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Czekają na oferty

– W środę rozpoczniemy proce-

durę przetargową – zapowie-

dział prezydent Radosław Wit-

kowski, kiedy na wtorkowej sesji 

radni przegłosowali wpisanie 

do budżetu pieniędzy na prze-

budowę al. Wojska Polskiego. 
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Konkurs
rozstrzygnięty

Natalia Łygan z Publicznej Szko-

ły Podstawowej w Iłży i Daniel 

Szczepański z Zespołu Placówek 

Oświatowych w Policznej to lau-

reaci okręgowego etapu konkursu 

plastycznego „Orzeł Biały – nasza 

duma”. – Jestem zaskoczony po-

ziomem prac – mówił we wtorek 

w Małęczynie wicemarszałek se-

natu Adam Bielan, gratulując zwy-

cięzcom.
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Felieton 
Adama Hildebrandta

Lokomotywa

 str. 8

R E K L A M A

Witkowski kandyduje
„W nadchodzących wyborach 

samorządowych będę kandydował 

na prezydenta Radomia” – ogłosił 

w czwartek na swoim facebooko-

wym profilu Radosław Witkowski. 

– „Razem z Wami chcę dalej 

zmieniać nasze miasto na lepsze 

i zapraszam do współpracy ponad 

politycznymi podziałami wszystkich, 

dla których Radom jest najważniej-

szy. Wspólnie możemy zbudować 

koalicję na rzecz zmian w Radomiu”.

str. 3

Fot. Szymon Wykrota

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, działa poprzez swoich Autoryzowanych Agentów jako pośrednik kredytowy banków: 

pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., 
Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., CreditStar Sp.z 

umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/
pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty 
kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 14.02.2018 r.

RRSO - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredyty gotówkowe i konsolidacyjne (RRSO 23,41%),  (RRSO 108,79%)

ul. Focha 6  tel. 48 363 02 03 

 
ul. Struga 22  tel. 791 383 806 ul. Traugutta 13 tel. 48 362 44 26

Fines Operator Bankowy RADOM

Oferta wielu banków

Na realizację małych
i dużych marzeń

Wypłata gotówki nawet
w dniu złożenia wniosku

R E K L A M A
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T Y G O D N I K

Od piątku do niedzieli swoje wyroby 
będą prezentować rękodzielnicy, koła 
gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, 
a także radomscy przedsiębiorcy. 
W sumie w kiermaszu weźmie udział 30 
podmiotów z Radomia i regionu. Kupi-
my tu stroiki świąteczne i inne ozdoby, 
wypieki oraz wielkanocne smakołyki. 
Dla dzieci zaplanowano animacje, zaba-
wy i konkursy ze słodkimi nagrodami. 
Będą również warsztaty przygotowywa-
nia świątecznych potraw, a w niedzielę 
„Majsterkowo” Castoramy.

Na niedzielę, ok. godz. 14 zaplanowa-
no licytację pisanek, które zdobili znani 
radomianie w ramach akcji „Stwórz 
pisankę – pomóż dzieciom”.

Kiermasz będzie czynny w piątek 
w godz. 14-20, w sobotę od godz. 11 do 
20, a w niedzielę w godz. 11-18.

CT

Kiermasz
wielkanocny
Kiermasz wielkanocny odbędzie się 

w najbliższy weekend (23-25 marca) 

na pl. Corazziego przed urzędem miejskim.

W ubiegły czwartek na gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie rozstrzygnięto 
konkurs SGL Local Press 2017, organizo-
wany przez Stowarzyszenie Gazet Lokal-
nych. Podczas uroczystości została przy-
znana nagroda główna dla Gazety Roku, 
rozdano też statuetki dla zwycięzców 
w dziewięciu kategoriach. Wśród nomino-
wanych w kategorii: materiał wideo znalazł 
się film „Noworodek w wiadrze”, przygoto-
wany przez Roksanę Chalabry i Martę No-
wakowską z Radomskiej Grupy Mediowej.

– „Noworodek w wiadrze” to pierwszy 
wspólny materiał z Martą. Był trudny, 
emocjonalnie, bo sama sprawa szokowa-
ła – mówi Roksana Chalabry. – Sama myśl 
o tej tragedii wywoływała łzy, a co dopiero 
jazda na miejsce i rozmo-
wa z ojcem kobiety, która 
urodziła to dziecko. Było 
ciężko, ale wspólnymi siła-
mi udało się zrobić materiał 
tak, jak założyłyśmy na po-
czątku.

Do kategorii: materiał 
wideo zgłoszono 41 filmów, 
spośród których jury wybra-
ło pięć najlepszych. – Kiedy 
ma się cały przekrój prze-
różnych form dziennikar-
skich w materiałach filmo-
wych, to trudno wybrać ten, 
który musi wygrać – mówi 
ła Marzanna Zielińska, re-
porterka TVN Łódź i jurorka w konkursie 
SGL Local Press 2017. – Wszystkie nomi-
nowane osoby mają świetny warsztat, a gdy 
warsztat jest wyrównany, o wygranej decy-
duje temat.

– Samo to, że „Noworodek w wiadrze” 
znalazł się wśród materiałów nominowa-
nych, było dla mnie sporym zaskoczeniem. 
Tym bardziej, że był to jeden z pierwszych 
moich materiałów zrobionych dla portalu 
CoZaDzien.pl, pierwszy materiał z Rok-

saną i przede wszystkim pierwszy materiał 
o takim charakterze – mówi Marta Nowa-
kowska.

Zwycięski materiał wideo – „Walka 
z dopalaczami” został przygotowany przez 
Beatę Denis-Jastrzębską i Jarosława Ja-
strzębskiego z TV Tygodnik Podhalański.

Na tegoroczny konkurs wpłynęły 434 
prace. W kategorii reportaż prasowy 
nadesłano ich 138, w kategorii dzien-
nikarstwo śledcze i interwencyjne – 97, 
a w kategorii wywiad i inne gatunki publi-
cystyczne – 106. W kategorii fotografia i fo-
toreportaż zgłoszono 135 prac, a w mate-
riałach wideo – 41. O nagrodę najlepszego 
portalu gazety lokalnej zmagało się kilka-
naście stron internetowych, podobna liczba 

konkurowała o nagrodę na najlepszą akcję 
społeczną lub interwencyjną. Jury wyłoni-
ło też gazetę roku. Przyznana została też 
Nagroda Specjalna Muzeum Powstania 
Warszawskiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim na-
grodzonym i nominowanym, a naszym 
koleżankom szczególnie. Bardzo jesteśmy 
z Was dumni!

CZD

Nasze koleżanki
nagrodzone

Nagrody w konkursie SGL Local Press 2017 rozdane. Wśród nominowa-

nych znalazły się nasze redakcyjne koleżanki – Roksana Chalabry i Marta 

Nowakowska, autorki materiału „Noworodek w wiadrze”.
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Piątek, 23 marca
Explosion 
Power Night . 
To kolejna fanta-
styczna impreza 
dla fanów muzy-
ki dance i disco 
polo. Największe 
taneczne kawał-
ki zaprezentuje 
DJ Yooshi i goś-

cinnie DJ Cargo. Wstęp od godz. 21 za 
10 zł dla panów, panie imprezują za dar-
mo. Impreza pod patronatem Radom-
skiej Grupy Mediowej.

Trzy wymiary grafiki. O godz. 17 
w Galerii Łaźnia (ul. Traugutta 31/33) 
rozpocznie się wernisaż zbiorowej wy-
stawy „Trzy wymiary grafiki” z kilku 
ośrodków akademickich.

Wystawa rzeźby w Resursie. 
O godz. 18 galeria Resursa zaprasza na 
otwarcie wystawy 
rzeźby i malar-
stwa Jacka Mi-
cha ła  Sz pa k a . 
Autor  u rod z i ł 
się 3 lipca 1959 
roku w Dynowie. 
Jest absolwentem 
dwuletniego Stu-
dium Fotografii 
i Filmu w Krośnie, Wydziału Artystycz-
nego Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
i Wydziału Zarządzania Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Zajmuje się rzeźbą, 
ceramiką i malarstwem. Od 1987 roku 
pracuje jako nauczyciel w szkolnictwie 
artystycznym, obecnie jako nauczyciel 
Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa 
Brandta w Radomiu. Wystawa czynna 
będzie do 11 kwietnia.

Promocja antologii poezji w Łaź-
ni. Klub Środowisk Twórczych „Łaźnia” 
(ul. Żeromskiego 56) zaprasza o godz. 
18 na promocję dziewiątej antologii 
z warsztatów literackich, prowadzonych 
przez Adriana Szarego w Centrum Mło-
dzieży „Arka” od 2008 roku. Książka 
nosi tytuł „Oko”, a towarzyszy jej audio-
book „Ucho”. Będzie więc coś do obej-
rzenia, wysłuchania i coś dla tych, któ-
rzy lubią dotyk oraz zapach tradycyjnej 
książki, a przede wszystkim smak mu-
zyki i literatury. Promocji towarzyszyć 
będzie pokaz grafik Jacka Skwirowskie-
go. Oprawa muzyczna: Wojtek Matyja 
i Rafał Błędowski.

 Jam session w Amf iteatrze 
+ koncert Play Blues. Trzecia odsło-
na muzycznego, energetycznego cyklu 
„Jam session w Amfiteatrze” upłynie 
pod znakiem bluesa. Gospodarzem wie-
czoru – od godz. 20 – będzie zespół Play 
Blues. Repertuar Play Blues to ukłon 
w stronę lat 70., 80. i 90. Muzycy zainspi-
rowani są brzmieniem epoki dzwonów, 
łączą w aranżach to, co najbardziej cha-
rakterystyczne dla utworów m.in. The 
Doors, Queen, Deep Purple czy Wild 
Cherry. Repertuar Play Blues to rów-
nież utwory Tadeusza Nalepy, zarówno 

z czasów istnienia grupy Breakout, jak 
i z solowych dokonań artysty. Po koncer-
cie – improwizacje, nie tylko bluesowe. 
Amfiteatr zaprasza muzyków z instru-
mentami; do dyspozycji gości będą: 
perkusja oraz wzmacniacz gitarowy 
i basowy. Będzie można pokrzepić się 
w barze, a to dzięki współpracy z Nihil 
Novi. Wstęp wolny. Impreza w Kawiarni 
Artystycznej (ul. Parkowa 1) potrwa do 
północy.

Sztywny Pal Azji w G2. Zespół 
Sztywny Pal Azji to legenda muzyki ro-
ckowej w naszym kraju. Największe prze-
boje, pochodzące z ich najważniejszego 
albumu „Europa i Azja” to: „Spotkanie 
z..”,  „Wieża radości, wieża samotności” 
czy „To jest nasza kultura”. W 2016 roku 
grupa świętowała 30-lecie działalności. 
Bilety za 40 zł do kupienia w Hula Parku. 
Koncert rozpoczyna się o godz. 20.

DJ Hazel w Lemonie. Ostatnio 
przed pogodę się nie udało, ale – jak 
sam wspomina – do Radomia trzeba 
wrócić. Organizatorzy obiecują gorącą 
imprezę. Wejście – 15 zł. Wstęp trady-
cyjnie od godz. 21.

Sobota, 24 marca
News w Explosion. Zespół News 
robi coraz więcej zamieszania, jeżeli 
chodzi o muzykę taneczną w Polsce. 
W Radomiu też mają swoich fanów. Za 
konsolą DJ Fragles. Wstęp od godz. 21, 
wejście za 10 zł. Impreza pod patrona-
tem Radomskiej Grupy Mediowej.

Koncert Israel Camerata Orche-
stra Jerusalem. Tym razem Radomska 
Orkiestra Kameralna zaprasza, o godz. 
18, na koncert w ramach 22. Wielkanoc-
nego Festiwalu Ludwiga van Beethove-
na. A w sali koncertowej Zespołu Szkół 
Muzycznych wystąpi Israel Camerata 
Orchestra Jerusalem pod dyrekcją Avne-
ra Birona. Usłyszymy też, na fortepianie 
Konrada Skolarskiego. W programie: 
L. van Beethoven – II Koncert fortepia-
nowy B-dur op. 19, B. Bartok – Diverti-
mento, M. Lavry – By the Rivers of Ba-
bylon op. 33, W. A. Mozart – Symfonia 
g-moll KV 550. Israel Camerata Orche-
stra Jerusalem jest wiodącą orkiestrą 
kameralną w Izraelu. Została założona 
w 1983 roku przez Avnera Birona, który 

od tego czasu jest jej dyrektorem muzycz-
nym i stałym dyrygentem. Orkiestra daje 
ponad sto koncertów rocznie w Izraelu 
i poza jego granicami, a jej repertuar 
obejmuje muzykę od baroku po współ-
czesność. Ceny biletów: normalny 35 zł, 
ulgowy 30 zł, bilet Rodzina Plus 28 zł.

