawa o życiu i działalności ks. Jana 
Ziei, koncert zespołu Play & Pray i spektakl 
teatru Nie Teraz to tylko niektóre wydarzenia 
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Obchody 65-lecia znanej radomskiej 
podstawówki rozpocznie – o godz. 
9 – msza święta w katedrze w intencji 
obecnych i byłych nauczycieli i uczniów. 
O godz. 10 natomiast zaplanowano 
spotkanie w Mazowieckim Centrum 
Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. 
Najpierw głos zabierze dyrektor szkoły 
Sylwia Łyżwa, a po niej zaproszeni 
goście. Potem zaplanowano montaż 
słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów 
PSP nr 28 i koncert orkiestry wojskowej.

Na początku lat 50. władze miasta 
podjęły decyzję o budowie osiedla 
Planty – tuż za przedwojennymi blokami 
Fabryki Broni. Najpierw jednak posta-
wiono budynek hotelu Iskra, a zaraz 
potem, w 1953 roku, rozpoczęła się bu-
dowa nowoczesnej podstawówki. Szkoła 
stanęła na części ogródków działkowych 
Zakładów Metalowych. Oddana została 
do użytku 1 września 1954 roku.

IKA

Jubileusz
PSP nr 28
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Ada-
ma Mickiewicza ma już 65 lat. Uroczystości 
jubileuszowe odbędą się dzisiaj (piątek, 
11 października).

– Chcemy w ostatnim tygodniu paź-
dziernika zaprezentować efekty prac 
konserwatorskich, które podjęliśmy 
w tym roku – mówi Sławomir Adamiec, 
wiceprzewodniczący Społecznego Komi-
tetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza 
Rzymskokatolickiego w Radomiu. – Pra-
ce, które w chwili obecnej są już na ostat-
nim etapie, powierzyliśmy pracowni 
konserwatorskiej pana Grzegorza Świer-
czyńskiego. To dwa piękne nagrobki: 
Emilii z Wolskich Targowskiej oraz ro-
dziny Bełkowskich i Napiórkowskich.

Łączny koszt prac konserwatorskich to 
ponad 94 tys. zł. – To bardzo duży wy-
siłek finansowy, dlatego bardzo liczymy 

na dobre efekty listopado-
wej kwesty. Cieszymy się, 
że parafii św. Wacława, bę-
dącej zarządcą cmentarza, 
i dyrektor nekropolii Edycie 
Sitarskiej udało się część 
funduszy pozyskać z dotacji 
wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków – mówi Ada-
miec

Trzeba było zrekonstru-
o w a ć  f o r m y  w y k o n a n e 
w kamieniu i uczytelnić 
inskrypcje. Zabezpieczono 
też nagrobki chemicznie, 
by nie poddawały się tak 
łatwo wpływom atmosfe-

rycznym. – W procesie konserwacji 
kamiennych elementów nagrobka Beł-
kowskich i Napiórkowskich zwrócili-
śmy szczególną uwagę na odtworzenie 
uszkodzonych fragmentów – ze staran-
nie dobranego materiału kamiennego. 
Okrągła nakrywa kolumny nagrobka 
została sklejona i sklamrowana kotwa-
mi ze stali nierdzewnej – tłumaczy Sła-
womir Adamiec.

Komitet już dziś zaprasza wolontariu-
szy chętnych do kwestowania w czasie li-
stopadowych świąt zmarłych i wszystkich 
świętych.

CT
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Dobiega końca renowacja zabytkowych nagrobków Emilii z Wolskich 
Targowskiej oraz rodziny Bełkowskich i Napiórkowskich.

Fo
t. S

KO
ZC

R



3PIĄTEK – CZWARTEK 11-17 PAŹDZIERNIKA 2019 AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

W połowie przyszłego roku flotę 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 
zasili 10 pierwszych autobusów elek-
trycznych. We wrześniu MPK wspólnie 
z MZDiK-iem i miastem ogłosiło konkurs 
na nazwy dla tych pojazdów. Konkurs był 
trzyetapowy, a imiona mogły być zarówno 
jedno-, jak i dwuwyrazowe. Najpierw 
radomianie zgłaszali swoje propozycje. 
Wpłynęło ich ponad 130. Spośród nich 
specjalna komisja wybrała 20 najlepszych. 
Ogłoszono je 22 września podczas festynu 
z okazji Dnia Bez Samochodu. To ta dwu-
dziestka została poddana pod głosowanie 
internatów, które zakończyło się o półno-
cy z niedzieli na poniedziałek.

Najwięcej głosów zdobyły: Niedymek, 
Elektryczek, Woltek, Naprądek, Iskra, 
Baterek, Energiczek, Amperek, Ekuś, 
Bezemisjusz.

Autorzy zwycięskich nazw otrzymają 
nagrody ufundowane przez p – firmę 
Solaris Bus & Coach.

IKA

Imiona
dla autobusów
W przyszłym roku po Radomiu jeździć 
będzie m.in. Iskra, Naprądek, Energiczek 
i Elektryczek.

 IWO A KAC MA SKA

W okręgu nr 17, któr y obejmuje 
Radom oraz powiaty: białobrzeski, 
grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, 
radomski, szydłowiecki i zwoleński, 
Państwowa Komisja Wyborcza zareje-
strowała ostatecznie siedem list. Lista 
nr 1 to Polskie Stronnictwo Ludowe, 
a jej liderem jest obecny poseł Miro-
sław Maliszewski. Nr 2 przypadł Prawu 
i Sprawiedliwości; tej liście przewodzi 
poseł mijającej kadencji, szef Gabinetu 
Politycznego Rady Ministrów Marek 
Suski. Lista nr 3 to Sojusz Lewicy De-
mokratycznej z Patrykiem Fajdkiem na 
czele. Konfederacja Wolność i Niepod-
ległość otrzymała nr 4; pierwszy na li-
ście jest prawnik Marek Szewczyk. Z nr 
5 na karcie do głosowania znajdziemy 
KKW Koalicja Obywatelska; liderką 

tej listy jest obecna posłanka Joanna 
Kluzik-Rostkowska. Lista nr 8 to KWW 
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy; 
liderem jest pracownik obsługi klienta 
instytucji finansowej Piotr Drzewiński. 
Pierwszy na liście nr 9 – KW Skuteczni 
Piotra Liroya-Marca jest lekarz Hubert 
Czerniak.

W wyborach do Senatu RP dawne 
woj. radomskie podzielone jest na dwa 
okręgi. W okręgu nr 50, obejmującym 
m.in. Radom, o jeden mandat ubiega-
ją się trzy osoby. To Elżbieta Komosa 
z KW Konfederacja Wolność i Niepod-
ległość, Marta Michalska-Wilk z KKW 
Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zie-
loni oraz Wojciech Skurkiewicz z KW 
Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast 
w okręgu nr 49, czyli w powiatach: bia-
łobrzeskim, grójeckim, kozienickim 
i przysuskim kandyduje Stanisław 

Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości 
oraz Leszek Przybytniak z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

Głosować będziemy w niedzielę od 
godz. 7 do 21. Wybierając się do loka-
lu wyborczego musimy zabrać ze sobą 
dowód osobisty lub paszport. Dosta-
niemy dwie karty do głosowania. Na 
jednej umieszczono listy komitetów 
wyborczych z nazwiskami kandyda-
tów do sejmu – zgodnie z numerami 
przyznanymi w losowaniu przez Pań-
stwową Komisję Wyborczą. Na drugiej 
karcie do głosowania – do senatu kan-
dydaci zapisani są w kolejności alfabe-
tycznej.

Każdy z nas ma jeden głos w wybo-
rach do sejmu i jeden w wyborach do 
senatu. To oznacza, że na każdej z kart 
do głosowania można postawić tylko 
jeden znak „x”. Stawiamy go w w krat-

ce z lewej strony obok nazwiska kan-
dydata.

Nasz głos będzie nieważny, jeśli na 
karcie do głosowania postawimy znak 
„x” obok nazwisk dwóch lub więcej kan-
dydatów z różnych list albo nie postawi-
my tego znaku obok nazwiska żadnego 
kandydata.

Gdy na karcie „x” został postawiony 
obok nazwiska kandydata z jednej tylko 
listy, a nazwisko akurat tego kandydata 
zostało przez PKW skreślone, to głos 
taki uznaje się za ważny i oddany na tę 
listę. Jeżeli znak „x” postawiono w krat-
ce obok nazwisk dwóch lub większej 
liczby kandydatów z tej samej listy, głos 
taki uważa się za głos ważny i oddany 
na wskazaną listę. Przyznaje się wtedy 
pierwszeństwo do uzyskania manda-
tu kandydatowi, którego nazwisko jest 
umieszczone w pierwszej kolejności.

Wybieramy parlament
W niedzielę, 13 października będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów. O dziewięć mandatów 
do Sejmu RP w okręgu nr 17 ubiega się 118 kandydatów, a o dwa miejsca w senacie walczy pięć osób. 
Lokale wyborcze czynne będą w godz. 7-21.

#RUSZczyk
      NA WYBORY

POZYCJA
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Tradycyjnie już w ostatnią środę przed 
wyborami w Wyższej Szkole Handlowej 
odbywa się debata kandydatów. Tym ra-
zem do zaprezentowania swoich poglą-
dów zostali zaproszeni liderzy wszyst-
kich komitetów startujących w wyborach 
do sejmu w okręgu radomskim, czyli 
Mirosław Maliszewski (Komitet Wy-
borczy Polskie Stronnictwo Ludowe), 
Marek Suski (Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość), Patryk Fajdek (Ko-
mitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej), Marek Szewczyk (Komitet 
Wyborczy Konfederacja Wolność i Nie-
podległość), Joanna Kluzik-Rostkowska 
(Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja 
Obywatelska PO .N IPL Zieloni), Piotr 
Drzewiński (Komitet Wyborczy Wy-
borców Bezpartyjni i Samorządowcy), 
Hubert Czerniak (Komitet Wyborczy 
Skuteczni Piotra Liroya-Marca). Deba-
tę poprowadzili Katarzyna Ludwińska, 
redaktor naczelna radomskiej „Gazety 
Wyborczej” i Łukasz Molenda, dzienni-
karz Radomskiej Grupy Mediowej.

Z

Debata została podzielona na trzy 
rundy. W pierwszej każdy z kandyda-
tów otrzymał spersonalizowane pyta-
nie od prowadzących, a na odpowiedź 
miał 1,5 minuty. Druga runda została 
podzielona na dwie części. W pierwszej 
kandydaci w ciągu 45 sekund zadawali 
pytanie wylosowanemu oponentowi. Ten 
na odpowiedź miał 1,5 minuty, a potem 
było 45 sekund na ripostę pytającego. 
W drugiej części tej rundy kandydaci 
mogli zadawać pytania do dowolnego ry-
wala politycznego uczestniczącego w de-
bacie. Natomiast na zakończenie szansę 
na zadanie pytań do polityków otrzymali 
widzowie zgromadzeni w auli WSH.

Pierwszy na pytanie prowadzących 
odpowiadał Mirosław Maliszewski. 
Poseł PSL-u został zapytany o swoją 
aktywność, a właściwie jej brak, w Ra-

domiu. O czym świadczyć ma brak za-
rejestrowanego na stronie sejmowej 
biura poselskiego w naszym mieście. 
Mirosław Maliszewski nie zgodził się 
z tym zarzutem. – W Radomiu jest biu-
ro PSL-u przy ul. Żeromskiego 94 i każ-
dy mieszkaniec tego miasta może mnie 
tam znaleźć – wytłumaczył wieloletni 
poseł. – A choć debata odbywa się w Ra-
domiu, to reprezentujemy cały subregion 
radomski, dlatego moja aktywność nie 
może ograniczać się tylko do miasta, ale 
do całego terenu, który wchodzi w skład 
okręgu wyborczego.

Z

Marek Suski został z kolei zapytany 
o to, czy potwierdzi czerwcowe donie-
sienia „Rzeczpospolitej”, która dotar-
ła do przecieków z MSWiA, w którym 
to resorcie zastanawiano się podobno 
nad wprowadzeniem podatku dla osób 
bezdzietnych. Katarzyna Ludwińska 
spytała, czy te opłaty miałyby obejmo-
wać również osoby bezpłodne. – W Pol-
sce cały czas spotykamy się z sytuacją, 
w której z rządem walczy się kłamstwem 
i pomówieniami. A te zarzuty to zwykły 
hejt – wyjaśnił Suski. – Nie rozpatrujemy 
wprowadzenia podatku od osób samot-
nych. A rząd Prawa i Sprawiedliwości 
dba o tę grupę społeczną, czego dowo-
dem jest rozszerzenie programu 500+ 
o osoby samotnie wychowujące dzieci.

Lider Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej, czyli Patryk Fajdek musiał się zmie-
rzyć z pytaniem, w jaki sposób zagłoso-
wałby w sejmie nad ustawą legalizującą 
adopcję dzieci przez pary homoseksual-
ne. – Oczywiście zagłosuję za taką usta-
wą, bo chcę, żeby Polska była państwem 
równym dla wszystkich – stwierdził 
Fajdek. – A jeśli już pojawił się temat 
osób homoseksualnych, to trzeba zale-
galizować związki partnerskie. Bo na ra-
zie w naszym kraju partnerzy nie mogą 
po sobie dziedziczyć czy dowiadywać 
się w szpitalu o stan zdrowia partnera. 
Natomiast PiS wprowadza lukę w tych 
przepisach, bo uważa, że pary homosek-
sualne powinny składać wspólne zezna-
nia majątkowe.

