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Poznaj finalistów Co Za Talent!
Nie szóstkę, ale aż dziesiątkę finalistów konkursu Co Za Talent! wybrało z grona półfinalistów, 

po kilku dniach burzliwych obrad, jury w składzie: Katarzyna Bochyńska- Wojdył, Miłosz „Majlo” 

Chała i Maciej Dobrowolski.

W finałowej dziesiątce znaleźli się: Justyna Pasek, Jan Majewski, Paulina Dalach, Jakub Małek, 

Sylwia Grunt, Weronika Jackowska, Zuzanna Chała, Adam Mąkosa, Wojtek Limanowski i Anna 

Pustovit. Jednak podczas Gali Finałowej zobaczymy nie 10, ale 12 finalistów. Dwie „dzikie karty” 

trafią do tych półfinalistów, którzy otrzymają najwięcej głosów. Głosować można, wysyłając 

SMS o treści TALENT.numerkandydatanaktóregogłosujesz, na nr 7148 (listę z trzycyfrowymi nu-

merami znajdziesz na portalu CoZaDzien.pl). Głosowanie trwa do środy, 23 maja do godz. 12.
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Fot. Szymon Wykrota

Noc Muzeów

Od piątku we Wsoli, Orońsku i Ra-

domiu trwać będzie Noc Muzeów. 

Organizatorzy przygotowali moc 

atrakcji, więc naprawdę warto wyjść 

z domu.
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Szlabany niezgody

– Jesteśmy odcięci od drogi dojaz-

dowej do przedszkola – mówi Joan-

na Kwietniewska-Ogórek, dyrektor 

PP nr 7. 
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Żołnierz Polski 
wojującej

Kiedy miała dziewięć lat i ojciec opo-

wiadał jej o powstaniu styczniowym, 

powiedziała mu: – Smutno mi, że ja 

ani się bić nie mogę, ani nawet uczyć 

po polsku i dawać uczniom polskie 

książki. Kilka lat później Stanisława 

Biernacka znalazła na to sposób.
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Felieton 
Adama Hildebrandta

Czy warto być członkiem?
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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
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Piątek, 18 maja
We Love Ex-
plosion z zespo-
ł e m  P l a y b o y s . 
C h ł o p a k i  s ą 
z Radomia i mu-
zykę z pogranicza 
dance i disco polo 
tworzą od kilku lat. 
Robią to naprawdę 
dobrze. Zagrają od 

godz. 21. Wstęp 10 zł. Impreza pod pa-
tronatem Radia Rekord i Radomskiej 
Grupy Mediowej.

Fangor w Elektrowni. Na wernisaż 
wystawy „Optyczne wibracje” Wojcie-
cha Fangora zaprasza o godz. 17 Mazo-
wieckie Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia”. To ekspozycja monogra-
ficzna, pokazującą twórczość malarską 
artysty z czterech kluczowych dekad, od 
końca lat pięćdziesiątych do początku 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Wystawa w Resursie. O godz. 18 
Galeria Resursa zaprasza na otwarcie 
wystawy malarstwa Jerzego Cicheckiego 
„Symbol i metafora”. Autor urodził się 
w 1960 roku w Trojanowie. Absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Specjalizuje się w malarstwie szta-
lugowym, używając tradycyjnych technik 
malarskich. Jest również ilustratorem 
i portrecistą. Autor wielu wystaw w Pol-
sce i za granicą, głównie w Japonii. Jego 
obrazy znajdują się w wielu prywatnych 
kolekcjach na całym świecie.

 R adom -
ska Bitwa Big 
Bandów. Dwa 
big bandy jed-
nocześn ie  na 
scenie, soliści, 
wokaliści oraz 
wspólne muzy-
kowanie z pub-

licznością po koncercie to znak rozpo-
znawczy Radomskiej Bitwy Big Bandów. 
Siódma rozpocznie się o godz. 18 w Sali 
Koncertowej im. Krzysztofa Pendere-
ckiego Zespołu Szkół Muzycznych (ul. 
25 Czerwca 70). Podczas bitwy wystąpią: 
Big Band Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Radomiu pod 
dyr. Dariusza Krajewskiego i Big Band 
Nowosolski z Nowosolskiego Domu Kul-
tury pod dyr. Kacpra Wojtkowiaka. Or-
ganizatorzy zapraszają wszystkich, a mu-
zyków także z własnymi instrumentami. 
Bilety w cenie 15 zł do nabycia w sekre-
tariacie ZSM.

The Missing Part w Amfiteatrze. 
Gratka dla fanów ballad, liryki, piękne-
go kobiecego głosu i gitarowej wirtuoze-
rii. W kameralnej sali „Pod 13-tką” wy-
stąpi świetny krakowski duet – Missing 
Part, czyli Natalia Kwiatkowska – praw-
dopodobnie najlepszy bluesowy kobiecy 
głos w Polsce i Robert Kapkowski – fi-
nalista programu „Must Be The Music”. 
Początek o godz. 19. Bilety po 10 zł na 
biletyna.pl i w kasie Amfiteatru. Liczba 
miejsc ograniczona.

DJ Hazel w Lemonie. Po raz ko-
lejny zagra w Radomiu jeden z najważ-
niejszych DJ-ów w Polsce. To prawdziwa 
legenda sceny klubowej. Wstęp od godz. 
21 za 15 zł.

Sobota, 19 maja
Camasutra w Explosion. Pano-
wie to wyjątkowe wydarzenie dla was, 
ale nie tylko. „Tego chcesz”, „Do nieba 
bram”, „Grzeszne myśli” – te piosenki 
usłyszycie na pewno. Za konsolą DJ Fra-
gles. Wstęp od godz. 21, wejście 15 zł. 
Impreza pod patronatem Radia Rekord 
i Radomskiej Grupy Mediowej.

Poznaj scrapbooking. To niesa-
mowita technika tworzenia i ozdabia-
nia zdjęć, albumów, notesów, kartek, 
pamiątek, wizytówek itd. Jeśli lubicie 
samodzielnie wykonywać prezenty, 

zaskakiwać bliskich – to ten warsztat 
jest właśnie dla was! Wraz z dziećmi 
przygotujecie superkartki z życzeniami 
właśnie tą metodą. Wszystkie potrzebne 
materiały i narzędzia będą zapewnione. 
Liczba miejsc ograniczona. Obowią-
zują wcześniejsze zapisy. Wstęp: 10 zł 
(rodzic+dziecko) na biletyna.pl i w ka-
sie Kuźni Artystycznej. Miejsce: Kuźnia 
Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5, godz. 
10-14.

Spacer po Radomiu. Podczas spa-
ceru poznamy kulturalny Radom na 
przestrzeni wieków. Miejsca, wydarze-
nia, osoby związane z kulturalnym ży-
ciem naszego miasta. Omówimy zagad-
nienia związane ze sztuką i fotografią. 
Poznamy bliżej postać Mikołaja z Ra-
domia, dowiemy się więcej o radomskim 
hymnie, o siedzibach dawnych teatrów 
i kin. Zbiórka o godz. 12 w rynku.

 2 5  l a t 
chóru Cam-
p a n e l l a . 
K onc er t  ju -
b i l e u s z o w y 
r o z p o c z n i e 
się o godz. 18 
w sali Radom-

skiej Orkiestry Kameralnej. Młodzieżo-
wy Chór Mieszany II Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii Konopnickiej 
powstał w październiku 1992 roku. Jego 
założycielką i dyrygentką jest Maria 
Wrzesińska, absolwentka wychowania 
muzycznego UMCS w Lublinie i Po-
dyplomowego Studium Chórmistrzow-
skiego Akademii Muzycznej w Byd-
goszczy. Chór Campanella początkowo 
składał się z uczniów liceum, z biegiem 
lat poszerzył swój skład o absolwentów. 
Brał udział w ogólnopolskich i między-
narodowych konkursach i festiwalach, 
zdobywając wysokie miejsca i wyróż-
nienia. W programie koncertu znajdą 
się utwory z różnych epok wykonywane 
a'capella i z towarzyszeniem orkiestry, 
a tematem przewodnim będzie muzyka 
polska. Wstęp wolny.

EDM Selection w Lemonie. Moty-
wem przewodnim tej nocy będą kawałki 
takich artystów, jak Tiesto, Steve Aoki, 
Zedd, Afrojack czy Don Diablo. Za kon-
solami – na scenie głównej DJ Wojtass, 
a na czerwonej Thomee D. Wstęp dla 
pełnoletnich za 15 zł. Impreza rozpo-
czyna się o godz. 21.

Wtorek, 22 maja
 S t a n d - u p 
Skład w Stref ie 
G 2 .  D o s k o n a ł a 
okazja do w yjąt-
kowej zabawy. To, 
dosłownie, grupa 
znajomych, którzy 
lubią bawić siebie 
i innych. Program 
tylko dla widzów 

dorosłych. Wśród występujących: Bar-
tek Zalewski, Jasiek Borkowski, Paweł 
Chałupka, Błażej Krajewski, Seba-
stian Rejent, Adam Van Bendler, Olka 
Szczęśniak, Tomek Kolecki i Rafał Ba-
naś. Bilety do nabycia w internecie za 59 
zł. Początek wydarzenia o godz. 20.

Czwartek, 24 maja
Promocja „Radomskich Stu-
diów Humanistycznych”. O godz. 18 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. 
Piłsudskiego 12, s. 36) rozpocznie się 
promocja czwartego już tomu „Ra-
domskich Studiów Humanistycznych”. 
W najnowszym numerze rocznika bę-
dziemy mogli przeczytać m.in. o archi-
tektach i budowniczych Fabryki Broni, 
o polskojęzycznej prasie żydowskiej 
w naszym mieście, Józefie Grzeczna-
rowskim, ziemi radomskiej we wczes-
nym średniowieczu cz y badaniach 
archeologicznych na skwerze Unii Wi-
leńsko-Radomskiej.

NIKA, ASZ
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T Y G O D N I K

GOMBROWICZOWSKA NOC MUZEÓW

Noc w MWG tradycyjnie „po krakow-
sku”, czyli w piątek, 18 maja. Zaczniemy 
od fragmentów „Dziennika” Witolda 
Gombrowicza, które przeczyta Michał 
Węgrzyński, aktor związany z radomskim 
Teatrem Powszechnym. Będzie można 
usłyszeć, w jakim kontekście pojawia 
się w „Dzienniku” słynne zdanie, które 
część radomian ma za złe autorowi „Fer-
dydurke”. A także, czego dotyczyły spory 
Gombrowicza z emigracją i powszechnym 
wówczas (czy tylko?) lukrowaniem naszej 
historii. I jakiej polskości ten chory na 
Polskę pisarz chciał dla swych rodaków.

W Gombrowiczowski spór wtrąci się 
muzycznie zespół Hańba!, laureat tego-
rocznych Paszportów Polityki. To bar-
dzo oryginalny projekt muzyczny 
i literacki. Przy pomocy podwór-
kowego instrumentarium, punko-
wych, folkowych i klezmerskich 
inspiracji muzycznych oraz tekstów 
międzywojennych poetów (Tuwi-
ma, Brzechwy, Broniewskiego) ze-
spół przenosi się”w przeszłość, aby 
stworzyć własną opowieść o najbar-
dziej literackim okresie w historii 
Polski: o II Rzeczpospolitej. Po 
koncercie możliwość zwiedzania 
muzeum.

Początek o godz. 19.30. Bezpłat-
ny dojazd z Radomia do Wsoli: 
zbiórka o godz. 18.50 na przy-
stanku Chrobrego/ Czysta (kier. 
Michałów). Powrót po koncer-
cie, ok. godz. 21.30.

NOC MUZEÓW W OROŃSKU

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
zaprasza w godz. 14-21, galerie czynne 
od godz. 13. Cena biletu wstępu na te-
ren CRP – 1 zł. Tego dnia będzie można 
zobaczyć, w jaki sposób działają m.in. 
pracownia konserwatorska, giserska, 
ceramiczna i kuźnia. Przygotowano też 
warsztaty dla najmłodszych: tworzenia 
przypinek i marmurkowania papieru. 
Będzie (godz. 15-16.30) oprowadzanie 
kuratorskie po wystawie „Moc natury. 
Henry Moore w Polsce” oraz (godz. 18-
-19.45) zwiedzanie performatywne wy-
stawy „Moc natury” oraz intertekstual-
ne przeżycie w Polu Anielskich Szep-
tów Andrzeja Bednarczyka. O godz. 
20 rozpocznie się koncert zespołu 
Mijagi. Zespół powstał ponad 10 lat 
temu w Radomiu. W 2016 roku ukazał 
się debiutancki album „Sunny Italy”, 
na którym wyraziste rytmy perkusyjne 
przeplatają się z melodiami rodem z lat 
80. W twórczości Mijagi na pierwszy 
plan wybija się warstwa instrumental-
na, teksty i śpiew zredukowane są do 
minimum.