I Love Saturday w Lemonie. Czy 
jest ktokolwiek, kto nie lubi sobotniej 
imprezy? W Lemonie wyjątkowe klu-
bowe brzmienia zaserwuje DJ Wojtass. 
Wstęp – 10 zł od godz. 21, ale tylko dla 
pełnoletnich. Warto wcześniej zarezer-
wować stolik.

Niedziela, 25 marca
 Monodram o w yk luczeniu 
w Muzeum Gombrowicza. Muze-
um Witolda Gombrowicza we Wso-
li zaprasza o godz. 17 na monodram 
w wykonaniu Adama Patera „Jestem 
swoją własną żoną”. Ta historia ber-
lińskiego kolekcjonera antyków i ce-
lebryty – transpłciowej Charlotte von 
Mahlsdorf to opowieść o dzielności 
i trwaniu wbrew ideologicznej opresji. 
Charlotte von Mahlsdorf przeżyła ko-
munizm i nazizm, a po wojnie założyła 
w Berlinie Muzeum Rzeczy Codzien-
nych, gromadząc przedmioty z domów 
osób wypędzonych. W monodramie 
Douga Wrighta Charlotte spotyka się 
z widzem w czasach jej spokojnej staro-
ści. Tekst Wrighta jest trudnym wyzwa-
niem dla aktora, który wciela się w wie-
le postaci. Recenzenci byli zgodni, że 
Adam Pater podołał temu wyzwaniu.
Bezpłatny dojazd z Radomia do Wso-
li: zbiórka o godz. 16.20, na przystanku 
Chrobrego/ Czysta (kierunek Michałów). 
Powrót po monodramie, ok. godz. 18.30.

NIKA, ASZ

W zabytkowym kościele św. Doroty 
z Wolanowa o godz. 13 rozpocznie się 
msza święta, celebrowana przez ks. bp. 
Henryka Tomasika. Po niej planowana 
jest procesja z palmami do pól i świę-
cenie zasiewów, a następnie ogłoszenie 
wyników konkursu na tradycyjną palmę 
wielkanocną w kaplicy z Rdzuchowa.

Ale skansen dla zwiedzających otwar-
ty będzie już od godz. 10. Do godz. 17 
będzie można wziąć udział w warszta-
tach pisankarskich w chałupie z Trzem-
chy czy zwiedzić kiermasz wielkanocny.
Stałe ekspozycje wnętrz muzealnych 
uzupełniono elementami wystroju świą-
tecznego, które przybliżą zwiedzającym 
przygotowania do Wielkanocy i ich ob-
chody w dawnej społeczności wiejskiej. 
Aranżacje prezentują znane współcześ-
nie palmy i kraszanki, ale i zapomniane 
kołatki czy kłodę popielcową. Ekspo-
zycje z elementami symbolizującymi 
zbliżającą się Wielkanoc będzie można 
oglądać na terenie zagród wiejskich 
i w dworze z Pieczysk.

Na uroczystość obowiązuje bilet 
specjalny – 1 zł.

CT

Święto
w skansenie
Tradycyjnie już na wspólne świętowanie 

Niedzieli Palmowej zaprasza 25 marca 

Muzeum Wsi Radomskiej.

R E K L A M A
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OFERTY PRACY

– Wszyscy wiemy, jak ważna jest 
kontynuacja zmian, które wspólnie 
zapoczątkowaliśmy niemal cztery lata 
temu. Radomski Program Drogowy, 
budowa Radomskiego Centrum Sportu, 
Radomska Strefa Gospodarcza, żłobek, 
przedszkole, dobra polityka senioralna to 
dopiero początek – przypomina w swoim 
oświadczeniu prezydent. – Udowodnili-
śmy, że wspólnie szukając porozumienia 
i przedkładając interes miasta ponad po-
lityczne spory, realnie możemy zmieniać 
Radom. Dlatego będę dążył do tego po-
rozumienia i zgody w najbliższej, pięcio-
letniej kadencji radomskiego samorządu. 
Naszym szyldem jest i będzie Radom. 
Wspólnie możemy zbudować koalicję na 
rzecz zmian w naszym mieście. Ostatecz-
nie to państwo – mieszkańcy Radomia 
zadecydujecie, w jakim kierunku będzie 
rozwijał się Radom. Mocno wierzę 
w państwa mądrość i chęć zmieniania 
naszego miasta. Liczę na państwa silne 
wsparcie i gorąco zapraszam do współ-
pracy. Bo najważniejszy jest Radom.

Radosław Witkowski w wyborach 
w 2014 roku, przypomnijmy, startował na 
urząd prezydenta Radomia z Platformy 
Obywatelskiej. W drugiej turze głosowa-
nia pokonał ubiegającego się o reelekcję 
Andrzeja Kosztowniaka z PiS, uzyskując 
52 proc. głosów. Obejmując urząd pre-
zydenta musiał zrezygnować z mandatu 
poselskiego.

NIKA

Witkowski
kandyduje
„W nadchodzących wyborach samorzą-

dowych będę kandydował na prezydenta 

Radomia” – ogłosił w czwartek na swoim 

profilu na Facebooku Radosław Witkowski.

R E K L A M A

IWONA KACZMARSKA

O zwołanie nadzwyczajnego posiedze-
nia rady miejskiej, podczas którego będzie 
można do Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej i tegorocznego budżetu wpisać do-
finansowanie, jakie miasto otrzymało na 
modernizację al. Wojska Polskiego, ape-
lowali od momentu podpisania umowy  
z wojewodą i parlamentarzyści PiS, i radni 
tej formacji. Ostatecznie sesja, na wniosek 
prezydenta, odbyła się we wtorek.

MIESZKANIEC UL. PORANNEJ PROTESTUJE

– Chciałem zapytać, dlaczego jeszcze 
nie został ogłoszony przetarg na tę inwe-
stycję? I czy to prawda, że władze mia-
sta, występując do wojewody o pozwo-
lenie na budowę, nie zaznaczyły, że ta 
decyzja ma mieć rygor natychmiastowej 
wykonalności? Wnioskują o to teraz wła-
ściwie wszyscy, z automatu, bo to bardzo 
usprawnia cały proces inwestycyjny. Po-
zwala bowiem ogłosić przetarg niezależ-
nie od wszelkich protestów czy odwołań. 
Procedura się toczy, a jeśli takie protesty 
czy odwołania są i okazują się zasadne, 
to roszczenia mieszkańców miasto za-
spokaja później – tłumaczył Jakub Ko-
walski. – Chciałbym się też dowiedzieć, 
czy to prawda, że jest jeden protest, 
mieszkańca. Bo to oznacza wstrzymanie 
inwestycji albo jej opóźnienie.

Marek Szary i Dariusz Wójcik chcieli 
wiedzieć, czy pozwolenie na modernizację 
Wojska Polskiego jest prawomocne, czy nie.

Wiceprezydent Konrad Frysztak przypo-
mniał, że pozwolenie na budowę wojewoda 
wydał w grudniu ubiegłego roku. I, istot-
nie, odwołał się jeden mieszkaniec. – Po-
stępowanie odwoławcze jest w toku; ma się 
zakończyć 30 marca – tłumaczył wicepre-

zydent. – Nie mogliśmy dotychczas ogło-
sić przetargu, bo nie mieliśmy podpisanej 
umowy na dofinansowanie. Procedura 
przetargowa trwa 40 dni. Gdybyśmy ogło-
sili przetarg tuż po otrzymaniu pozwole-
nia na budowę, to musielibyśmy go i tak 
unieważnić. Bo po 40 dniach jeszcze tego 
dofinansowania nie mieliśmy. A o rygor 
natychmiastowej wykonalności nie wnio-
skowaliśmy, bo nie mieliśmy wszystkich 
środków na tę inwestycję i nie wiedzieli-
śmy, czy będziemy je mieli.

RADOMIANIE BYLI MAMIENI

Dariusz Wójcik, przewodniczący rady 
miejskiej sytuację, w której mamy pie-
niądze na przebudowę Wojska Polskie-
go, ale nie możemy ogłosić przetargu, 
bo pozwolenie na budowę jest nieprawo-
mocne, nazwał skandalem. – Mieszkańcy 
Radomia byli mamieni, że nie ogłasza się 
przetargu, bo nie ma pieniędzy. Tymcza-
sem prawda jest taka, że prezydent nie 
ogłaszał przetargu, bo nie ma pozwolenia 
na budowę – mówił Wójcik.

– Popełniliście państwo błąd nie wystę-
pując o rygor natychmiastowej wykonalno-
ści i nie potraficie się teraz do tego przy-
znać – stwierdził Jakub Kowalski. – Dzięki 
Bogu do zakończenia procedury odwoław-
czej zostało tylko 10 dni, ale teraz stoimy 
w miejscu przez ten wasz błąd.

Radni PiS zaczęli liczyć – przetarg na 
przebudowę Wojska Polskiego będzie 
można rozstrzygnąć, jeśli żaden oferent 
się nie odwoła, dopiero w połowie maja; 
ekipy budowlane wejdą na plac budo-
wy w sierpniu. Czy miasto zdąży wydać 
ponad 28 mln zł rządowego dofinanso-
wania?

– Służby prezydenta nie popełniły 
żadnego błędu – zapewniał prezydent 
Radosław Witkowski. – Jutro zgłoszę 
przetarg do Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej. Dziękuję za wiele miesięcy 
wspólnej pracy przy tej inwestycji. To jest 
nasz wspólny sukces.

TRZEBA BĘDZIE PRZEPROJEKTOWAĆ?

Oba projekty uchwał – i o zmianie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
i o zmianach w budżecie, w które to do-
kumenty wpisano modernizacje Wojska 
Polskiego – radni przyjęli jednogłośnie.

Dziennikarze pytali po sesji wicepre-
zydenta Frysztaka, czego dotyczy protest 
mieszkańca i co będzie, jeśli minister in-
frastruktury go uzna. – Jestem spokojny 
o decyzję ministra w tej sprawie – zapew-
nił Frysztak. – Mieszkaniec ul. Porannej 
chce, by na wysokości jego posesji znalazł 
się ekran dźwiękochłonny. Tyle tylko, że 
na tym etapie jest to żądanie niezasadne. 
Bo, zgodnie z przepisami, dopiero po za-
kończeniu inwestycji sprawdza się poziom 
hałasu i ewentualnie dokłada ekrany tam, 
gdzie są potrzebne.

Jakub Kowalski podkreślał w rozmo-
wie z dziennikarzami, że inwestycji na 
Wojska Polskiego kibicuje, ale... – Jeśli 
minister infrastruktury uzna odwołanie 
mieszkańca, będzie to oznaczało ko-
nieczność przeprojektowania inwestycji. 
A to oznacza spore opóźnienia – mó-
wił. – Tymczasem miasto musi wydać do 
końca tego roku te ponad 28 mln zł rzą-
dowego dofinansowania, bo w przeciw-
nym razie pieniądze przepadną.

PROCEDURA ROZPOCZĘTA

W środę Miejski Zarząd Dróg i Ko-
munikacji wysłał ogłoszenie o przetargu, 
który ma wyłonić wykonawcę przebudowy 
al. Wojska Polskiego, do Dziennika Urzę-
dowego Unii Europejskiej. Po opubliko-
waniu go przez DU, zamieści je w swoim 
Biuletynie Informacji Publicznej.