Z

Marek Szewczyk z Konfederacji mu-
siał się wytłumaczyć ze słów Janusza 
Korwina-Mikke, który stwierdził kiedyś, 
że kobiety są słabsze, mniej inteligentne 
i dlatego muszą zarabiać mniej niż męż-
czyźni. – Nie zgadzam się z tymi słowa-
mi Janusza Korwina-Mikke, bo kobiety 
i mężczyźni są sobie równi – powiedział 
lider Konfederacji. – Nie da się ukryć, że 
z biologicznego punktu widzenia istnie-

ją różnice między dwiema płciami, ale 
nikt nie mówi, że któraś z płci jest lep-
sza od drugiej. A wykorzystując okazję, 
chciałbym podziękować za zaproszenie 
na debatę, bo nie wszystkie media chcą 
zapraszać polityków Konfederacji. Nie-
którzy nawet ukrywają nasze sondaże, 
za co później muszą przepraszać.

Joannę Kluzik-Rostkowską prowa-
dzący zaczepili o częstą zmianę okręgów 
wyborczych, bo kandydowała już z Ło-
dzi, Rybnika, Warszawy, a teraz z Ra-
domia. Łukasz Molenda chciał posłankę 
PO nakłonić do złożenia deklaracji, że 

za cztery lata również będzie kandydo-
wać z Radomia. – Jestem posłem od wie-
lu lat i kandydowałam z wielu okręgów, 
ale zawsze w tych miejscach zdobywałam 
dodatkowy mandat dla partii – stwier-
dziła Kluzik-Rostkowska. – Do tej pory 
w Radomiu mieliśmy dwa mandaty, 
a teraz liczymy na więcej i stąd moja 
obecność. Ale zawsze pracowałam dla 
regionu, który reprezentuję. I również 
o Radom będę walczyć w sejmie. 

Z

Z kolei Piotr Drzewiński musiał się 
wytłumaczyć z zapisu programowego, 
który mówi o zmniejszeniu liczby posłów 
do 300. Katarzyna Ludwińska zapytała 
go, jak chcą dotrzymać tej obietnicy, sko-
ro zarejestrowali się tylko w 19 okręgach 
wyborczych. – Chcieliśmy zarejestrować 
się w całym kraju. Zebraliśmy podpisy 
w 25 okręgach, ale PKW zaliczyła nam 
podpisy tylko w 19 – wyjaśniał Drzewiń-
ski. – Z kolei program tworzy się przed 
rejestracją komitetu, więc są w nim za-
pisy, który zakładały, że uda nam się 
wystartować jako komitet ogólnopolski. 
A w tej chwili muszę podkreślić, że jest 
to jedyna debata, na którą zaprasza się 
komitety nieogólnopolskie.

Ostatni na pytanie prowadzących 
odpowiadał Hubert Czerniak. Lider 
Skutecznych pytany był o doniesienia 
mediów, według których w stanie wo-
jennym wstąpił do ZOMO. – To było 
po stanie wojennym. Grałem w piłkę 
i wybrałem drużynę Gwardii, a teraz to 
tylko trzepanie piany – wyjaśnił Czer-
niak. – Zresztą odpowiedzi na ten temat 
udzieliłem już na moim kanale na You-
Tube. A ci publicyści rzucili się na mnie, 
jak zacząłem mówić, że Polska była po-
tęgą przed czasami Mieszka I. Czemu 
o tym nie uczy się w szkołach?

Z Z Z

W rundzie II politycy zadawali pyta-
nia wcześniej wylosowanym adwersa-
rzom. Pierwszy pytanie zadał Mirosław 
Maliszewski, który wylosował Marka 
Szewczyka; spytał go o politykę zagra-
niczną, a głównie o chęć zawiązania so-
juszu z Rosją, który ponoć deklarował 
Janusz Korwin-Mikke. – Z Korwinem 
pracuję rok i nauczyłem się jego specy-

ficznego poczucia humoru – skwitował 
Szewczyk. – A co do sojuszu, to nie bę-
dzie sojuszu z Rosją, a sojusz z USA nie 
może być tak jak teraz służalczy. Polska 
zasługuje na prowadzenie własnej poli-
tyki zagranicznej, a nie na dyktowanie 
im ustaw w obcych ambasadach.

Marek Suski w ylosował Huberta 
Czerniaka. Lider PiS-u stwierdził, że 
Skutecznych kojarzy tylko z kłótni Li-
roya z Kukizem, dlatego zapytał o głów-
ne założenia partii. – Naszym celem 
jest oddanie władzy w ręce społeczeń-
stwa – wytłumaczył Czerniak. – Jeste-
śmy za jednomandatowymi okręgami 
wyborczymi, za obligatoryjnymi referen-
dami i za wetem obywatelskim.

Patryk Fajdek zapytał Mirosława Ma-
liszewskiego o stanowisko jego partii 
wobec chowu klatkowego, które zda-
niem SLD jest barbarzyństwem, na któ-
rym nie można zarabiać. – Gospodarka 
polega na tym, że jak jest zapotrzebowa-
nie na jakiś produkt, to trzeba go dostar-
czyć. Jeżeli inne państwa na tym zara-
biają, to czemu Polska nie może? – pytał 
retorycznie poseł PSL. – Jeżeli chce pan 
bronić zwierząt futerkowych, to zachę-
cam do prowadzenia kampanii wśród 
osób, które noszą futra. A nie do likwi-
dowania gałęzi gospodarki, w której pra-
cuje w naszym kraju 60 tys. osób i drugie 
tyle w firmach pokrewnych. Nie rezyg-
nujmy z tego, nie bądźmy hipokrytami.

Z Z

Marek Szewczyk wylosował Piotra 
Drzewińskiego i zapytał go o noweli-
zację kodeksu wyborczego, która zna-
cząco skróciła czas partii na zbieranie 
podpisów. – Ten czas był rekordowo 
krótki. W przeszłości komitety mia-
ły na to 60 dni, teraz niewiele ponad 
20 – w yjaśni ł Drzewiński. – Żeby 
w 21 okręgach zebrać 6 tys. podpi-
sów, trzeba mieć gigantyczny sztab, 
na który mogą sobie pozwolić tylko 
największe partie korzystające z sub-
wencji państwowych. My pokazaliśmy, 
że inicjatywa społeczna może zebrać 
200 tys. podpisów, ale przez noweli-
zację kodeksu takie ruchy jak nasze są 
duszone. Dlaczego, jeżeli mamy popar-
cie dużej grupy osób, nie możemy re-
prezentować tego społeczeństwa w wy-

borach? Mam nadzieję, że te przepisy 
zmienią się w przyszłości.

Joanna Kluzik-Rostkowska zapyta-
ła Patryka Fajdka, czy Lewica jest po 
stronie PiS-u, czy antyPiS-u. Bo słu-
chając wystąpień rzeczniczki Lewicy 
nie do końca mogła poznać ich opinię 
na temat tego, kogo chcą stawiać przed 
Trybunałem Stanu i doszła do wnio-
sku, że Lewica po cichu myśli o koalicji 
z PiS-em. – Gada pani bzdury – odpo-
wiedział wzburzony Fajdek. – Lewica 
nigdy nie wejdzie w koalicję z PiS-em. 
I my – w przeciwieństwie do was – po-
stawimy przed Trybunałem Stanu Zbi-
gniewa Ziobrę; nie zabraknie nam do 
tego – tak, jak wam – pięciu głosów. 

Z

Piotr Drzewiński wylosował Joannę 
Kluzik-Rostkowską i zapytał ją o sto-
sunek Koalicji Obywatelskiej do jed-
nomandatowych okręgów wyborczych 
do sejmu, które od lat są w programie 
PO. – Wprowadziliśmy jednomandato-
we okręgi w wyborach do senatu i widać, 
że ten system faworyzuje duże partie. 
Dlatego na pana miejscu mocno zasta-
nowiłabym się nad tym, czy warto prze-
chodzić na system jednomandatowych 
okręgów wyborczych w sejmie – zauwa-
żyła. – Wystarczy spojrzeć na obecne li-
sty w wyborach do senatu, by zobaczyć, 
że startują tam niemal tylko i wyłącznie 
kandydaci z dwóch największych partii.

Jako ostatni Hubert Czerniak pytał 
Marka Suskiego. Lider Skutecznych 
zarzucił rządowi, że w naszym kraju 
nie ma laboratorium, które może badać 
szczepionki. A jego zdaniem w nich znaj-
duje się m.in. aluminium, rtęć, rozczłon-
kowane płody ludzkie, alkohol i inne 
trucizny. – PiS dba o Polskę i Polaków 
i mamy dla nich bogaty program – od-
powiedział Suski. – Rozumiem, że może 
pan snuć różne domniemania, ale pro-
wadzimy liczne badania. A naszego sy-
stemu sieci sanepidów zazdroszczą nam 
w całej Unii Europejskiej.

W drugiej części tej rundy większość 
kandydatów zadawała pytania Markowi 
Suskiemu. Natomiast w rundzie pytań 
z publiczności najczęściej, poza kan-
dydatem Prawa i Sprawiedliwości, od-
powiadali Joanna Kluzik-Rostkowska 
i Patryk Fajdek. 

Debata „jedynek” za nami
Wszyscy liderzy komitetów wyborczych startujących w wyborach do Sejmu RP i zarejestrowanych w okręgu radomskim stawili 
się w środę w Wyższej Szkole Handlowej na „Debacie Jedynek”. Kandydaci musieli odpowiedzieć na wiele trudnych pytań, które 
zadawali dziennikarze, ich oponenci polityczni, a także osoby z licznie zgromadzonej publiczności.
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Opaski, które otrzymali seniorzy, mo-
nitorują parametry życiowe, a w razie 
konieczności mogą nawet uratować życie. 
Przypomnijmy: urządzenia zostały kupio-
ne przez miasto w ramach pilotażowego 
programu, którego celem jest zapewnie-
nie zdalnej, całodobowej opieki osobom 
po 65. roku życia. Wszystkie opaski będą 
własnością miasta, a seniorzy skorzystają 
z nich na zasadzie użyczenia. We wrześniu 
w tej sprawie prezydent podpisał umo-
wę z producentem urządzeń, firmą Sid-
ly. Umowa dotyczy zarówno zakupu stu 
opasek monitorujących stan zdrowia, jak 
i usługi całodobowej teleopieki.

Teraz opaski trafiły do seniorów. – Cie-
szę się, że w procesie kształtowania i re-
alizowania polityki senioralnej w naszym 
mieście wykorzystujemy również nowo-
czesne technologie. I cieszę się, że nasi 
seniorzy tak ochoczo z nami współpra-
cują – mówił prezydent Witkowski. – Na 
razie do seniorów trafi sto opasek, ale bę-
dziemy wnikliwie obserwować i będziemy 
pytać radomskich seniorów, czy są zado-
woleni z tej formy opieki. Jeśli tak będzie, 
jestem gotowy ten projekt rozwijać.

Opaski otrzymali seniorzy samotnie 
mieszkający i wymagający wsparcia, któ-
rych stan zdrowia może powodować za-
grożenie życia, zdrowia lub bezpieczeń-
stwa. Firma Sidly poza dostarczeniem 

opasek zapewni seniorom także zdalną 
obsługę. – Ogromną zaletą naszej opas-
ki jest to, że ma jeden główny przycisk 
„SOS” na panelu, co tak naprawdę bardzo 
ułatwia naszym seniorom możliwość na-
tychmiastowego powiadomienia centrum 
telemonitoringu, w którym to ratownik 
od razu jest w stanie podjąć odpowiednią 
reakcję i wezwać służby ratunkowe – wy-
jaśnia Karolina Walkiewicz z firmy Sidly.

Opaska wyposażona jest, poza przyci-
skiem SOS, w dodatkowe funkcje, m.in. 
detektor omdleń i lokalizator GPS. Dio-
dy sygnalizują stopień naładowania urzą-
dzenia, dodatkowo są też komunikaty 
głosowe, które informują o potrzebie 
naładowania.

Seniorzy z pomysłu teleopieki są bar-
dzo zadowoleni. – Takie opaski są po-
trzebne w szczególności ludziom samot-
nym. Ja mieszkam sama, więc bardzo mi 
się przyda – stwierdziła pani Janina.

Z kolei pani Zofia przyznała, że jest 
bardzo szczęśliwa, że znalazła się w pro-
gramie. – Wszystko zależy od tego, na 
co człowiek choruje. Ja np. mam bardzo 
często ataki padaczki. Kiedy nie ma przy 
mnie nikogo, jestem bezradna. A taka 
opaska da mi poczucie bezpieczeństwa. 
To naprawdę bardzo dobry pomysł i cie-
szę się, że w naszym mieście jest realizo-
wany – cieszyła się pani Zofia.

Projekt „Teleopieka dla seniorów na 
terenie miasta Radomia” będzie reali-
zowany przez 15 miesięcy – do końca 
2020 roku. Na ten cel miasto przezna-
czyło blisko 109 tys. zł.

Opaski
dla seniorów

– Na razie do seniorów trafiło sto opasek. Będziemy pytać, czy są zadowo-
leni z tej formy opieki. Jeśli tak będzie, jestem gotowy ten projekt rozwi-
jać – mówił we wtorek prezydent Radosław Witkowski, przekazując tele-
opaski monitorujące stan zdrowia.

R E K L A M A
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K i nga Bog usz ,  przewod n icząca 
Rady Miejskiej Radomia przypomina, 
że radni PiS w ubiegłym roku poparli 
uchwałę budżetową, którą zaprezento-
wał prezydent. – Natomiast w tym roku 
mamy swoje propozycje, które są wyni-
kiem spotkań z mieszkańcami i ich po-
trzeb – mówi. – Jesteśmy gotowi, by usiaść 
z panem prezydentem i wspólnie ukształ-
tować uchwałę budżetową na rok 2020.