Bezpłatny autobus dla zaintereso-
wanych: kursy z Radomia do CRP 
o godz. 13.30 i 17.30 – dworzec PKS, 
stanowisko nr 5; kursy z CRP do Ra-
domia o godz. 17 i 21 – parking przy 
trasie E7.

NOC MUZEALNA W „MALCZEWSKIM”

Rozpocznie się o godz. 19 i potrwa 
do 1 w nocy. Na gości Nocy Muzeów 
czekają warsztaty plastyczne „Lalki mo-
tanki” (Dom Gąski i Esterki) i „Drew-
niany zwierzyniec”, warsztaty tworzenia 
kwiatów, konkurs w pracowni konserwa-
torskiej i konkurs wiedzy o Jacku Mal-
czewskim, pokaz mody przygotowany 
przez nauczycieli i uczniów Zespołu 
Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji 

i Usług. Z kolei nauczyciele i uczniowie 
Zespołu Szkól Elektronicznych przed-
stawią wynalazki XIX i XX wieku. Bę-
dzie też pokaz face paitingu i malowanie 
orientalnych wzorów mehendi. O godz. 
19.15, 21.45 i 23 minikoncerty poznań-
skiego trio Taklamakan. To, co grają, 
sami okreś lają jako folkowy nurt muzy-
ki klasycznej. Szczególnymi względami 
darzą twórczość Astora Piazzolli.

Oczywiście, będzie można zwiedzać 
wystawy, a po ekspozycji „Barwy dzie-
cięcych losów” oprowadzą kuratorki. 
Muzeum zaplanowało też na Noc Muze-
alną otwarcie kolejnej wystawy – „W po-
szukiwaniu piękna”. Wernisaż o godz. 
20, a do udziału w wystawie jej kurator 
Małgorzata Ziewiecka zaprosiła arty-
stów z nurtu realizmu, surrealizmu, rea-
lizmu magicznego i tych, którzy zajmują 
osobne miejsce we współczesnej sztuce. 
W tym wyjątkowym wydarzeniu weźmie 
udział 26 wybitnych twórców z Polski 
i zagranicy, którzy zabiorą nas w nie-
zwykłą podróż w poszukiwaniu piękna 
i pokażą, jak pięknie się różnią.

W Domu Gąski i Esterki będzie-
my mogli zobaczyć wystawy „Zanim 
powstało miasto. Początki Radomia” 
oraz „Drewniane skarby archeologiczne 
świadectwem użytkowania drzew i krze-
wów w średniowiecznym gospodarstwie 
domowym”. Zaplanowano także war-
sztaty archeologiczne, gry i zabawy. 
Kuźnia Borzywoj – Mikołaj Makowski 
proponuje magiczne zawody i pokaz rze-
miosła, a zielarka opowie o magicznej 
moc ziół na Słowiańszczyźnie w śred-
niowieczu.

KAMIENICA STAROŚCIŃSKA

Podczas Nocy Muzeów zwiedzimy też, 
tradycyjnie, Kamienicę Starościńską (ul. 
Grodzka 8). A tam spółka Rewitaliza-

cja wraz z radomskim oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Numizma-
tycznego przygotowała wystawę 
„Wizerunki orła na monetach na 
przestrzeni wieków” i ekspozycję 
archeologiczno-architektoniczną 
zespołu zamku radomskiego – Dom 
wedle Bramy. Dla kolekc jone-
rów – między 21 a północą, o każdej 
pełnej godzinie, bicie pamiątkowych 
żetonów.

S D OKRĘGOWY

W tegorocznej edycji Nocy Muze-
ów po raz pierwszy weźmie udział 
Sąd Okręgowy (ul. Warszawska 1). 
W godz. 18-23 sędziowie i pracowni-
cy sądu zapoznają radomian ze swo-
ją pracą i oprowadzą po najbardziej 
ciekawych pomieszczeniach sądu 
rejonowego. Będzie można także 

zobaczyć wystawę „100 lat Sądu Okrę-
gowego w Radomiu” oraz ekspozycję 
z okazji stu lat adwokatury polskiej.

FANGOR I KINO W ELEKTROWNI

Mazowieckie Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Elektrownia” zaprasza od godz. 
18 do 1 w nocy. Bilet na wystawy – 1 zł, 
kino płatne. Będzie można zwiedzić wy-
stawę Wojciecha Fangora „Optyczne wi-
bracje”, a na murze Elektrowni obejrzeć 
kolejny mural w ramach projektu „Kadry 
pod napięciem”, tym razem artysty To-
masza Brody pt. „Prorok w świecie fej-
ków”. Tylko w Elektrowni można obaczyć 
największych mistrzów artystycznego 
świata – od „Rubęsa do Pikasa”. Kolekcję 
arcydzieł, które… każdy może sam zro-
bić. Te zrobił Tomasz Broda. Z kolei Fil-
mowa Noc Muzeów rozpocznie się pro-
jekcją o godz. 16.15. Wyświetlone zostaną 
filmy, które kontynuują wcześniejszy cykl 
„Sztuka na ekranie”.

NIKA

Noc Muzeów
W Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli tradycyjnie „po krakowsku”, czyli w piątek, w Centrum Rzeźby 

Polskiej w Orońsku w sobotę, ale po południu, a w placówkach radomskich oraz – po raz pierwszy – w Są-

dzie Okręgowym w sobotę wieczorem trwać będzie Noc Muzeów. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji, 

więc naprawdę warto wyjść z domu.

W nocy z 19 na 20 maja uruchomione zo-

staną bezpłatne nocne linie autobusowe 

100 i 101. Autobusy będą jeździć w godz. 

18-1.30.

Linia nocna 100: przystanek początkowy 

Muzeum Wsi Radomskiej do os. Michałów 

(pętla linii 3, 7 i 24 – przystanek na stano-

wisku wspólnym z autobusami linii 3 i 24).

Linia nocna 101: przystanek początko-

wy Muzeum Wsi Radomskiej do os. Go-

łębiów II/ Sempołowskiej (pętla wspólna 

z linią 16, powrót z zawracaniem na ron-

dzie Urbanowicza).

AUTOBUSY NA NOC MUZEÓW
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Ponad 40 jednostek państwowej i ochot-

niczej straży pożarnej gasiło ogromny 

pożar składowiska odpadów na Wincen-

towie. Jak twierdzą strażacy, była to jedna 

z najtrudniejszych akcji w ostatnim czasie.

Zgłoszenie o pożarze radomscy strażacy 

dostali w niedzielę po godz. 15. Dym z pło-

nącego składowiska widać było z odległości 

kilkunastu kilometrów. Okoliczni mieszkańcy 

musieli siedzieć w domach, przy szczelnie 

zamkniętych oknach. Do akcji zadyspono-

wano kilka zastępów, ale dość szybko na 

miejsce przybywały kolejne jednostki, także 

ochotniczej straży pożarnej z terenu powia-

tu radomskiego. Potrzebne okazały się także 

spychacze i koparki. Gaszenie pożaru utrud-

niał wiatr, który unosił kłęby dymu. Jak się 

okazało, ogień trawił zbocze składowiska, co 

dodatkowo utrudniało jego gaszenie.

W kulminacyjnym momencie z ogniem wal-

czyło ok. 20 jednostek straży. W trakcie akcji 

były zastępowane przez kolejne – z powiatu. 

Do rana w poniedziałek w gaszeniu pożaru 

wysypiska uczestniczyło w sumie ponad 40 

jednostek państwowej i ochotniczej straży 

pożarnej.

Akcja dogaszania składowiska zakończyła 

się w poniedziałek. Jednak już we wtorek po 

godz. 6 strażacy znów zjawili się na Wincen-

towie. Tym razem pożar był mniejszy i został 

szybko opanowany.

 DO

POŻAR NA WYSYPISKU
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Do ogłoszonego przez miasto przetar-
gu zgłosiły się trzy firmy. Za najkorzyst-
niejszą została uznana oferta Mulitibau 
Andrzeja Koczonia, która renowację 
zabytkowego cokołu wraz z krzyżem 
wyceniła na 56 tys. 800 zł.

Wykonawca prac najpierw zdemon-
tuje metalowy krzyż, który trafi do 
pracowni konserwatorskiej. Potem 
zostaną zdemontowane cokół i fun-
damenty. Przy okazji będzie można 
usunąć fragmenty nieczynnej studzienki 
kanalizacyjnej. Po zbudowaniu nowych 
fundamentów i cokołu krzyż, upamięt-
niający powstańców styczniowych, wróci 
na miejsce. Wokół niego powstanie 
metalowe ogrodzenie.

RCH

Krzyż

odnawiany

Radomska firma Mulitibau odnowi zabyt-

kowy krzyż upamiętniający powstańców 

styczniowych.
Wicemarszałek jest zaniepokojony 

opieszałością zarządu spółki Port Lotni-
czy Radom w kwestii współpracy z Przed-
siębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze. 
Ta opieszałość może spowodować prob-
lemy z przejęciem przez PPL lotniska na 
Sadkowie i zakłócić harmonogram jego 
przebudowy. – PPL nie może wejść na 
lotnisko w Radomiu, bo mamy opóź-
nienia po stronie spółki Port Lotniczy 
Radom. Pan prezydent wie o tym już od 
kilkunastu dni. Chciałbym wierzyć, że to 
są opóźnienia biurokratyczne. Że nie ma 
tutaj żadnego opóźnienia związanego 
z obstrukcją – twierdzi Adam Bielan.

Zdaniem wicemarszałka atmosferę 
wokół współpracy PLR z PPL-em psują 
plotki. – Złe języki podszeptują, że jeżeli 
władze spółki nie zmienią się do lipca, to 
czeka je duża premia finansowa. Ale mam 
nadzieję, że nie o to chodzi i że dość szyb-
ko pan prezydent zrobi, co do niego nale-

ży – uważa parlamentarzysta PiS. – My zro-
biliśmy swoje. Jesteśmy gotowi do przejęcia 
lotniska choćby dzisiaj, więc każdy dzień 
opóźnienia idzie na konto prezydenta.

Adama Bielana niepokoi i to, że pre-
zydent Radosław Witkowski jako właści-
ciel Portu Lotniczego Radom, nawet nie 
rozpoczął procedury likwidacyjnej spół-
ki. – To skomplikowana procedura, która 
na dodatek trwa – przypomina wicemar-
szałek. – A każdy dzień opóźnienia to ry-
zyko, że lotnisko nie powstanie. Apeluję 
do pana prezydenta, aby podlegli mu 
urzędnicy przestali symulować pracę, 
tylko zaczęli wypełniać swoje obowiązki.

Inwestycja w Radomiu ma trwać 20 
miesięcy i kosztować, w pierwszym eta-
pie, 420 mln zł. Na początku lotnisko na 
Sadkowie miałoby przepustowość 3 mln 
pasażerów rocznie.

DO

Mamy opóźnienie
– PPL nie może wejść na lotnisko w Radomiu – twierdzi Adam Bielan, 

wicemarszałek Senatu RP.

R E K L A M A

IWONA KACZMARSKA

W tym roku, przypomnijmy, rado-
mianie złożyli rekordową liczbę wnio-
sków – ponad 400, z czego ponad 300 
drogą elektroniczną. Ostatnio propo-
zycjami do budżetu obywatelskiego na 
2019 rok zajmował się zespół opiniują-
cy, w skład którego wchodzili miejscy 
urzędnicy, radni i przedstawiciele ciał 
doradczych prezydenta. Zespół oceniał 
propozycje mieszkańców pod względem 
formalnym. Brano pod uwagę m.in. 
wartość projektów. Ważna była także 
lokalizacja i charakter proponowanych 
inwestycji. Mogą być one bowiem reali-
zowane wyłącznie na terenach należą-
cych do miasta i muszą spełniać waru-
nek ogólnodostępności.

Na ostatnim swoim spotkaniu w ubie-
głym tygodniu zespół zajął się projek-
tami, które wstępnie zostały zaopinio-
wane negatywnie. Ich autorzy mogli 
przedstawić dodatkowe argumenty lub 
zmodyfikować swoje propozycje w taki 
sposób, by spełniały wymogi formalne. 
Dzięki temu dziewięć projektów uzy-

skało pozytywną opinię. Ostatecznie 
na kartę do głosowania trafi 255 pro-
jektów.

