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W piątek, 18 września o godzinie 
14:35 odbył się pierwszy lot do Pragi. 
Na pokład wsiadło 26 pasażerów. 
- Od dzisiaj latamy do Pragi. Przed 

nami otworem stoi Europa Południowa i Za-
chodnia. Myślę, że są to kierunki, które są dla 
radomian przyjazne i kojarzą się z czymś faj-
nym. Mam nadzieję, że będzie duże zainte-
resowanie tymi lotami - mówiła prezes Portu 
Lotniczego Radomiu Dorota Sidorko. cd. str. 3

Drodzy Rodzice skończyły się wakacje. 
Zaczął się rok szkolny. Warto zatem zapo-

znać się z kilkoma niezbędnymi radami związany-
mi z problemem dopalaczy. 
Dopalacze są wyjątkowo niebezpieczne dla zdro-
wia oraz dla życia. Są to substancje psychoaktyw-
ne, po które sięgają coraz młodsze osoby. 
cd. str. 6

Pierwszy lot do Pragi

We wtorek, 15 września odbyła się uroczysta 
sesja Rady Miejskiej, podczas której Ojciec 
Hubert Czuma otrzymał Honorowe Obywatel-
stwo Radomia. Na uroczystości obecny był pre-
zydent Radomia Radosław Witkowski, biskup 
Henryk Tomasik, wszyscy radni oraz zaproszeni 
goście. cd. str. 3

Ojciec Czuma 
Honorowym Obywatelem Radomia

Dopalacze 
- świadoma śmierć 
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Radom otrzyma 30 mln zł
Z funduszy unijnych trafi do Radomia 
dodatkowe 30 milionów złotych. Jest 
to zwrot części kosztów, które miasto 
poniosło na budowę południowej 
obwodnicy.
Wicemarszałek Województwa Ma-
zowieckiego Leszek Ruszczyk wrę-
czył prezydentowi Radosławowi 
Witkowskiemu symboliczny bank-
not o nominale 30 000 000 złotych.
  – To już drugie dofinansowanie 
budowy obwodnicy, jakiego sa-
morząd Mazowsza udzielił miastu. 
Za pierwszym razem także doło-
żyliśmy 30 milionów złotych. Były 

pieniądze pochodzące głównie z 
naszego budżetu. Teraz zwiększa-
my udział funduszy unijnych w całej 
inwestycji. Gratuluję mieszkańcom. 
Jestem przekonany, że prezydent 
wykorzysta te pieniądze dla dobra 
mieszkańców Radomia – powie-
dział marszałek.
  Do Radomia trafią oszczędności 
uzyskane przy realizacji niektórych 
zadań w perspektywie finansowej 
2007-2013.
– To dla nas miła chwila i finał wie-
lomiesięcznych starań o zwięk-
szenie dofinansowania budowy 

obwodnicy południowej. Mogę za-
deklarować, że te pieniądze zosta-
ną przeznaczone na realizację naj-
ważniejszych projektów, jakie stoją 
przed nami w 2016 roku. Będziemy 
je chcieli wykorzystać na budowę 
hali sportowej, stadionu oraz trasy 
N-S – zapowiedział prezydent Rado-
sław Witkowski. – Od dziś może się 
pan uważać za współautora tych pro-
jektów – dodał i podziękował mar-
szałkowi Ruszczykowi za wsparcie.

MA

Umowa konsorcjum 
do programu „Gryf”

We wtorek, 22 września w siedzi-
bie Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
w Radomiu została podpisana 
umowa konsorcjum w ramach 
systemu bezzałogowych statków 
powietrznych średniego zasięgu 
o kryptonimie „Gryf”. 
W skład konsorcjum weszło 5 
firm: lider - PGZ S.A., Wojskowe 
Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., PIT-Ra-
dwar S.A., MESKO S.A. oraz Woj-
skowe Zakłady Elektroniczne S.A.
W ramach podpisanego porozu-
mienia, spółki pod przewodnic-
twem PGZ złożą wspólną ofertę 
w zakresie produkcji, rozwoju, 
modernizacji oraz utrzymania 
systemu bezzałogowych statków 
powietrznych. Podstawą do jego 
opracowania będzie system Her-
mes 450, produkowany przez fir-
mę Elbit Systems Ltd. – jednego z 
wiodących producentów SBSP na 
świecie.
- Jest to bardzo ważny program 
dla naszych spółek. Umożliwia on 
transfer technologii, pewien skok 
technologiczny. Systemy bezzało-
gowe to jedna z domen, na które 
postawiliśmy - mówił prezes za-
rządu Polskiej Grupy Zbrojenio-
wej Wojciech Dąbrowski.

W ubiegłym tygodniu PGZ S.A. 
podpisała z izraelską firmą umo-
wę o współpracy, której celem 
jest dostarczenie polskiej armii 
Systemu Bezzałogowych Statków 
Powietrznych (SBSP) kategorii 
Taktyczne Średniego Zasięgu.
- Dzisiejsze podpisanie umowy 
jest konsekwencją tego wydarze-
nia. W ramach tego porozumie-
nia Polska Grupa Zbrojeniowa 
i spółki, które do niego należą 
pozyskają pełny transfer techno-
logii, który zabezpieczy zarówno 
integracje polskich systemów, 
integracje uzbrojenia oraz zbudo-
wanie labolatorium - przekonuje 
Dariusz Sokólski, członek Zarządu 
PGZ S.A.
Program „Gryf” zakłada dostar-
czenie dronów taktycznych śred-
niego zasięgu dla polskiego woj-
ska. Zgodnie z wymogami MON, 
system ten ma posiadać możli-
wości w zakresie wykorzystania 
uzbrojenia.
Przypominamy, że 23 lipca 2015 
roku Polska Grupa Zbrojeniowa 
podpisała z amerykańską firmą 
Raytheon list intencyjny o współ-
pracy w zakresie realizacji progra-
mów Planu Modernizacji Techno-
logicznej Sił Zbrojnych. 

mż

Uczniowie powrócili 
ze stażu w Niemczech

Po dwutygodniowym stażu za-
wodowym w Niemczech, 18 
uczniów technikum żywienia i 
usług gastronomicznych wróciło 
do domu. Staż odbył się w ramach 
unijnego programu Erasmus Plus. 
Obecnie realizowany projekt nosi 
tytuł: „Zagraniczny staż zawodo-
wy szansą dla absolwentów szko-
ły agrotechnicznej na sukces na 
lokalnym rynku pracy”. 

Staż odbył się w dniach od 30 sierp-
nia do 13 września 2015 roku, w nie-
mieckim ośrodku szkolenia zawodo-
wego w miejscowości Paulinenaue 
- położonej w Branderburgii, nieda-
leko Berlina. Uczniowie podczas sta-
żu w Niemczech doskonalili swoje 
umiejętności zawodowe związane 
z obsługą nowoczesnych maszyn i 
urządzeń gastronomicznych. Pobyt 
uczniów był bardzo urozmaicony. 

Oprócz wykładów i ćwiczeń prak-
tycznych, zostało zorganizowanych 
wiele wycieczek zawodowych i kra-
joznawczych. Odbycie stażu umoż-
liwiło uczniom poznanie nowocze-
snych technologii stosowanych w 
gastronomii, przetwórstwie spo-
żywczym i produkcji żywności.
Cały projekt w całości został sfinan-
sowany ze środków UE.

MA

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ZIEMI RADOMSKIEJ

Radom, ul. Andrzeja Struga 60 lok. 204 
48 370 36 74, redakcja@twojradom.pl 
reklama:  795 900 953, 690 477 169 
reklama@twojradom.pl

Drodzy Czytelnicy!

Przedstawiamy Państwu pierwszy 
numer dwutygodnika „Twój Ra-
dom”. Pragniemy w nim wyjść na-
przeciw potrzebom czytelników 
poszukujących rzetelnej, pozyski-
wanej z pierwszej ręki, informacji 
na tematy bieżące. Będziemy w nim 
publikować komentarze, felietony, 
artykuły oraz relacje z wydarzeń w 
naszym mieście i w regionie. Wy-
dawnictwo będzie pozostawało 

w stałej korelacji z naszym portalem 
informacyjnym Radomia – www.
twojradom.pl, dlatego proponu-
jemy Państwu współredagowanie 
naszego pisma. Wystarczy założyć 
bloga na portalu, aby Państwa tek-
sty (oczywiście po weryfikacji) zo-
stały zakwalifikowane do publikacji.