Wśród propozycji zgłoszonych przez 
klub radnych PiS jest m.in. podwyżka 
płac dla pracowników jednostek orga-
nizacyjnych miasta. – Są to osoby, które 
przepracowały często np. 20 lat w zawo-

dzie, a zarabiają niewiele ponad płacę 
minimalną – mówi Mateusz Kuźmiuk, 
przewodniczący komisji budżetowej.

Radni PiS chcą także zwiększenia 
o 20 mln zł nakładów na Radomski Szpi-
tal Specjalistyczny i remont przychodni 
przy ul. Lekarskiej. Wśród ich propozy-
cji znalazły się konkretne sumy na Ra-
domski Program Drogowy, remont ulic 
w ramach tzw. czynówek, Radomski Pro-
gram Chodnikowy, budowę ścieżek ro-
werowych oraz przygotowanie koncepcji 
rozwoju terenów zielonych „Zielony Ra-
dom” i stworzenie Radomskiego Ogrodu 
Zoobotanicznego.

Radni PiS podkreślają, że propozycje 
budżetowe, które zaprezentowali, są wy-
nikiem rozmów z mieszkańcami Rado-
mia.– Mamy czas, żeby to ustalić z panem 
prezydentem, możemy o tym rozmawiać. 
Jesteśmy do dyspozycji – twierdzi Łukasz 
Podlewski.

Radni PiS chcą także uwzględnie-
nia w przyszłorocznym budżecie mia-
sta pieniędzy na wymianę oświetlenia 
radomskich ulic na LED-owe oraz na 
realizację programu Life na zalewie na 
Borkach.

O

o o yc e do d e
– To wynik rozmów z mieszkańcami – mówią radni PiS i przedstawiają swoje propozycje do budżetu Rado-
mia na przyszły rok.

W sumie inwestycje pochłoną prawie 
34 mln zł. – Już w zeszłym roku zapowie-
działem, że nie będziemy szczędzić pienię-
dzy na szpital, bo zależy nam na poprawie 
komfortu i bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców Radomia. Dlatego remon-
tujemy poradnie, kupujemy sprzęt czy 
remontujemy windy  – mówi prezydent 
Radosław Witkowski.

Największa realizowana obecnie 
w szpitalu inwestycja to budowa Cen-
trum Rehabilitacji. W nowym budynku 
zakończone zostały prace konstrukcyjne, 
a w starym kończy się montowanie okien; 
robione są też elewacje. Jednocześnie 
trwa budowa parkingów i dróg dojazdo-
wych. Koszt prac w tym roku to niemal 
18 mln zł. Zakończenie całej inwestycji 
i przeprowadzka z ul. Giserskiej nastąpi 
w przyszłym roku.

Jednym z ważniejszych zadań reali-
zowanych w tym roku była przebudowa 

pomieszczeń na parterze budynku przy 
ul. Lekarskiej. Gruntownie wyremonto-
wano Poradnię Dermatologiczną oraz 
Poradnie Specjalistyczne dla Dzieci 
i Młodzieży wraz z punktem szczepień. 
Wygląd zmieniła rejestracja, gdzie do-
datkowo wdrożono nowy system obsługi 
pacjentów. Teraz trwa procedura prze-
targowa dotycząca przebudowy poradni 
stomatologicznych.

Przybywa również nowoczesnego 
sprzętu. Oddział kardiologiczny otrzymał 
USG, system telemetrii, aparat RTG, 
stół do testów pochyleniowych i system 
Holtera EKG. W najbliższym czasie RSS 
będzie miał do dyspozycji nowy angiograf 
kardiologiczny, defibrylator, litotrypter, 
audiometry, kabinę do fototerapii oraz 
szafy chłodnicze na leki i nowe łóżka 
szpitalne z wyposażeniem i szafkami.

CT
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Budowa Centrum Rehabilitacji, zakup nowoczesnego sprzętu medyczne-
go, przebudowa poradni specjalistycznych – to tylko niektóre z tegorocz-
nych inwestycji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

R E K L A M A

Krajowa Izba Odwoławcza – po rozpo-
znaniu odwołania wniesionego przez firmę 
Betonox Construction – odrzuciła w ubie-
gły piątek jej argumenty. To oznacza, że 
rozstrzygnięcie przetargu na realizację 
inwestycji zostało utrzymane w mocy.

– Bardzo się cieszę z takiego rozstrzyg-
nięcia. Teraz już nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby wkrótce podpisać umowę z wy-
konawcą. Mam nadzieję, że najpóźniej za 
rok wspólnie będziemy mogli cieszyć się 
z nowej hali i stadionu – mówi prezydent 
Radosław Witkowski.

Przypomnijmy: na przetarg na dokoń-
czenie budowy Radomskiego Centrum 

Sportu wpłynęły dwie oferty. Najkorzyst-
niejsza opiewała na kwotę 67 mln 527 tys. 
zł. Złożyło ją konsorcjum stołecznych 
firm Erekta Budownictwo i Interiors Ka-
rolina Pawlak. Firma dała pięć lat gwa-
rancji. Drugą ofertę, na kwotę ponad 
82 mln zł, przedstawiła firma Betonox 
Construction z Sopotu, dając przy tym 
trzy lata gwarancji.

W ramach całego zadania, oprócz do-
kończenia budowy hali i stadionu, ma być 
wybudowany także układ komunikacyjny 
wokół RCS.

CT

o a dowa
Wkrótce znów będą mogły ruszyć prace przy budowie Radomskiego 
Centrum Sportu.

#RUSZczyk
      NA WYBORY

POZYCJA
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 OKSA A C A A
K S TO  OMA A A

Na gali pojawiło się wielu gości ; 
wśród nich nie zabrakło prezydenta Ra-
dosława Witkowskiego, szefa Gabinetu 
Politycznego Prezesa Rady Ministrów 
Marka Suskiego, wicemarszałka woj. 
mazowieckiego Rafała Rajkowskiego 
czy urzędujących posłów: Joanny Klu-
zik-Rostkowskiej, Anny Marii Białkow-
skiej i Leszka Ruszczyka. Oczywiście 
na sali obecni byli także przedstawi-
ciele samorządu oraz osoby ze świata 
nauki, biznesu, sportu, kultury i roz-
rywki. A co najważniejsze – nie zabra-
kło naszych najwierniejszych słuchaczy, 
którzy zaproszenie na to wydarzenie 
mogli wygrać w licznych konkursach na 
antenie Radia Rekord i innych mediach 
wchodzących w skład Radomskiej Gru-
py Mediowej.

Gala z okazji 25. urodzin Radia Re-
kord była doskonałą okazją do podzię-
kowania naszym wieloletnim partnerom 
za współpracę, a także wyróżnieniem 
pracowników, którzy na przestrzeni tych 
lat pracowali w rodzimej rozgłośni. Nie 
zabrakło wspomnień, zabawnych aneg-
dot oraz zapowiedzi dalszego rozwoju 
radia, które od piątku nadaje również 
z nowego nadajnika w Iłży, a już wkrótce 
wystartuje w Ciechanowie.

A skoro świętowaliśmy urodziny, to 
były także podziękowania i życzenia 
od naszych gości. – 25 lat to szmat cza-
su. Kiedy byłem w tej rozgłośni 25 lat 
temu, to Polska zaczynała. Jedni bu-
dowali radia, inni zakładali partie; ja 
akurat to drugie. Ale myślę, że trochę 
nam się udało. W ogóle Polsce się uda-
ło. Bo wtedy – 25 lat temu, wszyscy się 
zastanawiali, co będzie, jak się poto-
czą losy, czy ten komunizm naprawdę 

upadł, czy te wolne media będą, czy 
ich nie będzie... Ale są i bardzo wam 
za to dziękujemy. Wtedy ludzie bardzo 
ryzykowali... Bo to było ryzyko. Ryzy-
kowali, ale z wielkim sercem i można 
powiedzieć z pasją zbudowali polskie 
media. Wolne, niezależne, takie, które 
służą nam wszystkim – mówił Marek 
Suski, szef Gabinetu Politycznego Pre-
zesa Rady Ministrów. – Robicie polskie 
radio, polskie media, to, czego wolna 
Polska się dopracowała. Ale dzięki 
wam, właśnie dzięki takim ludziom 
obchodzimy 25 lat polskich mediów. 
Dziś w Polsce mamy wiele gazet, róż-
nych rozgłośni... Właścicielami wielu 
z nich nie są Polacy; piszą po polsku 
czy mówią po polsku. Ale wy robicie 
nasze, narodowe media. One są nam 
potrzebne, bo one są nasze. Macie 
wspaniały zespół i jesteście naprawdę 
chlubą naszej ziemi.

Waldemar Trelka, starosta powiatu 
radomskiego podkreślał, że „25 lat to 
porządny dorobek”. – Wyobrażam sobie, 
jak dużo przeszliście i jak ciężko jest dziś 
opowiadać o tym, co się wydarzy jutro i in-
terpretować to, co się wydarzy pojutrze. 
Bo przecież uczestniczycie w rywalizacji, 
konkurencji, którą codziennie trzeba wy-
grywać. Obok sportu i polityki to również 
ciężka dziedzina – stwierdził. – Gratuluję, 
że jesteście tyle lat z nami. Dziękuję, że na 
antenie sporo mówicie o powiecie radom-
skim. Bo przecież Iłża i inne miejscowości 
w powiecie radomskim, Mazowsze połu-
dniowe coraz mocniej was słuchają. To re-
kordowe granie również tam wybrzmiewa.

Wiceprez ydent Konrad Fr ysztak 
zauważył, że to również Radio Re-
kord kształtuje młode pokolenie rado-
mian – radomian, którzy nie pamiętają 
innej rozgłośni. – Dlatego bardzo ser-
decznie dziękuję – w imieniu swoim 
i pana prezydenta Radomia Radosława 
Witkowskiego oraz pozostałych człon-
ków kolegium – za to, że wspólnie z nami 
zmieniacie Radom. I jesteście tymi, któ-
rzy przekazują te zmiany mieszkańcom 

naszego miasta. Serdecznie gratuluję! Ży-
czę kolejnych pięknych jubileuszy, a te ko-
lejne 25-lat, to naprawdę świetny czas dla 
naszego miasta i odbiorców – stwierdził.

Rafał Rajkowski, członek zarządu 
Mazowsza zdradził, że kiedy powsta-
wało Radio Rekord, on był studen-
tem. – Mam mnóstwo wspomnień, 
które dotyczą też ludzi, tworzących to 
radio. To jest medium, z którym wyra-
stałem – powiedział. – Myślę, że to na-
prawdę wielkie dzieło, które w rodzin-
nym klimacie, rodzimym klimacie, było 
tworzone przez szereg lat. Ale udało się 
i serdecznie wam tego gratuluję.

Galę poprowadziła Sylwia Pysiak 
wraz z Norbim, który zaprezentował 
również swoje umiejętności wokalne. 
Na scenie wystąpił także Kuba Urbański 
z zespołem oraz zespół Rockstep.

Radio Rekord rozpoczęło nadawanie 
29 października 1994 roku. A gala jubi-
leuszowa to dopiero początek uroczysto-
ści związanych z 25. urodzinami. Wyda-
rzenia związane z jubileuszem odbywać 
się będą na antenie i poza nią przez cały 
październik.

Gala Radia Rekord
Razem z naszymi wieloletnimi partnerami, politykami, samorządowcami, byłymi i obecnymi pracownikami oraz najwierniejszymi 
słuchaczami świętowaliśmy w ubiegły piątek w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych jubileusz 25-lecia Radia Rekord.
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O emeryturze bez podatku, prawie 

żelaznego lokatora oraz innych pro-

pozycjach dla seniorów mówi Dariusz 

Grabowski, „dwójka” na listach Polskie-

go Stronnictwa Ludowego. Kandydat 

zdradza, jaki ma pomysł na reformę 

systemu emerytalnego i czy chciałby 

wydzielenia Warszawy z Mazowsza.