Wśród wniosków, które mają szan-
sę na sfinansowanie z BO 2019, jest 
propozycja pomysłodawczyni faceboo-

kowego profilu Radom. Retrospekcja 
Barbary Łopyty „Przywróćmy park Oł-
dakowskiego”. Chodzi o odtworzenie 
na pozostałym w tej chwili obszarze 
parku, który dla pracowników Fabry-
ki Broni stworzył w latach międzywo-
jennych ówczesny dyrektor FB Kazi-
mierz Ołdakowski. Radomska Grupa 
Mediowa patronuje temu projektowi. 
Zresztą radomianom najwyraźniej leży 
na sercu miejska zieleń, bo proponują 
rewitalizację parku przy pl. Jagielloń-
skim, remont skweru przy dworcu PKP, 
upiększenie parku Planty, stworze-
nie kwietnych łąk w parku Ustronie 
i w Leśniczówce. Jest też wniosek o po-
stawienie w parku Planty, przy siedzibie 
CIT ławeczki Józefa Grzecznarowskie-
go, a w parku Kościuszki ławeczki Mi-
kołaja z Radomia. Ktoś inny proponuje 
rzeźbę Andrzeja Wajdy, rzeźbę Amora 
w którymś radomskim parku czy „rzeź-
bę pierwszych radomskich mistrzów 
kolarskich z bicyklem”, która miałaby 
stanąć w Starym Ogrodzie. Głosować 
będzie można także na iluminację mo-
stu zakochanych, także w Starym Ogro-

dzie. Radomianie zgłosili też wniosek, 
by w chodniku na ul. Wałowej zazna-
czyć miejsce, gdzie znajdowała się bra-
ma do dużego getta i odnowić kamieni-
cę, w której mieszkali Kołakowscy.

Projekty, które trafią na kartę do gło-
sowania, będą podzielone na siedem 
grup. To tradycyjnie obszar ogólnomiej-
ski, pięć obszarów lokalnych, a także 
nowość – osobny obszar instytucjonalny. 
Tu znajdą się projekty związane z funk-
cjonowaniem np. miejskich placówek, 
w tym szkół i przedszkoli. W ten sposób 
nie będą one bezpośrednio konkurowały 
z projektami typowo społecznymi.

Głosowanie na propozycje zgłoszo-
ne do przyszłorocznego BO zostanie 
przeprowadzone między 1 a 30 czerwca. 
Łącznie do podziału jest 4,8 mln zł. Na 
obszar ogólnomiejski przypada 1,2 mln 
zł, a maksymalna wartość projektu to 800 
tys. zł, o 200 tys. zł więcej niż w poprzed-
nich latach. Na obszar instytucjonalny 
miasto przeznaczyło 600 tys. zł, a na każ-
dy z pięciu obszarów rejonowych – po 
600 tys. zł; tu maksymalna wartość pro-
jektu to 400 tys. zł.

Ławki, ławki i ławeczki
Budowa ścieżek rowerowych, boisk, miejsc parkingowych i placów zabaw, budowa sygnalizacji świetlnej, rewitalizacja kamienic 

w śródmieściu, monitoring powietrza, więcej rowerów, ławki solarne i ławeczka Grzecznarowskiego czy zajęcia fitness dla seniorów 

– takie m.in. projekty radomian zgłoszone do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego znajdą się na karcie do głosowania.
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Szlabany zablokowały wjazd na te-
ren osiedla tym, którzy na tym osiedlu 
nie mieszkają. Wspólnota mieszkanio-
wa postawiła je pod koniec kwietnia, 
bo mieszkańcy chcą bez przeszkód 
parkować swoje auta na parkingach 
wokół bloków. Podobno wcześniej 
nie było to możliwe, ponieważ swoje 
samochody parkowali, zajmując miej-
sca członkom wspólnoty, pracownicy 
cywilni i wojskowi 42. Bazy Lotnictwa 
Szkolnego.

W tym pędzie do pokazania, kto 
tu rządzi, wspólnota mieszkaniowa 
utrudniła przy okazji – i to poważ-
nie – życie rodziców dzieci z przed-
szkola nr 7, które znajduje się między 
blokami osiedla. – Nasze funkcjo-
nowanie zmieniło się od 1 maja dia-
metralnie. Jesteśmy odcięci od drogi 
dojazdowej do przedszkola – mówi Jo-
anna Kwietniewska-Ogórek, dyrektor 
Publicznego Przedszkola nr 7.

Do przedszkola uczęszcza setka 
dzieci i codziennie duża grupa rodzi-
ców ma utrudniony dostęp do placów-
ki. Muszą pokonywać kilkaset me-
trów pieszo. – To w większości mamy, 
jadące często z drugim, młodszym 
dzieckiem. I teraz muszą nie tylko od-
prowadzić starszą pociechę do przed-
szkola, ale i przenieść np. nosidełko 

z niemowlakiem – mówi dyrektor 
przedszkola. – Teraz jest ładna pogoda 
i nie jest to jeszcze tak uciążliwe i tak 
niebezpieczne. Natomiast nie wyobra-
żam sobie, jak będzie można dowozić 
tu dzieci jesienią czy zimą.

Wiceprezydent Konrad Frysztak 
twierdzi, że miasto ma „twardy za-
pis w księdze wieczystej, który mówi 
o każdorazow ym dostępie i prze-
jeździe do przedszkola publiczne-
go”. – Za tę służebność drogi kilka czy 

kilkanaście lat temu miasto zapłaciło 
ówczesnym właścicielom gruntu, dla-
tego zrobię wszystko, żeby dostęp do 
naszego publicznego przedszkola był 
nieograniczony. Przede wszystkim dla 
rodziców dzieci, a nie tylko – jak mówi 
wspólnota – dla pani dyrektor – zazna-
cza Frysztak.

Szlabany utrudniły także funkcjono-
wanie wojskowej orkiestry radomskiego 
garnizonu. Orkiestra swoją siedzibę ma 
tuż obok przedszkola. Jej członkowie 
nie mogą wjechać samochodami na te-
ren, gdzie mieści się ich sala prób. Ten 
sam problem mają właściciele działek, 
które znajdują się za przedszkolem. Po-
nadto wspólnota mieszkaniowa osied-
la Sadków, instalując szlabany odcięła 
od świata Klub Garnizonowy 42. Bazy 
Lotnictwa Szkolnego.

Czy taka sytuacja utrudni organiza-
cję i sprawny przebieg Międzynarodo-
wych Pokazów Lotniczych Air Show, 
które odbędą się w Radomiu 25 i 26 
sierpnia? Niewykluczone, że tak. To 
w Klubie Garnizonowym zawsze mieś-
ciło się biuro organizacyjne pokazów, 
sala odpraw i biuro prasowe dla akre-
dytowanych dziennikarzy. Trudno so-
bie wyobrazić, żeby setki osób z Polski 
i zagranicy, które od rana do wieczo-
ra przewijają się przez klub tuż przed 
i w trakcie lotniczej imprezy, musiały 
kupić piloty do szlabanów.

Szlabany niezgody
– Jesteśmy odcięci od drogi dojazdowej do przedszkola – mówi Joanna Kwietniewska-Ogórek, dy-

rektor PP nr 7. Powodem są szlabany, które wspólnota mieszkaniowa postawiła na wjeździe i wyjeź-

dzie z osiedla Sadków. Bariery nie tylko utrudniają życie rodzicom przedszkolaków, ale także dział-

kowcom i członkom orkiestry wojskowej.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji, na przetarg wpłynęło 
pięć ofert. Wszystkie są jednak droższe 
od kosztów, które oszacowało miasto. 
Najtańsza oferta opiewa na ponad 137 
mln zł. To o ponad 20 mln więcej niż za-
kładane koszty przebudowy al. Wojska 
Polskiego, ul. Zwolińskiego i ronda ks. 
Jerzego Popiełuszki.

Skąd MZDiK, jako inwestor, miałby 
w z iąć  bra k ując e 
miliony? Swoją po-
moc oferują radni 
Prawa i Sprawied-
l iwośc i .  –  Jeste -
śmy do dyspozycji. 
W k a ż d y m d n iu 
m o ż e m y  z wo ł a ć 
sesję nadzwyczaj-
ną rady miejskiej, 
żeby podjąć decy-
zję o przesunięciu 
tych 22 mln zł na 
real i zac ję jednej 
z ważniejszych inwestycji w naszym 
mieście – mówi Dariusz Wójcik, prze-
wodniczący Rady Miejsk iej Rado-
mia. – Czekamy, żeby pan prezydent 
złożył wniosek. W ciągu jednego dnia 
jesteśmy w stanie zwołać sesję.

Inwestycja rozpisana jest na trzy lata. 
80 proc. kosztów pokrywa budżet pań-
stwa; to ponad 93 mln zł. – Niezmiernie 
się cieszymy, że to będzie tak duży udział 
pieniędzy ze strony skarbu państwa. Pa-
miętajmy, że te dziesiątki milionów zło-

tych, które przyszły, choćby w postaci 
wykupów, które będą zabezpieczone 
i wpłyną do budżetu miasta, to jest ele-
ment prostego wzbogacenia naszego 
miasta ze strony administracji rządo-
wej – uważa poseł Andrzej Kosztowniak.

R a d o m s c y  p a r l a m e n t a r z y ś c i 
PiS – obawiając się opóźnień w realizacji 
przebudowy fragmentów dróg krajowych 
nr 9 i 12 w związku z droższymi ofer-

tami nadesłanymi 
na przetarg – ape-
lują do prezydenta 
Radosława Wit-
kowskiego o przy-
spieszenie dzia-
łań. – Apelujemy 
d o  p r e z yd e nt a 
miasta Radomia, 
aby z i ntens y f i -
kował działania 
związane z osta-
t e c z n y m w y ło -
nieniem podmio-

tu, który będzie budował al. Wojska 
Polskiego. Tak, żebyśmy już w ciągu 
najbliższych tygodni mogli wbić tę przy-
słowiową pierwszą łopatę pod inwesty-
cję – mówi Wojciech Skurkiewicz, wice-
minister obrony narodowej.

MZDiK informuje, że nadesłane ofer-
ty na przetarg są sprawdzane pod kątem 
formalnym. Potrwa to około dwóch, 
trzech tygodni.

DARIUSZ OSIEJ

PiS apeluje
i radzi

O przyspieszenie wyłonienia firmy, która przebuduje al. Wojska Polskie-

go apelują do prezydenta parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości.

Barwny mural przedstawiający Dyzia 

Marzyciela powstał na ścianie dawnej 

szkoły plastycznej przy ul. Kilińskiego. To 

budynek, w którym od września będzie 

się mieściło przedszkole.

Placówka nosi imię Juliana Tuwima, dlate-

go mural nawiązuje do twórczości pisarza. 

Jego autorką jest Natalia Rak – absolwent-

ka Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu 

i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest 

uznawana za jedną z najbardziej utalento-

wanych artystek street artu w Polsce. Autor-

ka licznych murali, które realizuje w różnych 

zakątkach świata; jej prace zdobią budynki 

m.in. w Stanach Zjednoczonych, Nowej Ze-

landii czy Hiszpanii.

– Z dużym sentymentem wróciłam do Rado-

mia. Cieszę się, że mogłam pokazać swoją 

wyobraźnię i umieścić tak wiele elementów. 

Mam nadzieję, że przedszkole, które powstaje 

w mojej dawnej szkole, będzie dobrze służyło 

dzieciom – mówiła, malując mural Natalia Rak.

Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Ty-

czyński ma nadzieję, że to nie ostatni mural 

w Radomiu. – To nowoczesna forma sztuki, 

która sprawia, że miejska przestrzeń staje 

się bardziej przyjazna – ocenia.

 CT
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Magistrat właśnie ogłosił przetarg 
na budowę siłowni. Wykonawca będzie 
miał za zadanie utwardzić teren i za-
montować łącznie 13 urządzeń takich, 
jak m.in. wyciąg górny, rowerek, nar-
ciarz, prasa nożna, twister, steper, orbi-
trek, motyl czy wioślarz. W sąsiedztwie 
siłowni mają też zostać zamontowane 
stojaki na rowery.

Na oferty magistrat czeka do 22 
maja. Zwycięzca przetargu będzie miał 
na wykonanie wszystkich prac trzy 
miesiące.

CT

Powstanie

nowa siłownia

Zewnętrzna siłownia powstanie w tym roku 

na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 

29 przy ul. Ceglanej.

W poniedziałek w radomskiej 
delegaturze urzędu marszałkowskiego 
odbyła się pierwsza z cyklu konferencja 
subregionalna podsumowująca 20 lat 
polityki rozwoju województwa, pro-
wadzonej przez samorząd Mazowsza. 
Wspólnie z samorządowcami, eksper-
tami i organizacjami pozarządowymi 
władze Mazowsza rozmawiały również 
o priorytetach, celach i wyzwaniach dla 
województwa w nadchodzących latach.

– Ogromne znaczenie dla działal-
ności samorządu województwa miał 
fakt przystąpienia Polski do wspólnoty 
europejskiej. Dziś możemy stwierdzić, 
że członkostwo w Unii dało polskim 
regionom możliwość działania w innej 
przestrzeni rozwojowej, a fundusze 
unijne stały się kluczowym źródłem 
finansowania potrzeb każdego regionu 
w Polsce – mówił podczas spotkania 
z samorządowcami marszałek Mazow-
sza Adam Struzik.