Życzę dobrej lektury.
Redaktor Naczelny 

Krzysztof Górak
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W piątek, 18 września o godzinie 
14:35 odbył się pierwszy lot do Pra-
gi. Na pokład wsiadło 26 pasażerów. 
- Od dzisiaj latamy do Pragi. Przed 
nami otworem stoi Europa Połu-
dniowa i Zachodnia. Myślę, że są to 
kierunki, które są dla radomian przy-
jazne i kojarzą się z czymś fajnym. 
Mam nadzieję, że będzie duże za-
interesowanie tymi lotami - mówiła 
prezes Portu Lotniczego Radomiu 

Dorota Sidorko.
Na oficjalnej konferencji obecny 
był prezydent Radosław Witkow-
ski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej Magdalena Jaworska 
oraz przedstawicielka Czech Airlines 
Marketa Maslova. Wśród gości by 
także były prezes Portu Lotniczego 
Radom Tomasz Siwak.
- Cieszę się, że udało nam się zre-
alizować to co sobie założyliśmy. 

Przede wszystkim musimy budo-
wać ciekawą i atrakcyjna siatkę po-
łączeń. Przed nami kolejne zadania 
i wyzwania. Będziemy wnikliwie 
przyglądać się pracy lotniska. Zosta-
wiamy sobie jeszcze czas na ocenę, 
w którym kierunku mamy się roz-
wijać i jak dalej budować przyszłość 
lotniska – mówił prezydent Witkow-
ski.
Pierwszym lotem do Pragi poleciało 

26 osób. Wśród nich byli Bartłomiej i 
Renata, którzy wybrali się do Pragi z 
okazji 15 rocznicy ślubu.
- Często podróżujemy. Zachęcił nas 
wylot z Radomia, cieszymy się, że 
możemy z tego skorzystać. Miesz-
kamy w Radomiu i jesteśmy bardzo 
zadowoleni z tego, że powstało u 
nas lotnisko - powiedział pan Bar-
tłomiej.

mż

Ojciec Czuma Honorowym Obywatelem Radomia
We wtorek, 15 września odbyła się uroczysta 
sesja Rady Miejskiej, podczas której Ojciec 
Hubert Czuma otrzymał Honorowe Obywa-
telstwo Radomia.
Na uroczystości obecny był prezydent Rado-
mia Radosław Witkowski, biskup Henryk To-
masik, wszyscy radni oraz zaproszeni goście.
- To bardzo ważny dzień dla Radomia. Ojciec 
Czuma jest bardzo ważną osobą dla nasze-
go miasta i mieszkańców. To człowiek, ka-
płan, który od wielu lat mieszka w naszym 

mieście, ale przede wszystkim znamy go z 
działalności prospołecznej, proobywatel-
skiej i działalności, która szczególnie dawała 
nadzieję radomianom w smutnych latach 
80, w smutnych latach dyktatury komuni-
stycznej i w tych latach, których radomianie, 
szczególnie opozycjoniści i studenci znajdo-
wali oparcie w mszach, które organizował 
Ojciec Czuma - mówił Radosław Witkowski.
Gratulacje i podziękowania złożyła Marzena 
Wróbel.

- Mówiąc dzisiaj Ojcze Hubercie, mówię tak 
naprawdę do mojego nauczyciela i mistrza. 
Odkąd pojawił się w Radomiu jesteśmy ze 
sobą związani. To Ojciec jest moim mistrzem 
duchowym. Poglądy, które dzisiaj reprezen-
tuję w Sejmie wywodzą się od Ojca Huberta 
Czumy. To on nas uczył tego co jest najważ-
niejsze - powiedziała Marzena Wróbel.
Ojciec Hubert Czuma był bardzo wzruszony. 
Skromnie przyjmował gratulacje i życzenia.

mż

Historia jednego listu, 
czyli spisujemy 
wspomnienia 

i rodzinne historie

W czwartek, 8 października, w godz. 
10:00 – 13:15 w bibliotece przy ul. Pił-
sudskiego 12 odbędą się bezpłatne 
warsztaty pisarskie przeznaczone dla 
osób powyżej 60. roku życia. Każdy 
uczestnik otrzyma książkę w prezen-
cie, a po zajęciach przewidziano indy-
widualne konsultacje dla chętnych. 
Obowiązują zapisy, a liczba miejsc 
jest ograniczona. 
Warsztaty organizowane są z myślą o 
osobach, które mają chęć się rozwijać, 
zdobywać nowe umiejętności i czer-
pać z tego przyjemność. Pod okiem 
profesjonalistów, przy kawie i cie-
ście, uczestnicy będą mogli poznać i 
przećwiczyć różne techniki pisarskie. 
Tegoroczne spotkanie upłynie pod 
hasłem: Historia jednego listu, czyli 
spisujemy wspomnienia i rodzinne 
historie. Motywem przewodnim sta-
ną się listy. Uczestnicy warsztatów 
dostaną w prezencie książkowe po-
radniki pisarskie, materiały szkole-
niowe oraz dyplomy. Będą też mogli 
wziąć udział w konkursie literackim. 
Ich prace oceni profesjonalne jury, 
każdy otrzyma krótką recenzję swo-
jego tekstu, a do zwycięzców trafią 
duże zestawy książek.
Wspólna praca będzie trwać około 3 
godzin zegarowych (plus 15 minut 
przerwy). Przez następną godzinę 
prowadzący będą odpowiadać na in-
dywidualne pytania, doradzać, chęt-
nie podpowiedzą, jak zacząć pisać 
albo jak poprawić tekst, który już jest 
gotowy.
Liczba miejsc na zajęciach jest ogra-
niczona. Zgłoszenia przyjmowane są 
w Dziale Promocji Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12 
(pok. 48 w godz. 7.30-15.30), tele-
fonicznie w Dziale Promocji: 48 362 
67 35 wew. 21 lub 48 362 87 88 albo 
prom.mbpradom@op.pl 
Warsztaty odbywają się w ramach 
projektu „PISZEMY+ po raz trzeci” – 
podczas dwóch poprzednich  edycji 
(w 2013 r. i 2014 r.) w zajęciach pisar-
skich wzięło udział ponad 800 senio-
rów z całej Polski, w tym ponad 30 
mieszkańców Radomia.
Projekt realizowany jest przez Stowa-
rzyszenie Dziennikarzy i Dokumen-
talistów „Koncentrat”, a  współfinan-
sowany ze środków otrzymanych od 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020.

MA

Pierwszy lot do Pragi

We wtorek, 15 września odbyła 
się uroczysta sesja Rady Miej-
skiej, podczas której Ojciec Hu-
bert Czuma otrzymał Honorowe 
Obywatelstwo Radomia.
Na uroczystości obecny był prezy-
dent Radomia Radosław Witkow-
ski, biskup Henryk Tomasik, wszy-
scy radni oraz zaproszeni goście.
- To bardzo ważny dzień dla Ra-
domia. Ojciec Czuma jest bar-
dzo ważną osobą dla naszego 
miasta i mieszkańców. To czło-
wiek, kapłan, który od wielu lat 
mieszka w naszym mieście, ale 
przede wszystkim znamy go z 
działalności prospołecznej, pro-
obywatelskiej i działalności, któ-
ra szczególnie dawała nadzieję 
radomianom w smutnych latach 
80, w smutnych latach dyktatury 
komunistycznej i w tych latach, 

których radomianie, szczególnie 
opozycjoniści i studenci znajdo-
wali oparcie w mszach, które or-
ganizował Ojciec Czuma - mówił 
Radosław Witkowski.
Gratulacje i podziękowania zło-
żyła Marzena Wróbel.
- Mówiąc dzisiaj Ojcze Hubercie, 
mówię tak naprawdę do moje-
go nauczyciela i mistrza. Odkąd 
pojawił się w Radomiu jesteśmy 
ze sobą związani. To Ojciec jest 
moim mistrzem duchowym. Po-
glądy, które dzisiaj reprezentuję 
w Sejmie wywodzą się od Ojca 
Huberta Czumy. To on nas uczył 
tego co jest najważniejsze - po-
wiedziała Marzena Wróbel.
Ojciec Hubert Czuma był bardzo 
wzruszony. Skromnie przyjmo-
wał gratulacje i życzenia.
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Wojna PiS i PO. 
Zawiadomiono prokuraturę!

Aresztowani za rozbój 
i pobicie 66-latki

Policjanci zatrzymali dwóch 
mieszkańców Radomia za rozbój 
i pobicie. Wobec nich zastosowa-
no tymczasowy areszt.
Kilka dni temu, wieczorem, do 
mieszkania 66-latki, znajdujące-
go się przy ul. Czachowskiego, 
weszło dwóch mężczyzn. Kobie-
ta znała jednego z nich i dlatego 
wpuściła go do środka. Kilka mie-
sięcy wcześniej wykonywał prace 
remontowe w jej mieszkaniu.
W mieszkaniu doprowadzili ko-
bietę do stanu bezbronności, bili 
drewnianą pałką i grozili nożem. 
Zabrali m.in. telewizor, laptopa, 
telefon komórkowy oraz pienią-
dze. Próbował jeszcze interwe-
niować sąsiad kobiety, ale na-
pastnicy go pobili i uciekli.

