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Deskury z milionami

Ponad 23 mln zł doi nansowania 

otrzyma Radom na rewitalizację 

kamienic Deskurów. Radomski 

projekt znalazł się na trzeciej po-

zycji wśród ośmiu planowanych do 

wsparcia przez zarząd Mazowsza.
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Młodzi zrobili raban

– Róbcie raban – namawiał mło-

dzież przed rokiem papież Fran-

ciszek. Jego słowa wzięli sobie do 

serca wolontariusze, duszpasterze 

i tysiące młodych ludzi z diecezji 

radomskiej.
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Felieton 
Adama Hildebrandta

Niech się mury pną do góry!
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Dieta na odporność

Aby układ immunologiczny mógł 

lepiej walczyć z infekcjami, warto 

zadbać o odpowiednią dietę. Pre-

zentujemy składniki odżywcze, 

które mają wpływ na odporność 

organizmu.
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Niemożliwe 
nie istnieje

Z Alicją Fiodorow, 

siedmiokrotną medalistką 

igrzysk paraolimpijskich 

rozmawia Krzysztof Domagała.
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ROZSMAKUJ SIĘ 

W RADOMIU

2-6 PAŹDZIERNIKA 2017

Będzie służyć PolsceBędzie służyć Polsce
Centrum Usług Biznesowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej powstanie w Radomiu. Będą oszczędności, dalsza konsolidacja i rm 

wchodzących w skład PGZ i 300 nowych miejsc pracy. Na razie CUB będzie się mieściło przy ul. Malczewskiego, a po wybudo-

waniu nowej siedziby Polskiej Grupy Zbrojeniowej przeniesie się na ul. Warszawską.

 str. 3 str. I-IV

Fot. Joanna Gołąbek
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Piątek, 22 września
 Łobuzy 
w Explosion. 
Zespół po raz 
drugi wystąpi 
w  Ra d o m i u . 
Wieczór pełen 
muzyki disco 
polo. Za kon-
solą DJ Yooshi. 

Wstęp od godz. 21, wejściówki – 10 zł, dla 
pań wstęp wolny. Impreza pod patrona-
tem Radomskiej Grupy Mediowej

Dzień Bez Samochodu. Przez cały 
dzień wszyscy, nie tylko posiadacze aut, 
będą mogli jeździć miejską komunikacją 
za darmo. W godz. 12-17 na pl. Cora-
zziego trwać będzie festyn. Do Rado-
mia przyjedzie z Warszawy zabytkowy 
autobus Jelcz 043 (tzw. ogórek), który, 
z przewodniczką PTTK, wykona po mie-
ście 9 kursów. Odjazdy z pl. Corazziego 
zaplanowano co pół godziny - od 12.15 
do 16.15. Odbędzie się także parada 
autobusów po Radomiu. Jeżeli znajdzie 
się min. 20 rolkarzy, to o godz. 14.40 
ulicami śródmieścia przejedzie parada 
miłośników tej formy spędzania wolne-
go czasu. Również przy minimum dwu-
dziestce chętnych rowerzystów o godz. 
15.40 zorganizowany zostanie podobny 
przejazd. Podczas festynu nie zabraknie 
występów – na scenie zaprezentują się 
wykonawcy związani z Radomską Szko-
łą Rocka. Będą konkursy dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz wiele innych 
atrakcji.

DJ Hazel w Lemonie. Gorąca at-
mosfera i dobra zabawa. Za konsoletą 
DJ Blaze i Thomee D. Wstęp od godz. 
21, wejściówki – 20 zł, panie – 15 zł.

Sobota, 23 września
Cliver w Explosion. Jeden z najpo-
pularniejszych zespołów disco polo po 
raz drugi przyjedzie do Radomia. Wiele 
znakomitych utworów i dobra atmosfera. 
Za konsoletą DJ Fragles i gościnnie DJ 
Chucku. Wstęp od godz. 21, wejściów-
ki – 10 zł.

Spacer po Radomiu Śladami 
znanych radomian. Stowarzyszenie 
Droga Mleczna zaprasza na kolejny 
spacer po Radomiu! Będzie się można 
dowiedzieć m.in., gdzie znajdował się 

i do kogo należał radomski skład wina, 
kto zaprojektował budynek, w którym 
zapadają najważniejsze dla Radomia 
decyzje, w której szkole uczyła się ra-
domianka Maria Fołtyn, kim były zna-
ne damy, które można było spotkać 
w radomskim zamku i na brukowanych 
uliczkach. Będzie też wiele ciekawostek 
na temat współczesnych sławnych rado-
mian. Spacer poprowadzi Ewa Kutyła. 
Start – godz. 12 sprzed pomnika Jana 
Kochanowskiego.

Nowa wystawa w Galerii 58. Na 
godz. 17 w Galerii 58 zaplanowano wer-
nisaż wystawy „Nauka języka” radom-
skiej plastyczki Edyty Jaworskiej-Kowal-
skiej.

DJ Wojtass & DJ Radi w Lemo-
nie. Muzyczne podsumowanie wakacji. 
Mnóstwo hitów światowej muzyki elek-
tronicznej i nie tylko. Wstęp od godz. 21, 
wejściówki – 15 zł.

Niedziela, 24 września
Mazowsze w Koronie w Kozie-
nicach. O godz. 16.30 w kościele pw. 
Świętego Krzyża w Kozienicach kolejny 
koncert w ramach projektu Mazowsze 
w Koronie. Zespół Camerata Cracovia 
zaprezentuje program „Kanty polskie 
i ruskie”. Wstęp wolny.

Kuchnia społeczna. Na spotkaniu, 
obowiązuje zasada szwedzkiego stołu. 
Prosimy o przygotowanie potraw wegań-
skich, czyli niezawierających produktów 
pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, 
jajka, mleko, masło, sery, miód, żelaty-
na). Jeśli dopiero zbierasz doświadczenia 
kulinarne albo nie potrafisz gotować, rów-
nież możesz wziąć udział w spotkaniu. Po 
zapłaceniu 10 zł będziesz mógł spróbo-
wać potraw przygotowanych przez innych. 
Spotkanie w restauracji Gruszki na Wierz-
bie w godz. 12-14.

Spotkanie z historią. Stowarzysze-
nie Droga Mleczna zaprasza na nowy 
cykl „Spotkania z historią”, w czasie 
których będzie można poznać wyjątko-
wych gości i towarzyszące im wyjątkowe 
historie. Pierwsze spotkanie o godz. 18 
w Naszej Szkapie. Gościem będzie Józef 
Łyżwa ps. Łowicz, jeden z uczestników 
akcji rozbicia ubeckiego więzienia.
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18-letnia Ania Bębenek pochodzi 
z Broniowa w gminie Chlewiska, a uczy 
się w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. 
To tutaj – w Pracowni Muzycznej „Pia-
no” uczy się od siedmiu lat śpiewu. Jest 
laureatką kilkunastu konkursów wokal-
nych – zarówno lokalnych, jak i ogólno-
polskich. W 2015 roku zachwyciła juro-
rów i wygrała trzecią edycję plebiscytu 
Co Za TALENT!, organizowanego przez 
Radomską Grupę Mediową. Swoją przy-
szłość chce związać z muzyką.

W jednym z najpopularniejszych talent 
show Ania Bębenek zaśpiewała w sobo-
tę słynny przebój Ray'a Charlesa „Hit 
The Road Jack”. I z miejsca oczarowała 
trójkę jurorów: Małgorzatę Foremniak, 
Agnieszkę Chylińską i Augustina Egur-
rolę. To oni zdecydują, czy znajdzie się 
w półfinale „Mam Talent!”.

To był już drugi występ Ani w telewi-
zyjnym konkursie. W 2014 roku wzięła 
udział w siódmej edycji programu i wtedy 
dotarła do półfinału.

BS

Ania Bębenek

ma talent
Ania Bębenek – laureatka naszego plebi-

scytu Co Za TALENT! zachwyciła jurorów 

telewizyjnego programu „Mam Talent!”. 

Niewykluczone, że przejdzie do półfinału.

T Y G O D N I K

R E K L A M A

  ROKSANA CHALABRY

Radom Food Fest to festiwal smaków 
w wykonaniu lokalnych restaurato-
rów, kawiarni i punktów gastronomicz-
nych. – Zapraszamy do odkrywania no-
wych, ekscytujących smaków, poznania 
restauracji i spróbowania potraw, do 
których nie byliśmy wcześniej przekonani. 
A wszystko podczas największego kulinar-
nego wydarzenia w mieście – mówi Anna 
Malinowska, organizator Radom Food 
Fest. – Restauracje, lokale i kawiarnie, 
które chciałyby dołączyć do wydarzenia 
i zaprosić do siebie radomian ciekawych 
nowych smaków, prosimy o kontakt po-
przez profil na Facebooku – Radom Food 
Fest. Lista jest otwarta, a póki co w wyda-
rzeniu wezmą udział: Hotel Karo – główny 
partner akcji, Nihil Novi Hotel & Restau-

racja Radom, Audytorium Caribbean Re-
staurant, Winowajcy Tapas & Wine Bar, 
Va Bene Pizza, Bobby Burger Radom, 
COCO Cupcake, Mela Rossa, Czarny Kot, 
Bistro 37, Marcus, Green Zebra i Pasja.
Podczas pięciu pysznych dni będziemy 
testować specjalne menu przygotowa-
ne przez restauracje i kawiarnie. Ceny 
również będą specjalne, bo festiwalo-
we. – Chodzi o to, aby spróbować jak 
najwięcej nowych smaków. Od po-
niedziałku, 2 października do piątku, 
6 października w wybranych miejscach 
będziemy mogli zjeść deser i wypić 
kawę za 10 zł, a przystawkę i danie 
główne za 20 zł. Cały zestaw degusta-
cyjny otrzymamy za 30 zł – wyjaśnia 
Anna Malinowska. – Poza festiwalo-
wym menu restauracje i kawiarnie będą 
oczywiście serwowały swoje standardo-
we menu z karty.
Oprócz nowych smakowych doznań i uro-
kliwych miejsc na uczestników festiwalu 
czekają dodatkowe atrakcje. – Nie chce-
my zdradzać szczegółów, ponieważ jeste-
śmy na ostatnim etapie przygotowań, ale 
mogę uchylić rąbka tajemnicy. Uczestni-

cy będą mogli wziąć udział w ciekawych 
konkursach, w których do wygrania będą 
atrakcyjne nagrody – mówi organizatorka 
Radom Food Fest. – Dlatego zachęcamy 
radomian, aby aktywnie włączyli się w na-
szą akcję. Nie trzeba się nigdzie logować, 
rejestrować ani zapisywać; wystarczy 
przyjść i smakować. Szczegóły i bieżące 
informacje na temat Radom Food Fest 
można znaleźć na naszym facebookowym 
profilu, do odwiedzania którego serdecz-
nie zapraszam. Znajduje się tu m.in. ak-
tualizowana lista restauracji, które do nas 
dołączają, zatem już teraz możemy pla-
nować, które z nich odwiedzimy. Wkrót-
ce profil zostanie uzupełniony o zakładkę 
z dokładnymi adresami i proponowanym 
przez restauracje na czas festiwalu menu.
Festiwal jest nie tylko doskonałą oka-
zją do odwiedzenia ulubionych lokali 
i poznania tych, w których jeszcze nie 
mieliśmy okazji gościć, ale także daje 
możliwość wyboru najlepszego restau-
ratora w mieście! – Każda z restauracji, 
która się do nas przyłączy, weźmie udział 
w plebiscycie na najlepszą restaurację 
w Radomiu – zdradza organizatorka.

Rozsmakuj się
w Radomiu

Finezyjne przystawki, pyszne dania główne i znakomite desery – szykuje 

się prawdziwa, kilkudniowa kulinarna uczta, podczas której rozsmakujemy 

się w potrawach lokalnych restauracji i kawiarni. Nie zabraknie także cieka-

wych eventów i konkursów. A wszystko to podczas Radom Food Fest 

– Rozsmakuj się w Radomiu!

R E K L A M A
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KREDYTY
POŻYCZKI
CHWILÓWKI

GEMINIS
BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW

Radom, MONIUSZKI 4

48 363 23 44, 505 04 04 24
www.geminis.pl

POLUB 
NAS NA

Kongres zaplanowano w Diece-
zjalnym Ośrodku Trzeźwości przy ul. 
Starokrakowskiej 144, który właśnie 
obchodzi dwulecie swojej działalno-
ści. Kongres rozpocznie się o godz. 
17 wystąpieniem ks. bp.Tadeusza 
Bronakowskiego, przewodniczącego 
Zespołu Komisji Episkopatu Polski ds. 
Apostolstwa Trzeźwości. Głos zabierze 
także ordynariusz diecezji radomskiej 
ks. bp Henryk Tomasik. Ks. dr Marek 
Dziewiecki będzie mówił o odpowie-
dzialności za trzeźwość, a ks. dr Konrad 
Wójcik przedstawi informacje o pieszej 
pielgrzymce w intencji trzeźwości. Nato-
miast o działalności Ośrodka Trzeźwo-
ści Diecezji Radomskiej zebranym na 
kongresie opowie ks. Mirosław Kszczot, 
diecezjalny duszpasterz trzeźwości pro-
boszcz parafii Miłosierdzia Bożego, przy 
której działa OTDR.

O godz. 18 rozpocznie się msza święta 
z instalacją relikwii błogosławionego ks. 
Michała Sopoćki. Ks. Michał Sopoć-
ko (1888-1975) był duszpasterzem 
parafialnym, katechetą, organizatorem 
szkolnictwa, pedagogiem, kapelanem 
wojskowym, ale także działaczem trzeź-
wościowym. Jako spowiednik i kierow-
nik duchowy św. Faustyny Kowalskiej 
z czasów wileńskich, zainspirowany jej 
objawieniami, oddał się całkowicie sze-
rzeniu kultu Miłosierdzia Bożego.

Kongres odbywa się pod patronatem 
Radomskiej Grupy Mediowej.

NIKA

Kongres

trzeźwości

Diecezjalny Kongres Trzeźwości, który jest 

podziękowaniem za postawę odpowiedzial-

ności i troski o trzeźwość narodu, odbędzie 

się w poniedziałek, 25 września w Radomiu.

WOJCIECH WÓJCIKOWSKI

O powołaniu do życia Centrum Usług 
Biznesowych i o wybraniu miejsca, gdzie 
w Radomiu zostanie wybudowana sie-
dziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej, 
poinformował w poniedziałek Antoni 
Macierewicz, minister obrony narodo-
wej. – Cieszę się niezmiernie, że Polska 
Grupa Zbrojeniowa, kluczowy podmiot 
procesu modernizacji Sił Zbrojnych RP, 
zdecydowała się na ulokowanie Centrum 
Usług Biznesowych właśnie w tym mie-
ście – stwierdził.