W Polsce jest ponad 9 mln emerytów i ren-
c w o c a a d o e
doc ody y o a o e

– Na samym początku muszę powie-
dzieć, że w nowych czasach o emery-
tach wszyscy starają się zapomnieć, 
a przypominają sobie o nich tylko przed 
wyborami. A przecież emeryci to grupa 
społeczna, która za komuny zarabiała 
grosze, co przełożyło się to na niskie 
emerytury. Dziś niektórzy nawołują do 
likwidacji ZUS-u, ale są hasła, które 
chcą wmówić młodemu pokoleniu – że 
nie trzeba dbać o starszych. A to prze-
cież oni budowali nasz kraj i musimy 
o tym pamiętać. Problem naszego sy-
stemu emerytalnego wziął się z tego, że 
ludzi starszych przybywa – dziś emery-
tów i rencistów jest ponad 9,6 miliona. 
Młodzi często emigrują i w związku 
z tym proporcja pracujących do eme-
rytów jest niekorzystna. Co należy 
zrobić? Podnieść dochody emerytów 

poprzez likwidację opodatkowania ich 
dochodów. Seniorzy już kiedyś zapłacili 
podatki. I to nie tylko składkę emery-
talną, ale ogromny podatek polegający 
na zaniżonej płacy, co miało miejsce za 
komuny. 

dy y e e y y e yły o oda owa e o
o e w ce e d y o ało y w o e ac
e e y w

– To prosta matematyka. Każdy do-
stałby emeryturę wyższą o 17 proc., co 
stanowi od 200 do 500 zł miesięcznie 
bez konieczności oczekiwania na „ła-
skę” w postaci trzynastej emerytury. 
Emerytury bez podatku to jeden temat, 
drugim jest czynsz za mieszkanie. Dziś 
jesteśmy świadkami bardzo szybkiego 
wzrostu cen mieszkań, także w starym 
budownictwie. W przyszłym roku grozi 
nam wzrost cen energii, wody, innych 
mediów, a także wszystkich usług, które 
pójdą do góry razem ze wzrostem pen-
sji minimalnej. To spowoduje, że czyn-
sze będą rosły w ekspresowym tempie, 
nawet szybciej od inflacji. Tutaj warto 
podkreślić, że koszyk podstawowych 
produktów kupowanych przez eme-
rytów jest inny, niż u osób młodszych. 
Emeryci kupują głównie żywość, a ta 
drożeje w zatrważającym tempie. Jeżeli 
wskaźnik inflacji w naszym kraju wynosi 
3 proc., to dla samej żywności już 7 proc. 
Generalnie wskaźnik inflacji dla dóbr 
konsumowanych przez emerytów jest 
wyższy od normalnego. Dlatego jeżeli 
ktoś daje emerytom 1100 zł brutto, czyli 
880 zł na rękę, to nie jest żaden prezent, 
tylko co najwyżej rozliczenie inflacji, 
która zżarła ich emerytury. Wracając do 
podwyżek cen... Czynsze dla emerytów 
nie powinny być podnoszone więcej niż 
o wskaźnik inflacji. Tymczasem u nas 
stosuje się regułę akumulacji pierwotnej 
kapitału, która polega na tym, że w do-
brych dzielnicach ceny nieruchomości 
mają drożeć szybciej. A jeżeli kogoś nie 
stać, to ma się stamtąd usunąć do bied-
niejszych części miasta. Jeżeli pójdziemy 
w tę stronę, a na to się zanosi, to emery-

ci będą na takie ruchy skazani, bo może 
im zabraknąć na coraz wyższe czynsze. 
Dlatego chcę wprowadzić prawo żela-
znego lokatora, które będzie oznacza-
ło, że czynszu dla emerytów i rencistów 
nie można będzie podnieść więcej, niż 
o wskaźnik inflacji.

Kolejną kwestią jest ochrona zdrowia. 
Na nią patrzę z niepokojem, ponieważ 
w służbę zdrowia pompowane są ogrom-

ne fundusze, a ciągle ich brakuje. Jestem 
za tym, żeby stworzono specjalny system 
opieki zdrowotnej dla ludzi starszych, 
m.in. rozdzielenie kolejek do lekarza dla 
seniorów i pracujących. Kolejna kwestia 
to tworzenie domów dziennego pobytu 
dla osób starszych. Powinny być na euro-
pejskim poziomie i warto zadbać o to, by 
również prywatnych inwestorów wspie-
rało państwo. W końcu chodzi o godną 
jesień życia – być może każdego z nas.

ed wy o a e o e o ała wy
łaco a y a a e e y a a e e a e
w d ec e a wa a o e y o y

a a da e o yła ed o a owa eł a a
wy o c a

– O emerytach rządzący przypomi-
nają sobie przed wyborami. Te 1100 zł, 
które otrzymali, było okrutnym chi-
chotem i przejawem swoistej pogardy 
PiS-u w stosunku do środowiska eme-
ryckiego. Seniorzy wiedzą, że w zamian 
PiS oczekuje od nich właściwego głoso-
wania w wyborach. Ta zależność jest tak 
czytelna, że nikt nie udaje, że jej nie 
ma. Czy w przyszłym roku też będzie 
13. emerytura? Wątpię, żeby zniknęła. 
Pytanie tylko, czy znajdą się na nią pie-
niądze w budżecie. Bo aktualnie ich nie 
ma. Moim zdaniem o wiele mądrzej by-
łoby podnieść kwotę wolną od podatku; 
byłoby to zdrowsze i łatwiejsze rozwią-
zanie. Bo ani ZUS, ani urzędy skarbo-
we nie musiałyby nic liczyć. ZUS tylko 
wysyłałby pieniądze. Natomiast per-
spektywy dla emerytów w Polsce – lub 
dla osób, które przejdą na emeryturę 
w ciągu kilku najbliższych lat – są coraz 
gorsze i trzeba odpowiedniej polityki, 

żeby temu przeciwdziałać. Aktualnie, 
zgodnie z prawem, odchodząc na eme-
ryturę ma się zagwarantowane 28 proc. 
ostatniej płacy. Proszę sobie wyobrazić, 
że nawet zarabiając 4 tys. netto i prze-
chodząc na emeryturę, dostanie się 
tylko ok. 1200 zł. Tyle nam gwarantuje 
państwo. Dlatego ten system wymaga 
przebudowy. Ale rządzący nie chcą tego 
robić.

o ycy o ec ed a dy wy o a
ac e o e e yc a a a wła e
a ow a ow e
– Ja nie uwodzę emerytów. To, co 

mówię dziś, mówiłem już wiele lat 
temu, np. kiedy byłem doradcą Jana 
Olszewskiego. W demografii jest ta-
kie zjawisko, które nazywam „czasem 
przyszłym dokonanym”. Oznacza to, 
że jesteśmy w stanie oszacować, ile 
ludzi będzie w wieku emerytalnym za 
20-30 lat. W latach 90. było wiadomo, 
ilu emerytów będzie w 2019 roku. Ja 
już wtedy mówiłem i jako jedyny poseł 
głosowałem w sejmie przeciwko usta-
wie wprowadzającej OFE, czyli otwar-
te fundusze emerytalne. Wprowadzili je 
ludzie ze środowiska PO i PiS, którzy 
wtedy działali w AWS-ie. Pamiętam, 
jak wyklinali mnie, że wygaduję bzdu-
ry. A stało się to, co przewidywałem. 
System się zawalił, a OFE zlikwidowa-
no. Rozbiórkę OFE rozpoczął Donald 
Tusk, a dokończył Jarosław Kaczyński. 
Przejęto gigantyczną kasę i to jest wiel-
ki dramat milionów ludzi, bo to oni zo-
stali skrzywdzeni. Wtedy też rozsprze-
dano majątek państwowy, żeby były 
środki na bieżące emerytury. To był 
wielki dramat, który rozgrywał się na 
naszych oczach, a końcowym efektem 
była likwidacja OFE. Ja dziś niczego 
nie obiecuję, tylko sugeruję, że mamy 
w kraju znakomitych fachowców, jak 
profesorowie Domański czy Modze-
lewski. Należy z nimi usiąść i poroz-
mawiać, a potem przygotować zupełnie 
inne podejście do kwestii emerytur. Ale 
tego trzeba chcieć.

o d ac e o a a d ca e o e c ce
– Już Churchill mówił, że w pewnym 

wieku mężczyznę interesuje tylko wła-
dza. Nasza klasa polityczna pokazała, 
że zależy jej tylko na władzy. Jarosław 
Kaczyński mówi, że wychował „elitę 
władzy”, która jest namaszczona na rzą-
dzenie, ale chyba nie w interesie senio-
rów. Ponieważ w systemie emerytalnym 
są ogromne pieniądze, dlatego rządzący 
chcą je mieć do swojej dyspozycji. Bo 
przy nich zawsze będzie można zrobić 
pożytek dla siebie, czyli krótko mó-
wiąc – coś może spaść do ich koryta.

Z e y e a e a edaw o a o ław
ac y o ecał e o wy o ac a awa
o a e wyd e o a a ow a e y

a o w a ac ło ował a w e e
a o o a e wo ado e o

– Jeżeli posłowie PiS chcą „grzebać” 
przy podziale administracyjnym pań-
stwa, to najpierw niech przeproszą za 
likwidację woj. radomskiego, do czego 
„przyłożyli łapę” za kadencji AWS-u. 
Więc najpierw niech się rozliczą, a do-
piero potem zaczną zmieniać. Po drugie: 
obecnie Warszawa jest już wyłączona 
z obliczania wskaźników dla Mazowsza, 
więc argumenty, że przez nią fundusze 
unijne nie trafią do naszego wojewódz-
twa, są nieprawdzie. Nowy podział 
administracyjny wykreowałby tysiące 
dodatkowych urzędników – kosztowną 
strukturę. Moim zdaniem należy w inny 
sposób działać na korzyść Radomia. 
Przede wszystkim – umożliwić samo-
rządom dostęp do wpływów z VAT-u. 
Kolejnym pomysłem jest deglomeracja, 
czyli przenoszenie urzędów centralnych 
z Warszawy do Radomia. W poprzed-
nich wyborach PiS obiecywał, że w Ra-
domiu powstanie Centrum Przemysłu 
Zbrojeniowego i nic z tego nie wyszło. 
A ja apeluję, żeby stworzyć w Radomiu 
Polski Instytut Ochrony Jakości Żywno-
ści. Bo mało kto wie, że obecnie impor-
towana żywność jest coraz gorsza, a my 
trujemy się, nawet o tym nie wiedząc. 
Dlatego niech taka instytucja powsta-
nie w Radomiu. To lepsze, niż tworze-
nie dziwnego tworu administracyjnego 
i zatrudnianie setek urzędników z po-
litycznego namaszczenia, którzy potem 
będą musieli głosować tak, jak im partia 
rządząca nakaże.

a o ław ac y w e d ł e d
wyd e e a awy a ow a ado
d e ł e a y a e adły
y wa a a ado a a e e ce
– To bełkot Kaczyńskiego. Jak można 

mówić o Radomiu, jako o mieście upad-
łym? Tu żyją tysiące ludzi, dla których 
to najważniejsze miejsce na ziemi. Takie 
stwierdzenie ich obraża. Radom to ko-
lebka polskiej wolności i to trzeba głoś-
no wykrzyczeć. To robotnicy dali sygnał, 
że wolność jest niezbywalna i należy się 
wszystkim. Jak można o takim mieście 
mówić, że jest upadłe? Radom ma przed 
sobą przyszłość, tylko trzeba chcieć ją 
tworzyć.

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

rze a si  upo nie
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Szanowny Czytelniku,

Nazywam się Tomasz Kamiński i  specjalizu-
ję się w  problemach układu słuchowego. Zale-
ży mi, żeby ten list przeczytało jak najwięcej 
osób mających problemy ze słuchem. Mam dla 
nich ważną wiadomość. 

Pomagam ludziom odzyskać słuch – bez 
operacji i  wszczepiania implantów. I  robię 
to w  60 sekund. To możliwe, ponieważ korzy-
stam z  technologii, która pozwala odzyskać 
sprawność słuchową. 

Technologia, o  której Ci opowiadam, posłuży-
ła do stworzenia Audiokorektora Wzmacniają-

cego Słuch – urządzenia, dzięki któremu każdy może znów słyszeć tak, 
jak w wieku 25–30 lat! 

Odkrywcą tej technologii i współkonstruktorem Audiokorektora Wzmac-
niającego Słuch jest prof. Mathieu Deschamps. Oto, jak opisuje on proces 
odzyskiwania słuchu przez osoby używające jego urządzenia: 

„Wraz z  moim zespołem odkryliśmy pewne prawidłowości 
w  ludzkim uchu, na które można oddziaływać na poziomie nanokomór-
kowym. Następnie stworzyliśmy specjalny mikrochip (AVD-873), który 

umożliwia takie oddziaływanie. 
W  rezultacie osoby, które go 
noszą, słyszą nawet o  264% do-
kładniej niż wtedy, gdy nosiły 
aparaty słuchowe”.

Prof. Mathieu Deschampsa 
znam od czasów moich praktyk 
w  USA. Poprosił mnie o  po-
moc w  uruchomieniu jego pro-
gramu odzyskiwania słuchu 
w naszym kraju. 

Jedną z  pierwszych uczestni-
czek polskiej edycji programu 
była moja mama. Wytłuma-
czyłem jej, że Audiokorektor 
Wzmacniający Słuch to nie jest 
zwykły aparat słuchowy. 
Jest o  wiele lepszej jakości 
i  nie został stworzony do nabi-
jania kasy prywatnym firmom 
– technologia w  nim zastoso-
wana jest 6 razy tańsza od tej 
zastosowanej w  aparatach słu-
chowych podobnej jakości. 

Mama zdecydowała się spróbować. Kiedy ponownie ją odwiedzi-
łem, powtarzała, że słyszy tak, jak w  wieku 30 lat! Byłem zachwy-
cony, ponieważ jako osoba posiadająca wiedzę na temat schorzeń słu-
chu mam świadomość, że 80% osób tracących słuch (głównie po 
70. roku życia) jest zagrożonych demencją, a  nawet chorobą 
Alzheimera. Dlatego postanowiłem napisać ten list. 

Każdy, kto zgłosił się do programu odzyskiwania słuchu, po-
trzebował 60 sekund, by zapewnić sobie idealny poziom sły-

szenia. Tylko tyle trwa ustawienie i  włożenie do ucha Audioko-
rektora Wzmacniającego Słuch. Zawsze, gdy trafiała do mnie nowa 
osoba, najpierw była euforia podczas testowania urządzenia, a  potem... 
krępujące pytanie o jego cenę. 

Audiokorektor Wzmacniający Słuch: 
- może 7-krotnie lepiej niż zwykłe urządzenie wzmacniające wyczulać 

ucho na szept i różne dźwięki w tłumie,
- nie emituje szumów i pisków, 
- może „cofać wiek” Twojego słuchu średnio do przedziału 25-35 lat, 
- pozwala słuchać muzyki, radia, rozmawiać przez telefon. 