Policjanci z wydziału patrolowo-
-interwencyjnego kilkanaście 
minut po zdarzeniu zatrzymali 
sprawców na ul. Słowackiego. Pi-
jani mężczyźni w wieku 35 i 39 lat 
trafili do policyjnej celi. W chwili 
zatrzymania mieli po ok. 2 pro-
mile alkoholu w organizmie.
Mężczyźni zostali doprowadzeni 
do prokuratury, gdzie usłyszeli 
zarzuty rozboju z użyciem nie-
bezpiecznego narzędzia oraz po-
bicia.
Śledczy wnioskowali o zastoso-
wanie wobec zatrzymanych tym-
czasowego aresztu. Decyzją sądu 
najbliższe 3 miesiące spędzą w 
areszcie.
 

MA

Dariusz Grabowski: - Wyzywam Adama 
Bielana na publiczny pojedynek

W niedzielę, 27 września w Warsza-
wie odbyła się konwencja Kukiz’15. 
Podczas dzisiejszej konferencji pra-
sowej członkowie komitetu przed-
stawili swoje postulaty.
- Potrzebna jest nowa konstytucja, 
potrzebny jest system, w którym 
zagwarantowana jest odpowie-
dzialność najwyższych urzędów w 
państwie. Jesteśmy zwolennikami 
ustroju prezydenckiego. I wreszcie 
to co uznajemy za przejaw uznania 
woli narodu. Referendum staje się 
podstawową instytucją - mówił Da-
riusz Grabowski.

Komitet Kukiza zapewnia, że je-
śli dostaną się do parlamentu nie 
będą korzystali z pieniędzy z bu-
dżetu państwa. Chcą także likwida-
cji obligatoryjnego finansowania 
partii z budżetu państwa i zastąpie-
nia go dobrowolnością ze strony 
obywatela.
- Nie jesteśmy partią polityczną i w 
przeciwieństwie do tych, którzy 
dzisiaj rządzą nie idziemy po szmal 
- dodał.
Kandydat na Senatora Dariusz Gra-
bowski wyzwał na publiczny poje-
dynek kandydata Prawa i Sprawie-
dliwości Adama Bielana.
- Wyzywam pana Adama Bielana 
na publiczny pojedynek, abyśmy 
zmierzyli się na argumenty i na-
prawdę przekonali radomian, że 
myślimy o nich z troską, że kocha-
my to miasto, że mamy dla niego 
program i że nie idziemy po władzę 
dla władzy. To jest nasze wyzwa-
nie. Mam nadzieję, że spotka się z 
właściwą odpowiedzią i radomia-
nie będą świadkami takiej debaty 
- powiedział zakładając rękawice 
bokserskie. 
 

mż
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Radom to moje wyzwanie zawodowe 

Anna Maria 

BIAŁKOWSKA
kAndydAtkA do sejMu RP

pozycja

Karolem Szwalbe: - Radom to 
moje wyzwanie zawodowe 
Karol Szwalbe to Komendant Miej-
skiej Policji w Radomiu. Opowiedział 
nam o bezpieczeństwie w Radomiu: 
co jest priorytetem dla radomskiej 
policji, jak przebiega współpraca z 
innymi służbami, a także o swojej 
karierze zawodowej.

Małgorzata Alberska: Jak wygląda 
przestępczość w Radomiu i powie-
cie radomskim?
 
Karol Szwalbe: Ciężko o jedno-
znaczną odpowiedź. Jeśli chodzi 
o przestępczość to priorytetem 
polskiej policji jest zwalczanie 
przestępczości w siedmiu podsta-
wowych kategoriach przestępstw 
kryminalnych. Jeśli chodzi o Radom 
i powiat to zaznacza się silna ten-
dencja spadkowa przestępczości. 
I nie można tu mówić o przypad-
kowości, ponieważ jest to proces, 
który można zaobserwować od 
dziesięciu lat. Gdy rozpoczynałem 
pracę w 2005 roku jako Komendant 
Pierwszego Komisariatu, a przypo-
mnę, że ten Komisariat obejmował 
zasięgiem pół Radomia, to liczba 
przestępstw wynosiła 6 tysięcy. Taką 
liczbę zanotowaliśmy w ubiegłym 
roku dla całego Radomia i powiatu. 
Na tym przykładzie najlepiej widać 
zmiany jakie zaszły. Oczywiście da-
leki jestem od przypisywania zasług 
z tego powodu tylko policji. Jest 
wiele innych podmiotów, z którymi 
współpracujemy, choćby straż miej-
ska, żandarmeria wojskowa. Rozra-
sta się systematycznie monitoring 
miejski – jest to też taki element 
infrastruktury sprzyjającej bezpie-
czeństwu.
 
MA: Jaka przestępczość jest naj-
większym problemem w Radomiu?
 
Karol Szwalbe: Polska policja, i tu 
nasza jednostka nie jest wyjątkiem, 
jako działania priorytetowe wybrała 
kwestię poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Działania, ja-
kie podejmujemy są bardzo różnie 
komentowane. Wiadomo, że postę-

powanie mandatowe jest niezwykle 
drażliwym tematem. Uczestniczy-
my w różnego rodzaju spotkaniach 
czy debatach, gdzie spotykamy się 
z przedstawicielami różnych grup 
np. z bractwem rowerowym. Wy-
mieniamy poglądy i doświadczenia, 
poznajemy punkt widzenia drugiej 
strony. Nie chciałbym zapeszyć, ale 
póki co udało nam się ograniczyć 
ilość wypadków śmiertelnych o 
ponad 50% na terenie miasta i po-
wiatu. Ta proporcja wynosi dokład-
nie 16:8 za półrocze. Czyli 16 ofiar 
śmiertelnych za ubiegłe półrocze 
i 8 w tym. Nas przede wszystkim 
interesuje i usatysfakcjonuje opcja 
zerowa. Chcielibyśmy, aby ludzie nie 
ginęli na drogach. Robimy wszystko, 
aby tak było. W przypadku Radomia 
prawie nam się to udało. Taka sytu-
acja to rezultat naszej konsekwencji 
w ściganiu niektórych wykroczeń, 
jak choćby wyprzedzanie na dwu-
pasmówkach przed przejściami dla 
pieszych, omijanie pojazdów, które 
zatrzymały się, aby przepuścić pie-
szego. Tu jesteśmy bezwzględni. 
Często kierowcy z powodu takich 
działań tracą prawo jazdy.
 
MA: Muszę przyznać, że sama spo-
tkałam się wiele razy z sytuacją, gdy 
kierowcy przejeżdżali na czerwo-
nym świetle albo wyprzedzali na 
pasach.
 
Karol Szwalbe: Nasi kierowcy mają 
bardzo złe nawyki. Nie przestrze-
gają zasad. U nas jakoś szczególnie 
niefrasobliwie kierowcy podchodzą 
do bezpieczeństwa na drodze. Oni 
de facto swoim zachowaniem na 
drodze zagrażają życiu ludzi. Uda-
ło nam się te negatywne zjawiska 
ograniczyć. W przypadku bezpie-
czeństwa na drodze dalej będziemy 
kontynuować działania, których się 
podjęliśmy. Liczę na to, że uda się 
doczekać takiego roku, gdzie nikt na 
naszych drogach nie zginie.
 
MA: Z czym jeszcze musi borykać 
się radomska policja?
  Karol Szwalbe: Cóż, kolejny pro-
blem, z którym się borykamy to 

problem narkotyków i dopalaczy. Tu 
również nie jesteśmy żadnym wyjąt-
kiem. W całej Polsce jest to ogromny 
problem. W przypadku Radomia ro-
śnie liczba ujawnianych narkotyków. 
Jeśli chodzi o dopalacze to głównie 
jest to problem natury prawnej. Ro-
bimy jednak wszystko, co w naszej 
mocy, aby to zjawisko zwalczyć. 
Chciałbym obalić pewien mit. Nie-
którzy twierdzą, że skoro dopalacze 
można było kupić normalnie w skle-
pie to nie są one niebezpieczne. Jest 
to mylne przeświadczenie. Dopala-
cze to substancje o nieprzewidywal-
nym działaniu. Parę osób umarło po 
ich zażyciu. Jest to także medyczny 
problem. Rozmawiałem z osobami 
ze środowiska lekarskiego, które 
wyjaśniły, że działania tych środ-
ków są nie do przewidzenia. Naj-
pierw mogą zmniejszyć, a następnie 
zwiększyć pobudzenie organizmu. 
Ciężko znaleźć na nie antidotum, 
bo tak naprawdę ich skład chemicz-
ny jest tajemnicą. Są groźniejsze od 
klasycznych narkotyków. Osoby, 
które sprzedają dopalacze i narkoty-
ki kierują się tylko i wyłącznie chęcią 
zysku.
 