Na spotkaniu w PGZ przy ul. Mal-
czewskiego obecni byli także przedstawi-
cieli spółek wchodzących w skład grupy.

Nowe CUB ma odpowiadać za zakupy 
dla spółek PGZ, za obsługę finansowo-
-księgową czy systemy teleinformatyczne. 
Wspólne będzie też centrum szkoleń dla 
pracowników wszystkich 60 firm wcho-
dzących w skład grupy zbrojeniowej.

–  Przy wydatkach rzędu 2 mld zł uda 
się, docelowo, zaoszczędzić w skali roku 
co najmniej 220 mln zł w stosunku do 
obecnych wydatków – zauważył prezes 
zarządu PGZ Błażej Wojnicz.

Szef MON-u podkreślał ,  że po-
wstanie Centrum Usług Wspólnych 
oznacza „konsolidację branży zbroje-
niowej”. – Jest to szczególnie ważne 
w kontekście wyzwań, przed jakimi stoi 
radomska branża zbrojeniowa. Mam tu 

na myśli system rakietowy Patriot, dosta-
wę dla polskiego wojska rakiet Homar 
oraz zakup okrętów podwodnych. To 
będą największe wyzwania, przed jakimi 
będą stawać polskie firmy produkują-
ce broń dla naszej armii – przekonywał 
Antoni Macierewicz. – Nawet jeśli nie 
wszystko, co zostało założone, zostanie 
spełnione, to powstanie jednego centrum 
jest potrzebne do realizacji tych trzech 
dużych programów, o których mówimy. 
Powstanie Centrum Usług Biznesowych 
to też szansa na rozwój regionu radom-
skiego. Trudno sobie wyobrazić, by pra-
cownicy przyjeżdżali tutaj z Kielc czy 
Warszawy. To będą miejsca pracy dla 
osób, które mieszkają w Radomiu.

Prezes Wojnicz tłumaczył, dlaczego 
konsolidacja branży zbrojeniowej w Pol-
sce jest tak ważna. – By konkurować 
z innymi światowymi potentatami, musi-
my być tani; tego od nas oczekują nasi 
klienci i Ministerstwo Obrony Narodo-
wej – mówił. – Decyzja o utworzeniu tego 
centrum w Radomiu nie jest przypadko-
wa. To miasto od blisko 80 lat jest stolicą 
polskiej zbrojeniówki. Poza tym istnieje 
tu zaplecze naukowe w postaci Uniwersy-
tetu Technologiczno-Humanistycznego. 
No i Radom to dynamicznie rozwijające 
się miasto.

Zakres usług realizowanych przez 
CUB ma się sukcesywnie powiększać. 
W latach 2018-20 PGZ planuje rozpo-

Będzie służyć Polsce
Centrum Usług Biznesowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej powstanie w Radomiu. Będą oszczędności, 

dalsza konsolidacja firm wchodzących w skład PGZ i 300 nowych miejsc pracy. Na razie CUB będzie się 

mieściło przy ul. Malczewskiego, a po wybudowaniu nowej siedziby Polskiej Grupy Zbrojeniowej prze-

niesie się na ul. Warszawską.
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Adam Bielan, wicemarszałek Senatu RP: – To bardzo dobra wia-

domość dla Radomia i regionu oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 

Dla Radomia dlatego, że umiejscowienie w naszym mieście Cen-

trum Usług Biznesowych, które będzie się specjalizowało w obsłudze 

wszystkich procesów wspólnych dla PGZ, takich, jak finanse, księgo-

wość, zakupy, obsługa funduszy europejskich, systemy teleinforma-

tyczne, szkolenia itd., wygeneruje miejsca pracy. Władze PGZ szacu-

ją, że od razu będzie ich 100, a w ciągu dwóch lat 300, oczywiście dla osób z Radomia 

i okolic. Po drugie, wygeneruje to wydatki całej Polskiej Grupy Zbrojeniowej w radom-

skich hotelach czy restauracjach; będzie to miało ogromną wartość miastotwórczą. 

Jednocześnie władze zdecydowały o budowie w Radomiu ogólnopolskiego centrum 

wystawienniczego, w którym znajdzie się oferta wszystkich spółek wchodzących 

w skład PGZ. By delegacje z zagranicy mogły w jednym miejscu zapoznać się ze wszyst-

kimi propozycjami polskiego przemysłu zbrojeniowego. Centrum wystawienniczemu 

będzie towarzyszyła nowa siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której w ciągu 

dwóch, trzech lat spółka przeniesie się z wynajmowanych biur. To sprawi, że PGZ prze-

stanie mieć w Radomiu siedzibę czysto papierową. PGZ będzie, jak ja to mówię, zabeto-

nowane w Radomiu. Cofnięcie tej decyzji przez kogokolwiek w przyszłości będzie bar-

dzo trudne. To są też bardzo dobre wiadomości dla samej PGZ, bo jej władze szacują, 

że poprzez wybudowanie centrum może obniżyć koszty funkcjonowania o co najmniej 

10 proc., a niektóre szacunki mówią nawet o 30 proc. Dziś to są koszty 2 mld 200 mln zł, 

więc mówimy o wieluset milionach oszczędności.

Radosław Witkowski, prezydent Radomia: – To dobra wiado-

mość. Czekaliśmy na tę decyzję dwa lata, ale lepiej późno niż wcale. 

Cieszę się, że projekt zapoczątkowany jeszcze za czasów premier Ewy 

Kopacz, wreszcie doczekał się kontynuacji. Mam nadzieję, że PeGaZ 

jak najszybciej przystąpi do prac, bo w Radomiu potrzebne są nowe, 

nowoczesne miejsca pracy. Powołując do życia PeGaZ w Radomiu 

właśnie o takie miejsca pracy zabiegała pani Ewa Kopacz. 

Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości: – To powrót do kon-

cepcji naszych przodków, którzy uznali, że Polska musi mieć silny po-

tencjał zbrojeniowy. A główne miasta, które w jego budowie uczest-

niczyły, to Radom i Pionki. Stworzenie niegdyś takiego centrum 

produkcji broni i amunicji, zaowocowało dziś piękną fabryką; mamy 

duże zamówienia. Nasza uchwała z czerwca 2016 roku w sprawie od-

budowy przemysłu obronnego w regionie radomskim przypomina 

piękną historię budowy tego potencjału w XX wieku. Powstanie Cen-

trum Usług Biznesowych to realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo się 

z tego cieszymy i liczymy na to, że Radom i jego mieszkańcy będą mogli aktywnie słu-

żyć Polsce – tak, jak robili to przez wiele pokoleń. Tak, jak bohatersko w trakcie II wojny 

światowej pracownicy Fabryki Broni dostarczali broń, za co ich wielka grupa zapłaciła 

życiem. Tu, w Radomiu są patriotyczne tradycje i dziś znajdują miejsce w odbudowy-

wanym potencjale zbrojeniowym Rzeczypospolitej.

cząć wspólną dla całej grupy obsługę 
następujących procesów: kadry i płace, 
zarządzanie flotą samochodową, za-
rządzanie nieruchomościami, ochrona 
fizyczna, utrzymanie czystości. W kolej-
nych etapach radomskie Centrum będzie 
rozszerzało swoją aktywność o kolejne 
obszary, m.in. szkolenia i rozwój kompe-
tencji oraz zarządzanie wykorzystaniem 
funduszy europejskich.

W CUB-ie ma pracować nawet 300 
osób; pierwszych kilkadziesiąt zostanie 
zatrudnionych jeszcze w tym roku.

Minister Macierewicz zdradził także lo-
kalizację planowanej, własnej już, siedziby 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej wraz z cen-
trum wystawienniczym – zdecydowano się 
na, należący w tej chwili do miasta, jednej 
z miejskich spółek i do osób prywatnych, 
teren między ul. Warszawską a Witosa.

W tym miejscu ma powstać siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej i centrum wystawiennicze

«
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Grzybów jest tej jesieni zatrzęsie-
nie. Od wielu dni można je kupić na 
radomskich targowiskach. – Codziennie 
sprzedaję grzyby, ponieważ każdego dnia 
je zbieram – powiedziała nam jedna ze 
sprzedających. – Głównie to borowiki 
szlachetne, sporadycznie zdarzają się 
koźlaki i maślaki.

Każda osoba sprzedająca grzyby po-
winna mieć atest, potwierdzający, 
że wszystkie są jadalne. W wielu przy-
padkach to jednak tylko teoria. Jeśli 
nie jesteśmy pewni, czy kupione przez 
nas albo zebrane grzyby nie są trujące, 
zwróćmy się do Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Radomiu. 
Grzyby można tu przynosić od po-
niedziałku do piątku w godz. 7.30-14, 
a ocena jest bezpłatna. Ponadto sanepid 
wydaje, również bezpłatnie, atesty na 
grzyby osobom handlującym. Od po-
czątku sezonu takich certyfikatów było 
66, z czego 54 tylko w tym miesiącu.

Dla grzybiarzy amatorów, którzy do 
lasu chodzą tylko od czasu do czasu 
rzeczniczka radomskiej PSSE Małgo-
rzata Gregorczyk ma kilka rad. – Nie 
zbierajmy grzybów do worków foliowych 
czy reklamówek, ponieważ mogą ulec 
zaparzeniu i zepsuciu. Nie bierzmy też 
grzybów starych, zbyt małych albo przej-
rzałych, bo to może utrudnić ich rozpo-
znanie – tłumaczy. – Nie wolno również 
rozpoznawać grzybów na podstawie ich 
smaku, bo np. muchomor sromotnikowy 
ma łagodny smak.

BS

Grzybów jest

w bród

Kupiłeś grzyby albo zbierałeś i zastanawiasz 

się, czy wśród nich nie ma trujących? Mo-

żesz rozwiać wątpliwości, idąc do sanepidu.

– W piątek posłowie PiS uchwalili 
ustawę powołującą Narodowy Instytut 
Wolności. Ma on gromadzić całe fi-
nanse, które następnie, bez konsultacji, 
będzie dzielił między organizacje po-
zarządowe. To centralizacja i nacjona-
lizacja trzeciego sektora – uważa Anna 
Białkowska.

Według posłanki Polska była do-
tychczas jednym z największych benefi-
cjentów tzw. funduszy norweskich. Ale 
premier Norwegii nie wyobraża sobie, 
że trzeci sektor może być kontrolowa-
ny przez państwo, więc pieniądze mogą 
przestać płynąć. – Zagrożone jest pozy-
skanie zaplanowanych już 809 mln euro. 
Zagrożone może być również działanie 
organizacji, które nie będą współgrały 
z linią rządu, np. walczących o równo-
uprawnienie, prawa kobiet czy uchodź-
ców – uważa posłanka.

Zdaniem posła Ruszczyka działa-
nia rządu w tej sprawie „przypominają 
teorię marksistowską o bazie i nadbu-
dowie”. – Teraz instytucjonalnie bę-
dziemy mówili, czego chce naród i spo-
łeczeństwo. A przecież stowarzyszenia 
powstały albo z pasji, albo z potrzeby 
chwili – by poradzić sobie z jakimś pro-
blemem, z którym państwo sobie nie ra-
dziło – przekonywał.

Parlamentarzyści zwrócili też uwagę 
na ustawę o modernizacji i finansowa-
niu sił zbrojnych RP, która zwiększa fi-
nansowanie wojska z 2 do 2,1 proc. PKB. 

Jednocześnie zmniejsza liczebność armii 
zawodowej ze 150 do 130 tys. na korzyść 
Obrony Terytorialnej. – Która podczas 
sierpniowej nawałnicy nie zdała egzami-
nu, mimo że do takich działań została 
powołana – twierdzi poseł Ruszczyk.

Białkowska przypomniała, że rząd 
przy okazji reformy systemu edukacji 
obiecał nauczycielom podwyżki. – O 5 
proc. co roku przez trzy lata. Platfor-
ma przez przez lat podwyższała pensje 
nauczycieli o 10 proc., to daje w sumie 
podwyżkę 50 proc. – wylicza posłanka. 
W jej opinii tylko dzięki samorządom 
reforma edukacji się udała: – Warsza-
wa wydała na wprowadzenie reformy 70 
mln zł, a dostała od państwa tylko 3 mln 
zł. Radom wydał 5 mln, a otrzymał jedy-
nie 450 tys. zł.

Posłowie Platformy odnieśli się także 
do ustawy o gospodarowaniu odpada-
mi. – Ustawa zaakceptowana w sejmie 
nałoży na wszystkich Polaków opłatę 
za korzystanie z opakowań foliowych. 
Pieniądze te nie zostaną jednak prze-
znaczone na poprawę stanu środowi-
ska, tylko trafią do budżetu centralne-
go – twierdzi Ruszczyk.

Parlamentarzyści Platformy zwróci-
li się do wicepremiera Morawieckiego 
o dofinansowanie z budżetu państwa 
przebudowy drogi krajowej nr 9 i nr 12 
oraz al. Wojska Polskiego.

AH

Platforma
krytykuje PiS

Anna Białkowska i Leszek Ruszczyk – posłowie Platformy Obywatel-

skiej nie zostawiają suchej nitki na ostatnich działaniach rządu Prawa 

i Sprawiedliwości i przyjmowanych przez partię rządzącą ustawach.

Radomski Program Drogowy, przy-
pomnijmy, zaplanowany został na lata 
2015-2018. Miasto chce w tym czasie 
utwardzić 150 ulic o nawierzchni grun-
towej. Na RPD w ostatnich dwóch latach 
przeznaczono 18 mln zł.

– Sapowa to setna ulica, która zosta-
ła utwardzona w ramach Radomskiego 
Programu Drogowego. Konsekwentnie 
utwardzamy te polne, gruntowe ulice, 
które zamieniały się w trakcie opadów 
w błotniste rzeki i bajora. Poprawia-
my więc jakość życia naszych miesz-
kańców. To bardzo ważny program 
i bardzo dobrze odbierany, ponieważ 
bezpośrednio przekłada się na życie 
mieszkańców naszego miasta – mówił 

w ubiegły piątek prezydent Witkowski.
Mieczysław Stankiewicz, mieszkaniec 

ul. Sapowej powiedział nam, że „zrobił 
się luksus”. – Jesteśmy wreszcie w XXI 
wieku. Dziękujemy bardzo, że tak się 
udało zrobić – mówił.

Miasto rozstrzygnęło już przetargi na 
remont ul. Gołębiowskiej i Drewnianej, 
w trakcie jest przetarg na ul. ks. Jana 
Ziei. – To ulice, które jeszcze w tym roku 
zostaną utwardzone – zapewnił wicepre-
zydent Konrad Frysztak. – Pracujemy już 
nad listą ulic na następny rok. Na pewno 
będzie więcej niż 50. Chcielibyśmy prze-
kroczyć 150 i wykonać jak najwięcej do 
końca 2018 roku.