– To moment, który jest zwieńcze-
niem długiej i ciężkiej pracy całego ze-
społu ludzi. W ciągu ostatnich dwóch 
lat udało nam się zrobić to, co nie udało 
się w czasie kilku kadencji naszych po-
przedników – mówi prezydent Witkow-
ski. – Przede wszystkim, dzięki naszemu 
uporowi i wsparciu ze strony pana mar-
szałka Adama Bielana, mamy przyzna-
ne 93 mln zł dofinansowania z budże-
tu państwa. Mamy podpisaną umowę 
z wojewodą w sprawie finansowania, 
mamy kompletną dokumentację pro-
jektową i czekamy na uprawomocnienie 
decyzji ZRID, co powinno nastąpić do 
końca miesiąca. Ogłaszamy więc prze-
targ i mam nadzieję, że to ostatecznie 
zakończy wszelkie dyskusje na temat tej 
inwestycji. Mam nadzieję, że wreszcie 
skończy się to – zupełnie niepotrzeb-
ne – straszenie radomian, a to opóźnie-
niami, a to utratą dofinansowania itd. 
Cały proces przygotowania inwestycji 
przeprowadziliśmy we właściwy sposób 
i teraz spokojnie czekajmy na oferty od 
wykonawców. Myślę, że już w czerw-
cu na placu budowy pojawi się ciężki 
sprzęt, a w 2020 roku będziemy święto-
wać nasz wspólny sukces.

Zwycięzca przetargu będzie miał czas 
na wykonanie prac do września 2020 
roku.

Czekają na oferty
– W środę rozpoczniemy procedurę przetargową – zapowiedział prezydent Radosław Witkowski, kiedy na 

wtorkowej sesji radni przegłosowali wpisanie do budżetu pieniędzy na przebudowę al. Wojska Polskiego. 

Tyle tylko, że – jak zauważyli radni PiS – pozwolenie na budowę, które ma miasto, jest nieprawomocne.

R E K L A M A
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JACEK SOCHAJ

W ramach obchodów stulecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
Kancelaria Senatu RP, zorganizowała 
ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł 
Biały – nasza duma”, adresowany do 
uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. Tematem prac, w dowolnej 
technice, było polskie godło, począwszy 
od Mieszka I do czasów współczesnych. 
Zmagania mają na celu rozwijanie zainte-

resowania dzieci i młodzieży znaczeniem 
polskich symboli narodowych oraz popu-
laryzację wiedzy i świadomości o godle 
jako jednym z najważniejszych symboli 
państwa polskiego. Konkurs ma dwa 
etapy – okręgowy, organizowany przez 
senatorów w ich okręgach wyborczych 
i ogólnopolski, zaplanowany w senacie. 
Zgłosić się do konkursu szkoły mogły do 
10 stycznia, a nadsyłać prace do 10 marca.

Pierwszy etap konkursu w swoim okrę-
gu zorganizował także senator Adam Bie-

lan, a we wtorek w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Małęczynie odbyło się jego 
rozstrzygnięcie. Wpłynęło blisko 150 prac 
z 50 szkół w okręgu. Kapituła przyznała 
kilkanaście wyróżnień. I uznała, że najlep-
szą pracę w kategorii szkół podstawowych 
przygotowała Natalia Łygan z PSP w Iłży. 
W kategorii szkół ponadpodstawowych zaś 
zwyciężył Daniel Szczepański z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Policznej.

– Wszystkie nadesłane prace wymagały 
bardzo dużego wysiłku; trzeba było po-
święcić wiele dni na ich stworzenie – po-
wiedział nam marszałek Bielan. – I to 
w czasie ferii, kiedy dzieci chciały zapew-
ne odpocząć od zajęć. Mimo to włożyły 
bardzo dużo serca w ten konkurs.

Prace Natalii i Daniela zostaną za-
prezentowane w Senacie RP podczas 
uroczystego spotkania w kwietniu. – Je-
stem bardzo szczęśliwa; nie mam słów, 
aby to opisać – mówiła nagrodzona Na-
talia. – Chciałam spróbować swoich sił 
w konkursie i jakoś tak wyszło, że wy-
grałam. Bardzo się cieszę!

Wręczenie nagród i wyróżnień miało 
uroczystą oprawę. Uczniowie ZSO przy-
gotowali z tej okazji spektakl przedsta-
wiający narodziny Państwa Polskiego. 
Zaśpiewał też szkolny chór. Po części 
artystycznej wicemarszałek Adam Bie-
lan wręczył autorom wyróżnionych 
prac upominki i pamiątkowe dyplomy. 
A potem uczniowie mogli sobie zrobić 
pamiątkowe zdjęcie z senatorem.

Konkurs
rozstrzygnięty

Natalia Łygan z Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży i Daniel Szczepań-

ski z Zespołu Placówek Oświatowych w Policznej to laureaci okręgowego 

etapu konkursu plastycznego „Orzeł Biały – nasza duma”. – Jestem zasko-

czony poziomem prac – mówił we wtorek w Małęczynie wicemarszałek 

senatu Adam Bielan, gratulując zwycięzcom.

R E K L A M A

R E K L A M A

Przepust przeszedł już odbiór tech-
niczny. Zanim zostanie dopuszczony do 
użytku, musi jeszcze uzyskać pozwole-
nie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. Koszt inwestycji to ponad 
750 tys. zł.

Poprzedni most został zniszczony kil-
ka lat temu, podczas gwałtownych ulew. 
Aby woda nie zalała okolicznych tere-
nów, strażacy 
i nt er wenc y j -
nie przekopali 
d r o g ę .  Ru c h 
kołowy został 
tam wstrzyma-
ny. Możliwość 
przechodzenia 
miel i w yłącz-
nie piesi , d la 
których przez 
rzekę została 
p r z er z u c o n a 
t y m c z a s o w a 
kładka. – Myślę, 
że dla miesz-
k a ń c ó w  t e j 
części miasta 
jest to ważny 
moment. Cie-
szę się, że mo-
g l i śmy w y j ś ć 
naprzeciw ich 
oczekiwaniom i przywrócić normalność 
w tym miejscu. Warto przypomnieć, że 
przez całą poprzednią kadencję nasi po-
przednicy nie potrafili się uporać z od-
budową tego przepustu – przypomina 
wiceprezydent Konrad Frysztak.

Zakres prac obejmował rozbiórkę po-
zostałości po starym przepuście i budo-
wę nowego, z blachy falistej. Konstrukcja 

ma szerokość 4,21 m i wysokość 1,31 m. 
Długość obiektu to ok. 16 m.

Wykonawca miał również za zadanie 
zabezpieczyć przebiegającą w pobliżu 
sieć gazową oraz uregulować koryto 
rzeki na odcinku 200 m w dół i 19 m 
w górę od osi przepustu. Zostały też wy-
konane półki i siatki naprowadzające dla 
płazów oraz kosze siatkowo-kamienne 

(jako przejścia dla większych ssaków). 
Skrajnię ul. Owalnej po obu stronach 
zabezpieczono stalowymi balustradami.

W najbliższym czasie miasto chce też 
odbudować most na Krzewieniu. Do 
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji 
wpłynęło siedem ofert od wykonawców.

SJ

Most już jest
Budowa nowego przepustu pod ul. Owalną została zakończona. Most 

usprawni komunikację między Jeżową Wolą a Wośnikami.
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Sprawa z powództwa Rafała Czaj-
kowskiego miała się rozpocząć 7 lutego, 
ale nie udało się tego zrobić z powodu 
choroby sędziego. Odroczono ją do 16 
marca. Tego dnia w sądzie pracy poja-
wili się prezydent Radosław Witkowski 
i były sekretarz miasta.

– Tak jak mówiłem, złożyłem wniosek 
o przywrócenie do pracy. Czekamy na 
przesłuchanie świadków, kolejny termin. 
Sąd rozstrzygnie, kto ma rację – mówi 
Rafał Czajkowski.

Witkowski zwolnił Czajkowskiego, 
jak mówi, z dwóch powodów. – Straci-
łem do sekretarza zaufanie ze względu 
na jego nielojalne zachowanie zarówno 
wobec prezydenta, jak i urzędu miejskie-
go. A związane to było z lekceważącymi 
wypowiedziami do radomskich mediów, 
dotyczącymi wypowiedzenia umowy 
o pracę komendantowi straży miejskiej 
Pawłowi Górakowi – mówi prezydent 
Witkowski.

Drugi powód to nierespektowanie 
przez Rafała Czajkowskiego polece-
nia, które prezydent wydał mu na sesji 
rady miejskiej 26 czerwca ubiegłego 
roku. – Sekretarz miasta miał się po-
wstrzymywać od medialnych wypowie-
dzi w sprawie okoliczności wydarzeń 
24 czerwca 2017 roku i tych nieszczę-
snych, dynamicznych zdarzeń związa-
nych z demonstracją Komitetu Obrony 
Demokracji i Młodzieży Wszechpol-
skiej – tłumaczy prezydent Radomia.

W piątek sąd wysłuchał obu stron 
i ich pełnomocników. Czajkowski 
nie zgadza się z powodami swojego 
zwolnienia z pracy, które podał pre-
zydent. Tymczasem Witkowski wy-
klucza powrót sekretarza miasta na 
stanowisko.

Kolejna rozprawa w sądzie pra-
cy odbędzie się 4 czerwca. Sąd prze-

słucha wtedy świadków obu stron.
Rafał Czajkowski, przypomnijmy, 

z funkcji sekretarza miasta został 
zwolniony w lipcu ubiegłego roku. Po-
wodem, jak wyjaśniał magistrat, było 
naruszenie przez niego kodeksu etyki 
pracowników samorządowych.

DARIUSZ OSIEJ

Chce wrócić do pracy
Były sekretarz miasta Rafał Czajkowski domaga się przywrócenia do pra-

cy. Wyklucza to prezydent Radomia. W ubiegły piątek w radomskim są-

dzie pracy odbyła się pierwsza rozprawa.
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Prezydenci 
trzech miast 
podpisali 
w Lublinie 
list intencyjny 
w sprawie 
utworze-
nia klastra 
Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa. 
Sygnatariusze listu zobowiązali się do 
współpracy mającej na celu rozwój po-
wiązań kooperacyjnych między firmami 
i wzmacnianie ich konkurencyjności. 
Ma temu służyć m.in. zacieśnienie 
współpracy z nauką i wdrażanie innowa-
cyjnych rozwiązań technologicznych.

– Podpisany list intencyjny nawią-
zuje do pięknych tradycji Centralnego 
Okręgu Przemysłowego. W planach 
mamy szereg wspólnych przedsięwzięć, 
które będą sprzyjać rozwojowi firm 
z branży motoryzacyjnej i maszynowej. 
Chcemy pomóc im w nawiązywaniu 
współpracy zarówno między sobą, jak 
i z kontrahentami oraz z instytucjami 
naukowo-badawczymi – mówił po 
podpisaniu listu intencyjnego wice-
prezydent Jerzy Zawodnik. – Radom 
może się pochwalić bardzo dobrze 
rozwiniętą branżą metalową, która już 
pokazała, że potrafi współpracować. 
Przykładem są wspólne wyjazdy na 
międzynarodowe imprezy targowe. 
Teraz przyszedł czas na to, by roz-
szerzyć współpracę i zacząć działać 
jeszcze większym frontem.

CT

Namiastka
COP?

Radom, Lublin i Starachowice chcą wspólnie 

działać na rzecz rozwoju przemysłu motory-

zacyjnego i maszynowego. 

Drukarkę 3D Zortrax M200 bez-
płatnie przekazała firma 3D Phoenix 
z Warszawy. – Zauważyliśmy ogromną 
niszę i potrzebę edukacji. W związku 
z tym wzięliśmy na swoje barki tę odpo-
wiedzialność i postanowiliśmy pokazy-
wać młodzieży, ale i dorosłym, czym jest 
druk 3D, w jaki sposób i gdzie ten druk 
wykorzystywać. Chcemy, żeby druk 3D 
nie kojarzył się wyłącznie z przemysłem. 
Może znakomicie służyć przy wydruku 
pomocy dydaktycznych – zaznaczyła 
Patrycja Kacprzyk, dyrektor sprzedaży 
i marketingu firmy 3D Phoenix.

Drukarka będzie służyć radomskim 
szkołom, dlatego co kilka tygodni lub 
kilka miesięcy sprzęt będzie przekazy-
wany kolejnym placówkom. Urządzenie 
ma pokazać zalety i swoje możliwości 
na każdym etapie nauczania. Zarządcą 
drukarki jest magistrat.

– Wierzę, że drukarka będzie jak naj-
lepiej służyć wszystkim szkołom i mam 
nadzieję, że placówki, które jeszcze takiej 
drukarki nie mają, będą zainteresowane 
ich zakupem w przyszłości i kształceniem 
również w takim kierunku – mówił wice-
prezydent Konrad Frysztak.