Markowe urządzenia dorównujące parametrami Audiokorektorowi 
Wzmacniającemu Słuch, kosztują od 8 000 do 12 000 zł. Tymczasem Audio-
korektor, dzięki optymalizacji produkcji i usunięciu pośredników, jest do-
stępny cenowo dla wszystkich! Bez dofinansowania za 1987 zł, ale Ty mo-
żesz go otrzymać za ułamek tej kwoty za udziałw Klubie Seniora!

 Być może wciąż jesteś sceptycznie nastawiony. Dlatego daję Ci słowo, 
że Audiokorektor Wzmacniający Słuch zapewnia pełne dopasowanie 
do kształtu Twojego ucha. Posiada zestaw silikonowych wkładek w róż-
nych rozmiarach, które można dopasować do każdego ucha. Jest wygodny, 
nie wypada i nie sprawia bólu przy noszeniu. 

Wracając do ceny... Gdyby Audiokorektor sprzedawany 
był w  sklepach, byłby dostępny za kwotę aż 6 razy wyższą. To wła-
śnie pominięcie sklepów umożliwiło obcięcie kosztów i  obniżenie 
ceny. Dodatkowo teraz jest ono objęte specjalnym dofinansowa-
niem, dzięki któremu otrzymasz Audiokorektor Wzmacniający Słuch 
za udział w Klubie Seniora za jedyne 137 zł (zamiast za 1 987 zł)! 

Aby skorzystać z  dofinansowania, wystarczy jak najszyb-
ciej zadzwonić pod numer podany na dole. Pamiętaj, że dofi-
nansowanie przysługuje wyłącznie tym osobom, które zgłoszą 
się do 18 października 2019 roku. Później te pieniądze przepadną. 
To tak, jakbyś podarł i wyrzucił 1850 zł (naprawdę stać Cię na taki gest?). 

Zadzwoń, aby otrzymać Audiokorektor Wzmacniający Słuch 
za udział w  Klubie Seniora za jedyne 137 zł. A  już za kilka dni pod 
Twoimi drzwiami zjawi się kurier z  ubezpieczoną paczką. W  razie ja-
kichkolwiek pytań zadzwoń, a  ja lub inni nasi wykwalifikowani spe-
cjaliści z  przyjemnością z  Tobą porozmawiamy. Działaj zanim fundusz 
na dofinansowanie zostanie wyczerpany. 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku, 

 Tomasz Kamiński 

Sprawdź, czyprzysługuje Ci dofinansowanie

pasuje 
na prawe 
i lewe ucho

Prof. Tomasz 
Kamiński, specjalista 

ds. problemów 
ze słuchem 

i koordynator 
programu 

odzyskiwania słuchu

Zadzwoń już dzisiaj!
tel. 81 300 36 81
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Jeśli... 
   masz 40 lat (i więcej) i zauważasz u siebie ubytki słuchu,
   jesteś obywatelem Polski,
   Twój miesięczny dochód (emerytura, pensja, renta) 

 nie przekracza 3500 zł...

REKLAMOWANE W TV

Wiadomość tylko dla osób 
mających problemy ze słuchem

Audiokorektor Wzmacniający 
Słuch dzięki swym 
rozmiarom jest niewidoczny 
dla osób postronnych. 

Posiada uniwersalne wkładki 
w różnych rozmiarach
dzięki którym Audiokorektor 
idealnie dopasowuje się 
do budowy ucha i przylega 
do skóry. 

Usłyszysz nawet 
najmniejszy szept! 
Mikroczip AVD- 873 
wyłapuje dźwięki we 
wszystkich zakresach, 
w których operuje 
ludzkie ucho. 

Dzięki niemu możesz 
znów usłyszeć czyjś 
szept, wyłapywać 
i rozróżniać głosy 
w tłumie – nie umknie 
Ci żaden ważny dźwięk! 

Koniecznie przeczytaj ten list, ponieważ przysługuje Ci prawo do udziału  
w ogólnopolskim programie odzyskiwania słuchu. Dzięki niemu tylko 
w tym roku blisko 11 000 Polaków skorzystało z bezzwrotnego dofinansowania. 
Wszyscy oni znów odzyskali szansę, by normalnie słyszeć. 
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Starostwo 
Powiatowe
w Radomiu

 KATA A SKOW O

Przed uczestnikami tegorocznej, trze-
ciej w historii, wyprawy Co Za Jazda! 
Ultra postawiono nie lada zadanie – do-
kładnie 106,2 km, czyli tyle, ile wynosi 
częstotliwość Radia Rekord. Ze względu 
na długość trasy te nasze wycieczki de-
dykowane są najwytrwalszym i najbar-
dziej zagorzałym rowerzystom.

– Trasa była wymagająca, ale w sumie 
to bułka z masłem. Jeżdżę na takich dy-
stansach od 2,5 roku – powiedziała nam 
Ula Rajkowska, która jeździ z nami od 
trzech lat.

Z kolei Artur Łyżwiński był jednym 
z pierwszych uczestników, którym uda-
ło się pokonać całą trasę; przejechał ją 
w 3 godziny i 50 minut.

– Co Za Jazda Ultra! charakteryzowa-
ła się wspaniałą, ciekawą trasą – ocenia 
Stefan Tatarek, prezes zarządu Radia 
Rekord i prezes stowarzyszenia Co Za 
Jazda! – Co nas bardzo mile zaskoczyło, 
to tak duża liczba uczestników – niemal 
200 osób. Wszyscy zadowoleni, uśmiech-

nięci; w komplecie udało nam się wrócić 
przed siedzibę Radia Rekord.

Trasa, którą przygotował dla naszych 
uczestników Wojciech Kiraga, częściowo 
prowadziła przez drogi szutrowe i leśne 
nieutwardzone. Po drodze rowerzy-
ści mogli wzmocnić swoje siły – zostali 
serdecznie przyjęci i ugoszczeni przez 
Dwór Jakuba w Jedlni. – Jest nam bar-
dzo miło gościć ludzi, którzy chcą w dzi-
siejszych czasach aktywnie spędzać wol-
ny czas. Doceniamy, że poświęcają czas 
dla zdrowia, a przy okazji promują nasz 
piękny region radomski – mówiła Bar-
bara Rakowska, właścicielka Dworu Ja-
kuba, Ośrodka Usługowo-Edukacyjnego 
w Jedlni. – Zapraszamy do nas zawsze. 
Czym chata bogata, tym gościom rada.

Na mecie, przed budynkiem przy ul. 
Okulickiego 39, na uczestników czekał 
poczęstunek. Nie zabrakło także kon-
kursu z nagrodami, przygotowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Rado-
miu, które wspólnie z Radomskimi Ha-
lami Mięsnymi wspiera nasze rowerowe 
wyprawy. – Powiat radomski jest miej-

scem, gdzie można aktywnie uprawiać 
turystykę rowerową. Mamy wiele atu-
tów, które wręcz zapraszają rowerzy-
stów do skorzystania, a to ze ścieżek 
rowerowych, a to z dróg gruntowych, 
z przepięknych zakątków, malowni-
czych pól i lasów. Jest wiele miejsc, do 
których można wybrać się na rowerze, 
np. do Iłży, Królewskich Źródeł czy 
Skaryszewa – mówi Marcin Genca, 
rzecznik prasowy Starostwa Powiato-
wego w Radomiu. – W imieniu swoim, 
starosty i radnych powiatu serdecznie 
gratuluję wszystkim uczestnikom Co 
Za Jazdy! tej ekstremalnej trasy.

Wyprawy rowerowe Co Za Jazda! to 
już poważna pozycja w kalendarzu ra-
domskich imprez. Akcja, poza dobrą za-
bawą, integruje rowerową społeczność. 
Nawiązują się tu i znajomości, i długo-
letnie przyjaźnie.

– Tegoroczna edycja wypraw Co Za 
Jazda! była bardzo udana. To, co ją cha-
rakteryzowało, to frekwencja. Każda 
wyprawa to była ogromna liczba uczest-
ników. Pogoda nam dopisywała; w zasa-

dzie poza jedną niedzielą, gdzie deszcz 
nam trochę przeszkadzał, wszystkie były 
piękne i słoneczne. Jesteśmy bardzo za-
dowoleni, że Co Za Jazda! cieszy się 
taką popularnością. Bardzo jest dla nas 
miłe, kiedy uczestnicy przychodzą i dzię-

kują, i pytają o następny rok – mówi pre-
zes Stefan Tatarek.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za udział we wspólnych ro-
werowych przygodach i do zobaczenia 
na trasie w przyszłym roku.

Co Za Jazda! na 106,2
Za nami finałowa i zarazem rekordowa wyprawa z cyklu Co Za Jazda! Ultra! Rekord na 106,2! Tym razem do pokonania było aż 
106,2 km. Jesienne chłody najwyraźniej rowerzystom niestraszne, bo na zakończenie sezonu wybrało się z nami 200 osób.
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Po dwóch zwycięstwach z rzędu rado-
mianki z HydroTrucku w meczu awan-
sem podejmowały częstochowskiego 
Gola. Zawodniczki nie ukrywały, że mają 
chrapkę na podtrzymanie korzystnej serii 
i tak też się stało.

Już w siódmej minucie gospodynie 
zawodów objęły prowadzenie. Po stałym 
fragmencie gry piłka trafiła do Moniki 
Płóciennik, a ta nie miała problemów 
z pokonaniem Karoliny Szulc. Kolejna 
bardzo groźna akcja radomianek miała 
miejsce tuż przed końcem pierwszej po-
łowy, gdy po efektownej wymianie kilku 
podań, piłka trafiła do Klary Karoń, ale 
ta nieznacznie się pomyliła.

Po zmianie stron nie mające nic do 
stracenia zawodniczki Gola dążyły do 
odrobienia strat, jednak dość dobrze 
w bramce HydroTrucku spisywała się 
Klaudia Gocel. Golkiperka wykazała się 
kunsztem zwłaszcza po uderzeniach z dy-
stansu Dominiki Małychy i Oliwii Pająk. 
Bramka padła dopiero w 84. minucie, ale 
ku uciesze miejscowych kibiców zdobyły 
ją radomianki. Podanie od Karoń wyko-
rzystała wprowadzona po przerwie Kari-
na Kosiarska, wygrywając sytuację sam 
na sam z Szulc.

– Mamy kolejne trzy punkty i z tego 
faktu cieszymy się najbardziej – powie-
dział po ostatnim gwizdku trener Paw-
-łowski.

Po tym spotkaniu radomianki awan-
sowały na trzecie miejsce w tabeli, a już 
w sobotę, 12 października zmierzą się 
z ósmą drużyną I ligi gr. południowej, 
Spartą Daleszyce. Początek tego poje-
dynku na boisku MOSiR-u ze sztuczną 
nawierzchnią o godz. 18.

HydroTruck Radom – Gol Często-
chowa 2:0 (1:0)

Bramki: Płóciennik (7.), Kosiarska 
(84.)

MK

Kolejne
trzy punkty
Po trzech zwycięstwach z rzędu I-ligowy 
zespół kobiet HydroTrucku Radom zmierzy 
się ze Spartą Daleszyce. – W tej lidze nie ma 
łatwych rywali – podkreśla trener Wojciech 
Pawłowski.
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Rywale do Radomia przyjechali już 
w ubiegłą sobotę i wieczorem odbyli 
trening w hali MOSiR-u. Jak się okazu-
je, była to pierwsza tego typu wyprawa 
lublinian do Radomia, już w przeddzień 
zawodów. Tylko to świadczyło, jak po-
ważnie podopieczni Davida Dedka po-
traktowali ten mecz.

Lublinianie chcieli podtrzymać ko-
rzystną passę, po tym jak na inaugurację 
pokonali u siebie Stelmet Zieloną Górę.

Tymczasem podopieczni Roberta Wit-
ki wystąpili bez kontuzjowanego Artura 
Mielczarka, a na środkach przeciwbólo-
wych zagrał Filip Zegzuła.

Prze trzy kwarty mecz miał niezwykle 
wyrównany przebieg, co zapowiadało nie-
małe emocje w kluczowych 10 minutach. 
Tych jednak nie było, a wszystko przez 
dobrą dyspozycję przyjezdnych. Właśnie 
wtedy ciężar rozgrywania, jak i zdoby-
wania punktów wzięli na siebie: Brynton 
Lemar i Jimmie Taylor. Pierwszy był nie 
do zatrzymania w ataku, a drugi doskona-
le spisywał się na obu tablicach. Nieste-
ty, w tej kwarcie przytrafiła się indolen-
cja rzutowa gospodarzom, co skrzętnie 
wykorzystali zawodnicy trenera Dedka. 
Ostatecznie to Start triumfował różnicą 
11 punktów, będąc – w przekroju spot-
kania – zdecydowanie lepszym zespołem.

Tymczasem w sobotę, 12 październi-
ka radomianie ponownie zagrają przed 

własną publicznością. Tym razem ich 
rywalem będzie aktualny zdobywca Su-
zuki Pucharu Polski – zespół BM Slam 
Stali Ostrów Wielkopolski. Obie drużyny 
póki co łączy fakt, że żadna z nich w lidze 
jeszcze nie wygrała. HydroTruck poza 
domową porażką ze Startem uległ be-
niaminkowi Śląskowi Wrocław, Stal zaś 
nie dała rady Astorii Bydgoszcz i Stelme-
towi Zielona Góra. Ponadto podopiecz-
ni Jacka Winnickiego na inaugurację 
sezonu w meczu o superpuchar Polski 
zostali rozgromieni przez Anwil Włoc-
ławek – 66:95. Barwy Stali reprezentuje 
obecnie dwóch dobrze znanych radom-
skim fanom basketu zawodników: Jakub 
Garbacz i Daniel Szymkiewicz.