AH

Sto ulic więcej
– Inwestycje drogowe to nie tylko wielkie arterie, wiadukty, tunele 

i obwodnice, ale także małe uliczki – przekonywał podczas briefingu 

podsumowującego Radomski Program Drogowy prezydent Radosław 

Witkowski. Do tej pory w ramach RPD utwardzono 100 ulic.
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Ul. Sapowa 

jest setną 
ulicą 
utwardzoną 
w ramach RPD
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Zarząd Województwa Mazowieckie-
go zatwierdził właśnie listę rankingową 
projektów, które otrzymają pieniądze 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 2014-
-2020, a dotyczą rewitalizacji obszarów 
zmarginalizowanych. Znalazło się na niej 
osiem wniosków, w tym – remont i ada-
ptacja kamienicy Deskurów. Radomski 
projekt wplasował się na trzecim miejscu.

– Remont kamienicy Deskurów i przy-
wrócenie jej radomianom to nasz głów-
ny, sztandarowy projekt. O finansowe 
wsparcie tej inwestycji zabiegaliśmy od 
kilku miesięcy; rozmawialiśmy wielokrot-
nie na ten temat zarówno z marszałkiem 
Mazowsza Adamem Struzikiem, jak 
i członkiem zarządu Rafałem Rajkow-
skim – przypomina prezydent Radosław 
Witkowski. – Ale też złożyliśmy bardzo 
dobry, bardzo dobrze napisany projekt. 
I dziś mamy szczęśliwy finał. Wierzę, że 
dzięki tej dobrej współpracy będziemy też 
mogli realizować wiele innych inwestycji.

Całkowita wartość projektu, czyli re-
mont kwartału XIX-wiecznych kamie-
nic między rynkiem, ul. Rwańską, pla-
cem przy farze a Grodzką to 43,3 mln 
zł. Koszty kwalifikowane oszacowano 
na 24,4 mln zł. Unijne dofinansowanie, 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, wynosi 19,5 mln. Kolejne po-
nad 3 mln zł to udział budżetu państwa 
we wkładzie własnym gminy.

– Teraz musimy skompletować wszyst-
kie niezbędne załączniki do projektu. 
Myślę, że uda się to zrobić w ciągu mie-
siąca i wtedy będziemy mogli podpisać 

umowę na dofinan-
sowanie – zapowia-
da wiceprezydent 
Jerzy Zawodnik.

Prace w kamieni-
cy Deskurów, przy-
pomnijmy, trwają od 
kwietnia. – Zakoń-
czyły się wszystkie 
prace rozbiórkowe; 
kompleks kamienic, 
jak widać, został 
w ycz yszczony do 
gołej cegły. A czeka 
nas jeszcze wzmoc-
nienia fundamen-
tów – tłumaczy wi-
ceprezydent Konrad 
Frysztak.

Po rewitalizacji 
w kamienicy De-
sk urów znajd z ie 
się m.in. Instytut 
Miejski, który będzie odpowiedzialny 
za działania kulturalne w obiekcie i na 
terenie Miasta Kazimierzowskiego. Ma 
przygotowywać m.in. nowoczesne wysta-
wy i organizować wydarzenia kulturalne, 
w tym koncerty, spektakle, wydarzenia 
literackie, wystawy plastyczne, festiwale 
interdyscyplinarne, a także różne formy 
edukacji kulturalnej. Obecnie trwają 
przygotowania do pierwszej wystawy, 
która ma przedstawiać historię kamie-
nicy i rodziny Deskurów. Jeśli więc ktoś 
ma stare zdjęcia, pocztówki, rysunki albo 
dokumenty związane z tym miejscem, 
może je podarować albo wypożyczyć.

W odnowionej kamienicy ma się 
też znaleźć strefa edukacji – sale będą 
udostępniane na szeroko rozumianą 
działalność edukacyjną, m.in. edukację 
historyczną, obywatelską, ustawiczną 
i przygotowującą młodzież do wejścia na 
rynek pracy. Powstanie także strefa usług 
i strefa przedsiębiorczości. Powierzchnie 
będą wynajmowane przedsiębiorcom, 
w tym także początkującym.

Zgodnie z umową remont kamieni-
cy Deskurów powinien się zakończyć 
w czerwcu przyszłego roku.

NIKA

Deskury z milionami
Ponad 23 mln zł dofinansowania otrzyma Radom na rewitalizację kamie-

nic Deskurów. Radomski projekt znalazł się na trzeciej pozycji wśród ośmiu 

planowanych do wsparcia przez zarząd Mazowsza.
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O dwa nowe ambulanse wzbogaciła się Ra-

domska Stacja Pogotowia Ratunkowego.

– Słowa podziękowania za zakup tych ka-

retek trzeba przekazać na ręce radnych 

– mówił przy okazji przekazania karetek 

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

prezydent Radosław Witkowski. – To oni zde-

cydowali się na zakup jednego z pojazdów. 

Drugi ambulans udało się kupić dzięki temu, 

że radomska stacja pogotowia ma spore 

oszczędności. To zasługa dyrektora RSPR Pio-

tra Kowalskiego. Oczywiście wszyscy chcieli-

byśmy, żeby te karetki stały nieużywane, ale 

statystyki nie pozostawiają złudzeń. Staty-

stycznie każda radomska karetka okrąża kulę 

ziemską, czyli wykonuje 40 tys. km. Cieszę 

się, że udaje nam się co roku kupować nowe 

pojazdy. W 2015 kupiliśmy jedną karetkę, rok 

temu dwie i w tym roku również dwie. Mam 

nadzieję, że decyzją radnych w 2018 roku 

kupimy chociaż jedną karetkę.

Nowe ambulanse zastąpią stare i moc-

no już wysłużone pojazdy. – W tej chwili 

mamy 18 karetek, z czego połowa jest już 

bardzo mocno wysłużona. Niektóre mają 

przebiegi powyżej 400 tys. km – przyznał 

Piotr Kowalski, dyrektor RSPR. – Staramy się 

dbać o sprzęt, niemniej jednak bez nowych 

zakupów nie będziemy w stanie docierać 

do osób, które potrzebują pomocy. Zakup 

pięciu samochodów w ostatnich latach 

napawa optymizmem. Jednak by w pełni 

zaspokoić nasze potrzeby, trzeba kupować 

co roku dwie albo nawet trzy karetki. Te 

samochody, które dzisiaj otrzymaliśmy, są 

w pełni wyposażone. Spełniają wszystkie 

standardy – zarówno europejskie, jak i świa-

towe. Jeden z ambulansów ma wyposaże-

nie pochodzące ze Stanów Zjednoczonych.

Koszt jednej karetki wraz z wyposażeniem 

to 1,3 mln zł.

 WW

NOWE KARETKI DLA POGOTOWIA
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Zapytaj o ofertę Happy Home.
813 813 813
upc.pl/radom

Punkt UPC w Galerii Słonecznej (1. piętro)
Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci.

WOJCIECH WÓJCIKOWSKI

Zanim rozpoczął się koncert, młodzi 
ludzie, którzy przyjechali do Radomia 
z całej diecezji, wzięli udział w Forum 
Młodych. Na spotkaniu pojawili się 
przedstawiciele 15 wspólnot katolickich 
i świeckich. – Mam nadzieję, że owocem 
tego forum będzie powstanie wspól-
not w parafiach, gdzie jeszcze ich nie 
ma – mówiła nam Anna Skurzyńska, 
która na forum reprezentowała Skautów 
Europy. – To była też okazja do lepsze-
go poznania się i wymiany doświadczeń. 
Poprzez wspólną rozmowę chcemy się 
ubogacać. Dlatego dobrze by było, gdyby 
takie spotkania odbywały się regularnie.

Podczas Forum Młodych poruszono 
też temat najbliższych Światowych Dni 
Młodzieży. Odbędą się one w 2019 roku 
w Panamie. O możliwości wyjazdu do 
Ameryki Środkowej na spotkanie z Oj-
cem Świętym opowiadał ks. Emil Parafi-
niuk, dyrektor Krajowego Biura Organi-
zacyjnego ŚDM.

Tuż po zakończeniu forum młodzi lu-
dzie przeszli w głośnym i bardzo koloro-
wym korowodzie ulicami miasta. Na pl. 
Corazziego zorganizowane zostały Targi 
Wspólnot. Każda organizacja miała swo-
je stanowisko, na którym prezentowała, 
czym zajmuje się na co dzień.

Kilka minut po godz. 18 rozpoczął się 

VI Apel Młodych. Według szacunku orga-
nizatorów wzięło w nim udział blisko 4 tys. 
młodych ludzi ze wszystkich miejscowości 
diecezji radomskiej. Na głównej scenie wy-

stępował zespół Młodzi z Winkiem. Potem 
pojawił się ks. Jakub Bartczak, który po-
przez rap stara się mówić o Bogu.

Wśród młodych nie mogło zabraknąć 

ordynariusza diecezji radom-
skiej bp. Henryka Tomasika, 
który zgodził się na zrobienie 
kilku zdjęć selfie z młodzie-
żą. – Tego typu spotkania 
młodych przypominają nam 
o Światowych Dniach Mło-
dzieży – stwierdził ksiądz 
biskup. – Chcemy przenieść 
atmosferę tych spotkań do 
naszych środowisk. To dzi-
siejsze spotkanie pokazuje, 
że młodzież chce być razem. 
Potrzebuje doświadczenia 
wspólnoty, doświadczenia 
wiary w Boga. Apel Młodych 
pokazuje, że można połączyć 
modlitwę i ciszę z radosnym, 
młodzieńczym entuzjazmem. 
Ważne jest też, by ta mło-
dzież dobrze odczytała swoje 
miejsce w Kościele i ojczyźnie 
i była pomocą dla siebie na-
wzajem.

Podczas gdy na pl. Cora-
zziego odbywały się koncerty, 
w parku Kościuszki trwała 
adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. Można było też 

skorzystać z sakramentu pokuty.
Apel zakończył się wspólną modlitwą 

przy głównej scenie. Wtedy na placu 
przed urzędem zapanowała cisza.

Młodzi zrobili raban
– Róbcie raban – namawiał młodzież przed rokiem papież Franciszek. Jego słowa wzięli sobie do 

serca wolontariusze, duszpasterze i tysiące młodych ludzi z diecezji radomskiej. Po raz pierwszy 

zorganizowano Forum Młodych, były spotkania, wspólna modlitwa i muzyka – tak przebiegał so-

botni Apel Młodych.

– Na trzy dni, od piątku do niedzieli, 
zaplanowaliśmy cały cykl wydarzeń, pod-
kreślających tradycje i wysiłek mieszkań-
ców gminy na przestrzeni wielu lat – mówi 
wójt Karol Burek.

W piątek, 22 września o godz. 12 
rozpocznie się XII Rzeczniowski Rajd 
Rowerowy – Ty i Ja. Rowery dwa. Start 
sprzed budynku Zespołu Szkół w Rzecz-
niowie, a trasa wiedzie przez Rzechów, 
Podkońce, Rybiczyznę, Kruki, Borcuchy, 
Dubrawę, Grabowiec do Rzeczniowa. 
O godz. 15.30 zaplanowano poczęstu-
nek i rozstrzygnięcie konkursów. Pokaz 
akrobacji na rowerze zaprezentuje 
Krystian Herba - pięciokrotny rekordzista 
Guinnessa, finalista programu „Mam Ta-
lent!”. Główne uroczystości jubileuszowe 
odbędą się w sobotę. O godz. 10 w koście-
le NPNMP w Rzeczniowie odprawiona 
zostanie uroczysta msza święta, podczas 
której poświęcony zostanie i przekazany 
sztandar gminy. O godz. 11.30 w Zespole 
Szkół obędą się główne obchody jubi-
leuszu 150-lecia gminy i 70-lecia Gmin-
nej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Rzeczniowie. Atrakcją uroczystości 
będzie koncert najpiękniejszych melodii 
musicalowych i operetkowych „La musica 
mio amore” w wykonaniu artystów Opery 
Narodowej. 

Natomiast w niedzielę, 24 września 
o godz. 12.30 na boisku przy Zespole 
Szkół w Rzeczniowie odbędą się Powiato-
we Zawody Sportowo-Pożarnicze.

NIKA

Jubileusz 

Rzeczniowa

Wójt Rzeczniowa Karol Burek serdecznie 

zaprasza na uroczyste obchody jubileuszu 

150-lecia gminy, które zaplanowano na ten 

weekend.
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– Wiesz, zdarza mi się, że nie mogę nic wymyślić, a felieton trzeba napisać?
– Wiem czytałam.
Mema z takim tekstem znalazły ostatnio koleżanki z redakcji. I właśnie 

dokładnie taki problem miałem z napisaniem felietonu na ten tydzień. Z pomocą 
przyszedł mi kolega po fachu (a dokładniej nasz Maciej – szef). – Nowa siedziba 
PGZ! Tylko o tym możesz napisać – powiedział ojciec dyrektor. I jak powiedział, tak 
postanowiłem zrobić.

Przecież nieczęsto nasze miasto odwiedza nadminister, któremu ani prezes, 
ani premier, ani nawet prezydent nie jest straszny. Antoni Macierewicz co prawda 
już kilka razy odwiedził Radom (wygłosił wykład o smoleńskim zamachu, a innym 
razem rozdawał autografy na białej księdze podczas odsłonięcia pomnika pary 
prezydenckiej), ale gdy stał się nadministrem, jego wizyty w naszym mieście zawsze 
przynosiły coś dobrego. Wszyscy chyba pamiętamy dzięki komu w tym roku odbyło 
się w Radomiu Air Show. Pamiętamy, kto dał zapomogi dla bohaterów radomskiego 
Czerwca. Nawet gdy minister nie odwiedzał naszego miasta, nie przestawał działać 
na jego korzyść. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w (tfu, 
tfu) Kielcach zakupił od radomskiej Fabryki Broni nieprzetestowane karabinki 
MSBS dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie ma co więc z ministra żartować – po jego 
działaniach łatwo można stwierdzić, że w odróżnieniu od polityków, którzy jedno 
obiecują, a drugie robią (albo nie robią wcale), on przynajmniej jest skuteczny. Zatem 
jak minister coś powie, to słowo ciałem się stanie!