Zadowolenia z otrzymania drukarki 
nie krył dyrektor „elektronika”. – Urzą-
dzenie jest ciche, niezwykle precyzyjne, 
a przede wszystkim proste w obsłu-
dze – podkreślił Konrad Witkowski, dy-
rektor Zespołu Szkół Elektronicznych.

CT

Druk 3D
dla edukacji
Zespół Szkół Elektronicznych jako pierwsza 

placówka oświatowa może korzystać, 

w ramach akcji „Drukarka 3D dla edukacji”, 

z nowoczesnego sprzętu.

R E K L A M A
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ROKSANA CHALABRY

Radio Rekord, Manor House w Chle-
wiskach i Łucz-Bud to lokalne firmy, 
które znalazły się wśród 19 nominowa-
nych z całego kraju w konkursie Złota 
Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 
2017. „Nagroda przyznawana jest fir-
mom i ich szefom, którzy kierują się nie 
tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia 
biznesu” – czytamy na stronie BCC.

Wśród wyróżnionych jest lokalna 
stacja Radio Rekord, która w tym roku 
będzie obchodzić 24-lecie działalno-
ści. Rozgłośnia, jako część Radomskiej 
Grupy Mediowej, w ostatnim czasie 
otrzymała także Medal Europejski 
2017, niekomercyjną nagrodę za wyso-
ką jakość. – Bardzo fajne wyróżnienie. 
To potwierdzenie tego, że to, co robimy 
w naszej firmie przez wiele lat, jest właś-
ciwe i jest docenianie, najczęściej na ze-
wnątrz. To dla nas ogromna satysfakcja. 
Chcę za to wyróżnienie podziękować 
wszystkim pracownikom firmy, bo to 
tak naprawdę ich zasługa – mówi Stefan 
Tatarek, prezes zarządu Radia Rekord.

Drugą firmą z Radomia, która otrzy-
mała nominację, jest Łucz-Bud. Na rynku 
spółka istnieje od 26 lat i otrzymała wiele 
nagród, m.in. od Ministerstwa Rolnictwa 
czy Polskiego Związku Pracodawców. 
W 2016 roku znalazła się na liście „For-
besa”. – Doskonalimy swoje możliwości 
techniczne i kadrowe, ponieważ dzisiaj 
załoga jest podstawą funkcjonowania fir-
my. Realizujemy zadania na terenie War-
szawy, Radomia, Kielc, Łodzi i Krakowa. 
Poszerzamy grono zleceniodawców, jak 
również tworzymy spółki zależne, które 
realizują oddzielne zadania deweloper-
skie, które Łucz-Bud obsługuje, jako 
generalny wykonawca – mówi Marek Pu-
ternicki, prezes zarządu PHU Łucz-Bud.

Nominacja została przyznana także 
hotelowi Manor House w pałacu Od-
rowążów w Chlewiskach, który może 
poszczycić się m.in. międzynarodowym 
tytułem Najlepszego Luksusowego Ho-
telu SPA w Polsce. – Nagroda wpisuje 
się w szereg wyróżnień i nagród, które 
Manor House od momentu rozpoczęcia 
działalności w Chlewiskach, jako zespół 

pałacowo-parkowy świadczący usługi 
hotelowe, gastronomiczne i SPA, otrzy-
mał – mówi Arkadiusz Tomczyk, dyrek-
tor hotelu Manor House Chlewiska.

Business Centre Club to prestiżo-
wy klub przedsiębiorców i największa 

w kraju organizacja indywidualnych 
pracodawców. Do BCC należy 2 tys. 
członków (osób i firm), którzy repre-
zentują blisko 250 miast, a skupiają się 
w 24 lożach regionalnych na terenie 
całej Polski.

Sukces naszych firm
Business Centre Club uhonorował najlepszych polskich przedsiębiorców. Choć Gala Liderów Polskiego Biznesu odbyła się 

w Warszawie pod koniec stycznia, dyplomy do rąk przedsiębiorców z Radomia i regionu trafiły dopiero teraz. We wtorek pod-

czas spotkania lokalnej loży odebrali je przedstawiciele Radia Rekord, Łucz-Budu i Manor House w Chlewiskach.
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IWONA KACZMARSKA

Na pomysł, by przypomnieć sylwetkę 
i dokonania Józefa Grzeczarowskiego 
w tak nietypowy sposób – urządzając mu 
imieniny – wpadli działacze radomskiego 
SLD i społeczność skupiona wokół face-
bookowego profilu Radom. Retrospek-
cja. Zaproszenie do Resursy przyjęło 
w poniedziałkowy wieczór bardzo wielu 
radomian. Zaproszone zostały też obie 
córki Grzecznarowskiego, ale przyjecha-
ła tylko Danuta Grzecznarowska-Skrzyp-
czyk, bo Halina Szpilman niespodziewa-
nie trafiła do szpitala. Ale i tak znalazła 
sposób, by zwrócić się do gości imie-
nin. – Jestem bardzo mocno poruszona 
tym, co dzieje się w Radomiu w związ-
ku z moim ojcem. Bardzo się cieszę, że 
państwo pamiętacie o nim, że chcecie, 
by został honorowym obywatelem tego 
miasta. Tym bardziej mnie to wzrusza, 
że mój ojciec był oddany Radomiowi, jak 
mało kto – zebrani w Resursie usłyszeli 
jej nagrany głos.

PONAD TYSIĄC PODPISÓW

Podpisy pod wnioskiem o nadanie Jó-
zefowi Grzecznarowskiemu honorowe-
go obywatelstwa Radomia zbierane były 
przez kilka ostatnich tygodni. A w ponie-
działek, przed „Imieninami”, wniosek 
wraz z ponad tysiącem podpisów Marcin 
Dąbrowski, szef radomskiego Sojuszu 
i Danuta Grzecznarowska-Skrzypczyk 
złożyli u przewodniczącego rady miej-
skiej Dariusza Wójcika. Ten obiecał, że 
jeszcze tego samego dnia przekaże do-
kumenty w sprawie nadania honorowego 
obywatelstwa komisji kultury – Uchwała 

jest podejmowana na zwykłej sesji rady 
miejskiej. Jeżeli zostanie przegłosowana, 
to okolicznościowy grawer zostanie prze-
kazany rodzinie na uroczystej sesji – mó-
wił Dariusz Wójcik.

Bardzo możliwe, że jeżeli procedu-
ra przebiegnie bez przeszkód, to Józef 
Grzecznarowski otrzyma honorowe oby-
watelstwo jeszcze w tym roku.

Marcin Dąbrowski ma nadzieję, że tak 
będzie. – Jest to największy prezydent 
w historii Radomia XX wieku – uważa.

CÓRKI WSPOMINAJĄ

Podobną opinię wyraził podczas imie-
ninowego wieczoru w Resursie prezy-
dent Radosław Witkowski. – Cieszę się, 
że po wielu latach dyskusji ten wniosek 
został złożony. Bo ten tytuł naszemu 
prezydentowi się jak najbardziej nale-
ży – zauważył Witkowski. – Mam na-
dzieję, że rada przyzna honorowe oby-
watelstwo Józefowi Grzecznarowskiemu 
jak najszybciej. I że będzie to decyzja 
jednogłośna.

Imieninowy wieczór pomyślano w ten 
sposób, by goście jak najwięcej dowie-
dzieli się o solenizancie, o jego życiu 
i tym, co Radom zawdzięcza nie tylko 
przedwojennemu prezydentowi, ale 
także założycielowi Radomskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. O swoim życiu 
opowiadał sam Grzecznarowski, w któ-
rego wcielił się radomski aktor Jarosław 
Rabenda. Ale były też archiwalne zdję-
cia i współcześnie zrobione filmy, poka-
zujące to, co po Józefie Grzeczarowskim 
zostało do dziś. Ojca wspominały obie 
córki – Halina w nagraniu, a Danuta na 
żywo. Halina Szpilman pamiętała po-

chody pierwszomajowe, na które ojciec 
ją zabierał. Zanim jednak zebrani wyru-
szyli, trzeba było wysłuchać mów dzia-
łaczy, którzy do zebranych na obecnym 
pl. Jagiellońskim zwracali się stojąc na 
balkonie dawnego Domu Robotnicze-
go. – Nie wszyscy mówcy wiedzieli, kiedy 
skończyć swoją wypowiedź – przyznała 
Halina Szpilman. – Ludzie na dole się 
niecierpliwili, następna osoba chciała 
coś powiedzieć, a tu ktoś gadał. I wte-
dy zobaczyłam, że mówcy mają do nogi 
przywiązany sznurek. Za który ktoś po-
ciągał, kiedy osoba przemawiająca mó-
wiła za długo.

Józefa Grzecznarowskiego wspominali 
też ci, którzy go znali, np. Henryk Sarna, 
który w 1953 roku wrócił do Radomia 
z obozu pracy w Jaworznie, w którym lu-
dowa władza osadzała więźniów politycz-
nych, ale nie mógł znaleźć żadnej pracy. 
Krewny, który znał Grzecznarowskiego, 
obiecał pomoc. – Grzecznarowski kazał 
mi przyjść za tydzień. A kiedy przysze-
dłem, powiedział, że właściwie nie powi-
nien mnie zatrudniać – ze względu na ten 
obóz, ale da mi pracę. Bo, powiedział: 
„Jest pan uczciwym człowiekiem” – opo-
wiadał Henryk Sarna.

„STO LAT!” DLA SOLENIZANTA

Z kolei Danuta Grzecznarowska-
-Skrzypczyk wspominała, jak wygląda-
ły imieniny ojca. – Na te imieniny już 
pachniało wiosną. Bo przed 19 marca 
zdejmowało się jedne z podwójnych 
okien, te zimowe i chowało do piwnicy. 
Potem odbywało się wielkie sprzątanie, 
mycie szyb... Mnóstwo osób przychodziło 
składać ojcu życzenia – mówiła Danuta 
Grzecznarowska-Skrzypczyk.

Józef Grzeczarowski był wielkim fa-
nem, orkiestry wojskowej. I ta orkiestra 
grała mu 19 marca od rana „Sto lat!”. 
Tak było i w Resursie – jak się okazało 
wśród gości jest imiennik Grzeczarow-
skiego, więc kapela Halniacy zagrała, 
a wszyscy obecni zaśpiewali „Sto lat!”. 
A potem imieninowi goście częstowali 
się radomiankami i przepysznym tortem. 
I w mniej formalny sposób wspominali 
Radom Grzecznarowskiego.

Imieniny prezydenta
– Wkład Józefa Grzecznarowskiego w rozwój naszego miasta jest nie do przecenienia. Uczynił Radom miastem zindustrializo-

wanym, nowoczesnym, zadbanym, po prostu europejskim – mówiła podczas poniedziałkowych „Imienin Józefa”, poświęco-

nych przedwojennemu prezydentowi Radomia architekt Elżbieta Maj.
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R E K L A M A

Jan Chrapek urodził się 18 lipca 1948 
roku w Józefinie (gmina Iwaniska). Był 
synem Józefa i Genowefy z domu Bo-
reckiej. Uczył się w szkole podstawowej 
w Woli Jastrzębskiej, a od roku 1962 
w niższym seminarium duchownym pro-
wadzonym przez Zgromadzenie Księży 
św. Michała Archanioła w Miejscu Pia-
stowym. W tym też czasie odbył nowi-
cjat w zgromadzeniu księży michalitów. 
Pierwsze śluby zakonne złożył w 1966 
roku, po czym zaczął pracę w Strudze 
koło Warszawy jako wychowawca w za-
kładzie specjalnym dla chłopców.

Śluby wieczyste złożył Jan Chrapek 
26 sierpnia 1969 roku. Po nich rozpoczął 
studia filozoficzno-teologiczne w Insty-
tucie Teologicznym Księży Misjonarzy 
w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał 3 maja 1975 roku, w Miejscu Piasto-
wym. Także w tym roku rozpoczął studia 
specjalistyczne z teologii pastoralnej na 
KUL-u. Pracę magisterską pod tytułem 
„Wpływ filmu i telewizji na kształtowa-
nie postaw religijnych młodzieży szkół 
średnich uczęszczającej na katechizację” 
obronił w 1976 roku. Trzy lata później 
uzyskał tytuł doktora.