MA: Wspominał Pan o współpracy z 
innymi podmiotami. Jak się układa 
współpraca ze Strażą Miejską, żan-
darmerią wojskową, prokuraturą 
czy sądem?
 
Karol Szwalbe: Pewnie zostanę po-
sądzony o mówienie jakiś truizmów 
lub o wystawianie komuś laurki. 
W Radomiu jest naprawdę dobra 
atmosfera. Koncentrujemy się na 
rozwiązywaniu konkretnych pro-
blemów. Nie mamy żadnych barier 
komunikacyjnych. Ze strony tych in-
stytucji, z którymi współpracujemy 
występuje pełna otwartość i zrozu-
mienie. Często nasze kompetencje 
się przecinają i z tego powodu czę-
sto realizujemy wspólnie działania. 
Myślę, że wymownym przykładem 
naszej skuteczności i dobrej współ-
pracy było zabezpieczenie ostatnie-
go Air Show. Pomagały nam między 
innymi Straż Miejska czy żandarme-
ria.
 
MA: Jak przebiegło zabezpieczanie 
Air Show?
 
Karol Szwalbe: Słyszałem, że ludzie 
byli pod wrażeniem, choćby tego, że 
udało się nam zapewnić drożność 
ruchu drogowego i nie było korków. 
Według różnych szacunków przez 
Radom przewinęło się około 200 ty-
sięcy osób to przy liczbie mieszkań-
ców wynoszącej około 220 tysięcy 
można dostrzec skalę całego przed-
sięwzięcia. Cały czas się doskonali-

my i zabezpieczanie takich imprez 
wypada nam coraz lepiej. Wymier-
nym dowodem skuteczności nasze-
go działania było to, że np. w sobotę 
w całym mieście nie odnotowano 
żadnego przestępstwa kryminalne-
go. To bardzo istotne. Osoby z ze-
wnątrz, pasjonaci lotnictwa, którzy 
przyjechali do naszego miasta i zo-
stawili samochody z otwartą szybą, 
dziwili się słysząc przez megafon 
komunikat, aby ją zamknęli. Wyjeż-
dżając nie są świadkami groźnych 
sytuacji np. zakłócania porządku pu-
blicznego. Nie padli ofiarą przestęp-
stwa. To jest bardzo istotne – w pew-
nym sensie to kształtuje wizerunek 
instytucji, którą kieruję i instytucji, 
z którymi współpracujemy, a także 
naszego miasta. Pozostawia to takie 
dobre wrażenie.
 
MA: Czyli nie doszło do żadnych po-
ważniejszych incydentów podczas 
Air Show?
 
Karol Szwalbe: Nic się nie działo. 
Były takie sytuacje jak np. nietrzeź-
wy, który podczas pokazów usiłował 
ukraść broń z ekspozycji. Na usiłowa-
niu się skończyło. Został zatrzymany 
i teraz poniesie odpowiedzialność 
za swój wybryk. Wszystkie poten-
cjalne zdarzenia zostały zatrzymane 
w pierwszej fazie usiłowania.
 
MA: A jak ocenia Pan zmiany w ko-
deksie postępowania karnego, któ-
re zostały ostatnio wprowadzone? 
Czy zmienia to jakoś pracę policji?
 
Karol Szwalbe: Cóż, jest to temat 
bardzo trudny. W pewnym sensie 
nastąpiła w procedurze karnej po-
ważna zmiana jakościowa. Niesie to 
za sobą szereg obowiązków, które 
spoczywają nie tylko na nas, ale i 
na prokuraturze. Myślę, że na tym 
etapie jest jeszcze za wcześnie, żeby 
wyciągać zbyt daleko idące wnioski. 
Wiadomo, że każda taka zmiana czy 
to u nas czy w prokuraturze czy w 
sądzie pociąga za sobą konieczność 
zorganizowania pracy na nowo. 
Każda zmiana rodzi pewne proble-
my. Dajmy szansę nowym rozwią-
zaniom zafunkcjonować. Później 
przyjdzie czas na ocenę. Na pewno 
trzeba bardzo starannie realizować 
zadania. Tak jednak było zawsze. Te 
wymogi wobec policji się zwiększy-
ły, zmieniły się zadania prokuratury. 
Myślę, że na pełniejszą ocenę przyj-
dzie czas po półroczu. Wówczas zo-
baczymy jak się nowe rozwiązania 
sprawdziły. Na razie jest to dla nas 
niewiadoma.
 
MA: Czyli policji przybyło pracy?
Karol Szwalbe: Tak.

Małgorzata Alberska: Jak przebie-
gała Pana kariera zawodowa, której 
zwieńczeniem jest funkcja Komen-
danta?
 
Karol Szwalbe: Nigdy swojej służby 
w policji nie traktowałem w kate-
goriach kariery. Jest to powołanie. 
Muszę jednak przyznać, że moja 
ścieżka była dość bogata. Od mo-
mentu skończenia 20 lat temu szko-
ły oficerskiej pracowałem na bardzo 
różnych stanowiskach. Zaczynałem 
pracę w Komendzie Powiatowej 
Policji w Puławach. Byłem m.in. na-
czelnikiem Wydziału Prewencji w 
Komendzie Powiatowej. Zaś w Ko-
mendzie Wojewódzkiej ekspertem 
oraz kierownikiem sekcji. Następnie 
przeszedłem do Komendy Miejskiej, 
gdzie byłem naczelnikiem Wydziału 
Patrolowego, komendantem Pierw-
szego Komisariatu oraz zastępcą 
komendanta miejskiego przez pra-
wie 5 lat. Na dwa lata rozstałem się 
z Radomiem. Byłem komendantem 
powiatowym w Sokołowie Podla-
skim, a następnie w Węgrowie. W 
jednostkach, które geograficznie 
i historycznie są na Podlasiu, a ad-
ministracyjnie podlegają pod woje-
wództwo mazowieckie i pod naszą 
komendę. 28 maja 2013 roku wróci-
łem do Radomia, gdzie zostałem po-
wołany na stanowisko komendanta 
miejskiego. Jest to w jakiś sposób 
uhonorowaniem mojej dotychcza-
sowej pracy. Ludzie różnie patrzą 
na osoby, które pracowały w tak 
wielu miejscach. Uważam, że dzięki 
temu nabyłem pewnego dystansu i 
obiektywizmu.
 
MA: Mnie się zdaje, że to dobrze. 
Pana kariera przebiegała różnorod-
nie. Wie Pan jak wygląda praca na 
różnych szczeblach w policyjnej hie-
rarchii.
 
Karol Szwalbe: Właśnie. Wiem jak 
wygląda praca w niedużej jednost-
ce. To był bardzo ciekawy okres w 
mojej pracy zawodowej. Na Podla-
siu poznałem wielu naprawdę faj-
nych ludzi. Nawiązałem przyjaźnie, 
które przetrwały próbę czasu. Nie 
pracuję tam już dwa i pół roku, a 
przyjaźnie przetrwały. Kontaktuje-
my się, spotykamy – to jest bezcen-
ne. Miałem okazję poznać służbę 
policyjną z perspektywy mniejszych 
ośrodków. Później wróciłem tutaj. 
Radom to moje wyzwanie zawodo-
we. Pamiętam czasy, gdy zagrożenie 
przestępczością było bardzo duże.
 
MA: Też pamiętam te czasy, gdy 
niektóre osiedla lepiej było omijać 
z daleka.
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Karol Szwalbe: Ludzie bali się cho-
dzić w niektóre miejsca. Mieszkańcy 
mieli bardzo małe poczucie bez-
pieczeństwa. Korespondowało to z 
naszymi statystykami, które bywały 
wręcz alarmujące. Stan obecny po-
kazuje bardzo dużą różnicę jako-
ściową jaka zaszła w Radomiu. Nie 
popadamy jednak w samozadowo-
lenie. Świat idzie naprzód. My sta-
ramy się nadążyć za światem prze-
stępczym. Staramy się zapobiegać 
i wykrywać sprawców przestępstw. 
Rzeczywistość się zmienia, zmienia 
się również przestępczość. Jeszcze 
20-30 lat temu nie pomyślelibyśmy, 
że będziemy korzystać na co dzień z 
telefonów komórkowych. Dzisiaj to 
standard. Komputery oraz Internet – 
to na nich opiera się dzisiejsza prze-
stępczość. Oszustwa internetowe 
stanowią obecnie bardzo poważny 
odsetek ogółu przestępstw. Dalej 
będziemy się starali wychodzić na-
przeciw rzeczywistości i zjawiskom 
przestępczym oraz oczekiwaniom 
społecznym.
 