W tym tygodniu Antoni Macierewicz odwiedził nas, aby powtórzyć to, co już 
powiedział rok temu. Bo właściwie już w zeszłym roku została zapowiedziana 
budowa nowej siedziby Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Tym razem dziennikarze 
mogli się dowiedzieć, że oprócz nowej siedziby powstanie też Centrum Usług 
Biznesowych. Dzięki tej decyzji w Radomiu ma powstać 300 nowych miejsc pracy. 
Jak zapowiedział minister, pierwszych kilkadziesiąt osób zostanie zatrudnionych 
jeszcze w tym roku. To na pewno bardzo dobra wiadomość dla naszego steranego 
historią miasta. Świadczy to również o tym, że minister jest w stanie wznieść się 
ponad podziały polityczne tylko dlatego, żeby wesprzeć Radom w rozwoju i walce 
z, ciągłym u nas, bezrobociem. Przecież wszyscy pamiętają, że umiejscowienie 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Radomiu zawdzięczamy Ewie Kopacz – premier 
rządu Platformy Obywatelskiej. Minister popisowo wpisał się również w realizację 
jednej z obietnic prezydenta Radomia. Dzięki Antoniemu Macierewiczowi 
Radosławowi Witkowskiemu o wiele łatwiej będzie spełnić swoją kampanijną 
obietnicę o stworzeniu 8 tys miejsc pracy. Pozostanie do ogarnięcia już tylko 7700. 
Czyżby cicha koalicja kwitła? Nie mnie to osądzać. Jedno pozostaje bezsprzeczne 
– dzięki decyzjom ministra Macierewicza Radom ma szansę na promocję 
i zaistnienie na mapach całego świata. No, może na mapach wojskowych 
strategów, jak to było za komuny. Wtedy jednak atakować nas mieli imperialiści 
i byliśmy jednym z najważniejszych punktów na wojskowych mapach zgniłego 
Zachodu. A teraz w razie ewentualnej wojny (odpukać i dla pewności splunąć 
jeszcze przez lewe ramię) z pewnością będziemy jednym z pierwszych miejsc, 
które będą narażone na atak wroga. W mieście mamy już przecież 42. Bazę 
Lotnictwa Szkolnego, lotnisko wojskowe i cywilne, no i to właśnie u nas zostaną 
ulokowane Wojska Obrony Terytorialnej. Jakby tego było mało, w Radomiu 
funkcjonuje jeszcze i Fabryka Broni, i siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To, że 
Radom był/ będzie miejscem strategicznym, pokazały już działania podczas II 
wojny światowej. Pierwsze bomby spadły na nasze miasto już 1 września 1939 roku 
około szóstej rano. Stacjonujący w Radomiu 72. Pułk Piechoty, wchodzący w skład 
28. Dywizji Piechoty Armii Łódź poniósł wtedy ciężkie straty. Jednak nie bądźmy 
pesymistami – w końcu mamy dużo sojuszników i żaden atak nam nie zagraża. 
Zwłaszcza gdy rząd nie stwarza sobie wrogów poza naszymi granicami. Tak więc 
skoro ataku nie musimy się obawiać, to ważniejsze są miejsca pracy.

Zatem niech się mury pną do góry! Szkoda tylko, że zarówno ze stocznią, 
jak i z inwestycjami Airbusa w Radomiu nie wyszło. Ale jak podczas kampanii 
samorządowej przekonywał mnie minister – Airbus nam niczego nie obiecywał.

Na koniec mam apel do nadministra, który nie boi się nawet współpracy 
z totalną opozycją. Panie Antoni, niech Pan częściej odwiedza nasze miasto!

ADAM HILDEBRANDT

Niech się mury pną do góry!

NieObiektywnym 
okiem

Wybitny prawnik, organizator polskie-
go sądownictwa na ziemi radomskiej, 
wiceprezydent Radomia i senator II 
Rzeczpospolitej, skrzypek i wiolonczeli-
sta, współtwórca Szkoły Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina, działacz społecz-
ny. Maciej Glogier, herbu Pracowoc, 
urodził się 24 
l u t e g o  1 8 6 9 
roku w Rado-
miu.  Był  sy-
nem Kil iana 
Fe r d y n a n d a 
A n t o n i e g o 
Glogiera i Zo-
fii Stokowskiej 
herbu Drze-
wica. W 1889 
roku ukończył 
r a d o m s k i e 
g i m n a z j u m 
i  r o z p o c z ą ł 
studia na Wy-
dziale Prawa 
Uniwersytetu 
Warszawskie-
go. Wcześnie 
osierocony, zarabiał udzielając jeszcze 
w gimnazjum korepetycji i lekcji muzyki, 
a w czasie studiów – redagując skrypty 
uniwersyteckie.

Po studiach i aplikacji wrócił do Ra-
domia i podjął pracę najpierw jako 
sekretarz w Wydziale Cywilnym Sądu 
Okręgowego w Radomiu, a następnie 
jako pisarz hipoteczny. 15 czerwca 1896 
roku poślubił Martynę Marię Weresz-
czyńską herbu Korczak. W 1914 roku 
rodzina Glogierów wprowadziła się do 
kamienicy przy obecnej ul. Sienkiewicza, 
wybudowanej specjalnie dla nich. W tym 
samym roku objął, na trzy lata, fotel wi-
ceprezydenta Radomia. W 1915 roku 
szefował VIII wydziałowi statystyczne-
mu Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej.

W 1917 roku Maciej Glogier został 
powołany przez Radomskie Towarzystwo 
Prawnicze do zorganizowania Okręgu 
Sądowego Radomskiego, czyli sądu okrę-
gu w Radomiu i ponad 40 sądów pokoju 
w siedmiu powiatach guberni radomskiej. 
W tym samym roku został prezesem 
Sądu Okręgowego w Radomiu. Trzy lata 
później Glogier awansował na stanowi-
sko szefa sekcji służbowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości w Warszawie. Pracował 
tam tylko półtora roku – sytuacja rodzin-
na zmusiła go do powrotu do Radomia, 
gdzie otrzymał stanowisko notariusza.

Maciej Glogier nie stronił od polityki. 
W latach 1922-1927 sprawował mandat 
senatora i sekretarza senatu. Pracował 
m.in. w komisji prawniczej i oświatowej. 

Należał do Klubu Chrześcijańsko-Na-
rodowego, którego członkami byli także 
m.in. arcybiskup Józef Teodorowicz, bi-
skup Adam Sapieha, generał Józef Hal-
ler, Witold Czartoryski.

Przez całe lata mocno angażował się 
w działalność społeczną. Był współza-
łożycielem i skarbnikiem radomskiego 
koła Polskiej Macierzy Szkolnej oraz 
długoletnim prezesem Radomskiego 
Towarzystwa Dobroczynności, wicepre-
zesem Towarzystwa Opieki nad Umy-
słowo Chorymi, wiceprezesem oddziału 
Polskiego Czerwonego Krzyża i preze-
sem Komitetów Obywatelskich.

Wielką pasją Macieja Glogiera od dzie-
ciństwa była muzyka. Sam grał na skrzyp-
cach i wiolonczeli i miłość do muzyki 
starał się zaszczepić innym. Założył w Ra-
domiu amatorską orkiestrę, był prezesem 
Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” oraz 
założycielem i prezesem radomskiej filii 
Warszawskiego Towarzystwa Muzyczne-
go im. Fryderyka Chopina. W 1925 roku 
towarzystwo doprowadziło do powstania 
w Radomiu szkoły muzycznej, jako filii 
Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Jej kierownictwo 
powierzono właśnie Glogierowi. Od 1938 
był ponadto Glogier członkiem honoro-
wym Warszawskiego Towarzystwa Mu-
zycznego im. Fryderyka Chopina.

W 1928 roku Maciej Glogier został 
odznaczony przez papieża Piusa XI Or-
derem Grzegorza Wielkiego – najwyż-
szym odznaczeniem papieskim nada-
wanym osobom świeckim za szczególne 
zasługi dla Kościoła katolickiego.

Zmarł 25 sierpnia 1940 roku i został 
pochowany na cmentarzu przy ul. Lima-
nowskiego.

NIKA

Jest taka ulica w Radomiu
Kilkudziesięciu patronów radomskich ulic i placów do osoby wielce dla Radomia – jego historii, życia politycz-

nego, gospodarki, kultury – zasłużone. W wielu przypadkach jest jednak tak, że dowiadujemy się, kim byli, 

w momencie nazwania ich imieniem ulicy, a potem o ich wyjątkowości zapominamy. Postanowiliśmy więc 

przypomnieć, kim byli związani z Radomiem patroni ulic.
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Ulica Macieja

Glogiera
Rajec Poduchowny

prostopadła do ul. Podleśnej, równoległa do ul. Edmunda 

Bakalarza
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WITAMINA C (KWAS ASKORBINOWY)

Ma właściwości bakteriobójcze i bakte-
riostatyczne. Bierze udział w podnosze-
niu odporności na choroby bakteryjne 

i wirusowe. Pomaga także we wchła-
nianiu – istotnego dla układu immuno-
logicznego – żelaza. Niedobór kwasu 
askorbinowego objawia się ogólnym 
osłabieniem, zmniejszoną odpornością 
na infekcje, bólami mięśni, zmęcze-
niem, brakiem apetytu, obrzmieniem 
i krwawieniem dziąseł oraz anemią. Do 
najlepszych źródeł witaminy C w naszej 
diecie należą czarne porzeczki, brokuły, 
truskawki, natka pietruszki, czerwona pa-
pryka, brukselka i kiwi. 

WITAMINA E

Podobnie jak witamina C, jest antyok-
sydantem (przeciwutleniaczem). Ozna-
cza to, że zabezpiecza komórki ciała 
przed działaniem wolnych rodników. 

Najwięcej „witaminy młodości” E znaj-
duje się w olejach roślinnych, orzechach 
laskowych, nasionach słonecznika, pest-
kach dyni, migdałach, natce pietruszki, 
zielonej i czerwonej papryce, orzechach 
włoskich, szpinaku i czarnych jagodach.

WITAMINA B6

Podnosi odporność organizmu i bierze 
udział w tworzeniu przeciwciał. Niedo-
bór tej witaminy powoduje zwiększoną 
podatność na infekcje, a także nieko-
rzystne zmiany w układzie nerwowym. 
Witamina B6 znajduje się m.in. w kaszy 
gryczanej, pszennym i żytnim pieczywie. 
Jej źródłem są również płatki owsiane, 
ziemniaki, brukselka i papryka.

WITAMINA A

Wpływa na rozwój i funkcjonowanie 
układu odpornościowego. Pomaga rów-
nież zachować zdrową skórę i błony ślu-
zowe, dzięki czemu stanowią one dobrą 
ochronę m.in. przed wirusami i bakteria-
mi. Jako przeciwutleniacz chroni przed 
działaniem wolnych rodników. Jej niedo-
bory mogą objawiać się suchością skóry, 
łamliwością włosów i paznokci, zmiana-
mi w układzie nerwowym oraz niedowi-
dzeniem o zmierzchu, czyli tzw. kurzą 
ślepotą. Witamina A w żywności pocho-
dzenia zwierzęcego występuje w formie 
retinolu i jego pochodnych. Znajduje się 
on w podrobach, niektórych gatunkach 

ryb i jajkach. W produktach roślinnych 
witamina ta występuje w postaci karote-
noidów, z których najważniejszą rolę od-
grywa beta-karoten. Najwięcej beta-karo-
tenu znajduje się w marchwi, suszonych 
morelach, botwinie, jarmużu, szczypior-
ku, szpinaku i czerwonej papryce.

KWAS FOLIOWY

Kwas foliowy pomaga w prawidłowej 
produkcji krwi oraz odpowiednim funk-
cjonowaniu układu odpornościowego 
i nerwowego. Przyczynia się także do 

zmniejszenia uczucia zmęczenia i znu-
żenia. Jego niedobór prowadzić może 
m.in. do anemii, chorób układu krążenia, 
osteoporozy, nowotworów, a także wad 
wrodzonych układu nerwowego (tzw. 
wad cewy nerwowej). Najwięcej kwasu 
foliowego znajduje się w surowych zielo-
nych warzywach, np. brukselce, szpinaku, 
bobie, szparagach, sałacie i brokułach. 

Znajdziemy go także w pełnych ziarnach 
zbóż, grochu i fasoli, kurzej wątróbce, jaj-
kach i owocach cytrusowych.

CYNK

Pełni kluczową rolę w zachowaniu 
sprawności układu odpornościowego. 
Wpływa też m.in. na utrzymanie prawi-
dłowego stanu skóry, włosów i paznokci. 
Jest również antyoksydantem. Sygna-
łami niedoboru cynku są stany zapalne 
skóry, trudności w gojeniu się ran, utrata 
włosów i zaburzona odporność. Osoby 
z jego deficytami znacznie dłużej wal-
czą z infekcjami i znacznie łatwiej na nie 
zapadają. Najwięcej tego pierwiastka 
znajduje się w owocach morza, pestkach 
dyni, kakao, kaszy gryczanej, migdałach, 
płatkach owsianych, nasionach słonecz-
nika, orzechach laskowych, gorzkiej cze-
koladzie, jajkach i ciemnym pieczywie. 
Można też sięgnąć po suplement diety 
(np. Cynk+SR).

SELEN

Wpływa na odpowiedni przebieg wielu 
procesów w organizmie. Jest istotny m.in. 
dla prawidłowego funkcjonowania ukła-
du odpornościowego. Ma silne właściwo-
ści przeciwutleniające. Niedobory selenu 
mogą prowadzić do zwyrodnienia wielu 
narządów i tkanek. Najwięcej tego pier-
wiastka znajduje się w owocach morza, 
łososiu, jajkach, kaszy gryczanej i kakao.

ŻELAZO

Żelazo jest pierwiastkiem krwiotwór-
czym. Pomaga m.in. w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościo-
wego oraz w zmniejszaniu uczucia zmę-
czenia i znużenia. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia niedobór żelaza to 

najczęstszy deficyt żywieniowy na świe-
cie. Niedostatek tego pierwiastka w or-
ganizmie prowadzi do anemii. Jej obja-
wami są m.in. bladość i szorstkość skóry, 
łamliwość włosów i paznokci, zmęczenie 
i osłabienie odporności. Deficyty żelaza 
wpływają także na zmniejszenie sprawno-
ści fizycznej i umysłowej, osłabienie kon-
centracji i na problemy z pamięcią. Do-
brymi źródłami tego składnika są m.in. 
podroby i czerwone mięso oraz kakao, 
orzechy pistacjowe i laskowe, natka pie-
truszki, migdały, kasza gryczana, szpinak 
i jajka. Żelazo z diety jest słabo wchłania-
ne przez nasz organizm.

FIT.PL

Dieta na odporność
Aby układ immunologiczny mógł lepiej walczyć z infekcjami, warto zadbać o odpowiednią dietę. Prezentujemy składniki od-

żywcze, które mają wpływ na odporność organizmu.

R E K L A M A
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Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól planszy cyframi od 1 do 9 
(po jednej cyfrze w każdym polu). Każda z wpisywanych cyfr może wystą-
pić tylko raz w każdym z wierszy, kolumn i obszarów.