Jak zaznaczył, nowy podział Mazow-
sza jest szansą na uzyskanie dodatko-
wych funduszy unijnych na warunkach 
uwzględniających zróżnicowanie 
wewnętrzne województwa.

Dzięki pieniądzom z budżetu wo-
jewództwa mazowieckiego i wsparciu 
unijnemu południowe Mazowsze prze-
szło ogromne zmiany, które widoczne 
są w każdej gminie i miejscowości. 
Ich efektem są nowe zmodernizowane 
drogi, wyremontowane i wyposażo-
ne placówki zdrowotne i kulturalne, 
a także nowoczesne obiekty sportowe 
i place zabaw. W sumie na południe 
regionu trafiło już 1,35 mld zł z bu-
dżetu Mazowsza i 1,9 mld zł z UE. 
W ciągu 20 lat jednym z najważniej-
szych wyzwań dla województwa była 
infrastruktura komunikacyjna. – 20 
lat temu mieliśmy bardzo siermiężne 
koleje, fatalne drogi, mieliśmy tylko 
jedno lotnisko. Dzisiaj ta rzeczywi-
stość jest zupełnie inna. Przed nami 
jest jeszcze wiele wyzwań i dlatego 
chcemy bardzo dokładnie planować, 
co w danym regionie czy też powiecie 
jest konkretnie potrzebne – powie-
dział marszałek Struzik.

Andrzej Łuczycki, dyrektor regionu 
radomskiego Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich przypomina, że 
gdy powstawało województwo, dróg 
w dobrym stanie było jedynie 
15 proc. – Obecnie 28 proc. dróg 
wymaga remontu, a pozostałe są w do-
brym stanie – zaznacza Łuczycki.

CT

Podział Mazowsza 

daje szansę

Na południe Mazowsza trafiło w ciągu 20 

ostatnich lat 1,35 mld zł z budżetu woje-

wództwa i 1,9 mld zł z Unii Europejskiej.
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IWONA KACZMARSKA

Z pierwszej części opowieści o życiu 
Stanisławy Wronckiej mogliśmy się do-
wiedzieć, jak wyglądał jej dom rodzinny 
i dzieciństwo, a potem studia w Konser-
watorium Muzycznym w Warszawie i na-
uka na kursach pedagogicznych. Ale to 
nie jedyne zajęcia, którym Stanisława się 
poświęcała przez te dwa lata.

NIEUSTĘPLIWA WALKA

Były to lata intensywnej pracy umysło-
wej wśród młodzieży obojga płci, oraz 
walki nieustępliwej z panoszącym się rusy-
fikowaniem mas – zanotowała po latach 
Stanisława Wroncka, wspominając swój 
pobyt w stolicy. Nie pisze jednak, jak to 
się stało, że już jesienią 1881 roku, a więc 
nieomal zaraz po przyjeździe do Warsza-
wy trafiła na, tajne przecież, kursy peda-
gogiczne i zajęła się tajnym nauczaniem. 
Zarekomendował ją Adam Karczewski, 
starszy od niej, od dzieciństwa ulubiony 
kuzyn, wtedy student medycyny, miesz-
kający na stacji u swojej ciotki – Zofii 
Sławińskiej, gdzie i Stanisławę umieścił 
ojciec? Był jej bliski spowodu studenc-
kiego środowiska, w którym żył i działał 
społecznie, ale Adam nie był w tej samej 
organizacji co Stanisława, choć cele mie-
liśmy wspólne, tylko metody działania 
różne. W pokoju z młodym Karczewskim 
mieszkał wprawdzie Józef Polikarp Bru-
dziński (1874-1917, pediatra, neurolog, 
działacz społeczny i polityczny, założy-
ciel Wydziału Lekarskiego Uniwersyte-
tu Warszawskiego i rektor UW w latach 
1915-17), podobnie jak Stanisława sym-
patyk narodowej demokracji, ale nic nie 
wskazuje, by to on wciągnął kuzynkę ko-
legi ze studiów do konspiracyjnej roboty. 
Choć potem pracowali razem. A może 
zaangażowanie się w tajne nauczanie 
było konsekwencja udziału w kursach 
pedagogicznych? I Stanisława, która pi-
sała, że nie uczyć się literatury polskiej, 
historii Polski i geografii było uważane za 
hańbę, ochoczo się tego zadania podjęła? 
Często zresztą w swoich wspomnieniach 
wymienia Jana Władysława Dawida, or-
ganizatora kursów, jako tego, który jej 
towarzyszy podczas pogadanek czy wy-
jazdów związanych z tajnym nauczaniem.

JAŁMUŻNIK OŚWIATOWY

Warszawscy studenci i słuchacze kur-
sów pedagogicznych uczyli nie tylko dzie-
ci, ale i dorosłych czytać i pisać po pol-
sku, organizowali pogadanki o potrzebie 
zachowania polskości, kolportowali pol-
skie książki i gazetki. Pierwsza pogadan-
ka Stanisławy o „potrzebie oświaty” – dla 
staromiejskich robotników – odbyła się 
w jednej z suteren przy ul. Bugaj. Był 
to rodzaj egzaminu, czy 15-latka nadaje 
się już do „pracy samodzielnej”, więc 
razem z nią przyszli jako „eksperci” An-
toni Osuchowski (1849-1928; prawnik, 
publicysta, działacz narodowy) i Mie-
czysław Brzeziński (1858-1911; działacz 
społeczno-oświatowy, publicysta, wydaw-
ca, jeden z założycieli Polskiej Macierzy 
Szkolnej). Takimi zachowali się w jej 
wspomnieniach: Pierwszy znany w ca-
łej Polsce jako niezmordowany działacz 
oświatowy w czasach niewoli. Jakimś cu-
downym, jemu tylko znanym sposobem, 
umiał zbierać ogromne wówczas fundusze 
na elementarze, książki, tak zwane, zaka-
zane i wszystkie inne potrzeby związane 
z szerzeniem oświaty. Nie przesadzę, jeżeli 
powiem, że bez tych, przez Osuchowskiego 

zebranych pieniędzy, nie bylibyśmy w moż-
ności wypełnić połowy wykonywanych 
prac oświatowych. Trzeba dodać, że ten 
jałmużnik oświatowy zbierał pieniądze we 
wszystkich trzech zaborach, wędrując roz-

maitą lokomocją, wśród której jego własne 
nogi nienajgorzej spełniały zadanie, jakie 
jego wytrwałość, silna wola, nieustraszona 
odwaga przy nadzwyczajnej intuicji i talen-
cie organizatorskim [?] przez niego dobro-
wolnie, a z entuzjazmem przyjęte. Brzeziń-
ski, dużo młodszy od Osuchowskiego był 
ideałem organizatora w szerzeniu oświaty 
elementarnej. Jego zapał udzielał się nam 
wszystkim, którzy mieliśmy z nim bezpo-
średnią styczność. Młodzież uniwersytecka 
wśród której budził pragnienie oświecania 
ciemnego ludu wiejskiego i robotniczego, 
przepadała za nim. Byłam szczęśliwa, bę-
dąc ich współpracowniczką i mając ich za 
wzór podczas szeregu poczynań naszych 
organizacyj oświatowych.

Drobną, niziutką Stanisławę robotnicy 
postawili na stole, by żadne jej słowo im 
nie umknęło, co ją – i tak zakłopotaną, 
że ma przemawiać do kilkudziesięciu 
mężczyzn w wieku jej ojca – dodatkowo 
speszyło. Początkowo nie potrafiła wydo-
być słowa, ale opanowała tremę i prze-
mówiła.

PO PIERWSZE: KONSPIRACJA

O organizacji, w pracach której bierze 
udział, Stanisława pisze we wspomnie-
niach „Liga” albo „Liga trójzaborowa”. 
Tyle tylko, że jesienią 1881 nie ma jesz-
cze nawet Ligi Polskiej, nie mówiąc już 
o Lidze Narodowej. Na pewno jest to 
jakaś organizacja o zabarwieniu narodo-
wo-demokratycznym. O jej członkach, 
a także o sobie, Stanisława pisze „żołnie-
rze Polski wojującej”. Zasadą organizacji 
była konspiracja posunięta tak daleko, że 
nikt z nas nie znał, nawet z nazwisk, osób 
stojących na czele. Wiedzieliśmy tylko, 
że wśród tych, których spotykaliśmy na 
kursach, albo przy pracy już samodziel-
nej były mniej lub więcej wyrobione lub 
wykształcone jednostki, które dzięki temu 
wykonywały więcej odpowiedzialną lub 
kierowniczą pracę. Praca sama dzieliła się 
na różne sekcje, więc oczywiście byli kie-
rownicy tych prac. Polecenia otrzymywa-
liśmy za pośrednictwem kilku jednostek, 
które jakoby odbierały je w odpowiedni 
konspiracyjny sposób, nie spotykając się 

z rozkazodawcami. Ci pośrednicy byli to 
ludzie już wypróbowani w poważniejszych 
robotach, nadto związani przysięgą na do-
chowanie tajemnicy.

Jak się spotykali? Wzywano nas pod 

jeden z adresów któregoś z członków orga-
nizacji, tam zaś od razu wskazywano nam 
inny, gdzie znów otrzymywaliśmy wskazówki 
co do właściwego punktu zbornego. Szło tu, 
jak łatwo się domyślić, o zmylenie czujno-
ści szpiegów. Punkt zborny zebrań był tak 
wybierany, aby w razie wykrycia zebrania 
uczestnicy mieli możność wyjścia różnymi 
drzwiami, czy dom miał dwie bramy, lub 
ogród, łączący się z innym domem lub ulicą.

DZIEŃ, KTÓRY ZAISTNIAŁ W PODZIEMIACH

W tej samej suterenie na Bugaju, gdzie 
wygłosiła pierwszą pogadankę, Stanisła-
wa składa jesienią 1881 roku „przysięgę 
na dochowanie tajemnicy”. Taką przysięgę 
składaliśmy wszyscy, których uznali kierow-
nicy danych sekcyj za godnych zaufania. 
Uroczystość odbywała się bardzo skromnie, 
lecz niezmiernie poważnie. Z sześciu osób 
nie znałam nikogo, jak również z dwóch 
osób, które niejako przysięgę odbierały od 
nas, znałam Władysława Dawida, który był 
moim profesorem psychologii i pedagogiki. 
Drugą osobą, jak się znów dużo później do-
wiedziałam, był Szczepanowski.

Nie było żadnych widzów, żadnych za-
proszonych gości. Przysięga zaczęła się 
wspólnym odmówieniem modlitwy Pań-
skiej, po czym przemówili kolejno – krót-
ko lecz podniośle – obaj przewodnicy. 
Wielkim przeżyciem musiała być dla 
15-letniej Stanisławy ta chwila, kiedy po-
wtarzała rotę przysięgi, skoro potrafiła ją 
przytoczyć po ponad 50 latach: Przysię-
gam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trój-
cy Świętej Jedynemu i Tobie Polsko, Oj-
czyzno moja, że naczelnym hasłem mojego 
życia będzie dążenie do Niepodległości 
Twojej. Że z całą świadomością i powagą 
przystępuję do tajnych prac związanych 
z przyszłą Niepodległą Polską Rzeczypo-
spolitą. Że powierzonych mi tajemnic nie 
zdradzę wrogom, nawet za cenę życia. Że 
dobro Polski stawiać będę zawsze wyżej 
nad osobiste. Oddam życie za Polskę, gdy 
taki będzie nakaz chwili.

Po złożeniu przysięgi nic już nie było, 
bo być nie mogło, byliśmy bowiem do głębi 
przejęci i pełni postanowień dotrzymania 
w czynie tego cośmy słowami przysięgli, że 

rozeszliśmy się bez słowa pożegnania nawet. 
Po latach napisze: Był to wielki dzień moje-
go życia, chociaż w podziemiach zaistniał. 
Tam uczułam się cząstką wielkiej całości, 
której imię Polska i tam zrozumiałam, że 
aby Ojczyzna wyzwoliła się z niewoli, po-
trzeba dla Niej żyć i przedewszystkiem dla 
Niej pracować i walczyć o każdą zabieraną 
przez wroga duszę polską, o każdą piędź 
ziemi wydartej przez wroga.