W czasie studiów Jan Chrapek dwu-
krotnie był we Włoszech, gdzie brał 
udział w kursach uniwersyteckich. Moc-
no angażował się w duszpasterstwo oazo-
we; był jednym z bliższych współpracow-
ników założyciela Ruchu Światło-Życie 

sł. bł. ks. Franciszka Blachnickiego. 
Był przez dwa lata redaktorem na-

czelnym miesięcznika „Powściągliwość 
i Praca”. Wykładał również na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie 
i na ATK w Warszawie.

W 1989 roku otrzymał propozycję 
objęcia stanowiska adiunkta w Instytu-
cie Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Ks. Chra-
pek był także przewodniczącym komisji 
II Synodu Plenarnego Kościoła w Pol-
sce, która zajmowała się zagadnieniem 
środków społecznego przekazu i należał 
do kilku międzynarodowych komisji zaj-
mujących się tą tematyką. W roku 1986 
został wybrany przełożonym generalnym 
swego zgromadzenia. Trzy lata później 
został przewod-
niczącym Konfe-
rencji Wyższych 
P r z e ł o ż o n y c h 
Z a konów Mę -
skich w Polsce. 
25 marca 1992 
roku Jan Paweł 
II mianował go 
biskupem tytu-
larnym Cataquas 
i pomocniczym 
diecezji drohi-
czyńskiej.

Sakrę biskupią 
przyjął z rąk nun-
cjusza apostol-
skiego abp. Jó-
zefa Kowalczyka 
5 czerwca 1992 
roku w Drohi-
czynie. Zawoła-
niem herbowym 
bp. Chrapka były 
słowa: „Quis ut Deus” – „Któż jak Bóg”. 
W Drohiczynie wspierał w pracy bisku-
piej starszego już ordynariusza tej die-
cezji bp. Władysława Jędruszuka, a po 
jego śmierci był administratorem diece-
zji. 20 czerwca 1994 roku Jan Paweł II 
mianował go biskupem pomocniczym 
diecezji toruńskiej. W 1997 roku bp 
Chrapek należał do grona współorgani-
zatorów pielgrzymki papieża do Polski, 
a dwa lata później był koordynatorem 

strony kościelnej do spraw papieskiej 
wizyty.

Nominację bp. Chrapka na ordynariu-
sza radomskiego ogłoszono 28 czerwca 
1999 roku, a ingres do katedry odbył się 
21 sierpnia. Bp Chrapek kontynuował 
i rozwijał dzieła charytatywne w diecezji. 
Z jego inicjatywy zostały otwarte stołów-
ki dla ubogich, prowadzone przez księży 
filipinów, ojców bernardynów i Caritas. 
Uruchomiona została również przy-
chodnia lekarska dla ubogich i nie ma-
jących ubezpieczenia, Katolicki Ośrodek 
Adopcyjno-Opiekuńczy, klub Arka dla 
młodzieży i bezpłatny telefon zaufania 
Linia Braterskich Serc. Szczególny na-
cisk kładł bp Chrapek na duszpasterstwo 
młodzieży – w pamięci wielu pozostały 
Apele Młodych, gromadzące zawsze kil-
ka tysięcy młodych osób.

W 2001 roku bp Jan Chrapek został 
konsultorem Papieskiej Komisji ds. 
Środków Społecznego Przekazu, a potem 
przewodniczącym takiej rady w ramach 
Konferencji Episkopatu Polski.

Zginął w wypadku samochodowym 
w Sieklukach 18 października 2001 
roku; wracał do Radomia z Warszawy. 
Pogrzeb odbył się 22 października przy 

bardzo licznym udziale wiernych. Ciało 
zmarłego biskupa złożono w sarkofagu 
umieszczonym w lewej bocznej kruchcie 
radomskiej katedry.

NIKA

Na podstawie biogramu bp. Jana 
Chrapka zamieszczonego na stronie die-
cezji radomskiej

Jest taka ulica w Radomiu
Kilkudziesięciu patronów radomskich ulic i placów to 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.
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Aleja ks. bp. Jana

Chrapka
Śródmieście

Główna aleja w parku im. Tadeusza Kościuszki,
prowadząca od katedry do ul. Stefana Żeromskiego

„Stoi na stacji lokomotywa,

Ciężka, ogromna i pot z niej spływa, 

Tłusta oliwa.

Stoi i sapie, dyszy i dmucha,

Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha.

Buch – jak gorąco!

Uch – jak gorąco!

Puff – jak gorąco!

Uff – jak gorąco!” 

O jakiej lokomotywie piszę? O lokomotywie wyborczej. Wszak w tym roku 

będziemy mieli wybory samorządowe, a sądząc po komentarzach, kampania 

wyborcza zaczyna się rozkręcać. Czasami (co bywa nawet śmieszne) zdarza 

się, że pod jednym programem jest więcej komentarzy niż wyświetleń samego 

programu. Trolle? A i owszem, ale to też jeden z elementów owej kampanii.

„I pełno ludzi w każdym wagonie,

A w jednym krowy, a w drugim konie,

A w trzecim siedzą same grubasy,

Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy”. Listy wyborcze pomału się zapełniają. Każde 

ugrupowanie działające w mieście zapewnia, że kandydatów mu nie brakuje. 

Niektórzy, jak Kukiz '15 i Nowoczesna, poszukiwali kandydatów nie tylko 

w swoich szeregach, ale zachęcali też radomian, by się zgłaszali na ich listy. 

To, że z wypełnieniem list nie będzie problemu, nie powinno nikogo dziwić. 

Każdy przecież chce mieć władzę, bo władza to wpływy i pieniądze.

Zastanówmy się, kto będzie lokomotywą tych pociągów wyborczych, 

zwanych listami poszczególnych ugrupowań i wystartuje w wyścigu o fotel 

prezydenta miasta. Mniejsze ugrupowania zaczęły pomału odsłaniać karty. 

Te większe informację, kto będzie ich lokomotywą, nadal zachowują 

w tajemnicy. Całkiem niedawno mogliśmy się dowiedzieć, że kandydatką 

Nowoczesnej na prezydenta Radomia będzie Katarzyna Kalinowska. Poseł 
ugrupowania Kukiz '15 w programie Hyde Parkowa zdradził, że kandydatów jest 

dwóch. Jeden to działacz Bezpartyjnych. Jednak jego start od Kukiza jest mało 

prawdopodobny, bo Robert Dębicki będzie raczej kandydatem Bezpartyjnych. 

Kukizowcom pozostał zatem drugi. Kim on jest? Poseł Robert Mordak 

potwierdził, że jest nim właściciel jednej z lokalnych telewizji.

Ale przejdźmy może do największych graczy, czyli Platformy i PiS-u. 

Prezydent Radosław Witkowski właśnie ogłosił, że będzie się ubiegał 
o reelekcję. W Prawie i Sprawiedliwości lista potencjalnych kandydatów na fotel 

prezydenta jest długa. Może zaskoczę kilku swoich znajomych – w tym wyścigu 

raczej nie zobaczymy byłego prezydenta Andrzeja Kosztowniaka. Dosyć głośno 

się mówiło o ewentualnym starcie w wyborach posła Wojciecha Skurkiewicza, 

ale teraz, gdy został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej, raczej do wyścigu nie stanie. Kto zatem pozostaje w grze? Radny 

i szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski, wicewojewoda Artur Standowicz 

i poseł Anna Kwiecień. Z nieoficjalnych informacji wiem, że obecnie ostatnia 

kandydatura zdecydowanie wysuwa się na prowadzenie.

W Radomiu do wyścigu o fotel prezydenta wystartują jeszcze zapewne 

dwa ugrupowania – SLD i PSL. W ich przypadku najbardziej rozpoznawalnymi 

działaczami są przewodniczący lokalnych struktur partii. W przypadku SLD 

Marcin Dąbrowski, a w przypadku PSL dyrektor PUP Józef Bakuła.

Czy moje typy lokomotyw, czyli kandydatów poszczególnych ugrupowań 

na fotel prezydenta Radomia okażą się trafione, przekonamy się już niebawem. 

Jedno jest pewne – „Ruszyła – maszyna – po szynach – ospale,

Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem,

I kręci się, kręci się koło za kołem,

I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej,

I dudni, i stuka, łomoce i pędzi”.

ADAM HILDEBRANDT

Lokomotywa

NieObiektywnym 
okiem
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SMACZNEGO 

JAJKA FASZEROWANE 
WIOSENNE

SKŁADNIKI
NA 4 PORCJE

– 4 jajka

– 6 rzodkiewek

– 0,5 ogórka świeżego
– 1 łyżka posiekanego szczypiorku
– 1 łyżka majonezu
– sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE
Ogórek, rzodkiewki i szczypiorek 
drobno pokroić. Ugotowane na twardo 
jajka przekroić na pół i ostrożnie wyjąć 
żółtka. Żółtka połączyć z majonezem 
i warzywami. Doprawić do smaku solą 
i pieprzem. Z masy sformować kulki 
i nałożyć je do białek. Przed podaniem 
posypać jajka szczypiorkiem.

Co zatem jeść razem, a co oddzielnie, 
by jak najlepiej wykorzystać to, co w je-
dzeniu najcenniejsze? Istnieje teoria za-
kładająca, że nie wszystkie makroskład-
niki, czyli białka, węglowodany i tłuszcze, 
(a także błonnik pokarmowy czy woda) 
idealnie się trawią, jeśli do organizmu 
trafią podczas jednego posiłku. Dlate-
go warto je rozdzielać. Chodzi o to, by 
odciążyć układ trawienny i zwiększyć 
przyswajanie wartościowych substancji. 
Takie podejście nazywane jest dietą roz-
dzielną. – Należy pamiętać, że organizm 
zdrowego człowieka zawsze wydziela 
wszystkie enzymy jednocześnie, nieza-
leżnie od tego, jakie produkty do niego 
trafią wraz z posiłkiem – mówi Łukasz 
Sieńczewski, dietetyk, ekspert programu 
Porcja Pozytywnej Energii – Poza tym 
niemal każdy produkt składa się z kilku 
makroskładników, np. w ryżu znajdziemy 
zarówno węglowodany, jak i białko czy 
niewielkie ilości tłuszczu.

Pewne połączenia mogą być jednak 
trudniejsze do strawienia. Niektóre 
składniki jedzenia mogą też się ze sobą 
łączyć lub się wzajemnie neutralizować.

TŁUSZCZE I WĘGLOWODANY 
– TEGO NIE ŁĄCZ

Łączenie dużej ilości zarówno tłusz-
czów, jak i węglowodanów w jednym 
posiłku może zaburzać funkcjonowanie 
gospodarki węglowodanowej. Dzieje się 

tak, ponieważ każdy z tych składników 
z osobna dostarcza dużych porcji ener-
gii i mocno angażuje do pracy trzustkę. 

Połączenie cukrów i tłuszczów (np. słody-
cze) nasila ten proces, trzustka przesta-
je sobie radzić, a więc może pojawić się 
insulinooporność i stany zapalne. Takie 
połączenie jest szczególnie niekorzystne 
u osób, które mają podwyższony poziom 
cukru we krwi.

TŁUSZCZ I KWASY OWOCOWE 
– KORZYSTNE POŁĄCZENIE

Kwasy owocowe pomagają układowi 
pokarmowemu rozbić cząsteczki tłusz-
czu na mniejsze, co zdecydowanie uła-
twia trawienie. Dlatego do dań bogatych 
w tłuszcze zwierzęce (mięsa, ryby) warto 
dodawać sok z cytrusów lub ocet (najle-

piej winny, jabłkowy), a wtedy staną się 
lepiej strawne. Ale uwaga! Nie dotyczy 
to produktów tłustych i jednocześnie bo-
gatych w wapń, np. nabiału.

NABIAŁ I KWASY NIE IDĄ W PARZE
Bogate w wapń są np. sery i twarogi. 

Niestety, ten pierwiastek w obecności 
wielu kwasów, np. cytrynowego, jabłko-
wego, chlorogenowego czy kumaryno-
wego (takich kwasów sporo znajdziemy 
w pomidorach), łącząc się z wapniem, 
powoduje powstanie nierozpuszczalnych 
kryształków. Dla osoby zupełnie zdrowej, 
która jada twaróg z pomidorem (i kwa-
śnymi owocami) nie powinno to mieć 
znaczenia. Jednak w nadmiarze może 
zwiększyć ryzyko rozwoju dny moczano-
wej, choroby, w której takie kryształki 
odkładają się w stawach, powodując ból. 
A w przypadku chorych – nasilić jej obja-
wy. Dlatego nabiał i pomidory lepiej jeść 
osobno.