17˚/11˚
t. odczuwalna 16˚
ciśnienie 1019 hPa
wilgotność 65%

17˚/9˚
t. odczuwalna 16˚
ciśnienie 1022 hPa
wilgotność 68%

Pt. 22.09 Sobota

Karczowanie pni 
w W. W. P. w Zago¿d¿onie

Jedn¹ z bardzo interesuj¹cych prac 
przy oczyszczaniu placu pod Wojskow¹ 
Wytwórniê Prochu w Zago¿d¿onie jest 
karczowanie pni.

Za pomoc¹ ³opatek i pogrzebaczy 
zostaje wykopany pod pniem otwór, do 
którego zak³ada siê „dynamon” (ma-
terja³ wybuchowy), po³¹czony z l¹tem. 
Otwór ten zasypuje siê i ubija. Po na-
biciu ³adunkami 20-25 pni, zapala siê 
lonty. W krótkim czasie nastêpuje istna 
kanonada.

Karczowanie przy pomocy dynamo-
nu jest bardzo zajmuj¹ce, a jednocze-
œnie stosunkowo tanie, gdy¿ znacznie 
zaoszczêdza wydatki, któreby poch³o-
nê³a robocizna ludzka, albowiem, jak 
obliczono – jest o 50 do 60 proc. tañsze, 
ni¿ przy u¿yciu si³y fizycznej.

S³owo,

1923, R. 2, nr 102

Zw³oki noworodka
W pi¹tek, dn. 30 maja rb. w ustêpie 

posesji przy ul. Pl. Stare Miasto nr. 9 
jeden z lokatorów tego domu znalaz³ 
zw³oki noworodka p³ci ¿eñskiej. Spra-
w¹ t¹ zajê³y siê w³adze policyjne.

S³owo,

1930, R. 9, nr 128

Ofiary
Na odnowienie wie¿y Koœcio³a po-

-Bernardyñskiego w myœl wezwania 
w „S³owie” ks. Rektora Sew. Bielskiego, 
sk³ada z³. 20 P. Droździkowska.

S³owo,

1930, R. 9, nr 170

Wanny i ³aźnia dla pra-
cowników kolejowych
Wczoraj donieœliœmy o zburzeniu bu-

dynku, mieszcz¹cego ³aźnie i wanny dla 
pracowników kolejowych przy zbiegu 
ul. D³ugiej i Podjazdowej (w ogródku 
kolejowym – przy stacji).

W zwi¹zku z tem dowiadujemy siê, i¿ 
w zamian w najbli¿szej przysz³oœci maj¹ 
byæ wybudowane wzorowo urz¹dzone 
wanny i ³aźnia na terenie kolejowym przy 
ul. Podjazdowej nawprost ulicy Wysokiej.

S³owo,

1930, r. 9, nr 176

Mogi³a nieznanego 
¿o³nierza

Mogi³a nieznanego ¿o³nierza w Ra-
domiu robi siê coraz bardziej nieznana. 
Nikt ju¿ o niej nie pamiêta, bo i kogo to 
mo¿e teraz obchodziæ?

Kiedyœ to by³o modnie zrobiæ pota-
jemnie ogrodzenie i przynieœæ na grób 
piêknych kwiatów, ale dzisiaj moda siê 
na to skoñczy³a, wiêc poco? Mogi³a nie-
znanego ¿o³nierza znajduje siê w wiel-
kiem zaniedbaniu.

Na pokrytych grub¹ rdz¹ ¿elazach 
od proporczyków wisz¹ zesch³e kwiaty 
i ga³êzie. Wisi ich tam ca³a masa. Po co?

Po bokach grobu ustawione s¹ 
w zwyk³ych zbitych z desek pakach 
kwiaty, ale jakie nêdzne.

Wstyd doprawdy siê robi, kiedy siê 
patrzy na takie traktowanie narodo-
wych pami¹tek.

Trzeba koniecznie o tem realniej po-
myœleæ.

S³owo,

1930, r. 9, nr 176

Z po¿ó³k³ych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

źródło: twojapogoda.pl

16˚/12˚
t. odczuwalna 15˚
ciśnienie 1022 hPa
wilgotność 88%

15˚/12˚
t. odczuwalna 15˚
ciśnienie 1024 hPa
wilgotność 81%

Niedziela Poniedziałek

19˚/11˚
t. odczuwalna 19˚ 
ciśnienie 1023 hPa
wilgotność 69%

Wtorek

19˚/11˚
t. odczuwalna 18˚
ciśnienie 1028 hPa
wilgotność 50%

18˚/10˚
t. odczuwalna 18˚
ciśnienie 1031 hPa
wilgotność 55%

Środa Czwartek

Radomskie Towarzystwo Dobro-
czynności od 29 czerwca do 15 listopa-
da 2017 r. realizuje zadanie publiczne 
pod nazwą „Trochę wiedzy, trochę ru-
chu”, współfinansowane przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego. Projekt 
jest adresowany do 20-osobowej grupy 
dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat 
z terenu miasta Radomia.

C e l e m  p r o j e k t u  j e s t  p o p r a w a 
funkcjonowania społecznego i emo-
cjonalnego młodych ludzi,  wyrów-
nywanie braków środowiskowych, kształ-
towanie umiejętności rozpoznawania 
i uświadamiania własnych uczuć, wy-
rażania trudnych, tłumionych emocji 
w sposób społecznie akceptowalny z wy-
korzystaniem arteterapii oraz kształto-

wanie uczuć i postaw  patriotycznych.
W ramach projektu nasi podopieczni 

wzięli udział w zajęciach z robotyki, po-
jechali na wycieczkę do Krakowa, gdzie 
został im przybliżona postać Tadeusza 
Kościuszki. Ponadto mogli sprawdzić 
swoją zwinność w Parku Linowym Gekon.

Przygotowała: Agata Kot

Trochę wiedzy, trochę ruchu
R E K L A M A



11PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 WRZEŚNIA 2017 SPORT

Z Alicją Fiodorow, 

siedmiokrotną medalistką 

igrzysk paraolimpijskich 

rozmawia Krzysztof Domagała.

Szykując się do tej rozmowy znalazłem pani 
zdjęcie z wakacji w Tajlandii. Jaki to był 
urlop?

– Do Tajlandii pojechałam rok temu, 
po igrzyskach paraolimpijskiej w Rio de 
Janeiro. A była to na pewno niezapo-
mniana przygoda. Jako sportowiec zjeź-
dziłam już kawał świata, ale w Tajlandii 
nie byłam, dlatego postanowiłam, że naj-
wyższy czas ją odwiedzić. Mieliśmy dwa 
i pół tygodnia luzu; to bardzo fajny kraj 
i dobre miejsce do odpoczynku. Chętnie 
tam jeszcze wrócę.

Wielu osobom Tajlandia kojarzy się z ekstre-
malnym jedzeniem. Próbowała pani robaków 
czy innych miejscowych specjałów?

– Te wszystkie robaki, które można 
zobaczyć na zdjęciach w Internecie, są 
robione na potrzeby turystów. Oni na co 
dzień tego nie jedzą. Ja, niestety, nie sku-
siłam się na robaki, ale chętnie jadłam 
inne potrawy, zwłaszcza te najostrzejsze. 
Jedzenie w Tajlandii jest bardzo dobre, 
ale oni słyną ze street foodów. To zu-
pełnie inna forma jedzenia niż w Polsce. 
U nas to nie do pomyślenia, aby jeść 
na ulicy i myć ręce w baniaku z brudną 
wodą. Ale wiadomo – po kilku dniach to 
wszystko nam się przejadło i tęskniliśmy 
za polskim schabowym.

Przez wszystkie lata kariery zjeździła pani 
kawał świata, a co za tym idzie spróbowała 
wielu potraw. Co najdziwniejszego pani 
jadła?

– Dużo tego było. W Maroku zdarzyło 
mi się spróbować ślimaków i to było jed-
no z moich najgorszych doznań kulinar-
nych. Nigdy więcej nie wezmę ich do ust. 
Być może, gdyby nie były przyrządzane 
na ulicy, to smakowałyby lepiej, ale teraz 
mam obrzydzenie do końca życia. To na 
pewno była jedna z najdziwniejszych po-
traw. A jeszcze przypomina mi się sushi 
z grillowanym kurczakiem, na które tra-
fiłam w Nowej Zelandii. Dziwne połącze-
nie, ale bardzo smaczne.

I na tym pozostawimy temat kulinarny, 
a przejdziemy do sportu. Co sprawiło, że 
zaczęła pani zawodowo uprawiać sport?

– Moja przygoda ze sportem rozpoczę-
ła się trochę przez przypadek. W mojej 
podstawówce trenowali tenisiści stołowi 
Broni Radom. Ja podglądałam ich zaję-
cia przez okno i sama chciałam chwycić 
za rakietkę. W końcu trener mnie zauwa-
żył i zaprosił do stołu. Czyli zaczynałam 
od tenisa stołowego, ale jeszcze wtedy 
nie miałam pojęcia, że istnieje coś takie-
go jak Radomskie Stowarzyszenie Sportu 
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
„Start”, gdzie zrzeszają się osoby niepeł-
nosprawne, uprawiające różne dyscypliny 
sportowe. Trafiłam tam przez przypadek, 
bo mój nauczyciel wychowania fizyczne-
go poznał mnie ze śp. prezesem Adamem 
Borczuchem. Od tamtej pory dzieliłam 
swoje siły między lekką atletykę i ping-
-ponga. Ale w pewnym momencie trzeba 
było postawić na jeden sport i została 

lekka atletyka. Może dlatego, że moja 
mama i siostra też trenowały ten sport 
i bieganie mam w genach?

Miała pani wtedy 13 lat i dwa miesiące 
później pojechała na pierwsze mistrzostwa 
świata.

– Faktycznie, jak patrzę na to po tylu 
latach, to też się dziwię. Ale wtedy było 
mniej zawodników startujących w za-
wodach dla niepełnosprawnych, a ja na 
mistrzostwach Polski wypadłam dobrze 
i postanowiono dać mi szansę.

I nie zawiodła pani, zdobywając piąte 
miejsce.

– Dokładnie; byłam piąta na 100 i 200 
metrów. To był mój wielki sukces, który 
wspominam do dziś, ponieważ to były 
moje pierwsze zawody, pierwsza zagra-
niczna podróż. Przeżyć było co niemiara 
i od tego zaczęła się moja wielka przygo-
da z lekką atletyką.

Jako 15-latka mogła pani pojechać na 
swoje pierwsze igrzyska paraolimpijskie. Do 
Sydney była pani praktycznie spakowana, ale 
w końcu nie pojechała. Co poszło nie tak?

– Są przyznawane miejsca dla państw, 
a nie dla poszczególnych zawodników. 
Wtedy zostało tylko jedno miejsce dla 
kobiety i zdecydowano, że pojedzie dużo 
starsza zawodniczka. Na początku mocno 
mnie to zmartwiło, ale potem powiedzia-
łam sobie: „mam 15 lat, myślę, że jeszcze 
niejedne igrzyska przede mną”. Fakt, ża-
łuję, że nie pojechałam na igrzyska jako 
15-latka, ale nie zniechęciło mnie to do 
sportu.

Ale od tamtej pory była pani na czterech 
kolejnych igrzyskach paraolimpijskich w Ate-
nach, Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro 
i z wszystkich wracała pani z medalami.

– Może to niepowodzenie z wyjazdem 
do Sydney zaowocowało cięższą pracą 
przy kolejnych igrzyskach i dlatego na nie 
pojechałam. Choć przed Atenami też ist-
niało ryzyko zostania w domu, ponieważ 
stawiano wtedy na dziewczyny, które bie-
gały na 400 metrów. Była walka między 
kilkoma dziewczynami, ale mój trener 
przekonał koordynatorów i napisał na 
kartce czas, jaki osiągnę na 400 m i po-
mylił się tylko o 0,003 sekundy. I dzięki 

temu pojechałam na igrzyska, a potem 
niespodziewanie zdobyłam medal, choć 
nikt na mnie nie stawiał.

Do dziś zdobyła pani siedem medali pa-
raolimpijskich, ale ciągle brakuje upra-
gnionego złota. Czy to jest cel, który panią 
motywuje do treningów?

– Dokładnie, nie mam jeszcze złotego 
medalu. Myślałam, że uda mi się to zro-
bić w Rio. Niewiele zabrakło. Na 200 m 
byłam przygotowana bardzo dobrze. Ale 
chyba głowa nie zagrała. Może zadecy-
dowało o tym to, że półfinał był późnym 
wieczorem, a finał drugiego dnia rano. 
Nie zdążyłam się zregenerować; nie ukry-
wajmy – nie jestem najmłodsza, więc ta re-
generacja trwa u mnie dłużej, niż u młod-
szych zawodniczek. Nie ukrywam, że po 
tym starcie byłam mocno zawiedziona, bo 
wszystko było zrobione jak należy, a złota 
nie zdobyłam. No, cóż – muszę trenować 
dalej i walczyć o ten tytuł.

Czyli pani cel to igrzyska w Tokio w 2020 
roku?

– Oczywiście. To mój cel i motywacja 
do dalszych startów.

Na igrzyska jeździła pani zawsze z koleżanką 
Natalią Partyką, z którą kiedyś grała pani 
debla. Czy nadal utrzymujecie kontakt? 
I czy można ją nazwać największą gwiazdą 
polskiego sportu niepełnosprawnych? 

– To prawda – Natalia jest wielką 
gwiazdą sportu niepełnosprawnych. 
Choć tenis stołowy jest dosyć specyficz-
nym sportem, bo może brak ręki nie jest 
wielką przeszkodą, ale i tak należy się jej 
wielki podziw za to, co osiągnęła. A my 
razem grałyśmy w czasach juniorskich, 
ponieważ byłyśmy w jednej grupie. Gra 
nawet fajnie się nam układała, ale nie ma 
co ukrywać, że Patrycja była o klasę ode 
mnie lepsza.

Porozmawiajmy chwilę o finansach. Bo w na-
szym mieście sportowcy niepełnosprawni 
mogą liczyć na duże wsparcie.

– Radom jest liderem. Nie spotkałam 
się, żeby w jakimkolwiek innym mieście 
w Polsce stypendia były na takim sa-
mym poziomie dla sportowców pełno-
-i niepełnosprawnych. Ale dzięki walce 
pana prezydenta udało się przeforsować 

uchwałę o zrównaniu obu grup sportow-
ców, za co całe środowisko paraolimpij-
skie jest mu niezwykle wdzięczne. Do-
czekałam się tego po 19 latach moich 
startów. Przez cały ten czas walczyłam 
o zniesienie różnic, a teraz w końcu je-
steśmy jedną, wielką, sportową rodziną. 
Pod tym względem nasze miasto jest 
wzorem, od którego mogą się uczyć inne 
samorządy.