SPOKOJNIEJ, LECZ PODSTAWOWO

Na początku stycznia 1882 roku Sta-
nisława po raz pierwszy uczestniczyła 
w spotkaniu z kilkudziesięcioma członka-
mi organizacji, które zjechały się, aby zdać 
sprawę z powierzonych im prac. Pierwszy 
raz w życiu naocznie przekonałam się 
jak wiele zdziałać może ofiarna praca 
pomimo tak trudnych a niebezpiecznych 
warunków, w jakich wówczas Polska się 
znajdowała. 16-letnia Stanisława dowia-
duje się też wówczas, że ówczesne my-
ślące i działające społeczeństwo dzieliło 
się na dwa odłamy o różnych metodach 
działania, różnym zakresie, lecz dążące 
do jednego celu – Niepodległości Polski. 
Te „dwa odłamy” to narodowcy i socjali-
ści. Stanisława w swoich wspomnieniach 
używa nazw „stronnictwo narodowo-de-
mokratyczne” i Polska Partia Socjali-
styczna, choć ugrupowania te zawiązały 
się ponad 10 lat później. Terenem dzia-
łania pierwszego były wszystkie trzy zabory 
pod ogólną nazwą Ligi, która pracowała 
głównie wśród ludu wiejskiego; natomiast 
polska partja socjalistyczna opanować 
chciała klasę robotniczą, aby z jej pomo-
cą wytwarzać ferment w miejscowościach 
fabrycznych i drogą rewolucji obalić carat. 
To nie znaczy, że Liga nie doceniała po-
trzeby uświadamiania klasy robotniczej, 
tylko, że hasła, które rzucała P.P.S. stresz-
czały w sobie obietnice wielkich zdobyczy 
materjalnych dla robotników, które we-
dług niej wymagały ciągłych aktów terro-
rystycznych, jak zabójstw dokonywanych 
na wszystkich tych, 
którzy byli przedsta-
wicielami czy wyko-
nawcami zaborczego 
rządu, nadto sabotaż 
i niszczenie tego co 
niewolę umacniało, 
aż do napadów na 
kasy i pociągi, aby 
zdobywać pienią-
dze na cele partyjne. 
Liga działała spo-
kojniej lecz podsta-
wowo. Za pomocą 
tajnej oświaty w ma-
sach pragnęła budzić 
ducha narodowego 
i nieustępliwie wal-
czyła z rusyfikator-
stwem aż do pozbawiania życia inspek-
torów szkolnych, naczelników Dyrekcyj 
naukowych, czyli tych którzy znieprawiali 
dusze nauczycieli, wymagając od nich 
działalności rusyfikatorskiej wśród ludno-
ści i dzieci szczególnie na wsiach i w mia-
steczkach.

FLIRTÓW ANI ROMANSÓW NIE BYŁO

Podczas dwóch lat pracy konspiracyj-
nej w Warszawie Stanisława Biernacka 
zajmowała się nie tylko pogadankami dla 
dorosłych o potrzebie oświaty. Organizacja 
powierzyła jej, w pierwszym roku, uczenie 
języka polskiego dorosłych analfabetów ze 
środowisk robotniczych. Jak wspomina, 
miała zapał do tej pracy, była pilna i wy-

trwała. Pewną rolę odgrywała także ambi-
cja – chciała choćby dorównać koleżankom 
i kolegom prowadzącym tajne nauczanie. 
Niestety, rezultaty jej wysiłków nie były 
oszałamiające. Za krótko jeszcze studjowa-
łam psychologię, aby ona dała mi wskazów-
ki, jak należy postępować z umysłem doro-
słego analfabety, który zmęczony fizyczną 
pracą, wymaga takiego zainteresowania, 
któreby pobudzało jego wyobraźnię i po-
konało zmęczenie. Wprawdzie nauczyłam 
kilkunastu czytać i pisać, ale trwało to pięć 
miesięcy i nie potrafiłam rozbudzić w nich 
chęci dalszego ćwiczenia się już bez pomocy. 
Przyznaje też, że brakuje jej pewności sie-
bie, że przeszkadza jej nieśmiałość.

Stanisława radzi się Józefa Brudziń-
skiego, co robić w tej sytuacji i postana-
wia porozmawiać z Dawidem. Przy tej 
rozmowie obecna jest też Teresa Cisz-
kiewiczowa i Waleria Marrene-Morz-
kowska. Stanisława odważnie oświadcza, 
że nie umie uczyć dorosłych, że rezultaty 
jej pracy z nimi są niezadowalające. Prosi 
więc, by od nowego roku szkolnego po-
zwolone jej uczyć dziewczęta.

Prośba zostaje przyjęta i w roku szkol-
nym 1882/83 Stanisława uczy pisać i czy-
tać po polsku piętnastkę dziewczynek 
i chłopców na Rybakach. Nie zaniedbuje 
też pogadanek. Pogadanki niedzielne dla 
dorosłych dawały mi coraz więcej wła-
snego zadowolenia, bo i słuchana byłam 
z zajęciem i po każdej pogadance drugą 
godzinę trwała rozmowa podsycana przez 
słuchaczy.

Wraz z Mieczysławem Brzezińskim, 
który energicznie działał między studenta-
mi Uniwersytetu, zaprawiając ich do pracy 
oświatowej na wsi, parę razy wybiera się 
w okolice Warszawy do tajnych szkół, 
aby poznać metody postępowania z anal-
fabetami chłopami. Bierze też udział 
w kolportażu pism i polskich książek na 
terenie stolicy. Towarzyszem mojej pracy 
był Brudzyński [Brudziński], lecz za wy-
dajność pracy i jej rezultaty ja odpowia-
dałam. Jak zaznacza Stanisława Wroncka 

w swoich wspomnieniach Józef Brudziń-
ski podczas lekcyj czy kolportażu był ze 
mną dlatego, aby w trudniejszej jakiejś 
sytuacji przyjść mi z pomocą. Wszystkie 
bardzo młode konspiratorki miały takiego 
starszego i więcej doświadczonego kon-
spiratora. Flirtów ani romansów nie było. 
Myślę, że niebezpieczeństwo, jakie zewsząd 
nam groziło i odpowiedzialność, jaka na 
nas ciążyła, tłumiły odruchy młodzieńczej 
lekkomyślności. Przy tym karność orga-
nizacyjna była nadzwyczajna, pomimo 
tego, że żadnych pisanych regulaminów 
nie było.

Zarówno te tajne zajęcia, jak i naukę 
w konserwatorium przerywa wypadek 
podczas koncertu – Stanisława śpiewając 
zrywa strunę głosową.

Żołnierz Polski wojującej
Kiedy miała dziewięć lat i ojciec opowiadał jej o powstaniu styczniowym, powiedziała mu: – Ojczulku, ja chciałabym, aby 

Polska jak najprędzej była nasza, nie Moskali, ale smutno mi, że ja ani się bić nie mogę, ani nawet uczyć po polsku i dawać 

uczniom polskie książki. Kilka lat później Stanisława Biernacka znalazła sposób, by nie tylko „dawać polskie książki” innym, 

ale i uczyć ich pisać i czytać po polsku.

Fo
t. 

Ad
am

 G
og

ac
z

Fo
t. 

Ad
am

 H
ild

eb
ra

nd
t



8 PIĄTEK – CZWARTEK 18-24 MAJA 2018WOKÓŁ NAS

NieObiektywnym 
okiem

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.

Jeden z naj-
bardziej znanych 
polskich rycerzy 
w czasach śred-
niowiecza. Był 
stolnikiem kra-
kowskim i pod-
komorzym san-
domierskim. Brał 

udział w bitwie pod Grunwaldem i bitwie 
pod Koronowem.

Pierwsze historyczne informacje 
o rodzie Powałów, powiązanych z rodem 
Ogończyków, i ich majątku w Taczewie 
(dziś Taczów, gm. Zakrzew) pochodzą 
z XIV wieku. Mikołaj Powała urodził się 
ok. 1380 roku. Musiał odznaczać się wy-
bitną wiedzą z zakresu wojskowości, sko-
ro przed bitwą pod Grunwaldem w 1410 

roku został powołany do ścisłej rady 
wojennej. Pod Grunwaldem oczywiście 
walczył; wiadomo też, że 
brał udział w bitwie pod 
Koronowem, w której 
został ranny.

W 1415 Mikołaj Po-
wała podzielił się swoim 
majątkiem z braćmi, za-
chowując Taczów, Wolę 
Taczowską i Klwatkę 
Szlachecką. W 1426 roku 
został stolnikiem sando-
mierskim.

B y ł  r ó w n i e ż  d y -
plomatą ,  c o poz wa-
la sądzić, że był, jak 
na owe czasy, dobrze 
wykształcony. Musiał 

znać łacinę, prawo i dobrze orientował 
się w polityce polskiej i zagranicznej. 
W 1436 roku król Władysław III wysłał 
go z misją dyplomatyczną do Czech. 
Według legendy odznaczał się niepo-
spolitą siłą. W 1439 Mikołaj Powała 
został podkomorzym sandomierskim, 
a w 1444, prawdopodobnie, dowódcą 
armii księcia mazowieckiego. Ostatnia 
wzmianka o Powale pochodzi z 1453 
roku, kiedy to wziął udział w sejmie 
piotrkowskim. Zmarł prawdopodobnie 
niedługo potem.

ul. Mikołaja

Powały
Wólka Klwatecka

Prostopadła do ul. Christiana Andersena, 

równoległa do ul. Kasztaleńskiej

Założ yciel i k ierownik orkiestry 
Związku Zawodowego Kolejarzy.

Dominik Michał Kozłowski urodził 
się 4 kwietnia 1884 roku w Warszawie. 
Ukończył warszawskie Konserwatorium 
Muzyczne, a potem dyrygował orkiestrą 
gimnazjalną w Służewie, orkiestrą włoś-
ciańską w Miechowie i orkiestrą mło-
dzieżową im. Koziarskiego. Grał także 
w orkiestrze Opery Warszawskiej i pro-

wadził w stolicy 
chór Syrena.

W 1906 roku 
ożenił się z Mar-
cjanną Nałęcz, 
z  k t ó r ą  m i a ł 
cztery córki: Bo-
gumiłę, zmarłą 
w wieku 14 lat, 
Marię, Krysty-

nę i Zofię. Trzy lata później przeniósł 
się wraz z rodziną do Dęblina, bo tam 
powierzono mu kierownictwo orkie-
stry kolejowej. Po dwóch latach, w 1911 
roku, państwo Kozłowscy wraz z dzieć-
mi przyjechali do Radomia. Tu Dominik 
Kozłowski prowadził orkiestrę kolejo-
wą i chór Lutnia, a także uczył muzyki 
w Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej.

Kiedy wybuchła I wojna światowa, 
został wraz z kolejarzami ewakuowany 
do Rosji. Także tu zajmował się muzy-
ką – prowadził polski chór Echo. Współ-

organizował ochronkę dla bezdomnych 
dzieci i ambulatorium dla ewakuowa-
nych Polaków.

Po zakończeniu wojny, w 1918 roku 
Dominik Kozłowski wrócił do Rado-
mia. Znów prowadził chór Lutnia, dyry-
gował też orkiestrą strażacką. W latach 
1920-1922 był kapelmi-
strzem Pułku Legionów 
w Radomiu i dyrygował 
kolejnym chórem, Hej-
nał. Najdłużej, bo aż 
do przejścia na emery-
turę, kierował orkiestrą 
kolejową. Zespół da-
wał koncerty w muszli 
w parku im. Tadeusza 
Kościuszki, uświetniał 
też wszystkie radomskie 
uroczystości.

Odznaczony K rz y-
żem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski 

i Złotym Krzyżem Zasługi.
Dominik Kozłowski zmarł 11 kwiet-

nia 1959 roku, po potrąceniu przez sa-
mochód. Został pochowany na cmenta-
rzu przy ul. Limanowskiego.

NIKA

Między ul. Akademicka a ul. Mieczysława Karłowicza

Ulica Dominika

Kozłowskiego
osiedle Akademickie
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R E K L A M A

Znamy chyba wszyscy pewne, dość popularne w czasach dawno już 
minionych (to znaczy w PRL-u), powiedzenie: „Nie matura, lecz chęć szczera 
zrobi z ciebie oficera”. A skoro mamy czasy PRL-u bis, a przy tym i czasy matur, 
postanowiłem troszkę podrążyć temat przyszłości zawodowej tegorocznych 
maturzystów. A zaczęło się od tego, że znajoma przytoczyła dialog kasjerki 
i maturzystów, podsłuchany w jednym z dyskontów.

– Co dzisiaj zdawaliście? – zagaduje kasjerka. Chłopcy odpowiadają, że 
matematykę. Kasjerka pyta: – Jak wam poszło? Chłopcy: – Dobrze. Kasjerka 
pyta jeszcze o egzaminy z polskiego, a młodzieńcy na to, że są zadowoleni. 
Na koniec kasjerka mówi: „to po maturze zapraszam do pracy na kasę”. 
Maturzyści z zaskoczeniem patrzą na kasjerkę, na co ona: – No, co? Ja też 
myślałam, że mi dobrze poszło.