Warto przypomnieć, że w ostatnim 
meczu kontrolnym rozegranym przed 
sezonem, Stal nieznacznie pokonała 
HydroTruck, a mecz gościnnie odbył się 
w Kaliszu.

Początek spotkania w hali MOSiR-u
o godz. 19.

HydroTruck Radom – Start Lublin 
66:77

Kwarty: 21:25, 21:19, 13:13, 11:20
HydroTruck: Odigie 6, Piechowicz 5, 

Trotter 16, Camphor 18, Bogucki 9, Wall 
2, Lindbom 10, Zegzuła 0

MACIEJ KWIATKOWSKI

Zadecydowała
ostatnia kwarta

W drugim występie w Energa Basket Lidze koszykarze HydroTrucku 
Radom musieli uznać wyższość rywali. Tym razem była to drużyna 
lubelskiego Startu.

 MACIEJ KWIATKOWSKI

Radomiak w swoim 12. meczu w roz-
grywkach Fortuna 1. Ligi, na wyjeździe 
mierzył się ze znajdującym się w kryzy-
sie zespołem suwalskich Wigier.

Od pierwszych minut goście z Ra-
domia zepchnęli przeciwników do głę-
bokiej defensywy, a w ciągu 10 minut 
Dominika Kąkolewskiego groźnymi 
strzałami niepokoili Rafał Makowski 
i Patryk Mikita.

Właśnie pomocnik miał udział przy 
pięknej bramce zdobytej przez gości. To 
on posłał precyzyjne podanie do Rossi 
Leandro, a Brazylijczyk ośmieszył jed-
nego z defensorów i przerzucając nad 
nim futbolówkę znalazł się w doskonałej 
okazji strzeleckiej, i ją wykorzystał. Co 
istotne, był to setny gol Leandro w bar-
wach Radomiaka!

Po uzyskaniu prowadzenia „Zieloni” 
się nieco cofnęli, przez co częściej w po-
siadaniu futbolówki byli piłkarze z Pod-
lasia. Na szczęście dość dobrze w bram-
ce sprawował się Mateusz Kochalski. 
Gdy wydawało się, że jednobramkowym 
prowadzeniem zakończy się pierwsza 
połowa, Dawid Sołecki w polu karnym 
faulował swojego imiennika Abramowi-
cza, a arbiter Wojciech Krztoń wskazał 
na punkt karny. Do futbolówki podszedł 
Leandro i pewnym uderzeniem ustalił 
wynik pierwszych 45 minut.

Tuż po przerwie wynik mogli pod-
wyższyć i Lewandowski, i Mikita, ale 
tym razem piłka nie chciała wpaść do 

siatki. Co nie udało się zawodnikom 
beniaminka, stało się udziałem gospo-
darzy. Otóż Robert Bartczak niezwykle 
precyzyjnym strzałem pokonał Kochal-
skiego, jednocześnie dając kolegom 
wiarę na korzystny rezultat. Na domiar 
złego w 63. minucie kontuzji doznał 
Lewandowski, którego służby medycz-
ne zniosły z boiska na noszach. W jego 
miejsce wszedł Kaput. Pięć minut póź-
niej w polu karnym Wigier upadł Ma-
ciej Górski, ale tym razem gwizdek sę-
dziego milczał.

Na szczęście „Zieloni” w swoich sze-
regach mieli w tym pojedynku Meika 
Karwota. To właśnie pomocnik w 72. 
minucie podszedł do wykonania rzutu 
wolnego i tak precyzyjnie uderzył futbo-
lówkę, że Kąkolewskiemu nie pozostało 
nic innego, jak wyciągnąć ją z siatki.

W samej końcówce swoją trzecią 
bramkę w barwach Radomiaka mógł 
zdobyć Damian Nowak, jednak mini-
malnie przestrzelił ponad poprzeczką.

„Zieloni” zagrali jednak do końca i to 
się opłaciło. W ostatniej minucie doli-

czonego czasu gry Patryk Mikita uderzył 
pod poprzeczkę, a Kąkolewski po raz 
czwarty wyciągnął piłkę z siatki.

Już w sobotę sensacyjny lider z Ra-
domia podejmie Podbeskidzie. Rywale 
na obiekt MOSiR-u przyjadą opromie-
nieni zwycięskim pojedynkiem z GKS-
em Bełchatów. Bramki dla zawodników 
Krzysztofa Brede zdobywali: Marko 
Roginić (dwie), Karol Danielak i Mate-
usz Sopoćko. O ile Podbeskidzie bardzo 
dobrze spisuje się na własnym boisku, to 
już zupełnie swe walory zatraca na wy-
jazdach. W dotychczasowych meczach 
bielszczanie zdobyli tylko osiem punk-
tów, choć zagrali siedem spotkań.

Niestety, w hicie nie zobaczymy Ma-
teusza Lewandowskiego, który zerwał 
więzadła krzyżowe i do końca roku nie 
wybiegnie na boisko.

Mecz Radomiaka z Podbeskidziem 
odbędzie się 12 października o godz. 14.

Wigry Suwałki – Radomiak Radom 
1:4 (0:2)

Bramki: Bartczak (60.) – Leandro 
(33., 44. karny), Karwot (72.), Mikita 
(90)

Wigry: Kąkolewski – Sołdecki, Af-
tyka, Ozga, Sabiłło, Król (77. Gierach), 
Matuszewski, Huertas, Bartczak, Ka-
rankiewicz, Sosnowski (60. Łapiński)

Radomiak: Kochalski – Abramowicz, 
Cichocki, Grudniewski, Michalski, Mi-
kita, Lewandowski (63. Kaput), Makow-
ski, Karwot, Leandro (73. Banasiak), 
Górski (81. Nowak)

Czas na hit kolejki
W sobotę, 12 października Radomiak Radom podejmie Podbeskidzie Bielsko-Białą. Naprzeciwko siebie 
staną lider i zarazem zespół, który wygrał sześć kolejnych spotkań, oraz czwarty zespół tabeli Fortuna 
1. Ligi.
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#RUSZczyk
      NA WYBORY

POZYCJA

Zespół  z  Zambrowa s tawi ł  s ię 
w Radomiu godzinę przed meczem 
i niewątpliwie mógł odczuwać trudy 
blisko czterogodzinnej jazdy. Ten fakt 
w początkowych fazach gry chcieli wy-
korzystać zawodnicy Broni. Radomianie 
ewentualne zwycięstwo mieli zadedyko-
wać trenerowi Dariuszowi Różańskie-
mu, który w przeddzień zawodów ob-
chodził urodziny.

Po raz pierwszy Piotr Czapliński, gol-
kiper Olimpii interweniował w dziewiątej 
minucie, gdy chwycił centrostrzał Przemy-
sława Nogaja. W 13. minucie radomianie 
cieszyli się już z prowadzenia. W pole 
karne Olimpii wbiegł Kamil Czarnecki 
i wycofał futbolówkę do Dominika Leś-
niewskiego. Ten posłał ją do Kamila Ster-
nickiego, a pomocnik płaskim strzałem 
umieścił piłkę w siatce. Dziesięć minut 
później z rzutu wolnego uderzał Czarne-
cki, ale w sam środek i bramkarz nie miał 
problemów ze schwytaniem piłki.

Po zdobyciu gola radomianie nieco 
się cofnęli i liczyli na kontrataki. Po jed-
nym z nich Przemysław Śliwiński i Nogaj 
mieli przed sobą tylko defensora Olimpii 
i bramkarza, ale wywalczyli zaledwie rzut 
rożny. Po nim Śliwiński najwyżej wysko-
czył w polu bramkowym i głową skiero-
wał piłkę do siatki. Tym samym napastnik 
uzyskał szóstego gola w sezonie.

Po zmianie stron zaatakowali goście 
i już w 55. minucie, za sprawą Kamila 
Jackiewicza, zdobyli kontaktową bram-
kę. To zapowiadało niemałe emocje. Te 
rzeczywiście były, bo wciąż stroną prze-
ważającą byli zambrowianie. W 84. mi-
nucie przyjezdni trafili do bramki Broni, 
ale według sędziego strzelający był na 
spalonym. Minutę później Mateusz Osta-
szewski trafił już bez złamania przepisów.

W kolejnym meczu, w niedzielę, 13 paź-
dziernika Broń podejmie Pelikana Łowicz. 
Mecz rozpocznie się w samo południe.

MK

Remis Broni
Piłkarze radomskiej Broni w zaległym meczu III ligi gr. I zremisowali z Olim-
pią Zambrów. Podopieczni Dariusza Różańskiego do przerwy prowadzili 
2:0, ale po zmianie stron inicjatywa należała już do przyjezdnych.
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VADEMECUM
KIBICA

CERRAD ENEA CZARNI RADOM

NIE BĘDZIEMY BAZOWAĆ TYLKO NA JEDNYM ZAWODNIKU

O przygotowaniach 
i dotychczas rozegranych 

grach sparingowych  
rozmawialiśmy z Robertem 
Pryglem, trenerem Cerradu 

Enei Czarnych Radom. 
Za wam  cz ś  okr u przygoto-
wawcz go  w kt rym j zcz  n  
prz gra śc  żadn go par ngu  
Przyk adac  wag  do wyn k w 
tyc  g r kontro nyc

– Póki co zagral iśmy pięć spot-
kań i niemal wszyscy zawodnicy grali 
w równym wymiarze. To było dla mnie 
najważniejsze, żeby wszyscy dostali 
szansę pokazania się, udowodnienia 
swojej wartości i walczenia o pierwszy 
skład. Bez względu na to, w jakim skła-
dzie gramy i z kim po drugiej stronie 
siatki, zawsze chcemy wygrywać. Dwa 
sparingi z zespołem Suwałk nie wyglą-
dały w naszym wykonaniu dobrze. Na 
tym etapie nie mogły jednak wyglą-

dać. W kolejnym tygodniu treningów 
zwróciłem zawodnikom uwagę na to, 
co musimy poprawić i już na turnieju na 

krainie w niektórych elementach była 
bardzo duża poprawa. Mam tu na myśli 
szybkość rozegrania, naszą komuni-
kację w przyjęciu, dużo skuteczniejszy 
blok. To jest dla mnie bardzo ważne. 
Korzystne wyniki, nawet w sparingach, 
na pewno budują pewność siebie dru-
żyny, a my mamy zupełnie nowy zespół.

W aśn  z t go wzg du duża 
oś  g r kontro nyc  dz  

c y a ardzo ważna
– Dokładnie tak. Te sparingi póki co 

pokazują, że tak jak wspominałem na 
początku przygotowań, mamy bardzo 
wyrównaną drużynę. Do tej pory mie-
liśmy trzech przyjmujących i każdy 
z nich bardzo fajnie się prezentował. 
Do tego dołączył do nas już kolejny za-
wodnik na tej pozycji, czyli Alen Sket. 
Także na innych pozycjach mamy bar-
dzo mocną rywalizację. Będzie to dla 
mnie kłopot jeśli chodzi o pogodzenie 
wszystkich ambicji zawodników w trak-
cie sezonu. Muszą jednak zrozumieć, 
że po to budowaliśmy taką drużynę, 

aby ciągle była ta rywalizacja. Wiado-
mo, że nie zawsze każdy będzie grał. 
W listopadzie i na początku grudnia 
będziemy grali niemal ciągle systemem 
środa-sobota i każdy z zawodników 
z 14  będzie coś tej drużynie dawał.

a trzy tygodn  prz d tart m 
g  mac  do dy pozycj  p ny 
k ad  o duży kom ort  kt r  

z po y  w kt ryc  wy t pują 
zawodn cy o cn  grający na Pu-
c arz  w ata  dą w komp c  
dop ro tuż prz d początk m g  

– Trenujemy już półtora miesiąca i był 
to dla nas do tej pory ciężki okres, bo 
trenowaliśmy w okrojonym składzie. 
Summa summarum można powiedzieć, 
że teraz jesteśmy w dobrej sytuacji. 
Trzech ostatnich brakujących zawod-
ników już dojechało. Są na szczęście 
zdrowi, co jest bardzo ważne. Niestety, 
są też zmęczeni mentalnie, co jest natu-
ralne, bo przeżyli wspaniałą historię, we 
własnym kraju grali mistrzostwa Euro-
py, w których zaprezentowali się bardzo 
dobrze. dzieś ten spadek emocji i sił 
witalnych musi być, ale trzy tygodnie 
to jest dobry okres, aby zregenerowali 

się, ale przede wszystkim, abyśmy się 
w drużynie bardziej wszyscy poznali 
i złapali więcej doświadczenia i zgrania. 
To jest bardzo ważne. Zwłaszcza na po-
zycji rozgrywających, aby umieli czuć  
partnerów na innych pozycjach boiska.