A jak wyglądają stypendia ogólnopolskie?
– Tutaj jest trochę inaczej, ponieważ 

żeby otrzymać stypendium z Minister-
stwa Sportu i Turystyki należy spełniać 
kryteria zapisane w ustawie. A tam jest 
zapis, który mówi, że na stypendia mogą 
liczyć tylko zawodnicy, którzy rywalizu-
ją z minimum 12 sportowcami z ośmiu 
państw. W przypadku osób niepełno-
sprawnych jest to trudne, ponieważ sport 
niepełnosprawnych jest rozdrobiony na 
wiele kategorii ze względu na rodzaje 
schorzeń. Muszę przyznać, że nie mia-
łam z tym problemów przez wiele lat, ale 
w tym sezonie na mistrzostwach świata 
zjawiło się tylko 11 zawodniczek, dlatego 
teoretycznie stypendium od ministerstwa 
mi się nie należy.

A premie po medalach z igrzysk są identyczne?
– Tak, wszystko jest zrównane. Po-

dobnie z emeryturą olimpijską. Dlate-
go, gdy skończę 40 lat, mogę zawiesić 
buty na kołku i nie martwić się o przy-
szłość. Bardzo mnie to cieszy, bo ze 
względu na to, że rozwijam się jako 
sportowiec, nie miałam okazji praco-
wać w zawodzie, a z wykształcenia je-
stem nauczycielem wychowania fizycz-
nego. W moim wieku ciężko będzie 
mi podjąć pracę w zawodzie; z jednej 
strony – nie mam doświadczenia, ale 
z drugiej – nie wiem, czy chciałabym 
być nauczycielem.

To co planuje pani robić po zakończeniu 
kariery?

– Na razie skupiam się na treningach 
i startach. Chciałabym dotrwać do Tokio, 
a potem powalczyć tam o złoty medal. 
Więc na razie wszystko układam pod ten 
cel. Potem wiadomo, że przyjdzie czas na 
decyzję. Na chwilę obecną wydaje mi się, 
że będę się kształcić w kierunku trener-
skim. Może zorganizują grupę dziecia-
ków, z którymi będę się bawić. Na razie 
nie mam sprecyzowanych planów. Myślę 
tylko o Tokio.

Czy każdy może uprawiać sport?
– Oczywiście, że każdy! To nie jest 

tak, że osoby niepełnosprawne muszą 
się zamykać w domach i rozpaczać nad 
swoim losem. W Polsce jest taka men-
talność – osoby niepełnosprawne po-
winny siedzieć w czterech ścianach i nie 
pokazywać się na ulicach, bo są niees-
tetyczne. Ale my musimy te stereotypy 
przełamywać. Jako niepełnosprawni 
musimy wychodzić często na ulicę i po-
kazywać wszystkim, zwłaszcza dzieciom, 
że nie mamy ograniczeń, że jesteśmy 
w stanie wszystko robić. Na AWF-ie 
robiłam fikołki, stawałam na rękach 
i wykonywałam wiele innych ćwiczeń, 
które wydają się nieosiągalne dla osoby 
z jedną ręką. Ale jeśli ktoś ma pozytyw-
ne nastawienie i chce coś w życiu robić, 
to wszystko można.

Niemożliwe nie istnieje
WYNIKI

PIŁKA NOŻNA

9. kolejka II ligi

Radomiak Radom – Błękitni Stargard 1:0

7. kolejka IV ligi

►  Mszczonowianka 

Mszczonów – Energia Kozienice 2:1

►  Oskar Przysucha – Wilga Garwolin 0:1

►  LKS Promna – Drogowiec Jedlińsk 1:2

►  Pilica Białobrzegi – KS Błonianka 0:1

►  Perła Złotokłos – Broń Radom 0:2

SIATKÓWKA

Turniej Partnerstwa Regionalnego
►  Cerrad Czarni Radom – Dafi Społem 

Kielce 3:0 (26:24, 25:18, 25:23)

►  Cerrad Czarni Radom – Espadon 

Szczecin 1:3 (25:19, 21:25, 23:25, 

21:25)

►  Cerrad Czarni Radom – Aluron Virtu 

Warta Zawiercie 3:0 (27:25, 25:23, 25:23)

KOSZYKÓWKA

Turniej o Puchar Burmistrza Warki
►  ROSA Radom – Trefl Sopot 86:83 

(21:19, 27:21, 24:18, 14:25)

►  ROSA Radom – Legia Warszawa 78:96 

(21:24, 19:31, 20:27, 18:14)

►  ROSA Radom – TBV Start Lublin 83:99 

(17:22, 19:21, 11:35, 36:21)

PIŁKA RĘCZNA

2. kolejka I ligi
MTS Chrzanów – KS Uniwersytet Radom 

28:27 (16:16)

ZAPOWIEDZI

PIŁKA NOŻNA

10. kolejka II ligi
Stal Stalowa Wola – Radomiak Radom; 

23 września (sobota), godz. 15; stadion 

miejski, ul. Hetmańska 69 w Rzeszowie

8. kolejka IV ligi
►  Broń Radom – Naprzód Skórzec; 22 

września (piątek), godz. 18; stadion 

miejski, ul. Narutowicza 9 w Radomiu

►  Znicz II Pruszków – Pilica Białobrzegi; 

23 września (sobota), godz. 12.30; 

stadion Znicz, ul. Bohaterów 

Warszawy 4 w Pruszkowie

►  LKS Jedlińsk – Perła Złotokłos; 23 

września (sobota), godz. 16; stadion 

w Jedlińsku, ul. Warszawska 1

►  Oskar Przysucha – Sparta Jazgarzew; 

23 września (sobota), godz. 16; 

stadion miejski, ul. Radomska 24 

w Przysusze

►  Mazur Karczew – LKS Promna; 23 

września (sobota), godz. 16; Stadion 

im. Mariana Olszewskiego, ul. Ludwika 

i Jana Trzaskowskich 1 w Karczewie

7. kolejka Ekstraligi kobiet
LUKS Sportowa Czwórka Radom – Czarni 

Sosnowiec; 23 września (sobota), godz. 

17.30; boisko MOSiR w Radomiu, ul. 

Narutowicza 9

PIŁKA RĘCZNA

3. kolejka I ligi
KS Uniwersytet Radom – Ostrovia 

Ostrów Wielkopolski; 24 września 

(niedziela), godz. 16; hala sportowa UTH 

w Radomiu, ul. Chrobrego 27
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Radomskie siatkarki w turnieju w War-
szawie zmierzyły się z trzema zespołami: 
Wisłą Warszawa, Jokerem Mekro Ener-
gomont Świecie i UNI Opole. Wszystkie 
cztery ekipy w nadchodzącym sezonie 
będą występować na parkietach I ligi.

Podopieczne Jacka Skroka starcia 
w stolicy rozpoczęły od meczu z zeszło-
rocznymi triumfatorkami I ligi, a zarazem 
gospodyniami zmagań – Wisłą Warszawa. 
Starcie od początku przebiegało po myśli 
radomianek, które dosyć sensacyjnie wy-
grały ten pojedynek 3:0 i sprawiły sporą 
niespodziankę swoim fanom.

Po tym sukcesie na drodze E. Leclerc 
Radomki Radom stanęła drużyna ze 
Świecia. Joker to dobry znajomy radomia-
nek. Oba zespoły mierzyły się już przed 
tygodniem w turnieju towarzyskim (wtedy 
górą były siatkarki ze Świecia), a dodatko-
wo spotkają się w fazie grupowej Pucharu 
Polski i w meczu pierwszej kolejki I ligi. 
Tym razem na boisku w Warszawie wyraź-
nie wygrała Radomka, która zakończyła 
spotkanie w trzech partiach.

Ostatniego dnia warszawskiego turnieju 
nasza drużyna zagrała z innym beniamin-
kiem I ligi – UNI Opole. Ten mecz okazał 
się najbardziej wyrównanym spotkaniem 
w całych zawodach i do wyłonienia zwy-
cięzcy potrzebne było rozegranie pięciu 
partii. W tie-breaku lepsze okazały się 
zawodniczki z Opola. Mimo porażki MKS 
E. Leclerc Radomka Radom zajęła pierw-
sze miejsce w warszawskich zawodach.

KD

Radomka 
z pucharem
MKS E. Leclerc Radomka Radom w wielkim 

stylu wygrała turniej towarzyski w Warsza-

wie. Podopieczne Jacka Skroka w drodze po 

puchar pokonały dwa zespoły z I ligi.
Radomianie na Śląsk jechali w mocnym 

składzie. Nasza ekipa liczyła aż 21 zawod-
ników i wszyscy mieli wysokie aspiracje. 
Olimpijczyk chciał powtórzyć zeszłorocz-
ny sukces, kiedy to w mistrzostwach Polski 
wywalczył 10 medali. Teraz też wrócił do 
domu z workiem pełnym krążków.

Na najwyższym stopniu podium 
ponownie stanął Arkadiusz Kułynycz, 
który wywalczył złoty medal w kategorii 
wagowej do 75 kg. W tej samej grupie 
wagowej brązowy krążek zdobył inny 
zawodnik Olimpijczyka Radom Patryk 
Bednarz. Arkadiusz Kułynycz tym sa-
mym powtórzył swój zeszłoroczny sukces, 
kiedy to również został mistrzem Polski.

Wśród zawodników ważących mniej 
niż 59 kg srebro wywalczył Przemysław 
Piątek. W wadze do 66 kg trzeci był 
Michał Kośla; na tym samym stopniu 
podium uplasowali się Bartłomiej 
Klimek (71 kg), Łukasz Fafiński (85 kg) 
i Aleksander Korczak (98 kg). Nato-
miast w najcięższej kategorii wagowej 
radomianie zajęli aż trzy miejsca na 
podium. Srebro wywalczył Mateusz 
Kareciński, a brązowe krążki zdobyli 
Michał Orzechowski i Rafał Płowiec.

Radomianie wygrali w klasyfikacji 
punktowej. Olimpijczyk zdobył w sumie 
412 punktów. Drugie miejsce zajęli zapa-
śnicy AKS-u Piotrków Trybunalski, który 
zdobyli 234 „oczka”, a skład podium 
uzupełnili zawodnicy Klubu Sportowego 
Sobieski. W zawodach wystąpiło 110 
zawodników z 26 klubów sportowych.

KD

Worek medali
zapaśników

Zawodnicy RCZS „Olimpijczyk” Radom 

wywalczyli 10 medali na mistrzostwach 

Polski seniorów w Raciborzu.

KRZYSZTOF DOMAGAŁA

Po doskonałym starcie rozgrywek dru-
żyna prowadzona przez Jerzego Cyraka 
złapała małą zadyszkę i w dwóch ostat-
nich pojedynkach wywalczyła tylko dwa 
punkty. Dlatego też radomianie na peł-
nej mobilizacji podeszli do domowego 
starcia z Błękitnymi Stargard, czyli typo-
wym zespołem środka tabeli.

Delikatnie mówiąc, piątkowy pojedy-
nek nie był meczem na najwyższym pozio-
mie. W spotkaniu brakowało finezji, a za 
to było wiele walki i twardej gry w środku 
pola. W takich warunkach dobrze czuli 
się goście, którzy już w pierwszej połowie 
kilka razy groźnie atakowali na bramkę 
Huberta Gostomskiego. Radomiak zaczął 
nieco cofnięty, a dodatkowo już w 21. mi-
nucie boisko musiał opuścić kontuzjowany 
Chinonso Agu. W jego miejsce wszedł Si-
mon Colina. „Zieloni” przyjęli grę gości, 
ale potrafili się w niej odnaleźć i w 31. 
minucie zdobyli gola. W polu karnym 
odnalazł się Dariusz Brągiel, który lewą 
nogą uderzył w kierunku dalszego słupka. 
Jego strzał został przecięty przez jednego 
z defensorów, a piłka wpadła do bramki. 
Spiker ogłosił, że gola zdobył Brągiel, ale 
równie dobrze mógł stwierdzić, że było to 
trafienie samobójcze. Jeszcze w pierwszej 
połowie Brągiel po raz kolejny mógł trafić 
do siatki, ale jego uderzenie z trzeciego 
metra z największym trudem obronił Ma-
riusz Rzepecki. Do przerwy Radomiak 
prowadził 1:0.

O drugiej połowie kibice powinni jak 
najszybciej zapomnieć. W ciągu 45 mi-
nut na boisku zbyt wiele się nie wyda-
rzyło. Walka toczyła się w środku pola, 
a okazji strzeleckich było jak na lekar-
stwo. Inicjatywę próbowali przejąć go-
ście, którzy dążyli do odrobienia strat, 
ale mimo kilku prób nie zdołali poko-
nać Huberta Gostomskiego. Radomiak 
w ofensywie zbytnio nie błyszczał i osta-
tecznie ten mecz zakończył się zwycię-
stwem „Zielonych” 1:0.

Po tym spotkaniu Radomiak z dorob-
kiem 23 punktów został liderem tabeli. 
„Zieloni” o dwa punkty wyprzedzają 
Wartę Poznań, która w tej serii gier po-
konała GKS Jastrzębie. Kolejny mecz 
radomianie rozegrają w sobotę, 23 wrze-
śnia, kiedy to na wyjeździe zmierzą się ze 
Stalą Stalowa Wola.

Radomiak Radom – Błękitni Star-
gard 1:0

Bramka: Brągiel 31’

Zieloni liderem
Radomiak Radom pokonał Błękitnych Stargard 1:0 w meczu 9. kolejki II 

ligi. Po tym zwycięstwie „Zieloni” powrócili na pierwsze miejsce w tabeli.
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Kolejny rok szkolny rozpoczynamy akcją „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.
Rozpoczęcie roku szkolnego nieodwołalnie kojarzy się z nadejściem jesieni a co za tym idzie, krótszymi dniami, szarówką i szybszymi ciemnościami za oknem.

Dlatego tak ważne jest uświadamianie niechronionych użytkowników dróg w temacie noszenia elementów odblaskowych.

Rok szkolny 2017/2018 zainaugurowa-

liśmy akcją w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Chynowie w powiecie gró-

jeckim, tuż przy krajowej drodze nr 50. 

Dla Dyrektor , Małgorzaty Pawelczyk, 

akcje mające na celu propagowanie 

bezpieczeństwa jej uczniów są bardzo 

ważne i chętnie w takowe się włącza-

ją – w programie wychowawczo-pro-

filaktycznym również poruszamy te 

tematy i bardzo się 

cieszymy, że to wła-

śnie u nas nastąpiła 

inauguracja akcji „Je-

steś widoczny, jesteś 

bezpieczny”, dodaje 

Pani Dyrektor.