WARZYWA KRZYŻOWE I RYBY MORSKIE 
– JEDZ JE ODDZIELNIE

Ryby są źródłem cennego dla tarczycy 
jodu, który zwiększa witalność, poprawia 
sprawność umysłową, wpływa korzystnie 
na skórę, włosy i paznokcie. Nie należy 
jednak łączyć ich z warzywami krzyżowy-
mi, np. kalafiorem, brukselką czy kapu-
stą, bo zawierają one triglikozydy – sub-
stancje, które nie pozwalają tarczycy na 
wykorzystanie cennego pierwiastka.

WĘGLOWODANY I BIAŁKA 
– NIE ŁĄCZ W JEDNYM POSIŁKU

Wiele osób, które starają się jeść osob-
no węglowodany i białka (np. unikają 
kanapki z serem) potwierdza, że łatwiej 
utrzymać im wagę. Jednak zdaniem spe-
cjalistów, to zasługa uważniejszego kom-
ponowania posiłków i mniejszych porcji. 
Stąd sukces.

FIT.PL

Co łączyć na talerzu?
Chociaż układ pokarmowy człowieka radzi sobie z trawieniem wielu składników jednocześnie, 

to można i warto mu trochę pomóc. Pewne grupy produktów bowiem doskonale się uzupełniają, 

podczas gdy inne, połączone w jednym posiłku, stają się mniej wartościowe, a czasami nawet szkodzą.
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DO ZOBACZENIA W TV

Sudoku

Piątek, 23 marca

TV DAMI
godz. 17.20, 18.30, 20.00 – Teledziennik
Przegląd najważniejszych wydarzeń.

TELE 5
godz. 18.50 – Święta pełne niespo-
dzianek
film familijny; USA 2007
Vicky i Jason postanawiają spędzić 
osobno święta. Ich dzieci wymyślają in-
trygę, w wyniku której rodzina spotyka 
się w domku na plaży.

KINO POLSKA
godz. 20.00 – Dublerzy
komedia sensacyjna; Polska 2006
Robert Gonera i Andrzej Grabowski 
jako policjant i życiowy nieudacznik na 
saksach, gdzie zadzierają z włoską mafią, 
a następnie rozprawiają się z nią w pol-
skim krajobrazie.

Sobota, 24 marca

TVP KULTURA
godz. 13.30 – Aria dla atlety
dramat obyczajowy; Polska 1979
Niezwykła biografia polskiego zapaśnika, 
który ukochał operę, niezwykła wizja Eu-
ropy przełomu stuleci, niezwykły debiut 
Filipa Bajona. Plus Krzysztof Majchrzak.

TVN 7
godz. 15.05 – Wygraj randkę

komedia romantyczna; USA 2004
Spełnienie marzeń dziewczyny z pro-
wincji – wygrana w konkursie randka 
z jej ekranowym idolem okazuje się 
koszmarem dla zakochanego w niej 
przyjaciela.

ALE KINO +
godz. 20.10 – Życie na podsłuchu
dramat obyczajowy; Niemcy 2006
Obsypana deszczem nagród, mrocz-
na opowieść o życiu w NRD pod kon-
trolą Stasi, widziana z jednej strony 
oczami znanego pisarza, z drugiej 
zaś poprzez losy obserwującego go 
szpicla. 

Niedziela, 25 marca

TV4
godz. 12.10 – Pokojówka na Manhat-
tanie
komedia romantyczna; USA 2002
Jeszcze raz o Kopciuszku, który tym 
razem ma twarz Jennifer Lopez i pra-
cuje w hotelu na Manhattanie, gdzie 
wpada w oko księciu (Ralph Fiennes), 
który okazuje się wpływowym polity-
kiem.

PULS
godz. 15.55 – Kłamca, kłamca
komedia; USA 1997
Jim Carrey jako nałogow y k łam-
czuch, który obiecuje małemu syn-
kowi dochowanie prawdomówności. 
Jeśli nawet przerysowane, to bardzo 
prawdziwe.
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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 wystąpić 
tylko raz w każdym z wierszy, kolumn i obszarów.

Procesy!!!
Wobec licznych spraw s¹dowych, 

jakie Zarz¹d Miejski prowadzi z zwol-
nionymi urzêdnikami i niektórymi fir-
mami zasz³a potrzeba powiêkszenia 
wydatków na ten cel.

Uprzednio preliminowana suma 
2500 na wydatki s¹dowe prawne wzro-
s³a do 11,500 z³.

Powa¿ne sumy poch³ania tocz¹cy 
siê proces b. dyr. Wodoc. i Kan. in¿. 
Szczepañskiego o odszkodowanie, 
sprawa firmy Brody itd.

Trybuna nr 10, 5 marca 1937

Chuligañski napad
na dziennikarza

W niedzielê 6 bm oko³o godziny 
10 wieczorem ulic¹ Reja powraca³ do 
domu redaktor „Radomer-Kelcer Le-
ben”, M. Herc.

Obok koœcio³a Ewangelickiego na 
red. Herca napad³o 5 osobników, 
z których jeden uderzy³ red. Herca 
kastetem w twarz. Uderzenie by³o tak 
silne, ¿e red. Herc pad³ na ziemi nie-
przytomny.

Napastnicy zbiegli. Œledztwo w tej 
sprawie toczy siê.

Trybuna nr 10, 11 marca 1938

Radom ca³kowicie 
murowany

Kapitalnego znaczenia dla rozbudo-
wy Radomia jest uchwa³a Rady Miej-
skiej o ustaleniu nowej strefy budow-
nictwa ogniotrwa³ego. Zaka¿ obejmuje 
równie¿ dzielnice podmiejskie uprze-

mys³owione oraz ulice wylotowe do 
granic miasta.

Budownictwo drewniane bêdzie 
siê mog³o nadal rozwijaæ na peryfe-
riach miasta na obszarze 50 proc. po-
wierzchni miasta. W roku bie¿¹cym 
stanie tam oko³o 130 domków drew-
nianych, zbudowanych przez rodziny 
robotnicze i nap³ywowych do miasta 
ch³opów.

Drewnicy obawiaj¹ siê, ¿e za kilka 
lat budownictwo drewniane w Rado-
miu bêdzie zupe³nie zakazane.

Trybuna nr 9, 3 marca 1939

Coctail towarzyski

(…) Gasn¹ œwiat³a. Rêczny reflektor 
rzuca kolorowe b³yski na sk³êbion¹ 
masê tañcz¹cych. Toalety stanowi¹ 
dziwaczny coctail, towarzystwo rów-
nie¿. Panowie w smokingach, obok pa-
nów w kolorowych koszulach i jasnych 
garniturach. Panie obna¿one, obok pañ 
w we³nianych sukienkach, jak na Fis. 
Towarzyska wie¿a Babel, gwarny team 
goœci zniwelowanych towarzysko na 
jedn¹ noc. I tak jest dobrze i tak jest 
mi³o. Niech¿e choæ raz do roku pani 
doktorowa otrze siê o sw¹ manikiu-
rzystkê, pan prezes Klubu Towarzy-
skiego o goñca z tego¿ klubu. Niech 
na jedn¹ noc prysn¹ szczeble drabiny 
przes¹dów wyros³ych na snobiźmie. 
W dniu 4 marca w sali teatru „Rozma-
itoœci” odby³o siê coœ w rodzaju pary-
skiego 14 juilleta, kiedy to na bulwa-
rach „stolicy œwiata” tañczy profesor 
Sorbony z midinetk¹.

Trybuna nr 10, 10 marca 1939

Z po¿ó³k³ych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

6˚/-1˚
t. odczuwalna 5˚ C
ciśnienie 1006 hPa
wilgotność 67%

Piątek 23.03

8˚/0˚
t. odczuwalna 7˚ C
ciśnienie 1008 hPa
wilgotność 62%

Sobota

12˚/-1˚
t. odczuwalna 11˚ C
ciśnienie 1010 hPa
wilgotność 48%

Niedziela

11˚/1˚
t. odczuwalna 8˚ C
ciśnienie 1008 hPa
wilgotność 65%

Poniedziałek

8˚/1˚
t. odczuwalna 6˚ C
ciśnienie 1013 hPa
wilgotność 57%

Wtorek

9˚/2˚
t. odczuwalna 5˚ C
ciśnienie 1000 hPa
wilgotność 61%

Środa

10˚/3˚
t. odczuwalna 7˚ C
ciśnienie 1000 hPa
wilgotność 53%

Czwartek

źródło: twojapogoda.pl
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KRZYSZTOF DOMAGAŁA

Fani sportów walki, którzy w piąt-
kowy wieczór tłumnie stawili się w hali 
MOSiR-u, zobaczyli aż 10 pojedynków 
w formule MMA. Sportowe zmagania 
rozpoczął radomianin Piotr Kacprzak, 
którzy zmierzył się z Danielem Matu-
szakiem. Zawodnik Margi dominował 
przez pełne trzy rundy; był zawodnikiem 
aktywniejszym i sędziowie nie mieli pro-
blemu ze wskazaniem zwycięzcy. – Na 
trybunach było około setki moich kibi-
ców, którzy cały czas mnie dopingowali. 
To było megawsparcie. Wiedziałem, że 
nie mogę ich zawieść, więc w klatce zro-
biłem swoje – powiedział po zwycięstwie 
Piotr Kacprzak.

Radomianin zdradził również, że po 
wakacjach ma zamiar przejść na zawo-
dowstwo i zbijać wagę do niższej kategorii.

Kolejnym miejscowym zawodnikiem 
w oktagonie był Piotr Przepiórka. Były 
zapaśnik zmierzył się ze zdecydowanie 

wyższym od siebie Adamem Biegańskim. 
W pierwszej rundzie nasz fighter prze-
ważał i zakończył tę odsłonę walki efek-
townym rzutem. Po przerwie Przepiórka 
poszedł za ciosem i zapiął na głowie ry-
wala ciasną gilotynę. Jednak Biegański to 
wytrzymał i zerwach uchwyt radomiani-
na. Ta akcja kosztowała Przepiórkę wiele 
sił, a tylko na to czekał jego rywal, który 
przejął plecy i założył duszenie. Przepiór-
ka jeszcze się bronił, ale ostatecznie nie 
dotrwał do końca drugiej rundy i odkle-
pał walkę. Tym samym radomski zawod-
nik przegrał pierwszą zawodową walkę 
w formule MMA.

Swojego kolegę pomścił Daniel Rut-
kowski. Były zapaśnik Olimpijczyka 
zmierzył się z Mateuszem Sińskim. Po 
pierwszej wyrównanej rundzie, w któ-
rej zawodnicy raz za razem zamieniali 
się pozycjami w parterze, pojawiła się 
przewaga Rutkowskiego. Radomianin 
zdominował walkę i zasypywał rywala 
gradem ciosów. „Rutek” uderzał łokcia-

mi, a sporo tych ciosów dosięgło celu. 
Sędzia widząc niemoc Sińskiego, prze-
rwał walkę. Tym samym Daniel Rutkow-
ski odniósł piąte zwycięstwo w MMA, 
w tym czwarte przez nokaut. – Cieszę 
się, że znowu w Radomiu zawalczy-
łem. Jak oni mnie dopingowali, aż mi 
ciarki po plecach przeszły, jak wycho-
dziłem – powiedział po walce Daniel 
Rutkowski. – Nigdy nie oglądam się na 
rywali, tylko robię swoje. Dziś dałem 
z siebie wszystko i pewnie wygrałem tę 
walkę. Nic mi się nie stało, więc po krót-
kim odpoczynku mogę zacząć przygoto-
wania do kolejnego pojedynku.

Ostatnim radomianinem w oktago-
nie był weteran MMA Michał Elsner, 
dla którego był to już 26. pojedynek 
w mieszanych sztukach walki. Rywalem 
Elsnera był Łukasz Bugara. Pojedynek 
trwał niespełna trzy minuty, ale w tym 
czasie kibice zobaczyli wiele ciekawych 
akcji. Elsner usilnie dążył do obalenia. 
Przy każdej próbie dostawał szereg moc-
nych ciosów, ale w końcu dopiął swego. 
W parterze radomianin błyskawicznie 
dokończył dzieła zniszczenia, zakłada-
jąc rywalowi dźwignię na staw łokciowy. 
Balacha okazała się skuteczna i Bugara 
szybko odklepał. Dla Elsnera było to 14. 
zwycięstwo w MMA.