MA: Bardzo zmieniła się policja na 
przestrzeni tych lat?
 
Karol Szwalbe: Z mojej perspekty-
wy, czyli z perspektywy człowieka, 
który służbę zaczynał w 1991 roku, 
dzisiejsza policja diametralnie różni 
się od instytucji, którą była kiedyś. 
Są to zupełnie inni ludzie. Są to zu-
pełnie inne standardy. Staramy się 
nie skupiać na wewnętrznej oce-
nie, jaką z pewnością są statystyki. 
Kiedyś liczyła się przede wszystkim 
wykrywalność. Obecnie skupiamy 
się na zewnętrznej ocenie naszych 
działań. Przeprowadzamy badania 
opinii społecznej. Rozmawiamy z 
ludźmi, spotykamy się z nimi. Orga-
nizujemy także debaty. Ważne jest 
dla nas, abyśmy rozwiązywali rze-
czywiste problemy, a nie wymyślo-
ne. Jest to istotna zmiana w filozofii 
działania policji.
 
MA: Policja w ostatnich badaniach 
cieszy się dużym zaufaniem spo-
łecznym.
 
Karol Szwalbe:   Wydaje mi się, że 
wysokie miejsce policji w bada-

niach opinii społecznej świadczy o 
tym, że nasze działania nie trafiają 
w próżnię. Ludzie nas doceniają i 
lubią. Wiedzą, że nasza służba jest 
po to, aby im żyło się lepiej. Wzrasta 
świadomość społeczna. W jednym z 
artykułów prasowych przeczytałem, 
że poparcie społeczne dla milicji 
ukraińskiej wynosi 1%. Nasze dzia-
łania ukierunkowane są na postawę 
prospołeczną, na wyjście do ludzi, 
na współpracę z różnymi instytucja-
mi czy samorządami. Z czasem na-
sza działalność zostanie doceniona. 
Praca, którą wykonujemy, nie jest 

łatwa. Jesteśmy w pewnym sensie 
aparatem przymusu. Musimy egze-
kwować od obywateli obowiązujące 
przepisy. U niektórych ludzi wzbudza 
to różne przykre odczucia. Policja w 
sondażach zajmuje wysoką pozycję. 
Myślę, że jest to powód do satysfakcji 
dla całej naszej formacji.
 
MA: A czy pamięta Pan jakieś przy-
kre wydarzenia ze strony społeczeń-
stwa, które w sposób szczególny 
Pana dotknęły?
 Karol Szwalbe: Staram się nie być 
człowiekiem pamiętliwym, nie ob-
rażać się na świat i otoczenie ze-
wnętrzne. Jeżeli mówimy o mnie 
osobiście to w pewnym sensie do-
tknęła mnie nagonka medialna, hi-
steria, która rozpętała się na kanwie 
pewnej sytuacji, która w mediach 
była określana jako „afera krzyżo-
wa”. Przypisywano mi cały zasób 

cech, zachowań i poglądów, które 
są mi zupełnie obce. Daleki jestem 
od ich wyrażania. Był to stek bzdur 
i absurdów. Przypisywano mi wiele 
działań, które stały w sprzeczności z 
moim światopoglądem. Nawet szu-
kano mi przodków tam, gdzie ich 
nie było. Jestem wnuczkiem żołnie-
rza września 1939 roku, który został 
wzięty do niewoli w bitwie nad Bzu-
rą. Niemieckie nazwisko wynikało z 
tego, że za czasów Bismarcka pod   
Bydgoszczą, skąd pochodzi rodzina 
mojego ojca, nazwiska polskie były 
zmieniane na niemieckie. Sześć lat 

przesiedział w Stalagu, nigdy nie 
podpisał Volkslisty i zawsze był wier-
ny złożonej przysiędze.
 
MA: Wszystko jednak zostało wyja-
śnione?
 
Karol Szwalbe: Myślę, że ta sytu-
acja została gruntownie wyjaśnio-
na. Było prowadzone stosowne 
postępowanie, które zakończyło się 
jego umorzeniem. Daje mi to we-
wnętrzną satysfakcję. Nie zrobiłem 
niczego, czego miałbym się wsty-
dzić. Rozważałem czy nie dochodzić 
swoich roszczeń na drodze sądowej 
wobec osób, które dopuściły się 
między innymi gróźb wobec mnie. 
Doszedłem do wniosku, że to nie 
ma sensu. Trzeba patrzeć konstruk-
tywnie. Jeżeli wierzy się w to, co 
się robi to tego typu nieprzyjem-
ne sytuacje stanowią tylko drobny 

zgrzyt. Człowiek mimo wszystko nie 
powinien zrażać się do ludzi. Robić 
to do czego jest się powołanym. To 
była jedyna taka nieprzyjemna sy-
tuacja. Nikt z tych osób, które mnie 
atakowały nie zadał sobie trudu, aby 
zapytać mnie o motywy, które mną 
kierowały. Ferowano wyroki z powo-
du anonimu, który rzekomo napisali 
policjanci. Anonim może napisać 
każdy. Na ogół tą formą posługują 
się osoby strachliwe, które nie umie-
ją wziąć odpowiedzialności za wła-
sne słowa. Mamy prawne procedu-
ry, mamy państwo demokratyczne, 

nie ma zatem potrzeby uciekać się 
do tego typu niegodnych środków. 
Nie jestem jednak z powodu tej „afe-
ry” rozgoryczony, zniechęcony czy 
zdemotywowany.
 
MA: A z drugiej strony jakaś przy-
jemna sytuacja, o której myśli Pan z 
dumą?
 
Karol Szwalbe: Dużo było w mojej 
pracy zawodowej sukcesów, które 
były doceniane przez inne osoby. 
Zespoły, którymi kierowałem, pra-
cowały dobrze i realizowały swoje 
zadania. Pamiętam jedną satysfak-
cjonującą sytuację. Dostałem infor-
mację o tym, że zaginęło czterolet-
nie dziecko w okolicach Jedlińska. 
Byłem wówczas chyba zastępcą ko-
mendanta miejskiego. Pełniłem dy-
żur i nagle padło pytanie: czy wysy-
łamy dwa plutony SPP. Doszedłem 

do wniosku, że w wysokich trawach 
i na łąkach takie poszukiwania 
mogą być nieskuteczne. Mogą, co 
gorsza, spowodować zatarcie śla-
dów. Zamiast plutonów wysłałem 
przewodnika z psem. Dziecko zo-
stało odnalezione całe i zdrowe. Po-
traktowałem tą sytuację tak, jakby 
to moje dziecko zaginęło. Staram się 
kierować takim myśleniem. Poczu-
łem satysfakcję i ulgę, że ta decyzja 
była trafna. Odpowiedzialność była 
naprawdę duża.
 
MA: A co by Pan powiedział lu-
dziom, którzy chcieliby zostać po-
licjantami?
 
Karol Szwalbe: Jeżeli młody czło-
wiek chciałby zostać policjantem 
to na samym początku chciałbym 
mu pogratulować dobrego wy-
boru drogi zawodowej. Nie jest 
to łatwa służba, ale przynosząca 
satysfakcję. Droga do tego, aby 
zostać policjantem nie jest łatwa. 
W tej chwili nabór prowadzą ko-
mendy wojewódzkie. Odbywają 
się różne testy, np. sprawnościo-
we. Najważniejszą zaletą jest fakt, 
że w policji człowiek ma nieogra-
niczone możliwości. Wszystko 
jest w jego rękach. Jeżeli się stara, 
angażuje, osiąga dobre rezultaty, 
a przy tym postępuje w sposób 
etyczny to w naszej formacji może 
się rozwijać oraz osiągać w hierar-
chii służbowej naprawdę wysokie 
stanowiska. Policja ma wiele spe-
cjalności np.: techników krymina-
listyki, policjantów z prewencji, 
pododdziały antyterrorystyczne, 
służbę dochodzeniowo-śledczą. 
U nas mogą się realizować osoby 
o bardzo różnym wykształceniu, o 
bardzo różnych kwalifikacjach.

MA: Zachęcamy młodych ludzi 
do służby w policji.

Karol Szwalbe: Oczywiście.

MA: Dziękuję za rozmowę.

Karol Szwalbe: 
Również dziękuję.