– od maja tego roku, 

Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego 

w Radomiu przejął 

obowiązki filii w Grój-

cu. Tu, na miejscu, 

p rowadz imy także 

egzaminy na prawo 

jazdy a akcji „Jesteś 

widoczny, jesteś bez-

pieczny” jeszcze nie było. Stąd właśnie 

pomysł na szkołę w Chynowie, najbar-

dziej wysuniętą szkołę w subregionie 

radomskim – wyjaśnia Dariusz Piątek, 

dyrektor radomskiego WORD-u. Dalej 

dodaje – w tym roku, wspólnie z przed-

stawicielami samorządu województwa 

mazowieckiego postanowiliśmy wła-

śnie więcej akcji przeprowadzić w po-

wiecie grójeckim ale jesteśmy otwarci 

na zgłoszenia z każdej szkoły subregio-

nu radomskiego.

Akcja „Jesteś widoczny, jesteś bezpiecz-

ny” to kampania społeczna promująca 

noszenie odblasków po zmroku i bez-

pieczeństwa na drodze, organizowana 

przez samorząd województwa mazo-

wieckiego oraz wojewódzkie ośrodki 

ruchu drogowego. Akcja każdorazowo 

przebiega w formie trzech paneli pro-

gramowych: po krót-

kim powitaniu, ucznio-

wie kolejno mają do 

pokonania rowerowy 

tor przeszkód, bio-

rą udział w prelekcji 

z udziałem policji oraz 

w szkoleniu z udziela-

nia pierwszej pomocy, 

p r z e p r o w a d z a n y m 

przez lokalnych stra-

żaków.

W chynowskim zespo-

le szkolno-przedszkol-

nym zestawy odbla-

skowe otrzymało 180 

dzieci.

R E K L A M A
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ĆWICZENIA 
PRZY NAUCE

Długie siedzenie przyczynia się do bólu pleców i nóg, a praca przy 

komputerze bywa zabójcza dla dłoni, nadgarstków i przedramion. 

Jak można w prosty sposób rozruszać te części ciała?

Nasz organizm nie lubi, kiedy wymu-
szamy na nim tę samą postawę przez 
długi czas. Obciążamy w ten sposób 
ciągle te same partie mięśni. Wymuszo-
na, nienaturalna, siedząca pozycja ciała 
sprawia, że rozwijają się zwyrodnienia 
kręgosłupa. Przyczyn należy szukać nie 
tylko we własnych nieprawidłowych na-
wykach, ale również w braku dbałości 
o ergonomiczne stanowiska nauki czy 
pracy. Jak wynika z badania Ergotest 
2015, 62,5 proc. pracowników polskich 
firm ma źle ustawiony monitor kompute-
rowy (pod kątem zamiast na wprost lub 
powyżej linii wzroku), co obciąża kręgo-
słup szyjny. Uczniowie i studenci, którzy 
długie godziny spędzają przy biurku, 
najczęściej narzekają na bóle oczu, ple-
ców i szyi. Pomóc tu może odpowiednie 
ustawienie monitora, dobór właściwego, 
wyprofilowanego krzesła do biurka, z re-
gulacją wysokości i podparciem przedra-
mion, a także biurka dostosowanego do 
wzrostu użytkownika. Jednak długie po-
zostawanie w jednej pozycji, nawet przy 
najlepiej zorganizowanym stanowisku, 
nie jest zdrowe. Warto poznać przykła-
dowe ćwiczenia na te najbardziej zagro-
żone dolegliwościami części ciała.

Ćwiczenia na ból szyi
Ćwiczenia izometryczne na bolący 

kark pozwolą nam na rozluźnienie mię-
śni szyjnych kręgosłupa. Przyniosą ulgę 
i uchronią nas przed zmianami zwyrod-
nieniowymi. Przykładowe ćwiczenia:

●  Siedząc prosto, rozstawiamy stopy 
i patrzymy przed siebie. Opieramy 
dłonie na czole i wywieramy nacisk 
czołem na rękę. Wytrzymujemy tak 10-
15 sekund, powtarzamy to 6 razy.

●  Splatamy ręce na karku i ponownie 
wywieramy nacisk, tym razem głową 
w tył, na ręce. Wytrzymujemy 10-15 se-
kund; powtarzamy 6 razy.

●  Przykładamy prawą dłoń do prawego 
ucha i naciskamy głową na dłoń. Wy-
trzymujemy 10-15 sekund. Powtarzamy 
ćwiczenie 6 razy, a następnie wykonu-
jemy tę samą sekwencję lewą dłonią.

●  Patrzymy prosto przed siebie, po 
czym, utrzymując głowę na tym sa-
mym poziomie, wykonujemy skręty 
w lewo i w prawo, z delikatnie uniesio-
ną brodą.

●  Staramy się przycisnąć brodę do klat-
ki piersiowej, a następnie wysuwamy 
brodę jak najdalej w przód i unosimy 
ją powoli do góry.

Ćwiczenia na bolące nogi
Najłatwiejszym ćwiczeniem jest wy-

konanie 10 serii wspięć na palce w lek-
kim rozkroku. Podczas wspięcia uno-
simy ramiona w górę. Z kolei podczas 
siedzenia na krześle unosimy stopę na 
wysokość biodra, a następnie prostuje-
my i zginamy nogę 10 razy. Powtarzamy 
ćwiczenie z drugą nogą. Podczas nauki 
warto unosić na przemian pięty i palce 
(stopy powinny wówczas stać płasko na 
podłodze), a także kręcić kółka jedną 

wyprostowaną nogą. W domu warto po-
łożyć się na plecach i wykonywać noga-
mi „rowerek”. Pomagają też przysiady.

Ćwiczenia na dłonie 
i nadgarstki

Warto mieć przy sobie tzw. ściskacz, 
czyli gumowe kółko, które chwyta-
my w dłoń i ściskamy, bądź ściskacz 
z rączkami pokrytymi pianką neopre-
nową. Możemy też użyć piłeczki reha-
bilitacyjnej. Do ćwiczenia nadgarstka 
i przedramienia świetna jest z kolei 
kula żyroskopowa (powerball) – zale-
ca się ją wszystkim osobom podatnym 
na urazy mięśni i ścięgien, powstające 
na skutek długotrwałego powtarzania 
czynności, takich jak czasochłonne pi-
sanie na klawiaturze czy operowanie 
myszą. Ćwiczenie z kulą polega na ob-
racaniu nadgarstkiem z jednoczesnym 
trzymaniem obracającej się kuli, która 
wymusza przyspieszanie ruchów nad-
garstka. Ćwiczenia z kulą wzmacniają 
dłonie i nadgarstki, a także rozluźniają 
mięśnie. Przedmioty te są niewielkie 
i można je mieć zawsze przy sobie na 
biurku. Możemy także wykonywać na-
stępujące ćwiczenia:

Rękę podpieramy na łokciu na bla-
cie, a dłoń zaciskamy w pięść. W tej 
pozycji staramy się wygiąć pięść jak 
najbardziej w prawo. Wytrzymujemy 
5 sekund, a następnie próbujemy wy-
giąć pięść w lewo. Po 5 sekundach 
rozluźniamy pięść i powtarzamy ćwi-
czenie z drugą ręką. Ćwiczenie wyko-
nujemy w 3 seriach, w każdej po 10 
powtórzeń.

Prostujemy rękę przed sobą, z dło-
nią wyciągniętą do przodu i wyprosto-
wanymi palcami. Zaciskamy wszystkie 
palce oprócz kciuka i wytrzymujemy 
5 sekund. Powtarzamy ćwiczenie 10 
razy, a następnie robimy to samo 
z drugą ręką. Wykonujemy 3 serie ćwi-
czeń.

Prostujemy rękę w łokciu i wyciąga-
my ją przed siebie, z dłonią zwróco-
ną grzbietem ku górze. Drugą dłonią 
chwytamy za palce wyprostowanej 
ręki i odginamy do dołu do maksymal-
nego rozciągnięcia. Wytrzymujemy 10 
sekund, a następnie zmieniamy rękę. 
Wykonujemy 4 serie ćwiczenia.

Te proste ćwiczenia to kilka przy-
kładów świadczących o tym, że nawet 
podczas nauki można znaleźć chwilę 
na wykonanie ruchów, które rozluźnią 
spięte mięśnie, rozruszają nas i wymu-
szą na nas zmianę pozycji.

 ⊲⊲ Fit.pl
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Powtarzane setki razy zdanie „jesteś 

tym, co jesz” odnosi się także do 

ludzkiego mózgu. Spożywane przez 

nas produkty mogą przyczynić się 

do poprawy lub pogorszenia jego 

funkcji. Dlatego warto poznać te z nich, 

które pomogą nam utrzymać umysł 

w szczytowej formie.

Produkty pełnoziarniste

Zapewne wiesz, że dieta dostarczająca 

mało cholesterolu i odpowiednią 

ilość błonnika, wpływa korzystnie na 

serce i układ krwionośny. Mało tego 

- im zdrowsze serce, tym przepływ 

krwi jest lepszy, dzięki czemu każda 

z komórek mózgowych jest właściwie 

dotleniona. Jeśli zauważasz u siebie 

spadek koncentracji lub czujesz się 

lekko ociężały umysłowo, to znak, że 

w twojej diecie brak pełnoziarnistych 

węglowodanów. Idealnym lekarstwem 

będzie półmisek pełnoziarnistych 

płatków śniadaniowych.

Jagody

Jeśli zastanawiasz się, które z owoców 

leśnych lubisz najbardziej, to 

odpowiedź jest prosta – jagody. 

Granatowe kuleczki są bogatym 

źródłem przeciwutleniaczy, które 

chronią komórki mózgowe przed 

stresem. Nieważne - świeże, mrożone 

czy suszone – jagody powinny się 

znaleźć w twoim jadłospisie.

Rodzynki

Ze względu na zawartość boru są 

idealnym uzupełnieniem każdej diety. 

Dzięki temu pierwiastkowi poprawisz 

koordynację rąk, oczu, pamięć 

i koncentrację.

Cukier

Kawa jest najpopularniejszym 

wspomagaczem możliwości ludzkiego 

mózgu. Większość dbających o figurę 

osób pije małą czarną bez cukru. 

Tymczasem odrobina słodzika 

w filiżance może wzmocnić działanie 

kofeiny i wpłynąć na mózg skuteczniej 

niż niesłodka kawa.

Jajka

Cholina to kolejny składnik poprawiający 

działanie pamięci. Znajdziesz ją 

w jajkach, o ile spożywasz w tym samym 

czasie białko i żółtko. Następnym razem, 

gdy dopadnie cię zmęczenie umysłowe, 

rozbij kilka jajek. Bogatym źródłem 

choliny są także orzechy, ziemniaki, 

kalafior, pomidory i banany.

Brokuły i nasiona słonecznika

Jeśli szukasz dania, które da twojemu 

umysłowi energetycznego kopniaka 

i będzie świetnie smakować, ugotuj 

brokuły, polej je dressingiem i posyp 

nasionami słonecznika. Taka potrawa 

to kopalnia witamin C i E, które 

zażywane razem chronią przed 

chorobą Alzheimera.

Zapamiętaj

Następnym razem, gdy zaczniesz 

przeliczać 

kalorie, tłuszcze 

i węglowodany 

w nowej diecie, 

nie zapominaj 

o produktach 

poprawiających 

działanie mózgu. 

Na przykład, jabłko 

i filiżanka jagód mają 

podobną ilość kalorii 

i węglowodanów. 

Nie znaczy to 

jednak, że dają 

takie same korzyści 

twojemu umysłowi. 

Pewne źródła 

węglowodanów, 

protein i tłuszczów 

są korzystniejsze 

od innych. 

Wybierając produkty 

wspomagające 

działanie umysłu nie 

tylko poprawisz swoją 

zdolność uczenia się, 

ale także staniesz 

się zdrowszy i pełen 

energii. 

DIETA DOBRA 
DLA MÓZGU

Odpowiednia dieta może pomóc 

w budowie mięśni i utrzymać 

tkankę tłuszczową na zdro-

wym poziomie. Podobnie jest 

z ludzkim mózgiem. To, co jemy, 

wpływa na nasz nastrój i wszyst-

kie funkcje umysłowe.
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Zwolennicy słodkich i tłustych śniadań, ta-
kich, jak pączki ze słodką herbatą czy sma-
żone tłuste kiełbaski, powinni wiedzieć, że 
nadmierna ilość tłuszczów i węglowodanów 
prostych sprawi, iż taki posiłek będzie obcią-
żeniem dla organizmu. Nasilone procesy tra-
wienne powodują spowolnienie pracy mózgu, 
co może w efekcie wywołać uczucie senności.

Śniadanie studenta powinno być jak najbar-
dziej urozmaicone, co umożliwi dostarczenie 
organizmowi wszystkich niezbędnych składni-
ków pokarmowych, a wraz z nimi odpowied-
niej ilości energii. Duży stopień urozmaicenia 
zapewnia dodatkowo uczucie sytości i pobu-
dza apetyt podczas jedzenia, co pozytywnie 
wpływa na nastrój.

Produkty zbożowe: pieczywo pełnoziar-
niste (typu graham) musli naturalne, płatki 
owsiane, kasza jaglana – źródła węglowo-
danów złożonych przyswajanych powoli, 
regulujących poziom glukozy we krwi i za-
pewniających uczucie sytości, nie powodu-
jąc jednocześnie uczucia senności. Produkty 
zbożowe z grubego przemiału dostarczają 
witamin z grupy B, składników mineralnych 
(magnez, cynk) oraz błonnika pokarmowego.

Warzywa i owoce: warzywa zielone (sała-
ta lub listki szpinaku, ogórek); warzywa po-
marańczowe (marchew, pomidory, papryka); 
owoce ( jabłko, gruszka, banan, pomarańcza, 
melon) – źródło składników mineralnych, wi-
tamin (antyoksydacyjnych C, E, karotenoidów), 
flawonoidów oraz błonnika – niezbędnych 
w procesach regulacyjnych organizmu (pra-
widłowa przemiana materii, poziom glukozy 
we krwi, ciśnienie).

Mleko i produkty mleczne: jogurt, kefir, ma-
ślanka, sery twarogowe lub podpuszczkowe 
żółte, pleśniowe – cenne źródło wysokiej ja-

kości białka i wapnia, który reguluje poziom glu-
kozy we krwi.

Mięso, wędliny, jaja i nasiona roślin strączkowych 
oraz orzechy i nasiona: pieczony domowym spo-
sobem lub grillowany plasterek chudego mięsa 
drobiowego lub wieprzowego, pasta z jaj lub na-
sion roślin strączkowych (humus z cieciorki, pasta 
z soczewicy) – źródło pełnowartościowego białka 
dającego uczucie sytości, a jednocześnie skarb-
nica witamin i minerałów (żelaza, cynku, witamin 
z grupy B), orzechy i nasiona: włoskie, laskowe, 
nerkowce, brazylijskie, arachidowe, migdały, pestki 
słonecznika, nasiona chia (naturalne, bez dodatku 
soli i cukru) – idealny dodatek do śniadania jako 
cenne źródło niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, witamin i składników mineralnych 
potrzebnych do pracy mózgu.

