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Wiadomości
Strzelały „trzy Podwórka"
W ramach integracji społeczności Radomska, konkretnie ulic Kolejowej, Zgody i św. Rozalii, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wespół z harcerzami z 4. RDH im. gen. Józefa Hallera 
zorganizował I Zawody Strzeleckie „Trzech Podwórek”. W kategorii karabinek sportowy 
najlepsi okazali się: Ewa Karbownik i Mateusz Wandas, który zajął również pierwsze miejsce 
w kategorii karabinek pneumatyczny. W zawodach łuczniczych najlepszy okazał się Paweł Łyś. 

PierwSzy rok akademicki za nimi
Radomsko | Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej” ma za sobą pierwszy rok akademicki, podczas którego prężnie się rozwijał  
i zapełniał czas swoim studentom rozmaitymi zajęciami. Uroczyste podsumowanie roku pracy uniwersytetu odbyło się w środę 27 czerwca  
w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. 

Inicjatorkami założenia Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku „Wiem 
więcej” były panie, które działały  
w strukturach innego radomsz-

czańskiego uniwersytetu dla seniorów. 
To im jednak nie wystarczało. Posta-
nowiły więc stworzyć alternatywną 
strukturę uniwersytetu z dobrze zorga-
nizowanymi i ciekawymi zajęciami dla 
ducha i dla ciała. W grupie założyciel-
skiej była Małgorzata Ciupińska, która 
pełniła funkcję prezesa. Teraz przyszedł 
czas na podsumowanie. 

Podczas niezwykle pracowitego 
roku stworzono 5 sekcji tematycz-
nych, zajęcia w formie seminariów  
i warsztatów. Studentów nie ominęły 
też wydarzenia kulturalne i spotkania  
z artystami. Były wycieczki: na Jurę 
Krakowsko-Częstochowską i do Przed-
borskiego Parku Krajobrazowego. 

Był to rok pełen ciężkiej pracy, 
szczególnie dla zarządu uniwersytetu. 

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” za swój trud  
i zaangażowanie otrzymał podziękowania od studentów

Wodna plaża w mieście
Tak naprawdę - szaleństwa nie ma. Na 
terenie miasta nie istnieje żaden zbior-
nik wodny. Popularna Fryszerka prze-
szła w ręce prywatne, basen przy ulicy 
Brzeźnickiej pozostaje tylko wspomnie-
niem, a zbiornik na Wymysłówku na-
wet po wybudowaniu nie będzie prze-
znaczony do kąpieli. Owszem, będzie 
można w wyznaczonych miejscach po-
leżeć na kocu czy pospacerować, jednak 
kąpiel nie wchodzi w grę. 

Jedynym miejscem w mieście, gdzie 
będzie można popływać, jest kryta pły-
walnia przy ulicy Leszka Czarnego. Po 
chwilowym przestoju, spowodowanym 
pracami modernizacyjnymi, będzie 
czynna od najbliższego poniedziałku  
(9 lipca). Basenowe eldorado potrwa 
niecały miesiąc. 

- Pływalnia w sierpniu przez kilka 
dni też będzie nieczynna. Powodem 
jest przerwa w dostawie ciepłej wody, 
zarządzona przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej. Jeżeli PGK 
upora się szybciej z remontami ciepłow-
ni, wcześniej udostępnię pływalnię za-
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interesowanym - wyjaśnia Arkadiusz 
Grzywna, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Radomsku. 

Alternatywą Przedbórz,  
Zakrzówek Szlachecki,  
Kodrąb i… Biały Brzeg
Trochę lepiej, jeżeli chodzi o bezpiecz-
ne miejsca do kąpieli, sprawa wygląda  
w powiecie radomszczańskim. Co 
prawda, tu też ogromnego szaleństwa 
nie ma, ale - jak to się mówi - lepszy 
rydz niż nic. Będzie też można kąpać 
się w kąpielisku przy stanicy harcerskiej  
w Białym Brzegu. Co prawda, jest to już 
powiat włoszczowski, ale gros radomsz-
czan odwiedza letnią porą stanicę. 

Jeśli chodzi o powiat radomszczań-
ski, zgodnie informacją przekazaną 
przez Jacka Rogalskiego, prezesa Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego, w te wakacje dla turystów 
będą czynne trzy zbiorniki wodne. Są 
to kąpieliska w Przedborzu, zalew nad 
rzeką Widawką w gminie Kodrąb i za-
lew w Zakrzówku Szlacheckim w gmi-
nie Ładzice. Wszystkie wymienione 
zbiorniki, w których można się kąpać 
od 1 lipca, spełniają zarówno wymogi 
bezpieczeństwa, jak i sanitarne. 