Aukcja koni w Skaryszewie 
Komisja Oceny, pracująca w cztero-
osobowym składzie pod przewod-
nictwem Wiesław Niewińskiego 
– wieloletniego kierownika WZHK 
w Białymstoku, dokonała wnikliwej 
analizy prezentowanych ogierów 
zarówno pod względem popraw-
ności budowy, jak i prawidłowości 
ruchu w stępie i kłusie. Ostatecznie 
kwalifikację na przyszłe rozpłod-
niki uzyskało 18 ogierów, których 
średnia ocena bonitacyjna wyniosła 

80,11 pkt. Natomiast średnia oce-
na bonitacyjna 10-ciu najlepszych 
ogierów to 81 punktów. Najlepszym 
ogierem, który uzyskał tytuł czem-
piona wystawy, okazał się kasztano-
waty BROKAR własności p. Cezarego 
Wojtyniaka z Jedlanki Starej w gmi-
nie Iłża. Ten doskonały , bardzo ty-
powy i urodziwy koń zdecydowanie 
górował nad konkurentami uzysku-
jąc końcową ocenę 83 punktów bo-
nitacyjnych. Miejsce drugie i trzecie 

zajęły natomiast dwa ogiery wyho-
dowane i przedstawiane przez zna-
ną wśród hodowców rodzinę Ogro-
dzińskich z Woli Magnuszewskiej 
w powiecie kozienickim. Zarówno 
ogier GARDEN, którego wyhodo-
wała najmłodsza uczestniczka po-
kazu Beata Ogrodzińska, jak i ogier 
GRANT przedstawiany przez jej tatę 
p. Kazimierza Ogrodzińskiego uzy-
skały w ocenie identyczną wysokość 
82 punktów. Hodowcy zwycięskich 

koni otrzymali wiele pucharów oraz 
nagród pieniężnych i rzeczowych 
od licznego grona sponsorów i dar-
czyńców wspierających tę imprezę. 
Warto nadmienić, że ponad poło-
wa prezentowanych na wystawie 
ogierów znalazła nabywców wśród 
hodowców ze związków: łódzkiego, 
dolnośląskiego , świętokrzyskiego, 
małopolskiego i mazowieckiego. 
Podczas wystawy dokonano rów-
nież po raz pierwszy uroczystej 

publicznej prezentacji sztandaru 
Powiatowych Kół Hodowców Koni 
Ziemi Radomskiej, który w honoro-
wej asyście pocztu sztandarowego 
w   składzie Mariusz Makowski – 
chorąży, Beata Ogrodzińska i Jacek 
Hernik jako asysta został dostojnie 
obwieziony na bryczce maratono-
wej po placu wystawowym wzbu-
dzając aplauz wśród licznie zebranej 
widowni.

MA
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Dopalacze  - świadoma śmierć
Drodzy Rodzice skończyły się wa-
kacje. Zaczął się rok szkolny. War-
to zatem zapoznać się z kilkoma 
niezbędnymi radami związanymi z 
problemem dopalaczy. 
Dopalacze są wyjątkowo niebez-
pieczne dla zdrowia oraz dla życia. 
Są to substancje psychoaktywne, po 
które sięgają coraz młodsze osoby.
Jakie mogą być skutki używania 
dopalaczy?
Dopalacze, podobnie jak narkoty-
ki, mają działanie psychoaktywne: 
wywołują w organizmie określone 
stany. Najlepiej obserwować swoją 
pociechę czy nie jest czasami nad 
wyraz pobudzone.

Czym właściwie są dopalacze?
Dopalacze mogą być pochodzenia 
naturalnego. To preparaty ziołowe 
zawierające związki halucynogen-
ne oparte na wyciągach z szałwii 
wieszczej oraz powoju hawajskie-
go. Dostępne są pod postacią suszu 
bądź ekstraktu. Czasem bywa tak, 
iż jeden dopalacz zawiera związki 
pochodzące nie z jednej, ale z kilku 
substancji. Każda z tych substancji 
posiada silne działanie psychoak-
tywne. Możemy sobie wyobrazić 
jakie mogą być tego skutki.
Po zażyciu takiej piorunującej mie-
szanki pojawia się nadwrażliwość zmy-
słowa, omamy oraz zmienne nastroje, 

które charakteryzują się nagłym przej-
ściem od euforii do depresji.
Wszystkie dopalacze stanowią po-
ważne zagrożenia dla życia. Mogą 
uszkodzić wszystkie narządy we-
wnętrzne.  
 Stopień szkodliwości jest zróżnico-
wany i zależy od wielu czynników: 
rodzaju dopalaczy, ilości zawartych 
w nim substancji toksycznych, wie-
ku, wagi czy stanu zdrowia.
Najczęściej młodzi ludzie spożywa-
ją je wraz z alkoholem, lekami czy 
też innymi narkotykami, co prowa-
dzi do poważnych interakcji czy po-
ważnego zatrucia organizmu.

Małgorzata Magnowska

We wtorek, 15 września, odbył się fe-
styn „My, Wy i bezpieczeństwo - służ-
by mundurowe dzieciom”. Projekt ten 
jest inauguracją działań Mazowiec-
kiej Policji związanych z zapewnie-
niem bezpieczeństwa w trakcie trwa-
nia obecnego roku szkolnego.
Celem festynu było zwiększenie świa-
domości dzieci i młodzieży na temat 
zagrożeń występujących podczas 

roku szkolnego oraz spowodowanie 
ograniczenia liczby nieszczęśliwych 
zdarzeń z udziałem osób małoletnich.
Chętne dzieci mogły skorzystać 
z symulatora jazdy motocyklem, 
rowerowym torem przeszkód, czy 
też wziąć udział w przygotowanych 
konkursach. Wszyscy obecni mieli 
okazję do zapoznania się z pracą 
funkcjonariuszy, z ich samochoda-
mi, motocyklami oraz sprzętem, 
który wykorzystują w codziennej 
służbie. Ogromne brawa zebra-
li policyjni przewodnicy, którzy 
ze swoimi czworonożnymi pod-
opiecznymi dali pokaz tresury oraz 
posłuszeństwa.
Spotkanie zostało przygotowa-
ne przez Komendę Wojewódzką 

Policji z siedzibą w Radomiu przy 
współpracy z Urzędem Miejskim w 
Radomiu, Komendą Miejską Policji 
w Radomiu, Aresztem Śledczym w 
Radomiu, Nadwiślańskim Oddzia-
łem Straży Granicznej, Wojewódz-
kim Inspektoratem  Transportu Dro-
gowego w Radomiu, Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Radomiu, Środowiskowo-Lekar-
skim Wodnym Ochotniczym Pogo-
towiem Ratunkowym w Radomiu, 
Regionalną Dyrekcją Lasów Pań-
stwowych w Radomiu oraz Mazo-
wieckim Oddziałem Żandarmerii 
Wojskowej. Patronat honorowy 
nad akcją sprawował Prezydent Ra-
domia - Radosław Witkowski.

MA

Służby mundurowe dzieciom  

Na Litwie toczy się batalia o być 
albo nie być polskich szkół. Po 
raz kolejny litewskie władze, ła-
miąc wszelkie międzynarodowe 
traktaty, chcą rozprawić się ze 
swoimi obywatelami narodowo-
ści polskiej, odcinając ich od na-
rodowej kultury i języka.
 
Drakońskie przepisy dotyczące 
oświaty w ostatnich pięciu latach 
doprowadziły do likwidacji dwu-
dziestu polskich szkół na Litwie, 
pozostało jeszcze ok. 80. Władze 
oświatowe doprowadziły do de-
gradacji kilku szkół pozbawiając ich 
statusu szkół średnich zmieniając 
na podstawowe. Polskie dzieci i 
młodzież dyskryminuje się na eg-
zaminach państwowych ze wzglę-
du na język polski. Władze Litwy 
jakby nie pamiętały o podpisanym 
w 1994 roku przez Prezydentów 
Lecha Wałęsę i Algirdasa Brazau-
skasa Traktacie gwarantującym 
prawo mniejszościom w obydwu 
krajach nauki w języku ojczystym 
(strona polska wywiązuje się w peł-
ni z tego traktatu). Nie pamiętają 
także o innych zobowiązaniach 
międzynarodowych dotyczących 
poszanowania praw mniejszości – 
chociażby wynikających z przyna-
leżności do Unii Europejskiej. Pola-
cy na Litwie od lat walczą o swoje 
prawa. 2 września br. miał miejsce 
jednodniowy strajk w większości 
polskich szkół. Dzieci i młodzież 
polska zamiast do szkoły udała się 
wraz z rodzicami do Narodowego 
Sanktuarium Matki Bożej Miłosier-