Tłuszcze (dodatek do posiłku): może to być nie-
wielka ilość masła z uwagi na naturalną zawartość 
witamin A, D i karotenoidów. Natomiast przyrządza-
jąc pastę z nasion roślin strączkowych (cieciorki, 
soczewicy) lub z awokado należy użyć tłuszczów 
roślinnych (oliwy z oliwek i oleju sezamowego) 
i wtedy zrezygnować z dodatku masła.

Napoje: szklanka soku ze świeżo wyciśniętych 
owoców cytrusowych lub sok 100% z pomarańczy, 
grejpfruta czy jabłka – bomba witaminowo-ener-
getyczna, zawierająca mnóstwo składników mine-
ralnych.

Na zmianę nawyków żywieniowych nigdy nie jest 
za późno. Upowszechnianie wśród młodzieży uroz-
maiconej diety, a w szczególności nawyku jedzenia 
odpowiedniego pierwszego śniadania, zapewni nie 
tylko sprawne myślenie na lekcjach i podczas eg-
zaminów, ale również urodę, dobrą sylwetkę oraz 
kondycję sportową w późniejszych latach życia.

⊲⊲ Anna Sanicka, ekspert ds. żywienia 
w firmie cateringu dietetycznego LightBox

ŚNIADANIE DLA STUDENTA
Pierwszy posiłek po wielogodzinnej przerwie nocnej, kiedy stężenie glukozy we 
krwi jest bardzo niskie, jest niezwykle ważny. Wpływa na samopoczucie, zdolność 
do pracy umysłowej i koncentracji oraz aktywności fi zycznej. Brak śniadania może 
powodować osłabienie, ból głowy, drażliwość i gorszą pracę mózgu.

REKLAMA

ROK SZKOLNY BEZ CHORÓB
Początek roku szkolnego to okres, w którym dziecko jest szczególnie narażone na zachorowania. Wiąże się to z na-

głym pojawieniem się kilku czynników, które negatywnie oddziałują na układ odpornościowy, np. niedosypianie, stres, 

zmniejszona aktywność fi zyczna, nieregularne posiłki oraz zwiększenie liczby bakterii i wirusów w powietrzu. Rozpo-

częcie nauki nie musi jednak oznaczać otwarcia „sezonu na choroby”.

O tym, jak zadbać o odporność dziecka w tym 
czasie, opowiada ekspert programu „Zdrowa ONA” 
dr Alicja Karney, pediatra. Powrót do szkoły stano-
wi wielkie wyzwanie dla organizmu małego dziec-
ka. Organizm – zwłaszcza niedojrzały – potrze-
buje czasu na adaptację. Szkoła jest ogromnym 
wysiłkiem intelektualnym i fizycznym. Jeśli do tego 
dochodzi stres, odporność ucznia spada. Jak ją 
wzmocnić?

Zdrowa dieta
Odpowiednio skomponowana dieta to podstawa 

do budowania odporności u dziecka. Żywność ma 
bezpośredni oraz pośredni wpływ na układ immu-
nologiczny, ponieważ moduluje skład bakterii jelito-
wych, zasiedlających przewód pokarmowy. Dlatego 
w jadłospisie małego ucznia nie może zabraknąć 
pełnych ziaren, porcji białka w postaci białego mię-
sa, ryb, jajek, produktów mlecznych, warzyw, owo-
ców, nasion, orzechów, olejów roślinnych. Dbajmy, 
by nasze pociechy jadły w domu śniadanie; to naj-
ważniejszy posiłek, który zapewnia energię do dzia-
łania na cały dzień. Przygotowując drugie śniadanie 
do szkoły, pilnujmy, by zawierało ono tylko zdrowe 
przekąski, czyli głównie owoce i warzywa. War-
to, szczególnie w sezonie częstych zachorowań, 
do rozmaitych dań dodawać czosnek, pory, natkę 
pietruszki, cykorię, czerwoną paprykę i czarne po-
rzeczki (z mrożonki lub w postaci soku) – ich regu-
larne spożywanie pomaga wzmacniać naturalną od-
porność organizmu.

Odpowiednia ilość snu
Bardzo ważnym czynnikiem pobudzającym roz-

wój odporności dziecka jest właściwa ilość snu. 

Jego niedostatki powodują, że organizm jest prze-
męczony i bardziej narażony na jesienne infekcje. 
By organizm był zregenerowany oraz by jego od-
porność została wzmocniona, należy zapewnić mu 
optymalną dawkę snu – od 8 do 10 godzin. Im bar-
dziej wypoczęty organizm, tym mniej podatny na in-
fekcje. Poza długością liczy się również jakość snu, 
która zależy od warunków, w których śpi dziecko. 
By jego sen był mocny i zdrowy, powinno ono spać 
w wywietrzonym pokoju.

Stres
Zdrowie małego ucznia osłabiają też sytuacje 

stresowe, m.in. te związane z pójściem do szkoły. 
System obronny jest ściśle powiązany z systemem 
nerwowym, a zdenerwowanie zakłóca ich współ-
pracę. Dlatego dbajmy o to, by zapewnić dziecku 
jak największe wsparcie; musi wiedzieć, że zawsze 
znajdzie u nas pomoc i pocieszenie. Dom powinien 
być miejscem, w którym mały uczeń czuje się bez-
pieczny i w którym będzie mógł zebrać siły na ko-
lejne szkolne wyzwania. Dzięki temu adaptacja do 
nowej, szkolnej rzeczywistości będzie łatwiejsza 
i nie wpłynie negatywnie na zdrowie dziecka.

Aktywność fizyczna
Koniec wakacji nie powinien oznaczać przejścia 

na „siedzący” tryb życia. Ruch rozwija mięśnie, 
a kontakt z różnymi temperaturami „gimnastykuje” 
mechanizm termoregulacji. Oddychanie powie-
trzem chłodniejszym od temperatury pokojowej 
dotlenia organizm i stymuluje odporność. Ponadto 
naturalne światło pozwala wytwarzać bardzo ważną 
dla organizmu witaminę D. Ruch to zdrowie, szcze-
gólnie na świeżym powietrzu; poprawia nie tylko 

wydolność oddechową i krążenie, ale wzmacnia 
także odporność. Dobrym początkiem są wspólne 
spacery, urozmaicone innymi formami aktywności, 
takimi, jak gry plenerowe i zabawy. Szybki marsz 
zakończony zawodami dobiegnięcia do określone-
go celu jest optymalną formą pobudzania organi-
zmu. Niezastąpiona jest także jazda na rowerze lub 
wrotkach.

Szkoła i infekcje
Infekcje u dzieci to jak zabawa w „podaj da-

lej” – wystarczy, że jedno jest chore, a od razu za-
rażają się pozostałe. Każdy może być potencjalnym 
źródłem „obcych” wirusów i bakterii, a przebywa-
nie w dużych skupiskach (np. przedszkole, szkoła) 

dodatkowo zwiększa ryzyko 
zachorowań. Nie da się tego 
uniknąć, ale właściwym postę-
powaniem można skutecznie 
wzmocnić odporność dziec-
ka. – Z mojego doświadczenia 
wynika, że rodzice posyłają do 
przedszkola czy szkoły jeszcze 
niedoleczone dzieci, a dzieci, 
których odporność jest jeszcze 
niedojrzała, oczywiście się od 
nich zarażają – mówi dr Alicja 
Karney. – Im starsze dziecko, 
tym większa odporność, dlate-
go jeśli mamy możliwość po-
zostania z maluchem w domu 
przez jakiś czas, warto z niej 
skorzystać. W sytuacjach, kie-
dy dziecko ma podwyższoną 
temperaturę z towarzyszącym 

kaszlem i katarem, jednak objawy te nie są na tyle 
niepokojące i uciążliwe, aby korzystać z porad leka-
rza, radzę, by sięgnąć po preparaty OTC. Te zawie-
rające inozynę pranobeks skutecznie wpływają na 
walkę z chorobami wirusowymi wieku dziecięcego 
i działają wspomagająco u osób z obniżoną odpor-
nością. Pamiętajmy jednak, że najprostszą metodą 
na wzmocnienie układu odpornościowego jest tzw. 
higieniczny tryb życia, czyli ograniczanie stresu, 
sen, odpowiednia dawka aktywności fizycznej oraz 
dobrze zbilansowana dieta, bogata w wartościowe 
składniki odżywcze, witaminy oraz produkty probio-
tyczne, korzystnie wpływające na odporność.

 ⊲⊲ www.dziecko.fit.pl
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JAK ROZRUSZAĆ UMYSŁ?
Istnieje wiele ćwiczeń, które sukcesywnie mogą powiększać zdolności twojego umysłu i poprawić pięć jego głównych 

funkcji: zapamiętywanie, uwagę, język, umiejętności wizualno-przestrzenne oraz wykonawcze. Bardzo ważne jest ćwi-

czenie wszystkich pięciu dziedzin, by umysł i myślenie były ostre jak brzytwa. W szkole i na studiach sprawny umysł 

jest na wagę złota.

Pamięć
Pamięć pełni kluczową rolę we wszystkich dzia-

łaniach poznawczych (z czytaniem, wyciąganiem 
wniosków i zastanawianiem się włącznie). W obrę-
bie ludzkiego mózgu działa kilka rodzajów pamięci. 
Wszystkie razem składają się na system poznaw-
czy, z działania którego zdajemy sobie sprawę do-
piero, gdy zaczyna zawodzić.

Aby wyćwiczyć pamięć, potrzebne są częste tre-
ningi. Wbrew pozorom to łatwiejsze niż myślisz. 
Słuchanie muzyki to nie tylko sposób na relaks. 
Starając się zapamiętać słowa usłyszanej piosenki 
podnosisz poziom acetylocholiny – substancji, któ-
ra pomaga w budowie mózgu i poprawia zdolności 
zapamiętywania. Możesz też zastosować odrobi-
nę trudniejszą technikę. Spróbuj ubierać się i myć 
w kompletnych ciemnościach. Myj zęby mniej roz-
winiętą ręką. W ten sposób powstaną nowe powią-
zania neuronowe wewnątrz mózgu.

Uwaga
Koncentracja jest niezbędna w większości co-

dziennych czynności. Odpowiedni jej poziom 
pozwala skutecznie wykonywać kilka czynności 
jednocześnie, nawet mimo otaczającego nas ha-
łasu. Możemy poprawić swoją uwagę przez zmia-
nę schematów i rozkładów. Co jakiś czas zmieniaj 
drogę do pracy, przeorganizuj swoje biurko. Takie 
działania „wybudzą” twój umysł z przyzwyczajeń, 
zmuszając go do większej uwagi.

Wychodząc na poranny lub wieczorny jogging, 
nie zapominaj słuchawek. Słuchanie radia lub mu-
zyki w trakcie biegu nie pozwala skupić się na jed-
nej czynności. Spróbuj też wykonywać działania 
matematyczne podczas jazdy samochodem (nie 

tylko obliczenia zużycia paliwa). Dzięki takim zabie-
gom zmusisz umysł do większego wysiłku.

Język
Zajęcia językowe sprawdzą twoją zdolność do 

rozpoznawania, zapamiętywania i rozumienia słów. 
Dzięki nim poprawisz płynność językową, grama-
tykę i zwiększysz zasób słownictwa. Jeśli będziesz 
trenował regularnie, twoja wiedza będzie powięk-
szać się o nowe słowa i zwroty, a te, które już 
znasz, będzie ci łatwiej przywołać z pamięci.

Jeśli jesteś fanem 
sportowej rubryki, 
postaraj się przeczy-
tać kilka artykułów 
z działu ekonomicz-
nego. Zetkniesz się 
tam z obcym ci słow-
nictwem, którego zna-
czenia będzie trzeba 
domyślić się z kon-
tekstu lub sprawdzić 
w słowniku.

W czasie wytężone-
go wysiłku umysłowe-
go ważna jest także 
dieta.

Przestrzeń wizu-
alna

Żyjemy w pełnym 
kolorów, trójwymiaro-
wym świecie. Analiza 
sygnałów wizualnych 
jest niezbędna do 

interakcji z otoczeniem. Aby wytrenować tę funk-
cję, wejdź do pokoju, wybierz 5 lub 10 przedmio-
tów. Wyjdź na zewnątrz i postaraj się przypomnieć 
przedmioty w tej samej kolejności; wyobrazić so-
bie, gdzie i obok czego leżą. Za łatwe? To pomyśl 
o przedmiotach dwie godziny po ich wyborze.

Gdy na kogoś czekasz lub po prostu ci się nudzi, 
rozejrzyj się i w kilka sekund zapamiętaj wszyst-
ko, co widzisz. Odwróć się i przypomnij sobie, co 
i w którym dokładnie miejscu widziałeś. Możesz za-
pisać to na kartce, by potem odwrócić się i spraw-

dzić liczbę błędów i brakujących przedmiotów. 
To proste ćwiczenie uczy zwracać większą uwagę 
na otaczającą cię przestrzeń.

Wykonywanie
Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, bez prze-

rwy używasz logicznego myślenia - wyciągasz 
wnioski, zakładasz hipotezy i przewidujesz reakcje. 
Ciągle wytężasz swój umysł, by w jak najkrótszym 
czasie znaleźć rozwiązanie interesującego cię pro-
blemu, nawet tak błahego, jak decyzja jeść czy nie 
jeść lub wybór krzesła, na którym usiąść.

Pomocne w rozwoju tej funkcji są... gry komputero-
we. Oczywiście nikt nie każe ci włączać kolejnej sie-
kanki, gdzie jedyną rzeczą, której nie musisz używać, 
jest mózg. Dobrym treningiem są gry wymagające od 
nas przewidywania, wyciągania wniosków i planowa-
nia, takie jak strategie czy dobre przygodówki. Tym 
razem na pytanie: „Znów grasz w te głupie gry?” mo-
żesz z czystym sumieniem odpowiedzieć: „Nie, dziś 
trenuję funkcje wykonawcze mózgu”.

Rozwijaj ciało i umysł
Podobnie jak w przypadku wizyty na siłowni, tre-

ning umysłu i rozwijanie jego zdolności wymaga 
czasu. Odrobina cierpliwości, a na pewno zauwa-
żysz wyraźne efekty. Łatwiej będzie ci zapamiętać 
nowości, mało popularne słowa nie będą dla ciebie 
tajemnicą. Poprawisz zdolność koncentracji, więc 
roboty drogowe za oknem nie będą przeszkadzać 
ci w pracy. Chyba warto, prawda?

W czasie wytężonego wysiłku umysłowego waż-
na jest także dieta.

⊲⊲ Fit.pl
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