Zastanówmy się zatem, co muszą zrobić tegoroczni maturzyści, aby na 
owej kasie nie wylądować. (Choć praca na kasie może być bardzo fajna. I coraz 
lepiej płatna.) Odpowiedź nie jest łatwa, zwłaszcza w czasach, gdy studia 
przestały być elitarne, a po idiotycznej likwidacji egzaminów wstępnych ich 
poziom spadł znacząco. I to się daje odczuć, nie tylko w czasie rozmów ze 
znajomymi profesorami. Można się o tym również przekonać, widząc, jak 
przygotowani do rynku pracy są absolwenci uczelni. Ów poziom (już i tak 
żenujący) będzie, niestety, bez radykalnych działań spadał. Bo mamy niż 
demograficzny, a „fabryki magistrów” (przepraszam – uczelnie wyższe) jakoś 
muszą się utrzymać i przyciągnąć kandydatów na studia. Biznes jest biznes 
w końcu!

Długo się zastanawiałem, jak zatem tegoroczny maturzysta i przyszły 
student może sobie zapewnić dobrą posadę? I znalazłem odpowiedź! 
Najłatwiej będzie... zostać przybocznym jakiegoś polityka. Od wiceprezesa 
w górę. Na początku wystarczy patrzeć na niego bezkrytycznie, powtarzać 
słowo w słowo to, co nasz nowy guru wybełkocze, nosić za nim za darmo 
teczkę i pomagać w kampanii. A gdy już taki obrazek z plakatu wyborczego 
gdzieś się, dzięki przekupnemu suwerenowi, dostanie, to przecież nie zapomni 
o swoim wiernym słudze. W obecnych czasach opłacalne jest być kimś w stylu 
„przynieś, podaj, pozamiataj, odbierz 500+ i zagłosuj”. Przykładów takich 
mamy wiele. I nie piszę tu jedynie o (tfu, tfu, że go jeszcze święta Ziemia nosi) 
Misiewiczu. Praktycznie w każdym ugrupowaniu ktoś taki się znajdował, 
znajduje i znajdzie.

Na jedno trzeba tylko bardzo uważać... Trzeba postawić na dobrego konia, 
inaczej szansa może bezpowrotnie przepaść! I co wtedy? Bo takie przypadki 
się zdarzają, czasami nawet wielokrotnie. Jest w mieście młodzieniec, który 
w poprzedniej kampanii parlamentarnej teczkę nosił za kandydatem do 
sejmu z pewnego ugrupowania. Później, gdy okazało się, co sobą reprezentuje 
ów poseł ziemi radomskiej, to ten młody i bardzo zdolny (trzeba przyznać 
uczciwie) zmienił front. I tutaj ciężka praca nie popłaciła. Zwłaszcza gdy ta 
nowa partia miała wejść w układ z pewną starą partią. Gdy młodzieniec 
sobie uświadomił, że wcześniejsza praca na kandydatkę może nie przynieść 
korzyści, szybko z partii czmychnął. Inni również obstawiali złe konie. Niektórzy 
chcieli być w mieście opozycją wobec PiS-u, a stali się jego koalicjantami. 
Koalicjantami od Gowina, który o swoich przybocznych również zapomniał, 
pilnując głównie własnego interesu.

Na koniec, drodzy maturzyści, mała instrukcja – członkiem jakiej partii 
zostać, aby zapewnić sobie godną przyszłość, i za kim ową teczkę nosić. Każdy 
myśli, że w Polsce szanse na realną władzę mają dwie partie. Jest jednak 
ktoś, bez kogo często rządzić się nie da. Ta partia w odróżnieniu od dwóch 
głównych sił politycznych nie ma członków. Ma działaczy. I co najważniejsze 
– nie zapomina o nich. Tą partią jest PSL. I teraz, drodzy maturzyści, sami sobie 
odpowiedzcie. Jeśli nie chce wam się szukać normalnej pracy i chcecie ją 
zdobyć z nominacji partyjnej, to wolicie być działaczem czy też zwyczajnym 
członkiem?

ADAM HILDEBRANDT

Czy warto być członkiem?
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ROKSANA CHALABRY

– W latach 90. nadal wszystkiego bra-
kowało. Nie było marketów, galerii, sie-
ciówek – wspomina pan Sławomir. – Naj-
pierw sprzedawałem bluzeczki, sweterki; 
ogólnie damskie rzeczy… Może rok to 
trwało. Aż jedna z pań na Korei zapyta-
ła mnie, czy nie chciałbym sprzedawać 
damskiej bielizny. I tak się zaczęło.

Z czasem wiedza pana Sławomira na 
temat bielizny pogłębiała się, aż wreszcie 
został jednym z kilku mężczyzn brafitte-
rów w Polsce. – Pasję do bielizny dam-
skiej wyssałem z mlekiem matki – mówi 
z uśmiechem właściciel salonu „Hebe” 
z polską bielizną.

Brafitting to profesjonalne dopaso-
wanie bielizny do potrzeb i ciała kobie-
ty. – Świadomość kobiet w kwestii bieli-
zny poprawia się, ale jeszcze daleko jej 
do ideału. Jestem od tego, żeby paniom 
pomóc – wyjaśnia pan Sławomir, który 
swój biznes prowadzi już 29 lat. I na każ-
dym kroku podkreśla, że uwielbia swoją 
pracę: – Lubię przebywać z kobietami, 
rozmawiać z nimi. Ale początki były trud-
ne, bo kobiety nie były przekonane, że 
mężczyzna będzie umiał odpowiednio do-
brać stanik. Wstydziły się. Klientce trzeba 
pozwolić się rozejrzeć. Nie naciskać, nie 
nagabywać, ale stworzyć przyjazną atmo-
sferę, aby zaufała, poczuła się swobodnie. 
Ale jak już im dobiorę stanik, to wracają.

Ważna jest okazja, na jaką kupujemy 
biustonosz – na co dzień, sportowy, pod 
elegancką bluzkę, na wesele. – Panie 
najpierw kupują sukienkę, np. z głębo-
kim wycięciem, a dopiero potem szukają 
stanika. A potem jest kłopot, bo wystaje. 
Należy kupować odwrotnie – wyjaśnia 
brafitter.

Jak przekonuje pan Sławomir, nie wy-
starczy szybki kurs, centymetr i tabelka 
z rozmiarami, by być brafitterem. – Ta-
belki mówią, jaki rozmiar biustonosza 
powinien być, ale to nie znaczy, że taki 

właśnie jest. Bo pod uwagę trzeba wziąć 
fason stanika, materiał, z którego jest 
wykonany, jego ciągliwość. Zależy to też 
od firmy, bo jedna ma zaniżone, inna za-
wyżone obwody – tłumaczy. – Na temat 
każdego biustonosza trzeba to wszystko 
wiedzieć. Wystarczy jedno spojrzenie 
i zazwyczaj od razu wiem, jaki rozmiar 
miseczki i obwód.

Stanik trzeba dopasować nie tylko 
do rozmiaru, ale też do kształtu pier-
si. – Czasem panie same nie wiedzą, jakie 
mają. A są okrągłe, mniej i bardziej zmę-

czone, rozchodzące się na boki; każde 
są inne. Czasem nawet nie muszę pytać; 
wystarczy, że spojrzę i wiem – mówi pan 
Sławomir.

Za szeroki obwód i za małe miseczki 
to główne błędy przy zakupie stanika na 
własną rękę. A dobrze dobrany biusto-
nosz, to nie tylko komfort noszenia – to 
także kwestia naszego zdrowia. – Źle 
dobrany biustonosz z fiszbinami może 
powodować choćby ucisk na węzły chłon-
ne. Obwody w biustonoszach wykonane 
z kiepskiej jakości materiałów bardzo 
szybko się rozciągają i przestają trzymać, 
jak należy. Staniki się wznoszą lub opa-
dają, a to szkodzi na kręgosłup – argu-
mentuje brafitter.

O tej porze roku panie najchętniej 
wybierają bieliznę cielistą pod jasną gar-
derobę. – Ale każda kobieta jest inna 
i ma inne preferencje. Marki to wiedzą 
i według tego szyją. Z podszyciem, cien-
kie, koronkowe, gładkie, z fiszbiną i bez. 
Kolorów też jest cała gama. Bez ramią-
czek, a jak z nimi to, z cienkimi, grubymi, 
zapinane na szyi, na krzyż... – wylicza pan 
Sławomir.

Marka „Hebe” jest partnerem Ra-
domskiej Grupy Mediowej przy Miss 
Polonia – Ziemia Radomska 2018. To 
Sławomir Kazimierczuk dobierał kan-
dydatkom bieliznę. Wiele z nich dopiero 
wtedy dowiedziało się, jaki rozmiar tak 
naprawdę nosi.

Pasja do biustonoszy
Był rok 1989, gdy Sławomir Kazimierczuk rozpoczynał działalność. Początek zmian gospodarczych dopiero 

jawił się za horyzontem. Nie od razu był salon i nie od razu z bielizną. Nie od razu też była nazwa „Hebe”. Od 

zawsze jednak prowadzi biznes z żoną. – Pasję do biustonoszy wyssałem z mlekiem matki – śmieje się brafitter.
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SMACZNEGO 

SZPARAGI Z SEREM GOUDA 
I PRAŻONYMI MIGDAŁAMI

SKŁADNIKI
–  1 pęczek zielonych szparagów (ok. 

50 dag)

– 30 g płatków migdałów

– 6 plastrów sera żółtego gouda

– 1 natka pietruszki

– ¼ łyżeczki soli i pieprzu

PRZYGOTOWANIE
Szparagi dokładnie płuczemy w zimnej 

wodzie, osuszamy i odcinamy 

stwardniałe końcówki. Wrzucamy do 

podłużnego garnka z zimną wodą, tak 

aby główki warzyw wystawały ponad 

taflę. Po doprowadzeniu do wrzenia, 

gotujemy na małym ogniu ok. 8 min. 

W tym samym czasie rozgrzewamy 

patelnię, dodajemy płatki migdałowe 

i mieszamy, aż do ich zrumienienia. 

Uprażone migdały odkładamy do 

miseczki. Szparagi powinny być 

już gotowe – należy widelcem 

sprawdzić ich miękkość. Wyciągamy 

i odcedzamy warzywa, aby lekko 

ostygły. Szparagi układamy na talerzu, 

posypujemy podprażonymi migdałami 

i przykrywamy płatami sera. Całość 

dekorujemy listkami pietruszki. Do 

smaku można dodać soli i pieprzu.

R E K L A M A

Choć sezon na te warzywa trwa zale-
dwie od maja do czerwca, a ich dostęp-
ność jest ograniczona, cieszą się dużą po-
pularnością – zwłaszcza wśród wielbicieli 
zdrowej i niskokalorycznej żywności.

Szparagi występują w trzech odmia-
nach – białej, zielonej i fioletowej. Je-
śli preferujesz łagodny 
smak, a obieranie wa-
rzyw nie stanowi proble-
mu, biały szparag będzie 
odpowiedni. Miłośnicy 
bardziej wyrazistego 
i orzechowego smaku 
wybiorą kolorowe pędy 
(fioletowe lub zielone). 
Dojrzewają ponad zie-
mią, przez co ich skórka 
jest delikatniejsza i nie 
wymaga usunięcia. Szparagi najsmacz-
niejsze są zaraz po zerwaniu, ponieważ 
z biegiem czasu tracą smak i aromat. 
Zastanawiasz się, jak poznać świeży pro-
dukt? Zwróć uwagę na główkę szparaga, 
która powinna być zamknięta i niepo-
szarpana, jego nasadę – ściśnięta powin-
na puścić sok. Warzywo nie może mieć 
też żadnych przebarwień.

Zaletą szparagów jest prostota ich 
przygotowania. Umyte i podcięte wkła-
damy do podłużnego garnka z posoloną 
wodą, tak aby główki wystawały ponad 
taflę. Białe szparagi gotujemy do 15 
min, kolorowe ok. 5-8 min. Po spraw-
dzeniu miękkości są gotowe do zaser-
wowania.

Najbardziej popularnym przepisem na 
szparagi jest przygotowanie ich w towa-
rzystwie masła i bułki tartej. Otoczone 
szynką, zapieczone i podane pod serową 
pierzynką prezentują się ciekawiej, a ich 
przyrządzenie nie jest skomplikowane. 
Nietrudno zgadnąć, iż ze względu na po-

chodzenie śródziem-
nomorskie, nieodłącz-
nym dodatkiem do 
nich powinien być…
kieliszek wina.

Nie od dziś wiado-
mo, że warzywa są 
źródłem witamin. Czy 
wiesz, co zyskasz włą-
czając do swojej diety 
różnokolorowe pędy? 
Ich niskokaloryczność 

i obecność wysokiej ilości błonnika zain-
teresuje osoby dbające o linię. 100 g tego 
produktu ma jedyne 18 kcal! Zawartość 
witamin C i E ma wpływ na kondycję 
włosów, paznokci i skóry, natomiast 
wapń, fosfor i potas przyczyniają się do 
prawidłowego stanu tkanek kostnych. 
Szparagi powinny zostać uwzględnione 
także w diecie kobiet planujących ciążę, 
zawierają bowiem kwas foliowy – ele-
ment niezbędny do właściwego rozwoju 
płodu. Udowodniono, że jedzenie szpa-
ragów może również minimalizować ry-
zyko wystąpienia nowotworu oraz pozy-
tywnie działa na samopoczucie i nastrój.