dzia w Ostrej Bramie, by tam prosić 
swoją Królową o pomoc w walce. 
We mszy uczestniczyło kilka tysięcy 
uczniów i dorosłych.
Strajk szkolny to radykalna decy-
zja, ale zdaniem Waldemara To-
maszewskiego Przewodniczącego 
AWPL Eurodeputowanego z Litwy 
konieczna, aby ratować narodową 
tożsamość, porównywalna ze straj-
kiem szkolnym we Wrześni w zabo-
rze pruskim.
Akcja Polaków spotkała się z na-
gonką w Litewskich mediach. Ro-
dzicom, których dzieci 2 września 
nie poszły do szkoły grożono kara-
mi administracyjnymi w wysokości 
kilkuset euro.
Nie była to pierwsza taka admi-
nistracyjna pacyfikacja dążeń li-
tewskich Polaków. Od kilku lat 
wspomnianymi metodami walczy 
się z polską pisownią nazw ulic i 
miejscowości. Nasi rodacy zgod-
nie z prawem międzynarodowym 
na terenach w 80% zamieszkałych 
przez siebie, stosowali dwujęzycz-
ne nazwy ulic czy urzędów. Na 
mieszkańców rejonu Wileńskiego i 
Solecznickiego, bo to ich dotyczy-
ło, spadły finansowe restrykcje. W 
sposób szczególny dotknęły one 
Dyrektora Administracji Rejonu 
Solecznickiego Bolesława Daszkie-
wicza, który kilkakrotnie był karany 
grzywnami w wysokości kilku ty-
sięcy litów by następnie obciążyć 
go karą ok.50 tys. Litów (ponad 50 
tys. złotych) i w postępowaniu ko-
morniczym wejść na jego mienie 
prywatne. Po tych wydarzeniach 

pan Bolesław zrezygnował z pracy 
w administracji.
 O patologicznej zawziętości władz 
litewskich świadczy inny przykład 
właściciela linii autobusowej łączą-
cej Soleczniki z Wilnem. Za umiesz-
czenie obok napisu Šalčininkai 
– Vilnius, tłumaczenia w języku pol-
skim Soleczniki – Wilno został kilka-
krotnie ukarany kilkutysięcznymi 
mandatami.
Litewscy Polacy broniąc swoich 
praw z nadzieją patrzą na swoją 
„ukochaną Macierz” – na Polskę. 
W rozmowach powtarzają, że: „w 
odróżnieniu od Polonii na „zacho-
dzie” oni nigdy nie opuścili swojej 
ojczyzny, to ojczyzna odeszła od 
nich”. Powtarzają, że są wiernymi 
obywatelami Litwy, ale jednocze-
śnie są dumni, że są Polakami. Oni 
liczą na nas…
 Pomoc dla naszych rodaków na Li-
twie to wielki sprawdzian z patrio-
tyzmu i narodowej solidarności dla 
naszego Państwa i dla nas wszyst-
kich. Jest to egzamin, który musimy 
zdać, jeżeli chcemy dalej uczciwie 
pisać naszą ojczystą historię.
Kiedyś na spotkaniu z młodzieżą w 
Polskiej Szkole Średniej im. Adama 
Mickiewicz w Dziewieniszkach na 
Litwie, kończąc swoją wypowiedź 
parafrazowałem słowa naszego 
wieszcza Adama Mickiewicza : „Je-
śli zapomnimy o Was, Ty, Boże na 
niebie zapomnij o nas”. Słowa te 
dedykuję wszystkim nam, Polakom 
mieszkającym w kraju jako refleksję 
i przestrogę…

Barbara Wachowicz w Czarnolesie



7www.twojradom.pl

Na Litwie toczy się batalia o być 
albo nie być polskich szkół. Po raz 
kolejny litewskie władze, łamiąc 
wszelkie międzynarodowe trak-
taty, chcą rozprawić się ze swoimi 
obywatelami narodowości pol-
skiej, odcinając ich od narodowej 
kultury i języka.
 
Drakońskie przepisy dotyczące 
oświaty w ostatnich pięciu latach do-
prowadziły do likwidacji dwudziestu 
polskich szkół na Litwie, pozostało 
jeszcze ok. 80. Władze oświatowe 
doprowadziły do degradacji kilku 
szkół pozbawiając ich statusu szkół 
średnich zmieniając na podstawowe. 

Polskie dzieci i młodzież dys-
kryminuje się na egzaminach 
państwowych ze względu 
na język polski. Władze Litwy 
jakby nie pamiętały o pod-
pisanym w 1994 roku przez 
Prezydentów Lecha Wałęsę i 
Algirdasa Brazauskasa Trak-
tacie gwarantującym prawo 

mniejszościom w obydwu krajach 
nauki w języku ojczystym (strona 
polska wywiązuje się w pełni z tego 
traktatu). Nie pamiętają także o in-
nych zobowiązaniach międzynaro-
dowych dotyczących poszanowania 
praw mniejszości – chociażby wy-
nikających z przynależności do Unii 
Europejskiej. Polacy na Litwie od lat 
walczą o swoje prawa. 2 września 
br. miał miejsce jednodniowy strajk 
w większości polskich szkół. Dzieci i 
młodzież polska zamiast do szkoły 
udała się wraz z rodzicami do Naro-
dowego Sanktuarium Matki Bożej 
Miłosierdzia w Ostrej Bramie, by tam 

prosić swoją Królową o pomoc w 
walce. We mszy uczestniczyło kilka 
tysięcy uczniów i dorosłych.
Strajk szkolny to radykalna decyzja, 
ale zdaniem Waldemara Tomaszew-
skiego Przewodniczącego AWPL Eu-
rodeputowanego z Litwy konieczna, 
aby ratować narodową tożsamość, 
porównywalna ze strajkiem szkol-
nym we Wrześni w zaborze pruskim.
Akcja Polaków spotkała się z nagon-
ką w Litewskich mediach. Rodzicom, 
których dzieci 2 września nie poszły 
do szkoły grożono karami administra-
cyjnymi w wysokości kilkuset euro.
Nie była to pierwsza taka administra-
cyjna pacyfikacja dążeń litewskich 
Polaków. Od kilku lat wspomniany-
mi metodami walczy się z polską 
pisownią nazw ulic i miejscowości. 
Nasi rodacy zgodnie z prawem mię-
dzynarodowym na terenach w 80% 
zamieszkałych przez siebie, stoso-
wali dwujęzyczne nazwy ulic czy 
urzędów. Na mieszkańców rejonu 

Wileńskiego i Solecznickiego, bo 
to ich dotyczyło, spadły finansowe 
restrykcje. W sposób szczególny do-
tknęły one Dyrektora Administracji 
Rejonu Solecznickiego Bolesława 
Daszkiewicza, który kilkakrotnie był 
karany grzywnami w wysokości kil-
ku tysięcy litów by następnie obcią-
żyć go karą ok.50 tys. Litów (ponad 
50 tys. złotych) i w postępowaniu 
komorniczym wejść na jego mienie 
prywatne. Po tych wydarzeniach pan 
Bolesław zrezygnował z pracy w ad-
ministracji.
O patologicznej zawziętości władz 
litewskich świadczy inny przykład 
właściciela linii autobusowej łączącej 
Soleczniki z Wilnem. Za umieszczenie 
obok napisu Šalčininkai – Vilnius, tłu-
maczenia w języku polskim Soleczni-
ki – Wilno został kilkakrotnie ukarany 
kilkutysięcznymi mandatami.
Litewscy Polacy broniąc swoich praw 
z nadzieją patrzą na swoją „ukochaną 
Macierz” – na Polskę. W rozmowach 

powtarzają, że: „w odróżnieniu od 
Polonii na „zachodzie” oni nigdy nie 
opuścili swojej ojczyzny, to ojczyzna 
odeszła od nich”. Powtarzają, że są 
wiernymi obywatelami Litwy, ale jed-
nocześnie są dumni, że są Polakami. 
Oni liczą na nas…
Pomoc dla naszych rodaków na Li-
twie to wielki sprawdzian z patrioty-
zmu i narodowej solidarności dla na-
szego Państwa i dla nas wszystkich. 
Jest to egzamin, który musimy zdać, 
jeżeli chcemy dalej uczciwie pisać 
naszą ojczystą historię.
Kiedyś na spotkaniu z młodzieżą w 
Polskiej Szkole Średniej im. Adama 
Mickiewicz w Dziewieniszkach na Li-
twie, kończąc swoją wypowiedź para-
frazowałem słowa naszego wieszcza 
Adama Mickiewicza : „Jeśli zapomni-
my o Was, Ty, Boże na niebie zapomnij 
o nas”. Słowa te dedykuję wszystkim 
nam, Polakom mieszkającym w kraju 
jako refleksję i przestrogę…
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Polsko nie zapomnij o nas