Jak  z p  C rradu En  Czar-
nyc  Radom k c  dą mog  
og ąda  w zon  

– Potrzebuję jeszcze tygodnia lub 
dwóch, aby w pełni móc odpowiedzieć 
na to pytanie. Dopiero w poniedzia-
łek dołączyło do nas trzech bardzo 
ważnych zawodników i tak naprawdę 
o mocnych i słabszych stronach będę 
mógł powiedzieć nieco później. Nie 
znam jeszcze choćby Alena Sketa, 
który ma być dla nas ważnym zawod-
nikiem. Do tej pory bardzo pozytywnie 
na pozycji przyjmującego wyglądają 
Bartosz irszt, a także Thanasis Pro-
topsaltis. Niewątpliwie Wojciech Wło-
darczyk jest zawodnikiem, który musi 
nam dużo pomóc. Budując ten zespół 
chciałem, aby to była drużyna, która 
będzie wyrównana i gra systemem śro-
da-sobota nie będzie dla nas stanowiła 
problemu. Chciałem, aby to był zespół, 

który będzie miał dużo możliwości. Na 
przykład grając w przyjęciu z Włodar-
czykiem i Sketem będzie miał dużą siłę 
ofensywną na skrzydłach. rając z Pro-
topsaltisem i jednym z pozostałych, bę-
dzie miał możliwość gry bardzo szybkiej 
i kombinacyjnej gry opartej na bardzo 
dobrym przyjęciu. Mam nadzieję, że 
to będzie jeden z najlepiej zagrywają-
cych w lidze zespołów. Na pewno jest 
ku temu potencjał. Od początku przy-
gotowań pracujemy też nad tym, aby 
nasza gra była dużo szybsza i to bardzo 
fajnie wychodzi. Oczywiście zdarzają 
się jeszcze błędy i niedokładności, ale 
musimy to wkalkulować na poczet tego, 
że zyski przyjdą prędzej czy później. Ta 
bardzo szybka gra, czasem nawet na 
granicy szaleństwa, już przynosiła nam 
zyski na sparingach we Lwowie. Patrząc 
z perspektywy przeciwnika, chciał-
bym, abyśmy byli zespołem, w którym 
ciężko znaleźć zawodnika, nad którym 
trzeba się będzie najbardziej skupiać. 
Chciałbym, żeby dystrybucja piłek 
była bardzo równomierna. Nie będziemy 
bazować tylko na jednym zawodniku.

MICHAŁ OWAK

S P O N S O R Z Y  T Y T U L A R N I
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WICEMISTRZOWIE EUROPY
W DRUŻYNIE CERRAD ENEA CZARNYCH

DEJAN VINČIĆ ALEN PAJENKALEN PAJENK ALEN ŠKET

Ma 33 lata. Gra na pozycji rozgrywającego 
i jest kapitanem Cerradu Enei Czarnych. 
W Radomiu jest od 2017 roku i nadchodzący 
sezon będzie już dla niego trzecim w bar-
wach „Wojskowych”. Niezwykle doświad-
czony zawodnik, bardzo lubiany i szanowany 
przez resztę zespołu. 
Podczas zakończonych niedawno mi-
strzostw Europy był podstawowym zawod-
nikiem reprezentacji Słowenii, która wywal-
czyła srebrne medale tego czempionatu.

Ma 33 lata. Gra na pozycji środkowego. 
Poprzedni sezon był dla niego pierw-
szym w barwach Cerradu Enei Czarnych. 
Był jednym z pewnych punktów zespołu 
w ubiegłym sezonie i sztab szkoleniowy 
liczy, że podobnie będzie w nowych roz-
grywkach.
Podobnie jak Vincic, na mistrzostwach Eu-
ropy, był podstawowym zawodnikiem repre-
zentacji Słowenii i przyczynił się do tego, że 
zespół stanął na drugim stopniu podium. 

Ma 31 lat. Gra na pozycji przyjmującego. 
Jest najmłodszy z całej trójki Słoweń-
ców, którzy będą występowali w sezonie 
2019/2020 w Cerradzie Enei Czarnych Ra-
dom, ale także doświadczony. W swojej 
karierze występował w barwach klubów 
z Turcji, Włoch czy wcześniej Słowenii. Grał 
nie tylko na pozycji przyjmującego, ale rów-
nież w ataku.

S P O N S O R Z Y  G Ł Ó W N I

R7
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WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI WSPARCIE,
 WSPÓŁPRACA I INTEGRACJA

Jak  c  pon or tytu arny po taw  
k u ow  na rozpoczynający  zon 
PlusLigi? 

Ha na Bąk  pr z  Stowarzy z n a Czar-
ni: – To trudne pytanie. Nie chcielibyśmy, aby 
wynik był gorszy niż w poprzednich rozgryw-
kach. Oczywiście chciałoby się, żeby było lepiej. 
Czy drużynę stać na podium  Czas pokaże. Jest 
nowy sponsor, Enea, który dokłada 
pieniędzy do budżetu. Drużyna 
jest ciekawie zbudowana i do-
tychczasowa gra w sparin-
gach napawa optymizmem. 
Nie zastanawialiśmy się 
długo nad przedłuże-
niem umowy. Będziemy 
z drużyną przez kolejne 
trzy lata. Chcieliśmy, aby 
dołączył drugi sponsor 
tytularny, bo wymagania 
wobec drużyny są coraz 
większe. Potrzebny jest 
więc większy budżet. 

Stowarzy z n  Czarn  
dz a a już od paru at  K dy ono 
pow tawa o  m a o uratowa  n  ty ko 
radom ką atk wk   w p ra  k u  

n or k  a  t ż rozw ja  ca ą truk-
tur   udowa  w z  pom dzy rmam  
kt r  ą w n m zrz zon

– Stowarzyszenie Czarni to nie tylko wspar-
cie siatkówki, ale też współpraca biznesowa 
i integracja środowiska. Na przestrzeni tych 
paru lat, w trakcie których jako firma Cerrad 
jesteśmy w stowarzyszeniu wydaje mi się, że 
te cele udaje się realizować. Co prawda nie 
ma tych stu firm, które były na początku, ale 
został fajny trzon ponad 0 firm, które widzą, 
że współpraca się dobrze układa. Wiadomo, 
że na mecze drużyny Cerradu Enei Czarnych 
przychodzimy kibicować, ale podczas spot-
kań integracyjnych środowiska zawiązują się 
przyjaźnie, jest czas na rozmowy biznesowe 
i to potem przenosi się dalej na współpracę 
między firmami. My jako Cerrad współpracu-
jemy z wieloma innymi firmami. Oczywiście 
musi się to odbywać na zasadach rynko-

wych. Nawet muszę powiedzieć, że podpisa-
liśmy umowę z firmą Enea, która będzie nam 
sprzedawała energię. bolewam trochę nad 
tym, że w ostatnim czasie jest niewielu no-
wych członków stowarzyszenia i zwracam się 
z apelem do radomskich firm, aby zawiązały 
współpracę, która będzie na pewno z ko-
rzyścią dla obu stron. Jako Stowarzyszenie 

współpracujemy także z gminami 
w ramach Partnerstwa Regio-

nalnego Czarni. Wspieramy 
też drużyny młodzieżowe. 

J dnym z c w 
tatutowyc  Stowa-

rzy z n a Czarn  j t 
po czna odpow -

dz a noś  zn u  
o ważn  a y rmy 

czu y taką po czną 
odpow dz a noś   do-

towa y c o y port 
u  nn  dz dz ny życ a

– Tak ,  to bardzo waż ne. 
 nas w firmie mamy taką zasadę, 

że w świecie nowoczesnego biznesu 
nie liczy się tylko produkcja i zysk, ale też co 
robimy dla swojego środowiska. Wydaje mi się, 
że to coraz ważniejsze. My jako firma Cerrad 
wspomagamy siatkówkę. Niektórzy mówią, 
że to dla nas reklama, ale to też to, że my lu-
bimy ten sport i chcemy uczestniczyć w życiu 
zawodników. Wydaje nam się, że to duża po-
moc, że jesteśmy tutaj w Radomiu. Założyli-
śmy też drużynę czwartej ligi w Starachowi-
cach, gdzie mamy siedzibę firmy. Zespół ten 
awansował  już do trzeciej ligi. To jednak nie 
tylko działalność sportowa. Wiele firm zwra-
ca się do nas o pomoc w remontach. W tym 
momencie mamy podpisaną umowę z miastem 
Radom, gdzie charytatywnie wyremontujemy 
pomieszczenia socjalne, łazienki w szkole na 

irleju. Z prezydent ze Starachowic umówi-
liśmy się, że na tej samej zasadzie będziemy 
remontować przedszkola publiczne. Wydaje mi 
się, że to będzie miły gest od firmy. 

KRZ SZ OF DOMAGAŁA

W nowym zon  z p  dz  wy-
t powa  pod nową nazwą  Do grona 
pon or w tytu arnyc  do ączy a En a  

Co to oznacza w praktyc  d a k u u  
Wojc c  St p  pr z  k u u  – eby 

grać na wysokim poziomie w lidze mistrzów 
świata – PlusLidze, potrzeba dużych finansów 
i zaangażowania takich sponsorów tytular-
nych jak Cerrad i Enea. inanse są bardzo 
istotne w funkcjonowaniu klubu i dzięki Cerra-
dowi, Enei, miastu Radom, a także wielu innym 
lokalnym sponsorom zrzeszonym w Stowa-
rzyszeniu Czarni Radom, możemy podziwiać 
w radomskiej hali drużyny, w których grają 
najlepsi siatkarze globu. Pozyskanie nowego, 
drugiego sponsora tytularnego daje nam 
większe możliwości. Mogliśmy zbudować 
solidny zespół, który może sprawić w lidze 
niespodziankę. Ponadto warto zwrócić uwa-
gę, że w polskim świecie siatkarskim mamy 
opinię klubu stabilnego i dobrze 
poukładanego, zatem dwóch 
sponsorów tytularnych 
z pewnością pomoże nam 
podtrzymać powyższe 
stwierdzenie.

W przy z ym zo-
nie kontynuujecie 
program Partn r-

twa R g ona n go 
Czarn  W p praca 
z gm nam  pow atu 
radom k go j t d a 
wa  ważna  

– To projekt, który funk-
cjonuje od wielu lat i jest bardzo 
dobrze odbierany zarówno przez 
władze samorządowe jak i przez samych 
mieszkańców uczestniczących w nim min 
i Powiatów. To bardzo istotna promocja siat-
kówki w regionie, dzięki której możemy pro-
mować naszą dyscyplinę poza Radomiem, 
a ponadto przyczynia się do powstawania 
kolejnych amatorskich drużyn siatkarskich. 
Najlepszym tego przykładem jest drużyna 
zbudowana choćby w Jedlińsku. Dzięki temu 
klub ma możliwość przyglądania się młodym 
talentom, którzy w przyszłości mogą osiąg-
nąć sukcesy w zawodowych ligach. 

W zon   w C rradz  En  
Czarnyc  Radom dz  wy t powa o 
trz c  w c m trz w Europy  Mog o y  
to prz oży  na j zcz  p zy wyn k c o -

y na try unac  a  n t ty a a przy 
arutow cza ma ogran czoną poj mnoś  

a na nową mu my j zcz  pocz ka
– Siatkówka w Polsce jest dyscypliną bardzo 

popularną. Ludzie chcą oglądać swoje drużyny, 
które dobrze grają, ale też gwiazdy, które w nich 
występują. W ubiegłym roku pokazaliśmy, że po-
trafimy grać w siatkówkę i wygrywać z najlepszy-
mi. Oczywiście zdarzały się wpadki, ale nie było 
ich dużo i gra mogła się podobać. ramy w hali 
przy Narutowicza, która ma ograniczoną pojem-
ność, ale musimy się pochwalić, że oglądalność 
naszych meczów w telewizji była bardzo wysoka 
w porównaniu z innymi drużynami. Bardzo dużo 
pochlebnych recenzji otrzymaliśmy, za wyniki, 

walkę, atmosferę na trybunach. Na pewno 
chcielibyśmy grać w większej hali, 

a ten sukces naszych zawodni-
ków na mistrzostwach Europy 

mógłby się przełożyć w jesz-
cze lepszą frekwencję na 

t r y bun ach . Nowa h al a 
z pewnością otworzy nam 
wiele możliwości i z nie-
cierpliwością czekamy 
na moment w którym się 
do niej przeniesiemy.

W z z ym zon  
zaj śc  ardzo 

do r  p ąt  m j c  
w P u dz  Jak  c  

stawiacie sobie na nadcho-
dząc  rozgrywk

– Ostatni sezon faktycznie przyniósł bardzo 
zadowalający rezultat i mnóstwo emocji. Z pew-
nością chcielibyśmy przynajmniej powtórzyć 
wynik z ubiegłego sezonu, ale wyniki w spor-
cie drużynowym są składową wielu elementów 
i czasem przynoszą niespodziewane efekty. Na-
szym celem jest przede wszystkim zbudowanie 
drużyny, która w każdym meczu będzie walczyć 
o najlepszy możliwy wynik, a efektem tego z pew-
nością będzie wysoka lokata w końcowej tabeli.

MICHAŁ OWAK

S P O N S O R Z Y  W S P I E R A J Ą C Y

Nadruki na Odzieży Haft Komputerowy

Odzież reklamowa i robocza

C:0 M:0 Y:0 K:80



CERRAD ENEA CZARNI RADOM
SEZON 2019/20

S P O N S O R Z Y  T Y T U L A R N I

S P O N S O R Z Y  T Y T U L A R N I

górny rząd od lewej : 
Aleksandra Skalska fizjoterapeuta , Dmitryy Skoryy II trener , Jakub Szyszka trener przygotowania fizycznego , Robert Prygiel I trener , Bartłomiej rzechnik, Michał ilip, Bartosz irszt, Damian Boruch, Alen Sket, Wojciech Włodarczyk, Michał Ostrowski, Marek Kwaczyński lekarz drużyny , Dariusz ryszkowski kierownik drużyny , Krzysztof Michalski statystyk .

dolny rząd od lewej :
Mateusz Masłowski, Thanasis Protopsaltis, Karol Butryn, Dejan incić, Michał Kędzierski, Alen Pajenk, Michał Ruciak.