FIT.PL

Zakochaj się
w szparagach

Kto z nas nie próbował szparagów? Ich zgrabne, długie pędy coraz 

częściej goszczą na polskich stołach w postaci przystawek, dodatku do 

sałatki czy dania głównego.
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DO ZOBACZENIA W TV

Piątek, 11 maja

TV DAMI
godz. 17.20, 18.30, 20.00 – Teledzien-
nik
Przegląd najważniejszych wydarzeń.

TVP KULTURA
godz. 16.05 – Fachowiec
film obyczajowy; Polska 1983
Czytając Berenta: zakochany w córce ro-
botnika inteligent wyrzeka się aspiracji, 
by zbliżyć się do swej wybranki.

TVN 7
godz. 20.00 – Klejnot Nilu
film przygodowy; USA 1985
„Miłość, szmaragd i krokodyl” powtó-
rzone w Afryce. Ta sama obsada bez 
Zemeckisa za kamerą traci wdzięk 
i tempo.

Sobota, 12 maja

KINO POLSKA
godz. 17.50 – Poirot: Entliczek, pen-
tliczek
film kryminalny; Wielka Brytania 1995
Czytając Agathę Christie: Poirot zaczy-
na od badania przypadków kleptomanii 
w akademiku, by skończyć na wyjaśnie-
niu zagadki morderstwa i przemytu dia-
mentów. Plus David Suchet.

KINO POLSKA
godz. 17.55 – Królowie życia
komedia; Francja/Polska 1997
Po upadku muru berlińskiego bracia Ko-
walscy nareszcie mogą legalnie dostać 
się do Paryża. Roman podejmuje decy-
zje w imieniu swoim i Edka. We Francji 
zamiast spełnienia marzeń, czeka ich 
rozczarowanie.

TVN
godz. 20.00 – Poznaj mojego tatę
komedia; USA 2000

Robert De Niro jako nadopiekuńczy 
ojciec narzeczonej gotow y poddać 
torturom podczas dość specyficznego 
przesłuchania każdego kandydata na 
zięcia. Humor niezbyt wybredny, ale 
komediowy De Niro wyborny.

Niedziela, 13 maja

TV4
godz. 15.05 – Zabójcze tornado
film SF; USA 2012
Stany Zjednoczone nawiedzają potężne 
trąby powietrzne. Początkowo eksperci 
uważają je za jedno z wielu anomalii 
atmosferycznych, których nie da się na-
ukowo wyjaśnić. Wkrótce jednak okazu-
je się, że są to wywołane przez obcych 
elektromagnetyczne tornada, za pomocą 
których przybysze z kosmosu zamierzają 
zniszczyć Ziemię.

AXN
godz. 17.20 – Iron Man 3
film SF; Chiny/ USA 2013
Najbardziej kasowy film roku: komik-
sowy bohater rzuca wyzwanie groź-
nemu terroryście o wiele mówiącym 
przydomku Mandaryn. Technologicz-
ny wyczyn plus niezawodny Robert 
Downey Jr.

TVP 2
godz. 20.45 – Nieuchwytni
film sensacyjny; USA 2015
Ścigany przez chińską mafię kurier ro-
werowy dołącza do grupy nowojorskich 
parkourowców, a w zamian za ich ochro-
nę podejmuje się wraz z grupą dystrybu-
cji nielegalnych przesyłek.

TVP 1
godz. 21.05 – Karol. Papież, który po-
został człowiekiem
film biograficzny; Kanada/ Włochy/ Pol-
ska 2006
Druga część filmowej biografii Karola 
Wojtyły, obejmująca okres od chwili ob-
jęcia tronu papieskiego w Rzymie aż do 
śmierci. Piotr Adamczyk jako Jan Paweł 
II – rewelacyjny.

Z po¿ó³k³ych szpalt

...przez Szymona Wykrotę

źródło: twojapogoda.pl

Na froncie walki 
ze spekulacj¹

Celem skutecznej walki z lichw¹ ¿yw-

noœciow¹ w³adze miejskie przeprowa-

dzaj¹ kontrolê cen.

Wydzia³ administracyjny dokona³ 

w krótkim czasie kontroli oko³o 500 

placówek handlowych. W porównaniu 

z innymi miastami Radom pobi³ rekord 

lustracyj.

Obecnie badane s¹ w Radomiu ceny 

kawy i mieszanek kawowych. Pozostaje 

to w zwi¹zku z zapowiedzian¹ zni¿k¹ 

cen kawy, pocz¹wszy od 1 maja.

Trybuna nr 19, 7 maja 1937

Sta³y teatr 
w Radomiu

Zwi¹zek Artystów Scen Polskich 

w Warszawie zainteresowa³ siê spraw¹ 

utworzenia w Radomiu sta³ego teatru.

ZASP czyni starania o uzyskanie na 

ten cel kredytów.

Trybuna nr 19, 7 maja 1937

Marsz bezrobotnych 
do Warszawy

W ubieg³y pi¹tek wymaszerowa³a 

z Radomia w kierunku Warszawy gru-

pa przesz³o 300 bezrobotnych celem 

interwencji w Min. Opieki Spo³ecznej 

w sprawie zatrudnienia.

Bezrobotni pieszo dostali siê do Bia-

³obrzeg. Pod Bia³obrzegami zatrzyma³ 

maszeruj¹cych starosta Mieszkowski, 

nawo³uj¹c do powrotu i zapewniaj¹c, 

¿e wszelkie œrodki zosta³y powziête dla 

znalezienia pracy.

Wywody p. Starosty podzia³a³y uspo-

kajaj¹co na bezrobotnych. Po spo¿yciu 

posi³ku w Bia³obrzegach wrócili autami 

do Radomia.

Pracê znalaz³o natychmiast 60 bezro-

botnych.

Trybuna nr 20, 20 maja 1938

Po¿yteczna placówka
motoryzacji

W dobie, gdy motoryzacja wysuwa 

siê na czo³o zagadnieñ obronnych i go-

spodarczych z zadowoleniem notujemy 

fakt powstania w Radomiu szko³y kie-

rowców samochodowych.

Kursy prowadzone pod wytrawnym 

kierownictwem b. kontrolera drogowego 

w Urzêdzie Wojewódzkim p. S³awomi-

ra Supromowicza, mieszcz¹ siê przy ul. 

Koszarowej 3.

Trybuna nr 16, 21 kwietnia 1939

Radomskie rodziny 
neofickie

Jan Bogumi³ Bloch 
rodem z Radomia

Mateusz Mises podaje w swym arcy-

ciekawym s³owniku „Polacy – chrzeœci-

janie pochodzenia ¿ydowskiego” szereg 

informacyj z Radomia.

W Radomiu urodzi³ siê w r. 1836 

Jan Bogumi³ Bloch, jako siódme dzie-

cko Szulima Selima Blocha z Leszcza 

i Fryderyki Gdali z Neumarków. Oj-

ciec późniejszego twórcy kolejnictwa 

rosyjskiego na ziemiach polskich, by³ 

w³aœcicielem farbiarni, nosi³ siê po eu-

ropejsku.

Jan Bogumi³ Bloch w r. 1851 zmie-

ni³ wiarê jako ch³opak 15-letni, bêd¹c 

wówczas aplikantem magistratu ra-

domskiego. Niew¹tpliwie chrzest by³ 

warunkiem dopuszczenia do s³u¿by 

magistrackiej.

Jan Bogumi³ Bloch zas³yn¹³ jako po-

tê¿ny przemys³owiec i bankier. Jego 

dzie³em by³o Muzeum Pokoju w Lucer-

nie i monumentalne dzie³o o „Przysz³ej 

Wojnie”, oraz szereg rozpraw ekono-

micznych.

Rodzina Blocha wyjecha³a z Radomia 

i tu ¿adnych potomków nie zostawi³a.

Trybuna nr 21, 26 maja 1939

TAXI
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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.

17˚/14˚
t. odczuwalna 16˚ C
ciśnienie 1012 hPa
wilgotność 87%

Piątek 18.05

20˚/12˚
t. odczuwalna 21˚ C
ciśnienie 1017 hPa
wilgotność 63%

Sobota

21˚/10˚
t. odczuwalna 22˚ C
ciśnienie 1019 hPa
wilgotność 48%

Niedziela

22˚/10˚
t. odczuwalna 23˚ C
ciśnienie 1017 hPa
wilgotność 55%

Poniedziałek

26˚/13˚
t. odczuwalna 26˚ C
ciśnienie 1015 hPa
wilgotność 54%

Wtorek

26˚/15˚
t. odczuwalna 27˚ C
ciśnienie 1014 hPa
wilgotność 59%

Środa

19˚/14˚
t. odczuwalna 19˚ C
ciśnienie 1021 hPa
wilgotność 71%

Czwartek
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SZYMON JANCZYK

Od pierwszych minut widać było de-
terminację Radomiaka, który odważnie 
ruszył do ataku. Już w czwartej minucie 
nasz zespół miał dobrą sytuację. Mat-
thieu Bemba odebrał piłkę, zagrał do Ja-
kuba Wróbla, który wyłożył ją Patrykowi 
Mikicie, ale skrzydłowy uderzył wysoko 
ponad poprzeczką. „Olimpijczycy” szyb-
ko odpowiedzieli, wykorzystując błąd 
Macieja Świdzikowskiego. Kapitan Ra-
domiaka niecelnie zagrał do Matthieu 
Bemby, a chwilę później nieskutecznie 
próbował naprawić błąd wślizgiem i po-
zwolił rywalom na przedostanie się pod 
bramkę „Zielonych”. Na posterunku był 
jednak Artur Haluch, który bez proble-
mów wybronił mocny strzał po ziemi.

Wciąż jednak przeważali radomianie. 
W kolejnej akcji piłka po dośrodkowaniu 
w pole karne spadła wprost na głowę Da-
miana Szuprytowskiego, lecz ta akcja za-
kończyła się niecelnym uderzeniem. W 30. 
minucie spotkania Radomiak pozwolił na 
groźną kontrę. Piłkę stracił Peter Mazan, 
a „Olimpijczycy”, wychodząc z kontrą, 

ponownie zbyt łatwo ograli Macieja Świ-
dzikowskiego i w kilka chwil znaleźli się 
pod polem karnym Radomiaka. Strzał 
Krzysztofa Niburskiego był jednak daleki 
od ideału. Bramki doczekaliśmy się w 35. 
minucie gry. Mateusz Zając zagrał do 
Damiana Szuprytowskiego, ten świetnym 
podaniem za plecy obrońców uruchomił 
Jakuba Rolinca, który przelobował bram-
karza, otwierając wynik meczu.

Jeszcze przed przerwą Radomiak trafił 
po raz drugi. Maciej Świdzikowski przerzu-
cił piłkę do Patryka Mikity, który powalczył 
z obrońcą, wpadł w pole karne i został po-
pchnięty, co poskutkowało rzutem karnym 
dla „Zielonych”. Do piłki ustawionej na 11. 
metrze podszedł Peter Mazan. Słowacki 
pomocnik zachował zimną krew i pewnym 
strzałem pokonał bramkarza. Do przerwy 
Radomiak prowadził z Olimpią 2:0.

Po zmianie stron podopieczni Grzego-
rza Opalińskiego próbowali szybko pójść 
za ciosem. W 48. minucie meczu Mat-
thieu Bemba wykończył świetne zagranie 
od Jakuba Rolinca, ale trafił tylko w słu-
pek. To z kolei przerodziło się w groźny 
kontratak Olimpii. Kilka chwil później 

elblążanie posłali niebezpieczną piłkę 
w pole karne, jednak czujność naszych 
obrońców i Artura Halucha uratowała 
nas przed stratą gola. Kolejnego gola Ra-
domiak zdobył dzięki wysokiemu pressin-
gowi. Po wrzucie z autu rywala odważnie 
zaatakował Mateusz Zając, który odebrał 
piłkę i wyłożył ją Jakubowi Wróblowi. 
Napastnik Radomiaka z łatwością ograł 
obrońcę i znalazł się w sytuacji sam na 
sam z bramkarzem, w której bez proble-
mu wpakował piłkę do siatki.

Kilka chwil później ponownie popisał 
się Bemba. Francuz świetnie minął rywala 
w środku pola i zagrał „na klepkę” z Da-
mianem Szuprytowskim, który wyłożył mu 
piłkę na czystą pozycję. Pomocnik w dogod-
nej sytuacji strzelił jednak prosto w golkipe-
ra „Olimpijczyków”. Kolejne dwie okazje 
wypracował Patryk Mikita. Były zawodnik 
Legii najpierw powalczył z obrońcą w polu 
karnym i posłał piłkę w głąb „szesnastki”, 
ale nikt nie zdołał „zamknąć” jego dośrod-
kowania. Niedługo potem Mikita wyłożył 
piłkę Jakubowi Rolincowi, który huknął 
z dystansu, ale minimalnie się pomylił.