Po emocjach związanych z występami 
radomskich zawodników wszyscy w hali 
czekali na walkę wieczoru i występ byłe-
go mistrza olimpijskiego w podnoszeniu 
ciężarów – Szymona Kołeckiego. Dla 
byłego ciężarowca był to piąty występ 
w MMA, a wszystkie wcześniejsze poje-
dynki kończył błyskawicznymi nokauta-
mi. Nie inaczej było i tym razem. Ko-
łecki dominował od początku pojedynku 
z Łukaszem Borowskim i trafiał rywala 
mocnymi uderzeniami. W pewnym mo-
mencie sprowadził walkę do parteru, 
w którym zajął lepszą pozycję i zasy-
pywał głowę rywala seriami mocnych 
ciosów. Borowski próbował się bronić, 
ale nie wytrzymał nawet trzech minut 
i sędzia przerwał pojedynek.

Noc brutalnych
nokautów

Niespełna trzech minut potrzebował Szymon Kołecki, żeby znokautować Łukasza 

Borowskiego w walce wieczoru na gali Babilon MMA 3, która w ubiegły piątek, 

odbyła się w radomskiej hali MOSiR-u.

Cerrad Czarni Radom w Olszty-
nie przegrali ważne ligowe spotkanie. 
Punkty stracone z Indykpolem bolą, 
zwłaszcza że nasza drużyna zaprezento-
wała się dobrze. Mimo porażki 0:3, gra 
podopiecznych Roberta Prygla mogła 
się podobać. O losach meczu zdecydo-
wały końcówki dwóch pierwszych se-
tów, które padły łupem naszych rywali. 
W pierwszej partii od początku lepiej 
spisywali się „Wojskowi”. Nasza dru-
żyna szybko objęła prowadzenie i przez 
większość seta trzymaliśmy gospodarzy 
na dystans, nie pozwalając im się zbli-
żyć. Końcówka seta była naprawdę za-
cięta. „Akademicy” dopadli nas dopiero 
na finiszu, doprowadzając do wyrów-
nania. Konieczna była gra na przewa-
gi, a olsztynianie dwukrotnie postawili 

skuteczny blok, który pozwolił im na 
zwycięstwo.

Druga część spotkania miała bardzo 
podobny przebieg. Przy stanie 10:7 mie-
liśmy już trzy „oczka” przewagi, by po 
chwili na tablicy wyników widniał remis 
11:11. Ta przepychanka, z punktowymi 
odskokami Czarnych, trwała aż do koń-
cówki seta, kiedy ponownie piąty bieg 
wrzucili gospodarze. „Akademicy” mie-
li więcej cierpliwości i skuteczny blok; 
szalejący w ataku Jan Hadrava pozwolił 
olsztynianom skończyć drugiego seta 
zwycięstwem. Trzecia kwarta była zdecy-
dowanie najsłabsza w całym spotkaniu. 
Czarni wydawali się już zbyt załamani 
porażkami w dwóch pierwszych partiach, 
by podjąć walkę o powrót do gry. Osta-
tecznie „Wojskowi” przegrali 25:20 i nie 

zdobyli punktów na trudnym terenie.
Teraz przed naszym zespołem najważ-

niejszy mecz sezonu. Już dziś (piątek, 23 
marca) w hali MOSiR-u „Wojskowi” po-
dejmą Cuprum Lubin, który plasuje się 
na ósmym miejscu w tabeli. Cuprum ma 
na koncie o dwa punkty więcej niż Czarni, 
więc zwycięstwo za trzy punkty pozwoli 
naszej drużynie wyprzedzić lubinian. 
Wówczas podopieczni Roberta Prygla 
mieliby ogromne szanse, by zrealizować 
swój cel i zakończyć sezon w górnej po-
łowie tabeli.

Indykpol AZS Olsztyn – Cerrad 
Czarni Radom 3:0 (27:25; 25:22; 
25:20)

SZYMON JANCZYK

Porażka Cerradu Czarnych
Cerrad Czarni Radom po porażce w Olsztynie staną przed niezwykle ważnym zadaniem. Starcie z Cuprum Lubin 

będzie kluczowe w walce o ósme miejsce w tabeli.
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Część 2

Kierującemu pojazdem wyprze-
dzanym zabrania się w czasie wy-
przedzania i bezpośrednio 
po nim zwiększania pręd-
kości. Istotą i sensem tego 
przepisu jest sytuacja, 
gdy kierujący pojazdem 
zwiększa prędkość będąc 
wyprzedzanym na dro-
dze, gdzie pojazd wyprze-
dzający korzysta z pasa 
przeznaczonego dla prze-
ciwnego kierunku ruchu. 
Takie zachowanie kierują-
cego wyprzedzanego jest 
poważnym naruszeniem 
tego przepisu i może przy-
czynić się do czołowego 
zderzenia z pojazdem nadjeżdżają-
cym z przeciwka.  Inny zapis mówi, 
że kierujący pojazdem wolnobież-
nym, ciągnikiem rolniczym lub pojaz-
dem bez silnika jest obowiązany zje-
chać jak najbardziej na prawo w celu 
ułatwienia wyprzedzania, z kolei kie-
rujący rowerem może wyprzedzać 
inne niż rower powoli jadące pojazdy 
z ich prawej strony. Chodzi tu o to, że 
poruszające się w korku, wolno jadą-
ce pojazdy mogą być wyprzedzone 
przez kierującego rowerem z prawej 
strony.

Zabrania się wyprzedzania pojaz-
du silnikowego jadącego po jezdni,  
przy dojeżdżaniu do wierzchołka 
wzniesienia,  na zakręcie oznaczo-
nym znakami ostrzegawczymi i na 
skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzy-
żowania o ruchu okrężnym lub na 

którym ruch jest kierowany. Należy 
zwrócić uwagę, że owe restrykcje 
dotyczą tylko pojazdów silnikowych 
poruszających się po jezdni. Jest to 
bardzo istotny element. Obydwa te 
warunki muszą być spełnione, jeśli 
nie – wówczas zakaz ten takiego 
uczestnika nie obowiązuje. Przy-
kładowo  jeżeli mamy do czynie-
nia z pojazdem silnikowym, który 

porusza się poza jezdnią np. po-
boczem lub gdy poruszamy  się po 
jezdni np. pojazdem zaprzęgowym 
(nie silnikowym) to wówczas wy-

przedzanie jest dozwolone.  Warto 
tutaj wspomnieć, że są przypadki 
gdzie pomimo występowania ozna-
czonych znakami ostrzegawczymi  
wierzchołków wzniesień czy zakrę-
tów wyprzedzanie jest dopuszczal-
ne. Otóż jeżeli powyższa sytuacja 
ma miejsce na jezdni jednokierun-
kowej to wyprzedzanie jest dozwo-
lone bez dodatkowych warunków 
lub w przypadku gdy powyższa 
sytuacja ma miejsce na jezdni dwu-
kierunkowej wówczas również wy-
przedzanie jest dozwolone z tym, 
że w tym wypadku tylko na odcinku 
z wyznaczonymi pasami ruchu, pod 
warunkiem że kierujący nie wjeż-
dża na część jezdni przeznaczoną 
do ruchu w kierunku przeciwnym - 
w miejscu, gdzie jest to zabronione 
znakami na jezdni.

Pamiętać należy, że tylko wtedy 
gdy wszyscy kierujący będą stoso-
wać się do przepisów ruchu drogo-
wego i wykazywać  zdrowy rozsądek 
wówczas mamy ogromne szanse na 
poprawę poziomu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.

Marcin Bogatek
– egzaminator WORD w Radomiu

Obowiązki kierującego
związane z wyprzedzaniem. 

Wyprzedzanie z prawej strony.
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SZYMON JANCZYK 

Pilica Białobrzegi, która prowadzi 
w tabeli z czterema punktami przewagi 
nad Mszczonowianką i pięcioma nad 
Bronią, nie zamierza się zatrzymywać 
i chce powalczyć o awans na szczebel 
centralny. Na rynku transferow ym 
białobrzeżanie poruszali się odważnie 
i z głową. Postawiono nie na ilość, a na 
jakość. Najpierw do Pilicy dołączył Ja-
kub Chrzanowski, a ostatnio drużynę 
zasilił Rafał Stróżka. Czuć też dopływ 
nowej krwi – za sprawą 17-letniego Da-
wida Śliwowskiego, syna szkoleniowca 
Pilicy, który dołączył do pierwszego 
zespołu. Nowy nabytek zdążył już bły-
snąć w sparingach, w których zdobył 
aż sześć bramek. Rafał Stróżka z kolei 
to były zawodnik Radomiaka Radom. 
Pilica skorzystała na tym, że nie zna-
lazł uznania w oczach trenera i został 
przesunięty do rezerw. To sprawiło, że 
młody zawodnik zdecydował się na pół-
roczne wypożyczenie i wzmocnił ekipę 
lidera IV ligi.

W zimowych sparingach Pilica pre-
zentowała się świetnie. Białobrzeżanie 
wygrali sześć spotkań, dwa zremiso-
wali i ponieśli zaledwie jedną poraż-
kę. Przegrana 0:4 z Lechią Tomaszów 
Mazowiecki, choć dotkliwa, nie przy-
kryła całokształtu przygotowań. Pilica 
w pokonanym polu zostawiła Rado-
miaka, rezerwy warszawskiej Legii 
czy czołową ekipę grupy północnej IV 
ligi, Mazovię Mińsk Mazowiecki. Im-
ponujące były zwycięstwa nad Gryfem 
Policzna (13:1) czy Mazowszem Grójec 
(8:3), a także remis z drugoligową Le-
gionovią (1:1).

WZMOŻONY RUCH NA PLANTACH

O ile Pilica awansować może, to Broń 
awansować musi. Nie udało się w ze-
szłym sezonie, a teraz, mimo dobrego 
początku rozgrywek, pięć punktów stra-
ty do lidera sprawiło, że obawy sprzed 
roku wróciły. Właśnie dlatego przy Na-
rutowicza 9 w trakcie zimowej przerwy 
działo się sporo. Spośród wielu zawod-
ników przymierzanych do gry, Broń 
postawiła na zaciąg zagraniczny. Spro-
wadzono m.in. Ukraińca (Właden Szku-
ratko, pomocnik) i Białorusina (Mak-
sym Kventser, obrońca). Jeszcze przed 
startem rozgrywek, do Broni może 
dołączyć piłkarz z... Maroka. W klubie 
pojawili się także Maciej Załęcki, de-
fensywny pomocnik z doświadczeniem 
w pierwszej i drugiej lidze oraz 21-letni 
pomocnik Adam Niemyjski. Klub opu-
ścili: Arkadiusz Oziewicz, Zbigniew Ob-
łuski i Piotr Dobosz.

Trener Artur Kupiec zapewniał, że 
w radomskim klubie potrzebne są jedy-
nie kosmetyczne zmiany na najsłabiej 
obsadzonych pozycjach, a kadra zespołu 
jest silna, ale wyniki zimowych sparin-
gów nie były najlepsze. Broń odniosła 
wprawdzie cztery zwycięstwa, ale po-
niosła także trzy porażki, a jeden mecz 
zakończyła remisem.

Kluczowym punktem rundy wiosen-
nej dla radomskiego klubu będzie po-
łowa maja. Wówczas Broń czekają dwa 
najważniejsze mecze w sezonie, które 
dzielić będzie zaledwie trzy dni. Klub 
z Plant najpierw zagra w Białobrzegach 
z Pilicą, a potem podejmie na własnym 
stadionie drugą w tabeli Mszczonowian-
kę Mszczonów.

AFRYKA W PRZYSUSZE, SPOKÓJ 
W KOZIENICACH

Piąty w tabeli Oskar Przysucha szan-
se na awans ma jedynie matematyczne, 
ale przysuszanie wciąż chcą namieszać 
w czołówce ligi. Piłkarze Oskara świet-
nie spisywali się w zimowych sparingach. 
W ośmiu grach kontrolnych pięć razy 
wygrali, raz zremisowali i ponieśli dwie 
porażki. Najbardziej efektowna była wy-
grana nad Zamłyniem Radom – 6:1 oraz 
Granatem Skarżysko-Kamienna – 4:2.