- W tych trzech miejscach w czerwcu 
wraz z Państwową Strażą Pożarną prze-

prowadziliśmy ekspertyzy akwenów, 
czyli wytyczenie obszarów kąpielisk, 
posprzątanie dna z ewentualnie zalegają-
cych przedmiotów - wyjaśnia. 

Ratowników WOPR można spo-
tkać przy zalewach w Ładzicach, Ko-

drębie i Przedborzu. Jeżeli chodzi o sta-
nicę w Białym Brzegu, komenda hufca 
sama odpowiada za zapewnienie służby 
ratowniczej. 

Wszystkie wymienione kąpieliska są 
dopuszczone do użytku przez sanepid. 

Atrakcyjny Przedbórz 
Znany z kugla i festiwali Marii Ko-
nopnickiej Przedbórz szczyci się nową 

Radomsko / powiat radomszczański | Wakacje w pełni. Na brak słońca 
w ostatnich dniach też nie możemy narzekać. Tak więc czas i aura sprzyjają 
wypoczynkowi nad wodą. Gdzie można się bezpiecznie kąpać? 

atrakcją, czyli kompleksem rekreacyj-
no-wypoczynkowym przy ulicy Tury-
stycznej. Oprócz spełniającego unijne 
wymogi zalewu, turyści mogą korzy-
stać również z bazy sportowej oraz licz-
nych atrakcji dla dzieci. 

- Co prawda, oficjalne otwarcie kom-
pleksu będzie miało miejsce 15 lipca, ale 
już dziś serdecznie zapraszam do sko-
rzystania z jego atrakcji - zauważa bur-
mistrz Przedborza Miłosz Naczyński. 

A trzeba przyznać, że jest ich sporo: 
od zalewów z wyznaczonymi kąpieli-
skami po skatepark. 

- Jest to doskonałe miejsce do wypo-
czynku. Są altanki, miejsca na ogniska, 

pole namiotowe, pole karawaningowe, 
pole do minigolfa. Można zagrać w pił-
kę koszykową, siatkową. Dzieci mają 
do swojej dyspozycji nowoczesny plac 
zabaw - wylicza burmistrz Naczyński. 

                          

Bezpiecznym miejscem do kąpieli jest m.in. zalew w Przedborzu przy ulicy Turystycznej 

- Rok trudny, ale bogaty w wyda-
rzenia. Rok, w którym rośliśmy w siłę, 
angażowaliśmy się w wiele różnych 
przedsięwzięć. W drugiej połowie 
powołaliśmy do życia kilka nowych 
przedmiotów. Okrzepliśmy, nabraliśmy 
wiary we własne możliwości - mówi 
Anna Kapuściarek, obecna prezes za-
rządu. 

W pierwszej części uroczystości 
Małgorzata Nowak, dyrektor często-
chowskiego Ośrodka Promocji Kultury 
Gaude Mater, przeprowadziła ciekawą 
prelekcję uzupełnioną o krótki film 
na temat wybitnych śpiewaków opero-
wych Józefiny, Edwarda i Jana Resz-
ków. Jan Reszke był bowiem tenorem 
występującym m.in. w słynnej Metro-
politan Opera w Nowym Jorku. 

Podczas uroczystości nie zabrakło 
podziękowań i życzeń dla wszystkich 
wykładowców, zarządu oraz studentów, 
bez których uniwersytet by nie istniał. 

A czego życzyłyby sobie władze uczelni 
na następny rok? 

- Przede wszystkim siedziby, cho-
ciażby maleńkiej, na tak zwane biuro, 
gdzie można by przechowywać doku-
menty i dokonywać naboru - tłumaczy 
pani Anna. 

Dyplomy z podziękowaniami trafiły 
też w ręce przyjaciół uniwersytetu, któ-
rzy wspierali go na różnych płaszczy-
znach. Oprawę muzyczną podsumowa-
nia zapewniła Anna Dębska-Molenda 
wraz z córką. 

W planach uniwersytetu na na-
stępny rok jest przede wszystkim uru-
chomienie nowych zajęć z języka nie-
mieckiego, historii i prawa. Władze 
uczelni planują również nawiązanie 
ścisłej współpracy z innymi uniwersy-
tetami działającymi w regionie. 

Życzymy radomszczańskiemu UTW  
„Wiem więcej” kolejnych sukcesów. 

     – kt