Radomiak w końcu dopiął swego. 
W 70. minucie meczu Patryk Mikita 
rozegrał wrzut z autu z Damianem Szu-
prytowskim, który wpadł w pole karne 
i strzelił pewnie, w długi róg, nie dając 
szans bramkarzowi. Czwarta bramka 
przypieczętowała sukces radomskiego 
zespołu. W końcówce meczu szansę mie-
li jeszcze goście. Dobre podanie w kie-
runku napastnika zaowocowało groźną 
sytuacją, ale szybko wyjaśnił ją Mateusz 
Zając, który do spółki z Maciejem Świ-
dzikowskim powstrzymał atak rywali. Do 
końca meczu bramki już nie padły.

Cenne zwycięstwo pozwoliło „Zielo-
nym” utrzymać się w grze o awans do 
pierwszej ligi. Do Poznania nasza druży-
na uda się w bardzo dobrych nastrojach. 
Nie wiadomo jednak, czy radomianie 
w Wielkopolsce stawią się w komplecie. 
Z powodu urazu z boiska bardzo szybko 
zszedł Leandro, a Martin Klabnik leczy 
groźny uraz. Mecz z Wartą Poznań od-
będzie się w sobotę, 19 maja, o godz. 17.

Nowa
nadzieja

Kapitalny powrót zaliczyli piłkarze Radomiaka Radom. Po blamażu w Ło-

dzi nasza drużyna odpokutowała winy, strzelając cztery bramki Olimpii 

Elbląg. W jednym z najlepszych wiosennych spotkań „Zieloni” w pełni 

kontrolowali przebieg gry i odnieśli zasłużone zwycięstwo.

Biegowe Grand Prix Radomia składa się 
z czterech imprez. Trzy z nich odbędą się 
nad zalewem na Borkach, a jedna w parku 
Leśniczówka. Biegi zaplanowano w maju, 
czerwcu, wrześniu i październiku. Pierwsze 
zmagania już w najbliższą niedzielę.

Na inaugurację zmagań biegacze spo-
tkają się na Borkach. W pierwszym tego-
rocznym biegu organizatorzy przygotowali 
krótki dystans. Panie przebiegną dwie pę-
tle, czyli 3,6 m, a panowie zrobią o jedno 
kółko wokół zalewu więcej, co oznacza, że 
do przebiegnięcia mają 5,2 km.

Sportowe zmagania rozpoczną się od 
rywalizacji dzieci. Najmłodsi będą rywa-

lizować na dystansach do 1 tys. metrów. 
Początek biegu dzieci o godz. 11. Panie 
na starcie ustawią się o godz. 12, a pano-
wie wystartują 30 minut później.

Zapisy na bieg przyjmowane będą 
w dniu imprezy. Listy startowe zostaną 
zamknięte na 10 minut przed planowa-
nym startem. Organizatorzy nie przewi-
dzieli żadnych opłat startowych.

Kolejne zmagania w ramach Biego-
wego Grand Prix Radomia odbędą się 
16 czerwca, również nad zalewem na 
Borkach.

KD

Pobiegną na Borkach
W najbliższą niedzielę (20 maja) rozpocznie się X jubileuszowa edycja 

biegowego Grand Prix Radomia.

W czwartek w Radomiu rozpoczęła 
się kolejna edycja prestiżowego turnie-
ju ROSA Basket Cup. Czterodniowe 
zawody przyciągnęły do naszego miasta 
setki utalentowanych koszykarzy z Polski 
i z Europy. Turniej z roku na rok cieszy 
się zresztą coraz większym uznaniem, 
a jego uczestniczy mają szansę mierzyć 
się z coraz lepszymi rywalami. W ubie-
głym roku w imprezie wzięło udział po-
nad 1000 zawodników.

Zawody odbywają się w trzech kate-
goriach wiekowych – U11, U12 i U13. 
W każdej z kategorii gra od 20 do 24 dru-
żyn, które zostały podzielone na grupy. 
W pierwszej 
fazie rozgry-
wek rywaliza-
cja przebiega 
n a  z a s a d z i e 
każdy z każ-
dym. Dwa naj-
lepsze zespoły 
z każdej z grup 
awansują  do 
ćwierćfinałów, 
a ich zwycięz-
cy przejdą do 
fazy medalo-
wej .  Z kole i 
zespoły, które 
w grupach zaj-
mą miejsca 3-4, 
zagrają o końcową pozycję 9-16.

Tegoroczny turniej rozpocznie cere-
monia otwarcia, która odbędzie się dziś 
(piątek, 18 maja) na radomskim deptaku 

(ul. Żeromskiego). Wszystkie drużyny 
zbiorą się w jednym miejscu, a ceremonię 
poprzedni oficjalny przemarsz. Impreza 
rozpocznie się o godz. 19.45 i potrwa do 
godz. 22. Finał zaplanowano na niedzie-
lę, 20 kwietnia. O godz. 14 odbędzie się 
ceremonia zakończenia rozgrywek; zo-
staną wręczone medale i nagrody.

Pucharowe mecze odbędą się w 12 
radomskich halach, w tym w hali Ze-
społu Szkół Ekonomicznych, hali Ze-
społu Szkół Budowlanych czy też w hali 
głównej radomskiego MOSiR-u. Łącz-
nie planowane jest rozegranie ponad 
200 meczów.

Inicjatorem turnieju, który wspiera 
PZKosz, jest MKS Piotrówka Radom.

SJ

Wraca ROSA
Basket Cup

Już po raz siódmy odbywa się w Radomiu międzynarodowy turniej 

koszykówki ROSA Basket Cup. W niedzielę poznamy zwycięzców.
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KRZYSZTOF DOMAGAŁA

– Od założenia klubu E. Leclerc 
Radomka Radom przyświecał nam je-
den cel – grać w Lidze Siatkówki Ko-
biet – powiedział prezes radomskiego 
zespołu Thomas Renard. – Dlatego 
propozycja, jaką otrzymaliśmy od Mu-
szynianki, bardzo nas ucieszyła. To dla 
naszego klubu wielki honor i zaszczyt, 
ale też duże wyzwanie, bo wchodzimy 
w miejsce zespołu z bogatą historią 
i niezwykle zasłużonego dla polskiej 
siatkówki.

Muszynianka Muszyna to czterokrot-
ny mistrz Polski. „Mineralne” po tytuł 
po raz ostatni sięgnęły w 2011 roku. 
Zespół prowadzony przez Bogdana Ser-
wińskiego w swojej historii aż ośmio-
krotnie stawał na podium mistrzostw 
Polski. Do tego trzeba dołożyć Puchar 
Polski z roku 2011 i dwa Superpuchary. 
Muszynianka na swoim koncie ma rów-
nież sukcesy w europejskich pucharach. 
W sezonie 2012/13 zespół z Małopolski 
okazał się najlepszy w Pucharze CEV. 
Teraz kontynuatorem tych sukcesów ma 
być E. Leclerc Radomka Radom.

Dlaczego wybór padł na radomski 
klub, wyjaśnił Bogdan Serwiński, za-
łożyciel Muszynianki i wieloletni tre-
ner tego klubu. – Wszyscy pytają mnie, 
dlaczego Radom. A historia jest prosta. 
Moja przygoda z siatkówką zaczęła się 
od Radomki Radom. W 1983 roku by-
łem w Otwocku na kursie trenera piłki 

nożnej i w tym samym ośrodku przeby-
wały na zgrupowaniu siatkarki Radomki 
Radom. Od tego momentu rozpoczęła 
się moja fascynacja – na początku siat-
karkami, a potem już tylko siatkówką. 
Teraz, po tych latach historia zatoczyła 
koło i moja przygoda z siatkówką kończy 
się na Radomce Radom – powiedział 
Bogdan Serwiński.

E. Leclerc Radomka Radom w minio-
nym sezonie występowała w I lidze piłki 
siatkowej pań. Nasza drużyna zakończy-
ła ligowe zmagania na szóstym miejscu 
w stawce, choć przez większość sezonu 

plasowała się w czołowej czwórce. Do-
datkowo zespół prowadzony przez Jacka 
Skroka, jako jedyny I-ligowiec, dotarł do 
Final Four Pucharu Polski. W drodze do 
Nysy radomianki wyeliminowały z roz-
grywek trzy zespoły z ekstraklasy, w tym 
mistrza i obrońcę trofeum – Chemika 
Police. Teraz nasz zespół na co dzień bę-
dzie rywalizował z zespołami tej klasy.

– Gra w PLS-ie to dla nas wiel-
kie wyzwanie. Czeka nas wiele pracy, 
ale jestem pewien, że jej sprostamy 
i podejmiemy walkę w siatkarskiej 
elicie – powiedział Thomas Renard. 

Prezes E. Leclerc Radomki Ra-
dom zapowiedział również, że 
w najbliższym czasie będą ściśle 
współpracować z ludźmi z Mu-
szyny: – Chcemy korzystać z ich 
doświadczenia. Dlatego będziemy 
współpracować z prezesem i trene-
rem Muszynianki Muszyna.

Awans do Ligi Siatkówki Kobiet 
oznacza również spore zmiany 
w samym zespole E. Leclerc Ra-
domki Radom. – Skład nieco się 
zmieni. W naszych szeregach po-
zostanie siedem zawodniczek, któ-
re występowały w Radomiu w mi-
nionym sezonie. Musimy pozyskać 
sześć nowych siatkarek – zdradził 
Thomas Renard. – Nie zmieni 
się natomiast sztab szkoleniowy 
i nadal pierwszym trenerem bę-
dzie Jacek Skrok. Za to musimy 
wzmocnić zaplecze medyczne 

i sportowe, aby spełnić wymagania LSK, 
bo są one nieco wyższe, niż te panujące 
w I lidze.

E. Leclerc Radomka Radom jest ko-
lejnym zespołem z naszego miasta, który 
w nadchodzącym sezonie będzie wystę-
pował w najwyższej klasie rozgrywkowej 
w Polsce. – Zrobimy wszystko, co moż-
liwe, aby E. Leclerc Radomka Radom 
swoimi występami w Lidze Siatkówki 
Kobiet przyniosła miastu, kibicom 
i sponsorom jak najwięcej powodów do 
radości i dumy – zapewnia prezes ra-
domskiego zespołu.

Radomka w LSK!
E. Leclerc Radomka Radom w sezonie 2018/19 zagra w Lidze Siatkówki Kobiet, czyli najwyższej kla-

sie rozgrywkowej w naszym kraju! Radomska drużyna zastąpi Muszyniankę Muszyna.
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Z 3:0 do 3:3 i zwycięski gol w koń-
cówce meczu. Kibice zgromadzeni na 
stadionie w Białobrzegach obejrzeli star-
cie nie gorsze niż pamiętny finał Ligi 
Mistrzów w Stambule, który zakończył 
się popisem Jerzego Dudka w rzutach 
karnych. Tym razem jednak „jedena-
stek” nie przewidziano, a Broń wyrwała 
gospodarzom punkty rzutem na taśmę.

Broń Radom zaczęła ten mecz 
znacznie lepiej. Dwie szybkie kon-
try zapewniły gościom prowadzenie 
2:0. Przed przerwą do bramki trafił 
Dominik Leśniewski, który wykorzy-
stał nieporozumienie między obroną 
a bramkarzem. Do przerwy było 3:0.

Po przerwie na boisku istniała już 
tylko Pilica. Białobrzeżanie szybko zdo-
byli pierwszą bramkę i poszli za ciosem. 
Kontaktowe trafienie zapisał na koncie 
Damian Stanisławski, a zaledwie cztery 
minuty później do wyrównania doprowa-
dził Hubert Śliwiński. Niespodziewana 
zamiana miejsc zaskoczyła „Broniarzy”, 
ale ostatnie słowo należało do radom-
skiej drużyny. W 84. minucie spotkania 
zwycięskiego gola zdobył Adam Imiela.

Broń zachowała pozycję lidera. Nad 
Mszczonowianką i Oskarem radomia-
nie mają cztery punkty przewagi.

Pilica Białobrzegi – Broń Radom 
3:4 (0:3)

Bramki: Bykowski (48'), D. Stani-
sławski (67'), Śliwiński (71') – Czarnecki 
(20'), Imiela (34', 84'), Leśniewski (43')

SJ

Broń idzie

po awans

Po remisie z MKS-em Piaseczno piłkarze Bro-

ni ograli – 4:3 – jednego z głównych rywali 

w walce o awans, Pilicę Białobrzegi.

R E K L A M A
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NAJWIĘKSZE

TANECZNE

HITY!
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