Oskar nie rezygnuje z afrykańskiego 
zaciągu. Wszyscy pamiętamy o sukcesie 
Luciano Matsoso, który doczekał się po-
wołania do reprezentacji Lesotho. Teraz 
do Oskara ściągnięto Sama Maphale 
Paula Mnguniego, który do Polski trafił 

z FC Free State Stars z RPA. Klub za-
kontraktował także obrońców – Wojcie-
cha Adamczyka ze Zwolenianki Zwoleń 
i Adriana Jaśkiewicza z LKS Promna. 
Zespół, oprócz Matsoso, opuściło czte-
rech zawodników: Tomasz Bartosiak, 
Kamil Molga, Paweł Kowalczyk i Mate-
usz Prażmowski.

Spokojne utrzymanie w lidze – taki, 
dość skromny, cel przyświeca siódmej 
w tabeli Energii Kozienice. Kozienicza-
nie zimą nie szaleli, ani w sparingach, 
ani na rynku transferowym. Najważ-
niejszym wydarzeniem zimy było prze-
dłużenie umowy sponsorskiej z Eneą. 
W kadrze wymieniono tylko bramkarza, 
a w sparingach bywało różnie. Porażki 
z wyżej notowanymi rywalami były spo-
dziewane, a zwycięstwa potwierdziły, że 

kozienicka drużyna jest w stanie grać 
ładnie i skutecznie. Problem stanowią 
z pewnością stracone gole.

O LIGOWY BYT

Drogowiec Jedlińsk po rundzie jesien-
nej nie jest pewien ligowego bytu. LKS 
plasuje się na 12. miejscu w tabeli z do-
robkiem zaledwie 17 punktów. Mimo 
tak niepewnej sytuacji, w Jedlińsku nie 
bano się przemeblować kadry. Z zespo-
łem pożegnali się Łukasz Pełka, Brajan 
Kalbarczyk, Paweł Kobylarczyk i Tune-
zyjczyk Wajih Bouchniba. Do Drogowca 
trafił z kolei Ukrainiec Michaił Koriaż-
now. Napastnik zza wschodniej granicy 
w zimowych sparingach był najlepszym 
strzelcem zespołu i to właśnie w nim 
w Jedlińsku upatrują nadziei na dobry 
wynik w lidze. Zimą Drogowiec nie miał 
jednak najlepszych wyników. Trzy remi-
sy, wygrana i porażka nie są zbyt dobrą 
wróżbą przed startem rozgrywek.

Na szczęście klub z Jedlińska jest 
w znacznie lepszej sytuacji niż LKS Prom-
na. 14. w tabeli IV ligi zespół z Promnej 
ma zaledwie punkt więcej od ostatniej 
ekipy w tabeli, a nad drużyną wisiało 
widmo wycofania się z rozgrywek. Zespół 
przeszedł mocne wietrzenie szatni – z klu-
bem pożegnali się Daniel Barzyński, Ma-
ciej Lesisz i Kacper Nowocień. Walczącą 
o utrzymanie ekipę wzmocnił doświad-
czony Białorusin, Aleksiej Dubina oraz 
utalentowana młodzież. Sparingi poka-
zały, że walka o utrzymanie wciąż jest 
możliwa. Wygrana z Błotnicą i Straża-
kiem Wielogóra pozwala myśleć, że misja 
Promnej się powiedzie. Nastroje zmąciła 
jednak porażka z Iłżanką Kazanów.

Startuje IV liga
Po długiej, zimowej przerwie wracają rozgrywki piłkarskiej IV ligi, w których znajdziemy aż sześć zespołów z naszego regionu. 

Wiosną czeka nas arcyciekawa walka o awans, do której z pierwszej pozycji przystąpi Pilica Białobrzegi. Broni nie składa tak-

że… Broń Radom, która zajmuje trzecie miejsce w tabeli.

Po ćwierćfinałowej porażce z Ener-
getykiem Poznań E. Leclerc Radomka 
Radom rozpoczyna walkę o miejsca 
5-8. Rywalem podopiecznych Jacka 
Skroka będzie KŚ AZS Politechnika 
Śląska Gliwice.

– Po nieudanej batalii z Energe-
tykiem musimy wrócić do swojej 
gry – powiedział trener E. Leclerc 
Radomki Radom. – Chcieliśmy walczyć 
o medale, ale teraz musimy wyrzucić 
to z głowy. Naszym celem jest zajęcie 
piątego miejsca na koniec tego sezonu.

Aby Radomka zrealizowała ten 
cel, musi wygrać dwie rundy play-off. 
W pierwszej zmierzy się z KŚ AZS. 
Politechniki Śląskiej Gliwice. Rywali-
zacja będzie się toczyć do dwóch zwy-
cięstw. Pierwsze spotkanie odbędzie się 
na Śląsku, a drugi i ewentualnie trzeci 
mecz po Wielkanocy w Radomiu. 

W fazie zasadniczej Radomka 
dwukrotnie mierzyła się z gliwiczanka-
mi. Na Śląsku lepsze były gospodynie, 
które wygrały 3:2, a w Radomiu pewnie 
triumfowały radomianki, które zwycię-
żyły 3:1.

Pierwsze spotkanie między tymi 
zespołami zostanie rozegrane w sobotę, 
24 marca o godz. 17 w Gliwicach.

KD

Radomka
znów w grze
E. Leclerc Radomka Radom rozpoczyna 

walkę o piąte miejsce w I lidze piłki 

siatkowej pań.

Radomiak objął prowadzenie już 
w pierwszych minutach spotkania. W 5. 
minucie meczu wynik otworzył Jakub 
Wróbel. Napastnik Radomiaka wykoń-
czył dośrodkowanie w pole karne strza-
łem piętą. W ten efektowny sposób były 
piłkarz Bruk-Betu Termalika strzelił 
swoją pierwszą bramkę w barwach na-
szego klubu. Radomiak próbował pójść 
za ciosem, a swoich szans próbowali 
m.in. Leandro i Peter Mazan. Efektow-
nym uderzeniem popisał się także Da-
mian Jakubik, który zdecydował się na 
uderzenie przewrotką. Do końca pierw-
szej połowy bramka jednak nie padła. 
Radomiak do szatni schodził, zasłużenie 
prowadząc 1:0.

W drugiej połowie lepiej prezentowa-
li się gospodarze, choć Radomiak miał 
swoje szanse. Kolejny groźny strzał od-
dał Jakubik. Uderzenie z dystansu na-
szego obrońcy obronił jednak Kacper 
Rosa. W 63. minucie meczu ROW do-
prowadził do wyrównania. Przemysław 
Brychlik ograł obrońcę i pokonał bram-
karza Radomiaka. „Zieloni” nie rezy-
gnowali jednak z walki o trzy punkty. 
Groźnym dośrodkowaniem popisał się 
Damian Szuprytowski. Po jego zagraniu 

piłka wylądowała jednak na poprzecz-
ce bramki rywali. W ostatnich minu-
tach meczu zwycięstwo podopiecznym 
Jerzego Cyraka zapewnił rezerwowy 
Jakub Rolinc. Czeski snajper wykorzy-
stał zagranie piłki głową przez Jakubika 
i z bliskiej odległości skierował piłkę do 
bramki.

Radomiak zaczął rundę od dwóch 
zwycięstw, dwukrotnie wygrywając nie 
tylko z rywalami, ale też z niekorzystną 
aurą i problemami z murawą stadionu 
w Radomiu. „Zieloni” nie mogli jednak 
przeskoczyć innej bariery. Powołanie do 
reprezentacji Polski do lat 20 dla Mate-
usza Zająca, przy obecnych problemach 
kadrowych, zwłaszcza wśród młodzie-
żowców, pokrzyżowało plany naszego 
zespołu. Jerzy Cyrak miałby ogromny 
problem z zestawieniem jedenastki, 
w związku z czym klub złożył wniosek 
o przełożenie meczu z Gwardią Ko-
szalin. PZPN przyjął wniosek i wyzna-
czył nowy termin spotkania – środę, 11 
kwietnia, o godz. 17. W najbliższy week-
end Radomiak uda się na wyjazdowy 
sparing z Zagłębiem Sosnowiec.

SJ

Śnieżna wygrana
„Zielonych”

Radomiak, mimo zimowej aury, pokonał na wyjeździe ROW Rybnik. 

Teraz naszą drużynę czeka przerwa od ligowych spotkań. Mecz z Gwar-

dią Koszalin został przełożony na 11 kwietnia.
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Ponad miesiąc fani ROSY czekali na 
powrót swoich ulubieńców do hali MO-
SiR-u. Po serii wyjazdowych spotkań 
„Smoki” wróciły do domu, by podjąć MKS 
Dąbrowę Górniczą. Faworyzowani goście 
plasują się w czołówce ligi, jednak w star-
ciu z rozpędzoną drużyną z Radomia nie 
mieli żadnych szans. W pierwszej kwarcie 
mecz był wyrównany, głównie za sprawą 
licznych „trójek”, które sprawiły, że żaden 
z zespołów nie mógł osiągnąć przewagi. 
W drugiej odsłonie szalę na swoją korzyść 
przychyliła ROSA. Początkowo dąbrowia-
nie stawiali opór, ale świetna gra Michaela 
Frasera i trafienie A.J.'a Englisha w ostat-
nich sekundach pierwszej połowy pozwo-
liły nam zejść do szatni z wynikiem 56:44.

Po przerwie przewaga ROSY rosła, ale 
radomianie nieco zwolnili tempo, gdy dy-
stans dzielący ich od MKS-u pozwalał na 
małe rozluźnienie. Mimo to podopieczni 
Wojciecha Kamińskiego zachowali czuj-
ność i wygrali trzecią kwartę, zwiększa-
jąc przewagę do 15 punktów. Ostatnie 10 
minut miało podobny przebieg. „Smoki” 
pozwoliły sobie na nieco ryzykowniejszą, 
ale też bardziej widowiskową grę, podkre-
ślając dominację w tym spotkaniu. Osta-
tecznie ROSA wygrała 95:76.

„Smoki” nie zabawiły długo w Radomiu. 
Trzy dni po starciu z dąbrowianami nasi 
udali się do Koszalina. ROSA odegrała 
się na AZS-ie za bolesną porażkę u siebie, 
choć mecz z „Akademikami” nie był łatwy. 
W pierwszej kwarcie przeważali gospoda-

rze, ale dzięki popisom A.J.'a Englisha ta 
partia zakończyła się remisem 23:23.

W drugiej kwarcie dobrze zaprezento-
wał się Filip Zegzuła, ale znów ostatnie 
słowo należało do AZS-u, który rzutem 
na taśmę odrobił straty i na przerwę 
schodził ze skromną zaliczką. Dopiero 
po wyjściu z szatni koszykarze ROSY 
wzięli sprawy w swoje ręce. Kapitalnie 
grał tercet Sokołowski – Fraser – Har-
row, który popisywał się celnymi rzuta-
mi. Ostatnia partia była zwieńczeniem 
dzieła. Obudził się English, który trafił 
siedem punktów, a tempa nie zwalniali 
Sokołowski i Harrow. Czwarte z rzę-
du zwycięstwo ROSY stało się faktem. 
W niedzielę, 25 marca „Smoki” podejmą 
we własnej hali Miasto Szkła Krosno. Po-
czątek meczu o godz. 18.

ROSA Radom – MKS Dąbrowa Gór-
nicza 95:76 (29:27, 27:17, 20:17, 19:15)

ROSA: English 25, Harrow 13, Fraser 
11, Sokołowski 10, Szymański 4 oraz Zaj-
cew 13, Auda 12, Szymkiewicz 7, Zegzu-
ła, Piechowicz, Bojanowski.

AZS Koszalin – ROSA Radom 
85:92 (23:23; 23:20; 22:28; 17:21)

ROSA: English 21, Harrow 20, Soko-
łowski 16, Fraser 11, Szymański 2 oraz 
Auda 10, Zajcew 7, Zegzuła 5, Szym-
kiewicz, Piechowicz, Bojanowski

SJ

ROSA na fali
Koszykarze ROSY Radom kontynuują zwycięską serię. „Smoki” wygrały kolej-

ne dwa mecze i awansowały na szóstą pozycję w tabeli Energa Basket Ligi.
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