Fot. Tomasz Fijałkowski/ fiolek.art.pl
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S P O N S O R Z Y  I  P A R T N E R Z Y  W S P I E R A J Ą C Y

Indykpol AZS Olsztyn

1. kolejka

Cerrad Enea Czarni Radom

26.10.2019

Trefl Gdańsk

2. kolejka

Cerrad Enea Czarni Radom

30.10.2019

Cerrad Enea Czarni Radom

3. kolejka

BKS Visła Bydgoszcz

3.11.2019

Cerrad Enea Czarni Radom

4. kolejka

MKS Będzin

9.11.2019

Cuprum Lubin

13. kolejka (awansem)

Cerrad Enea Czarni Radom

13.11.2019

Cerrad Enea Czarni Radom

12. kolejka (awansem)

GKS Katowice

20.11.2019

Cerrad Enea Czarni Radom

5. kolejka

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

16.11.2019

Onico Warszawa

6. kolejka

Cerrad Enea Czarni Radom

23.11.2019

Cerrad Enea Czarni Radom

7. kolejka

Jastrzębski Węgiel

27.11.2019

Aluron Virtu CMC Zawiercie

8. kolejka

Cerrad Enea Czarni Radom

30.11.2019

Cerrad Enea Czarni Radom

9. kolejka

MKS Ślepsk Malow Suwałki

7.12.2019

Cerrad Enea Czarni Radom

10. kolejka

PGE Skra Bełchatów

14.12.2019

Asseco Resovia Rzeszów

11. kolejka

Cerrad Enea Czarni Radom

21.12.2019

Cerrad Enea Czarni Radom

14. kolejka

Indykpol AZS Olsztyn

11.01.2020

Cerrad Enea Czarni Radom

15. kolejka

Trefl Gdańsk

18.01.2020

BKS Visła Bydgoszcz

16. kolejka

Cerrad Enea Czarni Radom

22.01.2020

MKS Będzin

17. kolejka

Cerrad Enea Czarni Radom

25.01.2020

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

18. kolejka

Cerrad Enea Czarni Radom

1.02.2020

Cerrad Enea Czarni Radom

19. kolejka

Onico Warszawa

15.02.2020

Jastrzębski Węgiel

20. kolejka

Cerrad Enea Czarni Radom

22.02.2020

Cerrad Enea Czarni Radom

21. kolejka

Aluron Virtu CMC Zawiercie

26.02.2020

MKS Ślepsk Malow Suwałki

22. kolejka

Cerrad Enea Czarni Radom

29.02.2020

PGE Skra Bełchatów

23. kolejka

Cerrad Enea Czarni Radom

7.03.2020

Cerrad Enea Czarni Radom

24. kolejka

Asseco Resovia Rzeszów

14.03.2020

GKS Katowice

25. kolejka

Cerrad Enea Czarni Radom

18.03.2020

Cerrad Enea Czarni Radom

26. kolejka

Cuprum Lubin

21.03.2020

TERMINARZ



P A R T N E R S T W O  R E G I O N A L N E  C Z A R N I



Płytki, które odmienią
Twoje wnętrze 

Więcej inspiracji na: www.cerrad.com



Zespó ł E . Leclerc Radomk i Ra-
dom przeszedł sporą metamorfozę 
pomiędzy zakończeniem poprzed-
nich rozgry wek, a początkiem ko-
le jnych . Z popr zedniego sezonu 
pozostały tylko cztery zawodniczki: 
Majka Szczepańska-Pogoda, Sonia 
Kubacka, Izabela Bałucka oraz Re-
nata Biała. Dziewięć zawodniczek 
jest nowych. Dlatego drużyna zaczę-
ła przygotowania do sezonu dość 
wcześnie, ponadto wyjechała też na 
obóz przygotowawczy do Kielnaro-
wej i rozegrała sporo sparingów. To 
wszystko po to, aby zintegrować i jak 
najlepiej zgrać zespół.

– Wyjechaliśmy na zgrupowanie po 
to, aby dziewczyny dłużej poprzeby-
wały ze sobą. Drugim powodem był 
problem z dostępnością hali do tre-

ningów w tamtym okresie przez 4 do 
6 godzin dziennie. Szukaliśmy więc 
innych możliwości. Ponadto rozegra-
l iśmy sporo spotkań towarzyskich, 
z których jest też bardzo dużo wnio-
sków. To granie pokazało nam nad 
czym mamy jeszcze pracować i co 
poprawiać – mówi Jacek Skrok, trener 
E.Leclerc Radomki Radom. 

Do zespołu dołączyło aż dziewięć 
nowych zawodniczek, nic więc dziw-
nego, że wspomniana integracja , 
a przede wszystkim zgranie zespołu 
jest bardzo ważne. Nowe twarze w Ra-
domiu to: Agata Witkowska, Emilia Mu-
cha, Paulina Szpak, Anna Bodasińska, 
Mia Jerkov, Marharyta Azizowa, Pau-
lina Zaborowska, Klaudia Laskowska 
oraz Oliwia Bałuk. To mieszanka do-
świadczenia z młodością, która w nad-

chodzących rozgrywkach ma dawać 
dużo radości kibicom. 

Kadra na razie liczy 13 zawodni-
czek. Siatkarek w druynie miało być 
14, ale... argentyńska środkowa Ju-
lieta Lazcano zrezygnowała w ostat-
niej chwili z gry w E.Leclerc Radomce. 
Klub poinformował o zakontraktowa-
niu zawodniczki z Argentyny pod ko-
niec maja. Środkowa miała przylecieć 
do Radomia po zakończeniu zmagań 
w Pucharze Świata. Po kilku dniach 
wolnego, Lazcano miała pojawić się 
w Radomiu w miniony poniedziałek, 
ale... okazało się, że zmieniła plany! 
Tuż przed wylotem do Europy, zarząd 
klubu otrzymał bezpośrednio od za-
wodniczki informację, że rezygnuje 
ona z gry w barwach E.Leclerc Ra-
domki Radom!

– Sł yszeliśmy rożne powody, od 
zdrowotnych po osobiste, aż po infor-
mację o zakończeniu kariery siatkar-
skiej przez Julietę… Jesteśmy w kon-
takcie z jej menadżerami, któr ych 
również zaskoczyła decyzja Argen-
tynki – skomentował Thomas Renard-
-Cardin, prezes klubu z Radomia.

To zaskakujące zachowanie tak do-
świadczonej zawodniczki stawia radom-
ski klub w trudnej sytuacji w kontekście 
znalezienia dla niej zastępstwa. Rynek 
jest już mocno przetrzebiony, a inaugu-
racja sezonu 2019/2020 w Lidze Siat-
kówki Kobiet już za parę dni. – Mamy 
w zanadrzu kilka opcji, rozmowy i nego-
cjacje trwają. Na pewno postaramy się 
o pozyskanie kogoś równie wartościo-
wego jak Lazcano, a może nawet i kogoś 
lepszego – dodał Renard.

Cz asu nie ma zby t wiele, bo już 
w poniedziałek początek ligow ych 
zmagań w sezonie 2019/2020. Pierw-
szym rywalem podopiecznych trenera 
Jacka Skroka będzie ekipa BKS-u Stali 
Bielsko-Biała, która w poprzednich 
rozgrywkach uplasowała się na piątej 
pozycji w tabeli. W ekipie BKS-u wy-
stępuje między innymi Kinga Drabek, 
libero, która w ubiegłym sezonie grała 
w Radomiu. 

Początek meczu E.Leclerc Radomka 
Radom – BKS Stal Bielsko-Biała w po-
niedziałek, 14 października, o godzinie 
17.30 w hali Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji przy ulicy Narutowicza 
9 w Radomiu.
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 MICHAŁ OWAK

W k z  ap tyty

Wielkie odliczanie dobiega końca! W poniedziałek siatkarki E.Leclerc Radomki rozpoczynają zmagania w nowym sezonie Ligi Siatkówki Kobiet. Radomianki na inaugurację 
sezonu 2019/2020 podejmą BKS Stal Bielsko-Biała. W poprzednich rozgrywkach podopieczne trenera Jacka Skroka zajęły ósmą lokatę w tabeli. Teraz apetyty są większe.
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Fot. Tomasz Fijałkowski/ fiolek.art.pl
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KADRA E.LECLERC     RADOMKI RADOM

lat: 23
wzrost (cm): 181
waga (kg): 65
pozycja: 
środkowa

SONIA 
KUBACKA
SONIA
KUBACKA

lat: 19
wzrost (cm): 176
waga (kg): 62
pozycja: 
przyjmująca

OLIWIA  
BAŁUK
OLIWIA 
BAŁUK

lat: 21
wzrost (cm): 172
waga (kg): 61
pozycja: libero

ANNA 
BODASIŃSKA
ANNA 
BODASIŃSKA

lat: 30
wzrost (cm): 170
waga (kg): 67
pozycja: libero

AGATA 
WITKOWSKA
AGATA 
WITKOWSKA

lat: 19
wzrost (cm): 188
waga (kg): 74
pozycja: 
środkowa

KLAUDIA 
LASKOWSKA
KLAUDIA 
LASKOWSKA

trener

JACEK SKROKJACEK SKROK

lat: 27
wzrost (cm): 185
waga (kg): 66
pozycja: 
rozgrywająca

PAULINA  
SZPAK
PAULINA 
SZPAK

lat: 26
wzrost (cm): 186
waga (kg): 77
pozycja: 
środkowa

IZABELA 
BAŁUCKA
IZABELA 
BAŁUCKA

lat: 26
wzrost (cm):  187
waga (kg): 70
pozycja: 
atakująca

MARHARYTA 
AZIZOWA
MARHARYTA 
AZIZOWA

lat: 27
wzrost (cm): 176
waga (kg): 68
pozycja: 
przyjmująca

RENATA  
BIAŁA

KADRA E.LECLERC     RADOMKI RADOM
RENATA 
BIAŁA

lat: 19
wzrost (cm): 179
waga (kg): 67
pozycja: 
rozgrywająca

PAULINA 
ZABOROWSKA

KADRA E.LECLERC     RADOMKI RADOM
PAULINA 
ZABOROWSKA

lat: 26
wzrost (cm): 186
waga (kg): 76
pozycja: 
przyjmująca

EMILIA  
MUCHA

KADRA E.LECLERC     RADOMKI RADOM
EMILIA 
MUCHA

lat: 24
wzrost (cm): 181
waga (kg): 75
pozycja: 
atakująca

MAJKA 
SZCZEPAŃSKA- 
-POGODA

KADRA E.LECLERC     RADOMKI RADOM
MAJKA 
SZCZEPAŃSKA-
-POGODA lat: 37

wzrost (cm): 192
waga (kg): 71
pozycja: 
przyjmująca

MIA  
JERKOV
MIA 
JERKOV

K

statystyk

PIOTR 
PIOTROWSKI

kierownik 
drużyny

MICHAŁ 
FIJAŁKOWSKI

II trener

RADOSŁAW 
WODZIŃSKI

trener 
przygotowania 
fizycznego/
fizjoterapeuta

PIOTR 
FILIPOWICZ

E.Leclerc Radomka Radom

1. kolejka

BKS Stal Bielsko Biała

14.10.2019

E.Leclerc Radomka Radom

2. kolejka

ŁKS Commercecon Łódź

18.10.2019

E.Leclerc Radomka Radom

11. kolejka (awansem)

Grupa Azoty Chemik Police

23.10.2019

Energa MKS Kalisz

3. kolejka

E.Leclerc Radomka Radom

26.10.2019

BKS Stal Bielsko Biała

12. kolejka (awansem)

E.Leclerc Radomka Radom

31.10.2019

Grot Budowlani Łódź

4. kolejka

E.Leclerc Radomka Radom

9.11.2019

ŁKS Commercecon Łódź

13. kolejka (awansem)

E.Leclerc Radomka Radom

13.11.2019

E.Leclerc Radomka Radom

5. kolejka

Enea PTPS Piła

18.11.2019

DPD Legionovia Legionowo

6. kolejka

E.Leclerc Radomka Radom

23.11.2019

E.Leclerc Radomka Radom

7. kolejka

#Volley Wrocław

30.11.2019

Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz

8. kolejka

E.Leclerc Radomka Radom

7.12.2019

E.Leclerc Radomka Radom

9. kolejka

Wisła Warszawa

11.12.2019

Developres SkyRes Rzeszów

10. kolejka

E.Leclerc Radomka Radom

14.12.2019

E.Leclerc Radomka Radom

14. kolejka

Energa MKS Kalisz

18.01.2020

E.Leclerc Radomka Radom

15. kolejka

Grot Budowlani Łódź

25.01.2020

Enea PTPS Piła

16. kolejka

E.Leclerc Radomka Radom

29.01.2020

E.Leclerc Radomka Radom

17. kolejka

DPD Legionovia Legionowo

1.02.2020

#Volley Wrocław

18. kolejka

E.Leclerc Radomka Radom

8.02.2020

E.Leclerc Radomka Radom

19. kolejka

Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz

15.02.2020

Wisła Warszawa

20. kolejka

E.Leclerc Radomka Radom

22.02.2020

E.Leclerc Radomka Radom

21. kolejka

Developres SkyRes Rzeszów

26.02.2020

Grupa Azoty Chemik Police

22. kolejka

E.Leclerc Radomka Radom

29.02.2020

TERMINARZ ROZGRYWEK
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MICHAŁ 
FIJAŁKOWSKI

WWW.RADOMKA.COM

PIOTR 
PIOTROWSKIPIOTR 

FILIPOWICZ
RADOSŁAW 
WODZIŃSKI

Zdjęcia: Tomasz Fijałkowski/ fiolek.art.pl



Słuchaj w weekend (12-13 października) 
Radia Rekord na 106.2 FM i zgarnij wejściówki 

na poniedziałkowy mecz E.Leclerc Radomki Radom 
z BKS Stal Bielsko-Biała


	04KO