Miasto pokryje straty szpitala
W piątek, 25 września, odbyła się 
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. 
Radni zadecydowali o pokryciu 
ujemnego bilansu finansowego Ra-
domskiego Szpitala Specjalistycz-
nego za 2014 rok. Skarbnik miasta 
Radomia, Sławomir Szlachetka, 

wyjaśnił obecną sytuację Radom-
skiego Szpitala Specjalistycznego, 
którego straty sięgają 11,9 mln zł.
Anna Kwiecień wnosiła o przed-
stawienie dochodów szpitala, któ-
re przekazał Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Przypomniała także, że w 

2010 roku szpital otrzymał od NFZ 
131 mln zł. Zauważyła, że w 2015 
roku szpital nie otrzymał takiego 
zwrotu. Radna chciała wiedzieć 
jak przedstawia się pokrywanie 
nadwykonań przez NFZ. Anna Biał-
kowska wyjaśniła, że nie wszystkie 

oddziały Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego miały nadwyko-
nania. Zaplanowany jest także dług 
szpitala na 2015 rok, który wynosi 
około 15 mln zł. Radni jednogło-
śnie przegłosowali uchwałę ws. po-
krycia strat Radomskiego Szpitala 

Miejskiego. Podjęli także decyzję 
ws. zmian w Wieloletniej Progno-
zie finansowej w bieżącym roku. 
Oprócz radnych na sesji obecni byli 
Wojciech Skurkiewicz, Marek Suski 
oraz Krzysztof Sońta.

 MA

Towarzyskie triumfy Rosy i Czarnych

Zwycięstwo Broni 
przy Narutowicza

Rosa Radom zwyciężyła w memo-
riale im. prof. Alfonsa Wicherka, 
który rozgrywany był na parkietach 
radomskiego MOSiR-u, natomiast 
Czarni Radom okazali się najlepsi 
na towarzyskim turnieju w Rypinie.
Przygotowanie do sezonu trwa w 
pełni w Rosie Radom. Podopieczni 
Wojciecha Kamińskiego zwycięży-

li w rozgrywanym na parkietach 
radomskiego MOSiR-u memoriale 
im. prof. Alfonsa Wicherka. Koszy-
karze Rosy wygrali dwa spotkania i 
osiągnęli triumf w końcowej klasy-
fikacji.
Pierwszym rywalem z jakim przy-
szło się mierzyć radomianom był 
Polfarmex Kutno. Po bardzo wy-

równanym spotkaniu i dogrywce 
to jednak radomianie przechylili 
szale zwycięstwa na swoją korzyść 
wygrywając 81:76. W finale czekał 
na nich już Polski Cukier Toruń, 
który okazał się również bardzo 
wymagającym rywalem. Na nasze 
szczęście radomski basket stoi na 
bardzo wysokim poziomie i to nasi 

koszykarze wygrali 77:71. Wygrali 
cały turniej. Puchar memoriału wra-
ca ponownie w ręce radomian!
  Najlepsi na towarzyskim turnie-
ju w Rypinie okazali się siatkarze 
Czarnych Radom. Podopieczni 
Raula Lozano zwyciężyli w dwóch 
spotkaniach pokonując Łucznicz-
kę Bydgoszcz oraz Effectora Kiel-

ce. Jako jedyny zespół bez porażki 
zostali sklasyfikowani na pierwszej 
pozycji zawodów. Mamy nadzieję, 
że praca byłego szkoleniowca Re-
prezentacji Polski przełoży się na 
wyniki w lidze i zespół Czarnych 
pokaże na co ich stać!

JG

Ogromne emocje towarzyszyły 
spotkaniu Broni Radom z Pogo-
nią Grodzisk Mazowiecki. Piłkarze 
Tomasza Dziubińskiego prowa-
dzili już 2:0, aby w drugiej poło-
wie stracić dwa gole. Jednak w 
ostatnich minutach spotkania 
bramkę na wagę trzech punktów 
zdobył Bartosz Kaszubowski.
 
Nareszcie do formy zaczynają do-
chodzić piłkarze Broni Radom. Po 
dość przeciętnym początku sezo-
nu zespół Tomasza Dziubińskiego 
zaczyna pokazywać to na co go 
stać! Przypomnijmy, w zeszłym 
sezonie Broniarze uplasowali się 
w czołówce III ligi, aktywnie włą-

czając się w próbę walki o awans. 
Niestety, ten rok dla drużyn na 
tym poziomie rozgrywek jest 
o wiele trudniejszy. Reforma III 
ligi, która po tym sezonie będzie 
przeprowadzona sprawia, że tyl-
ko sześć drużyn nie jest objętych 
czy to promocją ligi wyżej czy 
spadkiem. Przed piłkarzami Broni 
trudne zadanie, z którego mamy 
nadzieję wyjdą obronną ręką.
 
W ostatni weekend gracze Broni 
Radom podejmowali na swoim 
boisku Pogoń Grodzisk Mazo-
wiecki. Spotkanie bardzo dobrze 
ułożyło się dla gospodarzy, którzy 
po dwóch trafieniach Piotra No-

wosielskiego prowadzili do prze-
rwy 2:0. Jednak po zmianie strony 
boiska dwie bramki rzadkiej uro-
dy zdobył Mateusz Sołtys. Wyda-
wało się, że dobra gra zespołu z 
Radomia da im tylko punkt. Jed-
nak w końcówce meczu gola na 
wagę ważnych trzech punktów 
zdobył Bartosz Kaszubowski. 
Dzięki tej victorii Broń ma już 15 
punktów, tyle samo co będąca na 
bezpiecznej pozycji Legia II War-
szawa. Kolejne spotkanie gracze 
Tomasza Dziubińskiego rozegrają 
3 października, w derbach regio-
nu z Energią Kozienice.
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Wyjazdowe zwycięstwo Radomiaka
W świetnej formie są piłkarze Ra-
domiaka Radom. Tym razem pod-
opieczni Jacka Magnuszewskiego 
pewnie pokonali w Rybniku miej-
scowego Energetyka ROW 3:0. 
Dzięki tej wygranej zawodnicy z 
nad Mlecznej dalej utrzymują się w 
czubie tabeli.
 
Radomiak Radom pod wodzą Jacka 
Magnuszewskiego radzi sobie na 
drugoligowym froncie bardzo do-
brze. Okazuje się, że ubiegłoroczna 
decyzja o zatrudnienia byłego co-
acha Wisły Puławy mogła być jedną 
z bardziej trafionych w ostatnich 
latach. Drużyna w cuglach wygra-
ła poprzedni sezon w III lidze, teraz 
natomiast plasuje się na bardzo do-
brym, szóstym miejscu, na szczeblu 
centralnym. W miniony weekend 
gracze z nad Mlecznej pokonali 
Energetyka ROW Rybnik 3:0. Zwy-
cięstwo cieszy, zwłaszcza, że zosta-
ło odniesione na boisku rywala. Na 
listę strzelców wpisali się kolejno 
Radosław Sylwestrzak, Maciej Świ-
dzikowski oraz Mateusz Radecki. 
Kolejny mecz już w najbliższą nie-

dzielę, 4 października, gdzie na bo-
isku przy Narutowicza nasz zespół 
podejmie Siarkę Tarnobrzeg. Spo-
tkanie to niewątpliwie może nosić 
miano hitu kolejki.
 
Obok wyników sportowych war-
ty odnotowania jest również fakt 
profesjonalizacji działalności klu-
bu. Prezes Radomiaka, Sławomir 
Stempniewski oraz jego wspólni-
cy, starają się, aby Radomiak był 
klubem prezentującym nie tylko 
wysoki poziom sportowy, ale także 
organizacyjny. Krokiem w tym kie-
runku będzie na pewno utworzenie 
Akademii Sportowej pod nadzo-
rem Marka Śledzia, który został jed-
nocześnie dyrektorem sportowym. 
Warto dodać, że jest to osoba zwią-
zana z Radomiem, która w ostatnim 
czasie odpowiadała za nadzór nad 
szkółką… Lecha Poznań! Mamy na-
dzieję, że te kroki sprawią, że w Ra-
domiu będziemy mogli cieszyć się 
już niedługo piłką na prawdziwie 
wysokim poziomie, takim na jakim 
nasze miasto zasługuje.
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•	 wizytówki
•	 papiery firmowe
•	 bloki notatnikowe
•	 ulotki
•	 plakaty
•	 kartki świąteczne
•	 foldery
•	 teczki ofertowe
•	 kalendarze
•	 koperty z nadrukiem
•	 druki samokopiujące
•	 etykiety samoprzylepne
•	 opakowania
•	 gazetki
•	 ofertówki

Pełna oferta poligraficzna

26-600 Radom
ul. Św Wacława 2/6 
tel./fax: 48 363 38 44
e-mail: biuro@virgo.net.pl


